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تصدير
لــم يشــهد أي عام فــي التاريــخ احلديــث حتديــات مثــل التحديــات التــي طرحهــا عــام  .2020فقــد تركــت جائحــة مــرض فيــروس
كورونــا (كوفيــد– )19آثــارا مجتمعيــة واقتصاديــة مدمــرة ،فحصــدت حيــاة كثيــر مــن البشــر ،وأضــرت بالنســيج االجتماعــي
وعطلــت حيــاة األســر ،وتســببت فــي مزيــد مــن املعانــاة ،مبنعهــا املرضــى املصابــن بأمــراض أخــرى مــن احلصــول علــى اخلدمــات
ً
الصحيــة ،مبــن فيهــم املصابــون بأمــراض عقليــة .وقــد أثبتــت اجلائحــة أيضــا أن التعــاون والتضامــن الدوليــن ضروريــان لصــون
صحــة النــاس ورفاههــم فــي جميــع أنحــاء عاملنــا املترابــط .ويبــرز النظــام الدولــي ملراقبــة املخــدرات كمثــال علــى العمــل املتعــدد
األطــراف ،فالــدول األعضــاء ،التــي التزمــت بضمــان توافــر األدويــة اخلاضعــة للمراقبــة للمرضــى املحتاجــن ،تتبــادل املعلومــات
فيمــا بينهــا ،مــن خــال أذون اســتيراد وتصديــر املــواد اخلاضعــة للمراقبــة ،ومــع الهيئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات (الهيئــة)،
مــن خــال إبالغهــا مبتطلباتهــا املشــروعة وإحصاءاتهــا املتعلقــة بالعقاقيــر املخــدرة واملؤثــرات العقليــة والســائف الكيميائيــة.
وال بــد مــن هــذا التعــاون الدولــي العملــي لضمــان وصــول األدويــة الهامــة إلــى االختصاصيــن الصحيــن واملرضــى ،وضمــان
إمكانيــة التجــارة فــي الســائف الكيميائيــة دوليــا ألغــراض مشــروعة مــع منــع تســريبها إلــى قنــوات غيــر مشــروعة.
وقــد أجــرت الــدول األعضــاء مــع الهيئــة ،أثنــاء هــذه اجلائحــة ،نقاشــات بشــأن أفضــل الســبل للتصــدي للتحديــات التــي تواجــه
تصديــر أو اســتيراد املــواد اخلاضعــة للمراقبــة .كمــا اتخــذت الــدول األعضــاء إجــراءات تســمح باســتمرار التجــارة املشــروعة
ُ
دون عوائــق علــى الرغــم مــن القيــود التــي فرضــت علــى النقــل الدولــي ملنــع انتقــال عــدوى كوفيــد– .19وأثنــاء فتــرات اإلغــاق
َ
ُ
التــي طلــب فيهــا مــن مســؤولي العديــد مــن الســلطات الوطنيــة املختصــة العمــل مــن منازلهــم ،ث ُبـ َـت ما إلمكانيــة تبــادل أذون
االســتيراد والتصديــر اإللكترونيــة مــن خــال نظــام الهيئــة الدولــي ألذون االســتيراد والتصديــر (نظــام “ )”I2ESمــن قيمــة
ً
ال تقــدر بثمــن .وقــد شــرعت الهيئــة ،اســتنادا إلــى الــدروس التــي اســتخلصتها فــي العــام املاضــي ،وبالتعــاون مــع الــدول األعضــاء
واملنظمــات الدوليــة ،فــي اســتعراض وحتديــث املبــادئ التوجيهيــة النموذجيــة بشــأن التوفيــر الدولــي لألدويــة اخلاضعــة للمراقبة
مــن أجــل الرعايــة الطبيــة فــي حــاالت الطــوارئ (((،وفــي تيســير تنفيذهــا حتــى يتســنى للمجتمــع الدولــي ضمــان توافــر األدويــة
التــي حتتــوي علــى مــواد خاضعــة للمراقبــة فــي حــاالت الطــوارئ وســائر حــاالت األزمــات.
ً
ويرجــح أن تبقــى آثــار هــذه اجلائحــة ماثلــة لســنوات قادمــة .ويتضمــن الفصــل الثالــث مــن هــذا التقريــر حتليــا يتنــاول كيــف
أثــرت اجلائحــة علــى سلســلة اإلمــداد العامليــة اخلاصــة باألدويــة ،وزادت الطلــب علــى األدويــة اخلاضعــة للمراقبــة الالزمــة فــي
عــاج املرضــى املصابــن بكوفيــد– ،19وعطلــت تقــدمي العــاج واخلدمــات الصحيــة ذات الصلــة إلــى األشــخاص الذيــن يعانــون
مــن اضطرابــات الصحــة العقليــة واضطرابــات تعاطــي املخــدرات .وفــي هــذه الفتــرة التــي باتــت فيهــا املــوارد الثمينــة مســتنزفة،
يجــب أال ُيهمــل املصابــون باضطرابــات تعاطــي املخــدرات ،ويجــب علــى احلكومــات أن تكفــل اســتمرار حصولهــم علــى خدمــات
ً
الوقايــة والعــاج وإعــادة التأهيــل .وتعكــف الهيئــة أيضــا علــى جمــع بيانــات ومعلومــات عــن أثــر اجلائحــة علــى أمنــاط تعاطــي
املخــدرات واالجتــار بهــا.
ً
لقــد تركــت هــذه اجلائحــة أثــرا غيــر متناســب علــى رفــاه كبــار الســن .كمــا أن هــذه الفئــة مــن الســكان تأثــرت بوبــاء مخفــي
مــن تعاطــي املخــدرات .وعلــى غــرار الفصلــن املواضيعيــن الســابقني املدرجــن فــي التقريريــن الســنويني للهيئــة ،اللذيــن ركــزا
علــى املــرأة ( )2016والشــباب ( ،)2019يتنــاول الفصــل األول مــن هــذا التقريــر مســألة هــذا الوبــاء املخفــي .فقــد أصبــح النــاس
يعيشــون لفتــرات أطــول ،ومــن التحديــات املرتبطــة بحيــاة أطــول زيــادة التعــرض خلطــر تعاطــي املخــدرات واالرتهــان لهــا.
وقــد تزايــد تعاطــي املخــدرات والوفيــات املتصلــة بهــا فــي أوســاط كبــار الســن ،كمــا تزايــد عــدد كبــار الســن الذيــن خضعــوا
لعــاج مــن مشــاكل تعاطــي املخــدرات .ويتضمــن الفصــل توصيــات لتحســن املعرفــة بهــذا الوبــاء املخفــي وضمــان حصــول أفــراد
هــذه الفئــة الســكانية ،الذيــن كثيــرا ما يتعرضــون لإلهمــال ،علــى اخلدمــات الالزمــة لصحتهــم ورفاههــم.

((( منظمة الصحة العامليةModel Guidelines for the International Provision of Controlled Medicines for Emergency ،
 ،Medical Careالوثيقة .WHO/PSA/96.17

iii

ويصــادف إصــدار التقريــر الســنوي للهيئــة لعــام  2020الذكــرى الســنوية الســتني التفاقيــة املخــدرات الوحيــدة لســنة 1961
والذكرى الســنوية اخلمســن التفاقية املؤثرات العقلية لســنة  .1971وفي منشــور خاص مبناســبة هاتني الذكريني الســنويتني،
ُ
نشــر مــع هــذا التقريــر الســنوي ،نســتعرض إجنــازات االتفاقيتــن وننظــر فــي التحديــات القائمــة واملســتجدة التــي يواجههــا
املجتمــع الدولــي فــي هــذا املجــال .وخــال الــدورة  129للهيئــة ،املعقــودة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020اجتمعنــا مــع الــدول
األعضــاء لالحتفــال بالذكــرى الســنوية الثالثــن لبــدء نفــاذ اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غيــر املشــروع فــي املخــدرات
ً
واملؤثــرات العقليــة لســنة  ،1988واستكشــفنا معــا الســبل املمكنــة للتصــدي للظهــور الســريع لـ “الســائف املحـ َّـورة” والســائف
الكيميائيــة .ويتنــاول تقريــر الهيئــة عــن الســائف لعــام  2020هــذا التحــدي ،كمــا يتنــاول اإلجنــازات التــي حتققــت فــي تنفيــذ
(((
املــادة  12مــن اتفاقيــة ســنة .1988
وال نــزال فــي الهيئــة نشــعر بقلــق بالــغ إزاء تدهــور حالــة مراقبــة املخــدرات فــي أفغانســتان ،ونحــن نواصــل العمــل مــع حكومــة
أفغانســتان لدعــم جهودهــا الراميــة إلــى معاجلــة حالــة املخــدرات .وعمــا باملــادة  14مكــررا مــن االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات
لســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة ببروتوكــول ســنة  ،1972التــي احتججنــا بهــا فــي أيار/مايو  2018مبوافقة من حكومة أفغانســتان،
أوصينــا أجهــزة األمم املتحــدة املختصــة ووكاالتهــا املتخصصــة بــأن تقــدم إلــى احلكومــة املســاعدة التقنيــة و/أو املاليــة الالزمــة
لدعــم جهودهــا فــي هــذا الصــددُ .ويوجــز اجلــزء دال مــن الفصــل الثانــي مــن هــذا التقريــر عــدة مجــاالت تتطلــب دعمــا
عاجــا مــن املجتمــع الدولــي ،وقــد ُحــددت تلــك املجــاالت بالتشــاور مــع حكومــة أفغانســتان .ويبــن الفصــل الثالــث آخــر
التطــورات فــي مجــال مكافحــة املخــدرات فــي هــذا البلــد واملناطــق املحيطــة بــه .وتواجــه أفغانســتان حتديــات اســتثنائية،
ونحــن نؤكــد مــن جديــد أهميــة مكافحــة املخــدرات بوصفهــا مســألة شــاملة ينبغــي وضعهــا فــي مقدمــة أولويــات خطــة التنميــة
فــي البلــد .فــإذا لــم تعالــج حكومــة أفغانســتان ،بدعــم مــن املجتمــع الدولــي ،مشــكلة زراعــة املخــدرات وإنتاجهــا واالجتــار بهــا
وتعاطيهــا واضطرابــات تعاطيهــا بصــورة منهجيــة وشــاملة ،فــإن اجلهــود اإلمنائيــة األوســع نطاقــا التــي تركــز علــى تعزيــز التنميــة
املســتدامة والرخــاء والســام فــي أفغانســتان لــن تكــون فعالــة علــى األرجــح .وهــذه مســألة أوســع نطاقــا تؤثــر علــى البلــدان
األخــرى أيضــا ،ولهــذا فإننــا نكــرر تأكيدنــا فــي الفصــل الثالــث علــى أن مكافحــة املخــدرات بفعاليــة تســهم فــي تعزيــز الســلم
واألمــن .وتدعــو الهيئــة الــوكاالت اإلقليميــة والدوليــة وجميــع شــركاء أفغانســتان إلــى اإلســراع فــي تقــدمي املزيــد مــن الدعــم إلــى
ً
هــذا البلــد فــي املجــاالت املبينــة فــي هــذا التقريــر ،اســتنادا إلــى مبــدأ تقاســم املســؤولية.
وتواصــل الهيئــة العمــل مــع احلكومــات لضمــان توافــر املــواد اخلاضعــة للمراقبــة لالســتخدام الطبــي مــع منــع تســريبها وســوء
اســتعمالها .وخــال الفتــرة مــن كانــون األول/ديســمبر  2019إلــى تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020قدمــت الهيئــة أنشــطة تدريبيــة
ً
ً
تعليميــة ملــا مجموعــه  114موظفــا مــن موظفــي الســلطات الوطنيــة املختصــة فــي  19بلــدا .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أكمــل
ً
 812موظفــا مــن موظفــي الســلطات الوطنيــة املختصــة مــن  101بلــد وإقليــم منائــط تدريبيــة علــى اإلنترنــت بشــأن تقديــر
واف .وعــاوة علــى ذلــك ،شــارك فــي عــام 2020
وتقييــم احتياجــات بلدانهــم مــن املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة علــى نحــو ٍ
أكثــر مــن  1 000موظــف مــن هيئــات إنفــاذ القانــون والهيئــات التنظيميــة التابعــة لـ  104حكومــات ومنظمــات دوليــة فــي
دورات تدريبيــة علــى املؤثــرات النفســانية اجلديــدة واملؤثــرات األفيونيــة االصطناعيــة غيــر الطبيــة فــي إطــار البرنامــج العاملــي
لالعتــراض الســريع للمــواد اخلطــرة (برنامــج “غريــدس”) .وتــرد فــي الفصــل الثالــث مــن هــذا التقريــر تفاصيــل عــن هــذه
األنشــطة وغيرهــا من األنشــطة.
ً
ُويبــرز الفصــل الثالــث أيضــا التطــورات اإلقليميــة األخيــرة .وال تــزال الهيئــة تشــعر بالقلــق إزاء التطــورات التشــريعية فــي عــدد
مــن البلــدان فيمــا يتعلــق باالســتعمال غيــر الطبــي للقنــب ،وهــي جتــري حــوارا وثيقــا مــع الــدول األعضــاء بغيــة دعمهــا فــي تنفيــذ
أحــكام االتفاقيــات الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات وحمايــة صحــة النــاس ورفاههــم .ونحــن نــرى تواصــل مشــكلة اســتخدام
امليثامفيتامــن واملؤثــرات األفيونيــة االصطناعيــة وما يتصــل بهــا مــن وفيــات بســبب اجلرعــات الزائــدة ،ونقــدم للحكومــات
توصيــات محــددة ملعاجلــة هــذا الوضــع.

((( السالئف والكيمياويات التي يكثر استخدامها في صنع املـخــدرات واملــؤثــرات العقلية بطريقة غير مشروعة :تقرير الهيئة الدولية
ملراقبة املخدرات لعام  2020عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988
(.)E/INCB/2020/4
iv

ونواصــل دعــوة احلكومــات إلــى تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات مــع االحتــرام الكامــل ملعاييــر وقواعــد حقــوق
اإلنســان .وينبغــي التصــدي لالجتــار باملخــدرات والعنــف املتصــل بهــا مــن خــال تدابيــر شــاملة ومتوازنــة ،ويجــب أن تكــون
تدابيــر التصــدي لألفعــال اإلجراميــة املتصلــة باملخــدرات متناســبة وحتتــرم حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون .وكان للحاجــة
إلــى حتســن حمايــة حقــوق اإلنســان ووضــع اإلنســان فــي صميــم سياســات مكافحــة املخــدرات دور فــي تطــور املصطلحــات
فــي مجــال مراقبــة املخــدرات ،ونحــن نناشــد احلكومــات أن تراجــع أي مصطلحــات فــي هــذا املجــال قــد تتــرك آثــار وصــم.
وتلتــزم الهيئــة بدعــم احلكومــات فــي تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات مــن خــال تعاونهــا الوثيــق معهــا وبنــاء
قدراتهــا .وأنــا أحــث احلكومــات علــى دراســة التوصيــات الــواردة فــي الفصــل الرابــع مــن هــذا التقريــر بعنايــة وتنفيذهــا بالكامــل
لصالــح مجتمعاتهــا املحليــة .وقــد وجهنــا التوصيــات إلــى احلكومــات واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ،ولكننــا نقــر أيضــا بالــدور
ِّ
القيــم الــذي يؤديــه املجتمــع املدنــي ،وال ســيما فيمــا يتعلــق بتحســن توافــر األدويــة اخلاضعــة للمراقبــة وتعزيــز نهــج حقــوق
اإلنســان وتوفيــر الوقايــة والعــاج وإعــادة التأهيــل وغيــر ذلــك مــن اخلدمــات ذات الصلــة .ومــن ثــم ،فإننــا نشــجع منظمــات
املجتمــع املدنــي علــى أخــذ هــذه التوصيــات فــي االعتبــار عنــد التخطيــط ألنشــطتها.
إن إعــادة البنــاء علــى نحــو أفضــل بعــد التحديــات غيــر املســبوقة فــي عــام  2020وضمــان إحــراز تقــدم نحــو حتقيــق أهــداف
التنميــة املســتدامة ســيتطلبان مــن املجتمــع الدولــي العمــل علــى نحــو أكثــر جديــة وذكاء .وإن اآلثار التــي تركتها جائحة كوفيد–19
علــى صحــة النــاس العقليــة لــم تظهــر بعــد بأكملهــا ،فيجــب تعزيــز خدمــات الوقايــة والعــاج القائمــة علــى األدلــة لوقــف الزيــادة
فــي االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات وفــي مشــاكل الصحــة العقليــة .وإن حتقيــق الهــدف النهائــي لالتفاقيــات
ً
الدوليــة ملراقبــة املخــدرات ،املتمثــل فــي حمايــة صحــة البشــرية ورفاههــا ،مســؤولية مشــتركة تقــع علــى عاتقنــا جميعــا.

كورنيليس بي .دي يونخيري
رئيس الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات
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ُ
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ًّ
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ستخدم
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الفصل األول
وباء مخفي :تعاطي المخدرات في أوساط كبار السن

مقدمة
ثمــة زيــادة مســتمرة فــي أعمــار النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم؛
–1
وفــي ضــوء تلــك الزيــادة ،يصادفــون عــددا مــن الفــرص والتحديــات.
ومــن بــن تلــك التحديــات تزايــد تعــرض كبــار الســن لتعاطــي املخــدرات
واالرتهــان لهــا.
وفــي عــام  ،2016خصصــت الهيئــة الفصــل األول مــن تقريرهــا
–2
الســنوي لقضيــة املــرأة واملخــدرات ،أمــا فــي عــام  ،2019فقــد خصصتــه
لتحســن خدمــات وقايــة الشــباب وعالجهــم مــن تعاطــي مــواد اإلدمــان.
وقــد أدت أمنــاط تزايــد تعاطــي املخــدرات واالرتهــان لهــا فــي أوســاط كبــار
الســن بالهيئة إلى أن كرســت هذا الفصل املواضيعي لهذا الوضع املســتجد.
ً
ووفقــا إلحصــاءات األمم املتحــدة ،فــي عــام  ،2019بلــغ عــدد مــن
–3
هــم فــي ســن  65أو أكثــر فــي العالــم  703ماليــن شــخص .ومــن املتوقــع
أن يتضاعــف هــذا العــدد ليصــل إلــى  1,5مليــار شــخص فــي عــام .2050
وعلــى الصعيــد العاملــي ،ارتفعــت نســبة الســكان الذيــن تبلــغ أعمارهــم
 65عامــا أو أكثــر مــن  6فــي املائــة فــي عــام  1990إلــى  9فــي املائــة فــي
عــام  .2019ومــن املتوقــع أن تتواصــل الزيــادة فــي هــذه النســبة ،وبحلــول
عــام  ،2050مــن املتوقــع أن تصــل نســبة الســكان الذيــن تبلــغ أعمارهــم
 65عامــا أو أكثــر  16فــي املائــة مــن ســكان العالــم أو ما يســاوي واحــد
مــن كل ســتة أشــخاص (((.وفــي عــام  ،2018كان مــن املتوقــع أن يفــوق
عــدد األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن  60عامــا فــي عــام 2020
عـ َ
(((
ـدد األطفــال دون ســن اخلامســة ،وذلــك ألول مــرة علــى اإلطــاق.
وكان اجتــاه الســكان نحــو الشــيخوخة قــد بــدأ فــي األصــل فــي
–4
البلــدان املرتفعــة الدخــل ،واســتغرق ذلــك فتــرة زمنيــة طويلــة نســبيا.
ً
وقــد أصبــح هــذا االجتــاه واضحــا اآلن أيضــا فــي البلــدان املنخفضــة
((( World Population Ageing 2019: Highlights (United Nations
.)publication, 2020

((( مـنـظـمــة الصحة الـعــاملـيــة ،صحائف الــوقــائــع“ ،الشيخوخة والصحة”،
 5شباط/فبراير .2018

الدخــل واملتوســطة الدخــل ،وهــو يحــدث علــى مــدى فتــرة زمنيــة أقصــر
علــى نحــو ملحــوظ .فعلــى ســبيل املثــال ،فــي فرنســا اســتغرق األمــر
ً
 150عامــا قبــل أن ترتفــع نســبة ســكانها الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن
 60ســنة مــن  10فــي املائــة إلــى  20فــي املائــة .ومــن املتوقــع أن يحــدث
التحــول نفســه فــي البرازيــل والصــن والهنــد فــي غضــون  20عامــا.
أمــا فــي اليابــان ،فتبلــغ أعمــار  30فــي املائــة مــن الســكان ما يربــو علــى
 60ســنة؛ وبحلــول عــام  ،2050مــن املتوقــع أن تبلــغ نســبة كبــار الســن فــي
االحتــاد الروســي وإيــران (جمهورية–اإلســامية) وشــيلي والصــن نســبة
ً
مماثلــة لنســبتهم فــي اليابــان .وعــاوة علــى ذلــك ،بحلــول عــام  ،2050مــن
ً
املتوقــع أيضــا أن تبلــغ نســبة جميــع كبــار الســن  80فــي املائــة فــي البلــدان
املنخفضــة الدخــل واألخــرى املتوســطة الدخــل (((.غيــر أن التخطيــط
ملعاجلــة األثــر املترتــب علــى هــذه التغيــرات العامليــة واملشــاكل والتحديــات
املتصلــة بتعاطــي مــواد اإلدمــان املحتمــل أن تواجــه كبــار الســن ضــروري
منــذ اآلن.
ومتاشــيا مــع االجتــاه العاملــي نحــو شــيخوخة الســكان ،تشــير
–5
األدلــة الــواردة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأنحــاء كثيــرة فــي أوروبــا
إلــى أن تعاطــي املخــدرات والوفيــات املتصلــة بهــا فــي أوســاط كبــار الســن
وعــدد كبــار الســن الذيــن ُيعاجلــون مــن مشــاكل تعاطــي املخــدرات قــد
ً
ازدادت أيضــا فــي الســنوات األخيــرة (((.وقــد تكــون هــذه الزيــادة ،التــي
حدثــت فــي معظمهــا فــي البلــدان املرتفعــة الدخــل ،نتيجــة لشــيخوخة
جيــل “طفــرة اإلجنــاب” (أي أولئــك الذيــن ولــدوا بــن عامــي 1946
و ،1964وهــي فتــرة شــهدت ارتفاعــا فــي معــدالت املواليــد ،وأصبحــوا
بالغــن أثنــاء فتــرة شــهدت مســتويات عاليــة نســبيا مــن تعاطــي املخــدرات
غيــر املشــروعة وإســاءة اســتعمال األدويــة) .ومــن املرجــح أن يســتمر هــذا
االجتــاه التصاعــدي فــي عــدد كبــار الســن الذيــن يتعاطــون املخــدرات،
(((
حيــث إن بقيــة هــذا اجليــل تتقــدم فــي العمــر نحــو الشــيخوخة.
((( املرجع نفسه.
((( تقرير املخدرات العاملي  ،2018الكتيب الرابع ،املخدرات والسن :املخدرات
واملسائل املرتبطة بها في أوساط الشباب واملسنني (منشورات األمم املتحدة.)2018 ،
((( Sarah Wadd and Sarah Galvani, “The forgotten people: drug
problems in later life – a report for the Big Lottery Fund—July 2014”,
).(Luton, University of Bedfordshire, 2014
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وال توجــد ســوى بيانــات وبائيــة محــدودة عــن مــدى تعاطــي مــواد
–6
اإلدمــان فــي أوســاط كبــار الســن .وبصفــة عامــة ،فــإن معظــم البيانــات
الشــاملة والطويلــة األجــل املتوافــرة عــن تلــك املــواد تخــص البلــدان
املرتفعــة الدخــل ،حيــث إن الفئــة العمريــة مــن  15إلــى  65ســنة هــي
عــادة الفئــة التــي تخضــع للدراســة .واملعلومــات املتوافــرة عــن تعاطــي
مــواد اإلدمــان فــي أوســاط األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن
ُ
 65ســنة محــدودة حتــى فــي البلــدان التــي تجــري دراســات اســتقصائية
منتظمــة عــن تعاطــي املخــدرات .وقــد ركــزت عمليــات جمــع البيانــات عــن
تعاطــي املــواد املخــدرة علــى عمــوم الســكان ( 65–15ســنة) وصغــار الســن
والشــباب والفئــات املهمشــة واملعرضــة للخطــر؛ وأهملــت بعــض الفئــات،
ً
مثــل النســاء وخصوصــا كبــار الســن ،فــي جمــع البيانــات علــى هــذا النحــو.
وكان هنــاك ميــول ،علــى مســتوى الدراســات العلميــة والوبائيــة والثقافيــة،
إلــى إهمــال كبــار الســن ،ويســتدل علــى ذلــك مــن غيــاب البيانــات عنهــم
ومــن املواقــف الســائدة جتاههــم داخــل املجتمــع .ولــم ُيعتــرف مبشــكلة
ً
تعاطــي مــواد اإلدمــان فــي أوســاط كبــار الســن كمشــكلة إال حديثــا،
ولــم يبــدأ إجــراء دراســات محــددة إال فــي اآلونــة األخيــرة .ومــن بــن
النتائــج املترتبــة علــى محدوديــة املعلومــات والبيانــات أن حتديــات
الشــيخوخة ،وإن كانــت حتظــى باعتــراف جيــد فــي جميــع أنحــاء العالــم،
فمــا يخــص منهــا تقــدم متعاطــي املخــدرات فــي الســن نحــو الشــيخوخة
ال يحظــى بالدرجــة نفســها مــن االعتــراف.

تعريف كبار السن
ت معظــم البلــدان الصناعيــة الشــخص الــذي يزيــد عمــره
عتبــر
–7
عــن  65عامــا مــن كبــار الســن .ويرتبــط هــذا التعريــف بالســن التــي يحــق
لــه فيهــا احلصــول علــى اســتحقاقات املعــاش التقاعــدي ،رغــم أن ســن
 65ســنة املحــدد للتقاعــد آخــذ فــي الزيــادة نحــو  70ســنة فــي عــدة بلــدان
ً
مع ارتفاع متوســط العمر املتوقع .غير أن تعريف كبار الســن ليس شــائعا
فــي جميــع الثقافــات واملجتمعــات .وفــي كثيــر مــن البلــدان املنخفضــة
الدخــل واألخــرى املتوســطة الدخــل وفــي الثقافــات غيــر الغربيــة ،ال يكــون
ســن التقاعــد محــددا بطريقــة مؤسســية ،وال تكــون املعاشــات التقاعديــة
(حيثمــا وجــدت) كافيــة ،مما يضطــر كبــار الســن إلــى مواصلــة العمــل
فــي مرحلــة متأخــرة مــن حياتهــم .وإلــى جانــب بلــوغ املرحلــة الزمنيــة
( 65ســنة) والوضــع االقتصــادي (التقاعــد) ،قــد يكــون لعوامــل أخــرى،
مثــل الــدور الثقافــي فــي املجتمــع املحلــي واحلالــة الصحيــة ،مزيــد مــن
األهميــة ،فــي بعــض املجتمعــات ،فــي تعريــف كبــار الســن.

تعريف متعاطي املخدرات من كبار السن
اختــارت بعــض الدراســات فــي شــتى أنحــاء أوروبــا ســن األربعــن
–8
كــي تكــون احلــد األدنــى لدراســة متعاطــي املخــدرات مــن كبــار الســن.

((((((،

((( �Catherine Comiskey and others, Addiction Debates: Hot Top
.)ics from Policy to Practice (London, SAGE Publications, 2020
((( �Lauren Johnston and others, “Responding to the needs of age
.)ing drug users”, (EMCDDA , Lisbon, 2017

ففــي ويلــز باململكــة املتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية،
ُيعــرف متعاطــو مــواد اإلدمــان (الكحــول واملخــدرات) بأنهــم مــن كبــار
ً
الســن عنــد بلوغهــم  50عامــا أو أكثــر (((.وانتهــى املجلــس االستشــاري
املعنــي بإســاءة اســتعمال العقاقيــر باململكــة املتحــدة إلــى أن اإلحصــاءات
ً
ً
أظهــرت ،فــي الســنوات األخيــرة ،حتــوال واضحــا فــي املالمــح العمريــة
لألفــراد الذيــن يحصلــون علــى العــاج مــن تعاطــي املخــدرات فــي اململكــة
املتحــدة ،وتعتبــر فئــة املتقدمــن فــي العمــر هــي تلــك الفئــة التــي تضــم مــن
تزيــد أعمارهــم عــن  35ســنة (((.وركــز اســتعراض الدراســات الســابقة
املتعلقــة بتعاطــي الكحــول واالضطرابــات الناجمــة عــن تعاطيــه فــي
ً (((1
أوســاط كبــار الســن فــي الهنــد علــى مــن تزيــد أعمارهــم عــن  50عامــا.
وفــي إطــار اســتعراض للمشــاكل الصحيــة واالجتماعيــة التــي يعانــي منهــا
كبــار الســن الذيــن يتلقــون العــاج الصيانــي األفيونــي فــي النرويــجُ ،صنــف
ً
(((1
كبــار الســن علــى أنهــم مــن تبلــغ أعمارهــم  45عامــا أو أكثــر.
وميكــن أن يكــون لعــدم وجــود توافــق فــي اآلراء بشــأن تعريــف
–9
“كبــار الســن” فــي إحصــاءات تعاطــي مــواد اإلدمــان أثــر كبيــر علــى
متعاطــي املخــدرات وعلــى كيفيــة عمــل املمارســن ومقدمــي اخلدمــات مــع
زبائنهــم ومرضاهــم ((1(.وتشــير التقديــرات الــواردة فــي إحــدى الدراســات
إلــى أن عمليــة التقــدم فــي العمــر فــي أوســاط مــن يعانــون مــن مشــاكل
ً
ناجمــة عــن تعاطــي مــواد اإلدمــان تتســارع مبــدة ال تقــل عــن  15عامــا؛
وتظهــر لــدى هــذه الفئــة التــي تتقــدم فــي العمــر قبــل األوان طائفــة مــن
(((1
املشــاكل الصحيــة البدنيــة التــي يصــاب بهــا كبــار الســن عــادة.

التقديرات العاملية حلجم التحدي وطبيعته
 –10كمــا ذكــر أعــاه ،هنــاك نقــص فــي البحــث فــي مجــال تعاطــي
مــواد اإلدمــان فــي أوســاط كبــار الســن ،والســبب فــي ذلــك هــو أن
الدراســات الوبائيــة الوطنيــة املتعلقــة بتعاطــي املخــدرات متيــل إلــى
االقتصــار علــى الســكان الذيــن تشــملهم الدراســات االســتقصائية ممــن
ً
تقــل أعمارهــم عــن  65عامــا .غيــر أن بعــض املعلومــات متوافــرة ،وهــي
تشــير إلــى زيــادة عامــة فــي تعاطــي املخــدرات فــي أوســاط كبــار الســن.
 –11وفــي الكتيــب الرابــع مــن تقريــر املخــدرات العاملــي  2018الــذي
أعــده املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،واملعنــون املخــدرات والســن:
ُ
املخــدرات واملســائل املرتبطــة بهــا فــي أوســاط الشــباب واملســنني ،شــدد
((( Wales, United Kingdom, Advisory Panel on Substance Misuse,
.)A Report on Substance Misuse in an Ageing Population (February 2017
((( United Kingdom, Advisory Council on the Misuse of Drugs,
.)Ageing Cohort of Drug Users (June 2019
(Abhijit Nadkarni and others, “Alcohol use and alcohol-use ((1
disorders among older adults in India: a literature review”, Aging and
.)Mental Health, vol. 17, No. 8 (May 2013
(Zhanna Gaulen and others, “Health and social issues among ((1
�older patients in opioid maintenance treatment in Norway”, Nordic Stud
.ies on Alcohol and Drugs, vol. 34, No. 1 (March 2017), pp. 80–90
.Comiskey and others, Addiction Debates

(((1
(I. Vogt, “Life situations and health of older drug addicts: ((1

.a literature report”, Suchttherapie, vol. 10, No. 1 (2009), pp. 17–24
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علــى أن ثمــة أدلــة فــي بعــض البلــدان علــى أن تعاطــي املخــدرات فــي
أوســاط كبــار الســن كان فــي زيــادة مســتمرة علــى مــدى العقــد املاضــي
مبعــدل أســرع مــن معدلــه فــي أوســاط الفئــات األصغــر ســنا .ورغــم عــدم
وجــود أدلــة عامليــة ،فهنــاك بعــض اإلحصــاءات املتاحــة التــي تبــن أن
ُ
هــذه التغيــرات تالحــظ فــي البلــدان املرتفعــة الدخــل واملتوســطة الدخــل
واملنخفضــة الدخــل.
 –12ففــي أملانيــا ،زاد تعاطــي جميــع املخــدرات فــي العــام املاضــي
ً
فــي أوســاط مــن هــم فــي ســن  40عامــا أو أكثــر عمــا مياثلــه فــي أوســاط
الفئــات العمريــة األصغــر فــي الفتــرة مــن عــام  2006إلــى عــام .2015
وفــي الســويد ،بلغــت معــدالت انتشــار تعاطــي جميــع العقاقيــر علــى نحــو
غيــر مشــروع فــي الســنة املاضيــة فــي أوســاط مــن تتــراوح أعمارهــم بــن
ً
 55و 64عامــا  5,8فــي املائــة فــي عــام  .2017وفيمــا يخــص مخــدرات
معينــة ،شــهد تعاطــي القنــب زيــادة فــي أوســاط مــن تتــراوح أعمارهــم بــن
ً
 55و 64عامــا فــي بعــض مــن أكثــر البلــدان املأهولــة بالســكان فــي غــرب
أوروبــا .وتشــير بيانــات معــدل االنتشــار الســنوي الــواردة مــن إســبانيا
وأملانيــا وإيطاليــا وفرنســا واململكــة املتحــدة إلــى أن تعاطــي القنــب فــي
أوســاط املنتمــن إلــى هــذه الفئــة العمريــة كان فــي زيــادة مســتمرة مبعــدل
أعلــى منــه فــي أوســاط أي فئــة عمريــة أخــرى.
 –13وفــي أســتراليا ،زادت معــدالت انتشــار تعاطــي املخــدرات،
خــال الفتــرة مــن عــام  2007إلــى عــام  ،2016فــي أوســاط مــن تتــراوح
ً
ً
أعمارهــم بــن  50و 59عامــا ومــن تبلــغ أعمارهــم  60عامــا والفئــات
ً
العمريــة األكبــر ســنا مبــا يتــراوح بــن  60و 70فــي املائــة .وفــي شــيلي،
شــهد تعاطــي القنــب فــي العــام الســابق فــي أوســاط مــن تتــراوح أعمارهــم
ً
بــن  45و 64عامــا زيــادة مبقــدار أربعــة أضعــاف علــى مــدى ذلــك العقــد
ً
حتــى عــام  ،2016وبنحــو ثالثــن ضعفــا مــن عــام  1996إلــى عــام .2016
ً
وكشــف أيضــا عــن أمنــاط مماثلــة لتعاطــي الكوكايــن ،حيــث زاد معــدل

ً
انتشــاره الســنوي مبقــدار أربعــة عشــر ضعفــا فــي أوســاط مــن تتــراوح
ً
أعمارهــم بــن  35و 44عامــا ،فــي حــن انخفــض فــي الفئتــن العمريتــن
ً
اللتــن تضمــان مــن تتــراوح أعمارهــم بــن  12و 18عامــا ومــن تتــراوح
ً
أعمارهــم بــن  19و 25عامــا خــال الفتــرة نفســها.
 –14وفــي الواليــات املتحــدة ،ارتفــع عــدد األشــخاص الذيــن تبلــغ
ً
أعمارهــم  50عامــا أو أكثــر ممــن تعاطــوا املخــدرات فــي العــام الســابق
مــن أقــل بقليــل مــن مليــون شــخص فــي عــام  1996إلــى ما يقــرب مــن
 11مليــون شــخص فــي عــام  ((1(.2016وفــي عامـ ْـي  2018و ،2019تــراوح
معــدل انتشــار تعاطــي املخــدرات غيــر املشــروعة فــي العــام املاضــي فــي
أوســاط األشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم  65عامــا أو أكثــر فــي الواليــات
املتحــدة بــن نصــف وثلــث ما هــو عليــه فــي أوســاط عمــوم الســكان وذلــك
فيمــا يخــص معظــم املخــدرات (انظــر اجلــدول .)1
 –15وإذا قورنــت معــدالت بعــض املخــدرات املختــارة (التــي ميكــن
إجــراء مقارنــة بشــأنها) الســائدة فــي عــام  2012مبعدالتهــا فــي
عــام  ،2019تتضــح الزيــادة فــي معــدل انتشــار تعاطيهــا فــي أوســاط
ً
األشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم  65عامــا أو أكثــر .وفــي الفتــرة مــن
عــام  2012إلــى عــام  ،2019زاد تعاطيهــا فــي العــام الســابق فــي أوســاط
ً
مــن تزيــد أعمارهــم عــن  65عامــا ثــاث مــرات أو أكثــر فيمــا يخــص
معظــم املخــدرات؛ أمــا فيمــا يخــص عمــوم الســكان ،فقــد كانــت الزيــادة
تتســم مبزيــد مــن املحدوديــة.
 –16فعلــى ســبيل املثــال ،ارتفــع معــدل انتشــار تعاطــي القنــب فــي
ً
العــام الســابق فــي أوســاط مــن بلغــوا  65عامــا أو أكثــر مــن  1,2فــي
املائــة فــي عــام  2012إلــى  5,1فــي املائــة فــي عــام  – 2019وهــو ما ميثــل
زيــادة بنســبة  325فــي املائــة .وفيمــا يخــص عمــوم الســكان ،كانــت الزيــادة
(((1

.Comiskey and others, Addiction Debates

الجدول  1تعاطي املخدرات غري املرشوعة يف العام املايض يف أوساط من تبلغ أعامرهم  65عاماً أو أكرث ويف أوساط عموم السكان،
الواليات املتحدة األمريكية2019-2018 ،
نوع املخدر

أي مخدر غري مرشوع
أي مخدر غري مرشوع بخالف القنب
القنب
املؤثرات األفيونية
مسكنات األمل (سوء االستخدام)
الكوكايني
املنشطات
امل ُهلوِسات
امليثامفيتامني

التعاطي يف العام السابق (بالنسبة املئوية) 2018

التعاطي يف العام السابق (بالنسبة املئوية) 2019

 65عاما أو أكرث

عموم السكان

 65عاما أو أكرث

عموم السكان

5,7
2,1
4,1
0,4
1,3
0,1
2,4
0,1
0,1

19,4
8,5
15,9
1,1
3,6
2,0
6,6
2,0
0,7

7,1
2,7
5,1
0,5
1,7
0,2
2,5
0,2
0,1

20,8
8,6
17,5
1,1
3,5
2,0
6,6
2,2
0,7

املصدر.Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on Drug Use and Health, 2018 and 2019 :
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الجدول  2تعاطي املخدرات غري املرشوعة يف العام السابق يف أوساط من تبلغ أعامرهم  65عاماً أو أكرث ويف أوساط عموم السكان
فيام يخص مخدرات مختارة ،الواليات املتحدة األمريكية2019-2012 ،
التعاطي يف العام السابق (بالنسبة املئوية) 2012
نوع املخدر

أي مخدر غري مرشوع
القنب
مسكنات األمل (االستعامل غري الطبي /إساءة االستعامل)
الكوكايني
امل ُهلوِسات

التعاطي يف العام السابق (بالنسبة املئوية) 2019

 65عاما أو أكرث

عموم السكان

 65عاما أو أكرث

عموم السكان

2,3
1,2
0,8
0,0
0,1

16,0
12,1
4,8
1,8
1,7

7,1
5,1
1,7
0,2
0,2

20,8
17,5
3,5
2,0
2,2

املصدر.Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on Drug Use and Health, 2012 and 2019 :

ً
مضبوطــة نســبيا ،حيــث كانــت  12,1فــي املائــة عــام  ،2012فأصبحــت
 17,5فــي املائــة فــي عــام  – 2019وهــو ما ميثــل زيــادة بنســبة تقــل عــن
 50فــي املائــة .وميكــن مالحظــة منــط مماثــل فــي تعاطــي مخــدرات أخــرى
علــى نحــو غيــر مشــروع .فقــد تضاعــف االســتعمال غيــر الطبــي فــي العــام
الســابق ملســكنات األلــم أو إســاءة اســتعمالها (حيــث كانــت نســبته 0,8
فــي املائــة فــي عــام  ،2012فأصبحــت  1,7فــي املائــة فــي عــام  )2019فــي
ً
أوســاط مــن تبلــغ أعمارهــم  65عامــا أو أكثــر ،فــي حــن حــدث انخفــاض
طفيــف فــي أوســاط عمــوم الســكان (حيــث كانــت نســبته  4,8فــي املائــة فــي
عــام  ،2012فأصبحــت  3,5فــي املائــة فــي عــام ( )2019انظر اجلدول .)2
 –17وتظهــر تقديــرات جديــدة ملعــدل انتشــار تعاطــي املخــدرات فــي
الهنــد( ((1ونيجيريــا ((1(،ضمــن الفئــة العمريــة التــي تضــم مــن تتــراوح
ً
ً
ً
أعمارهــم بــن  45و 64عامــا ،أن ثمــة انتشــارا كبيــرا لالســتعمال غيــر
الطبــي للمؤثــرات األفيونيــة الصيدالنيــة وشــراب ُ
الســعال .وفــي نيجيريــا،
بلغــت معــدالت االنتشــار الســنوية فــي أوســاط مــن تتــراوح أعمارهــم بــن 60
و 64عامــا أعلــى مســتوى لهــا فــي كل مــن االســتعمال غيــر الطبــي لشــراب
ُ
الســعال ( 3,7فــي املائــة) واالســتعمال غيــر الطبــي للمهدئــات ( 1فــي املائة).
 –18وفــي جمهوريــة إيــران اإلســامية ،انتهــت دراســة إلــى أن العوامــل
ً
البيئية هي أكثر أســباب تعاطي املخدرات شــيوعا في أوســاط كبار الســن.
وتشــمل هــذه العوامــل ســهولة احلصــول علــى املخــدرات ،واالفتقــار إلــى
(((1
املرافــق الرياضيــة والترفيهيــة ،وكذلــك تعاطــي األصدقــاء للمخــدرات.

للبنزوديازيبينــات علــى املــدى الطويــل ((1(.ففــي اليابــان ،علــى ســبيل
املثــال ،أوضــح تقييــم أجــري ألمنــاط إصــدار الوصفــات الطبيــة املتضمنــة
مــواد منومــة ومضــادة للقلــق أن نســبة الوصفــات الطبيــة املتضمنــة تلــك
(((1
األدويــة مرتفعــة أكثــر مــن غيرهــا فيمــا يتعلــق باملرضــى مــن كبــار الســن.
ً
وأظهــرت الدراســة أيضــا أن جرعــات عاليــة من مضــادات القلق واملنومات
توصــف عــادة للمرضــى ،ومعظمهــم مــن كبــار الســن ،الذيــن يعانــون مــن
ً
اضطرابــات النــوم و/أو القلــق ،وأن مــن الشــائع أيضــا أن يوصــف لهــؤالء
املرضــى أكثــر مــن دواء واحــد يحتــوي علــى مــواد منومــة ومضــادة للقلــق.
 –20وفــي الواليــات املتحــدة ،يشــكل األشــخاص الذيــن تبلــغ
أعمارهــم  65عامــا أو أكثــر ما يربــو علــى  10فــي املائــة مــن مجمــوع
الســكان؛ ومع ذلــك ،فهــم يســتأثرون بنســبة تبلــغ  30فــي املائــة مــن
الوصفــات الطبيــة .ومعــدل انتشــار اســتعمال مضــادات األلــم واملهدئــات
ً
والبنزوديازيبينــات واملســكنات لــدى تلــك الفئــة األكبــر ســنا فــي الســنة
ً
الســابقة أعلــى منــه لــدى عمــوم الســكان (انظــر اجلــدول  .)3وعــاوة
علــى ذلــك ،وردت تقاريــر تفيــد اإلفــراط فــي اســتعمال العقاقيــر ذات
التأثيــر النفســاني علــى نطــاق واســع فــي عــاج كبــار الســن الذيــن يعانــون
مــن اخلــرف ويعيشــون فــي دور رعايــة املســنني أو فــي أماكــن املعيشــة
التــي تقــدم لهــم بهــا املســاعدة أو فــي منازلهــم.

 –19وقــد أبــرزت دراســة أجريــت عــن عواقــب إســاءة اســتعمال
مضــادات القلــق واملنومــات علــى املــدى الطويــل فــي أوســاط كبــار الســن
خطــر االرتهــان للمخــدرات الــذي ينجــم عــن اســتخدام كبــار الســن
(Atul Ambekar and others, Magnitude of Substance Use in ((1
India 2019 (New Delhi, Ministry of Social Justice and Empower).ment, 2019
(UNODC and Nigeria, “Drug use in Nigeria 2018: executive ((1
.)summary” (Vienna, 2019
(Fatemeh Kazemi and others, “Predisposing factors for sub� ((1
stance abuse among elderly people referring to Qazvin addiction treatment centers, Iran 2017”, Journal of Qazvin University of Medical Sciences,
).vol. 22, No. 5 (2018

(N. N. Ivanets and others, “The efficacy of psychopharmaco� ((1
therapy of late onset depression: the optimization of treatment duration”,
Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii imeni S.S. Korsakova (Korsakov Journal of
.)Neurology and Psychiatry), vol. 116, No. 4 (January 2016
(Takaaki Hirooka, “Excessive prescribing of hypnotic and ((1
anxiolytic drugs in Japan”, Nihon Rinsho (Japanese Journal of Clinical
.Medicine), vol. 73, No. 6 (June 2015), pp. 1049–1056
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الجدول  3استعامل عقاقري الوصفات الطبية يف العام السابق يف أوساط من تبلغ أعامرهم  65عاماً أو أكرث ويف أوساط عموم السكان
فيام يخص عقاقري مختارة ،الواليات املتحدة األمريكية2019-2018 ،
االستعامل يف العام السابق (بالنسبة املئوية) 2018

االستعامل يف العام السابق (بالنسبة املئوية) 2019

 65عاما أو أكرث

عموم السكان

 65عاما أو أكرث

عموم السكان

مضادات األمل

35,0

31,6

35,0

30,0

املهدئات

21,4

16,9

20,1

16,0

البنزوديازيبينات

13,0

11,2

12,6

10,7

املسكنات

9,1

6,1

8,3

5,7

نوع العقار

املصدر.Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on Drug Use and Health, 2018 and 2019 :

 –21وفــي تقريــر املخــدرات العاملــي  2018الــذي أعــده املكتــب
املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،لوحظــت زيــادة فــي الوفيــات الناجمــة
عــن اضطرابــات تعاطــي املخــدرات مبقــدار ثالثــة أضعــاف فــي
ً
أوســاط األشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم  50عامــا أو أكثــر فــي غــرب
املحيــط الهــادئ والقــارة األمريكيــة خــال الفتــرة مــن عــام  2000إلــى
عــام  ((2(.2015أمــا فــي الواليــات املتحــدة ،فعلــى الرغــم مــن أن معــدالت
الوفيــات الناجمــة عــن تعاطــي جرعــات مفرطــة مــن املخــدرات زادت
خــال الفتــرة مــن عــام  1999إلــى عــام  2017فــي جميــع الفئــات العمريــة،
إال أن تلــك املعــدالت كانــت فــي عــام  2017أعلــى كثيــرا لــدى األشــخاص
ممــن تتــراوح أعمارهــم بــن  25و 64عامــا ( 31,4لــكل  100 000نســمة)
ً
ً
مقارنــة باألشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم  65عامــا أو أكثــر ( 6,9لــكل
 100 000نســمة) .ومــع ذلــك ،فــي الفتــرة مــن عــام  1999إلــى عــام ،2017
حــدث أكبــر تغيــر فــي نســبة الوفيــات الناجمــة عــن تعاطــي جرعــات
مفرطــة مــن املخــدرات فــي أوســاط البالغــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم
ً
بــن  55و 64عامــا ،حيــث ارتفعــت مــن  4,2لــكل  100 000حالــة وفــاة فــي
(((2
عــام  1999إلــى  28,0لــكل  100 000حالــة وفــاة فــي عــام .2017

ُ
التحديات التي تواجه في شتى مجاالت السياسات
فيما يخص الوقاية والعالج والتعافي
 –22يترجــم النقــص العــام فــي البيانــات املتعلقــة بتعاطــي مــواد
اإلدمــان فــي أوســاط كبــار الســن( ((2إلــى نقــص فــي االهتمــام بهــذه
ً
املســألة عنــد رســم السياســات وإنشــاء البرامــج .ونظــرا إلــى محدوديــة
عــدد البرامــج املخصصــة ،ومحدوديــة عمليــات جمــع األدلــة العلميــة،
فمــن الصعــب حتديــد التدخــات والسياســات التــي أســفرت عــن نتائــج

إيجابيــة فيمــا يتعلــق بتعاطــي املخــدرات فــي أوســاط كبــار الســن مــن
حيــث الوقايــة والعــاج وإعــادة التأهيــل.
 –23وفــي الوثيقــة اخلتاميــة لــدورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية
الثالثــن ،املعنونــة “التزامنــا املشــترك بالتصــدي ملشــكلة املخــدرات
العامليــة ومواجهتهــا علــى نحــو فعــال” ((2(،يــرد ذكــر موجــز للخدمــات
والسياســات املراعيــة للســن ونــوع اجلنــس ،ولكــن ال يوجــد تركيــز علــى
احتياجــات كبــار الســن اخلاصــة.
 –24فإســاءة اســتعمال املخــدرات فــي أوســاط كبــار الســن لهــا
خصائــص مختلفــة .وتــدرج بعــض الدراســات كبــار الســن فــي فئــات
ثــاث ،وهــي( :أ) املواظبــون (ال تتغيــر أمنــاط تعاطيهــم طــوال العمــر)؛
(ب) الناجــون (متعاطــون مبشــاكل طويلــة األجــل)؛ (ج) املتفاعلــون
(متعاطــون فــي وقــت متأخــر مــن عمرهــم أو يتزايــد تعاطيهــم فــي
وقــت متأخــر) .وفــي دراســات أخــرى ،حــددت فئتــان متمايزتــان همــا:
ً
ً
(أ) االســتعمال ألول مــرة مبكــرا؛ (ب) االســتعمال ألول مــرة متأخــرا.
ً
وتشــير العبــارة االصطالحيــة “أول مــرة مبكــرا” إلــى تعاطــي املخــدرات
فــي أوســاط مــن لديهــم مــاض طويــل حافــل بتعاطــي مــواد اإلدمــان
والذيــن يســتمرون فــي تعاطيهــا مــع تقدمهــم فــي العمــر ،فــي حــن تشــير
ً
العبــارة االصطالحيــة “االســتعمال أول مــرة متأخــرا” إلــى تعاطيهــا
فــي أوســاط أفــراد تتحــول لديهــم إلــى عــادة جديــدة عنــد تقدمهــم فــي
ً
الســن ((2(،((2(،((2(.وقــد يعــزى االســتعمال ألول مــرة متأخــرا إلــى وصــف
أدويــة تخفيــف األلــم ،إذ إن هــذا النــوع مــن األدويــة ميكــن أن يــؤدي
إلــى إســاءة اســتعمالها إذا وصفــت علــى نحــو غيــر ســليم .وتتســم إدارة
األمــراض املزمنــة لــدى كبــار الســن بالتعقيــد كمــا أن اإلدارة الصحيحــة
( ((2مرفق قرار اجلمعية العامة دا–.1/30

( ((2أستراليا وجمهورية كوريا والصني والفلبني وفييت نام وكمبوديا وماليزيا
ومنغوليا ونيوزيلندا واليابان ،عالوة على البلدان اجلزرية في املحيط الهادئ.
(Holly Hedegaard, Arialdi M. Miniño and Margaret Warner, ((2
“Drug overdose deaths in the United States, 1999–2017”, NCHS Data
Brief, No. 329 (Hyattsville, Maryland, United States, National Center for
).Health Statistics, November 2018

( ((2ألغراض هذا الفصل ،يعتبر “كبار السن” من هم فوق سن اخلامسة والستني.

(Colin Atkinson, “Service responses for older high-risk drug ((2
users: a literature review”, SCCJR Research Report No. 06/2016 (Glasgow,
).Scottish Centre for Crime and Justice Research, 2016
(Anne Marie Carew and Catherine Comiskey, “Treatment for ((2
opioid use and outcomes in older adults: a systematic literature review”,
.Drug and Alcohol Dependence, vol. 182, (2018), pp. 48–57
(Brenda Roe and others, “Experiences of drug use and ageing: ((2
health, quality of life, relationship and service implications”, Journal of
.Advanced Nursing, vol. 66, No. 9 (September 2010), pp. 1968–1979
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ً
لأللــم صعبــة أيضــا ،فكثيــر مــن كبــار الســن يفيــدون بأنهــم ال يتلقــون مــن
مقدمــي الرعايــة الصحيــة خدمــة مناســبة فيمــا يتعلــق بتخفيــف األلــم
ألن اســتعمالهم للمســكنات األخــرى قــد زاد مــن قدرتهــم علــى حتمــل
املســكنات األفيونيــة ((2(.ويضــاف إلــى ذلــك أنــه مــع تقــدم ســكان العالــم
فــي الســن ،تتزايــد نســبة املرضــى مــن كبــار الســن الذيــن يخضعــون
لعمليــات جراحيــة ويتلقــون أدويــة إضافيــة .فاســتخدام أدويــة تخفيــف
األلــم هــو جــزء أساســي مــن الرعايــة الصحيــة؛ وتشــمل التحديــات
األخــرى عــدم وجــود تأمــن صحــي لــدى كبــار الســن ،مما قــد يجبرهــم
علــى شــراء أدويتهــم أو أدويــة تخفيــف األلــم مــن مصــادر غيــر مشــروعة.
وقــد ســبق أن بينــت الهيئــة اتســاع نطــاق وصــف البنزوديازيبينــات لكبــار
الســن وخطــر اإلفــراط فــي اســتخدامها عندمــا دعــت جميــع احلكومــات
إلــى أن تظــل يقظــة إزاء عواقــب إســاءة اســتخدام البنزوديازيبينــات
واإلفــراط فــي اســتخدامها ،وحثــت علــى الرصــد الدقيــق ملســتويات
(((2
اســتهالك تلــك املــواد.
ً
 –25ومــن املهــم وضــع تصنيفــي االســتعمال ألول مــرة مبكــرا
ً
واالســتعمال ألول مــرة متأخــرا فــي االعتبــار لــدى حتديــد التدخــات
وإنشــاء البرامــج ((2(.لكــن بغــض النظــر عــن التصنيــف ،ميكــن أن تــؤدي
عملية التقدم في السن نحو الشيخوخة إلى مشاكل نفسية أو اجتماعية
أو صحيــة تزيــد مــن احتمــال إدمــان املــواد املخــدرة أو القابليــة لــه ،مــع
ما يــؤدي إليــه بــدوره مــن تفاقــم املشــاكل القائمــة مــن قبــل.
 –26ويتعــن علــى مقدمــي اخلدمــات وأخصائيــي الرعايــة الصحيــة
النظــر فــي احتمــال إصابــة الصحــة العقليــة باضطرابــات مصاحبــة
أو موجــودة مــن قبــل ،مثــل ضعــف اإلدراك واالكتئــاب ،عــاوة علــى
املظاهــر البدنيــة املعقــدة مثــل الشــعور باأللــم أو األرق أو االســتعمال غيــر
ُ
ُ
الطبــي للعقاقيــر التــي تصــرف بوصفــات طبيــة واألخــرى التــي تصــرف
(((3
دونهــا ،وذلــك فــي أوســاط كبــار الســن الذيــن يتعاطــون املخــدرات.
فعلــى ســبيل املثــال ،أظهــر اســتعراض الضطرابــات تعاطــي العقاقيــر
أجــري فــي الهنــد فــي عــام  2015مــدى التداخــل بــن تعاطــي العقاقيــر
واحلــاالت املرضيــة املصاحبــةُ ((3(.
وســلط الضــوء فــي دراســة عــن
اآلثــار الســلبية للمخــدرات علــى ضــرورة أن ينتبــه املمارســون الطبيــون
ً
أيضــا إلــى ما يتناولــه مرضاهــم مــن مكمــات عشــبية أو غذائيــة،
قــد ال يفصحــون عنهــا علــى نحــو طوعــي ،فــي حــن أنهــا قــد تــؤدي إلــى
تفاعــات مــع املخــدرات .وينطبــق هــذا األمــر أكثــر علــى كبــار الســن حيــث
(((3
تتزايــد درجــة تأثــر اإلنســان باملخــدرات مــع تقدمــه فــي العمــر.
(Johnston and others, “Responding to the needs of ageing ((2
”.drug users

(((2

الفقرة  769من الوثيقة .E/INCB/2015/1

(Rahul Rao and Ann Roche, “Substance misuse in older peo� ((2
ple: baby boomers are the population at highest risk”, British Medical
).Journal, vol. 358 (2017

( ((3املرجع نفسه.
(Siddharth Sarkar, Arpit Parmar and Biswadip Chatterjee, ((3
“Substance use disorders in the elderly: a review”, Journal of Geriatric
.Mental Health, vol. 2, No. 2 (December 2015), pp. 74–82
(Paula A. Rochon, “Drug prescribing for older adults”, ((3
 ،UpToDate, 8 June 2020ميكن االطالع عليه في املوقع.www.uptodate.com :

 –27وميثــل تعــدد األدويــة املتناولــة ،أي تنــاول خمســة أدويــة
ُ
أو أكثــر فــي اليــوم ،ســواء كانــت أدويــة تصــرف بوصفــة طبيــة أم بدونهــا
أم كانــت عقاقيــر غيــر مشــروعة ،مشــكلة متناميــة فــي أوســاط
كبــار الســن فــي جميــع أنحــاء العالــم .وقــد أبــرزت التبعــات الطبيــة
والتمريضيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة الســلبية لالســتعمال غيــر
املناســب لألدويــة وتعــدد تناولهــا فــي دراســة اســتعرضت مــدى انتشــارها
علــى الصعيــد العاملــي ((3(.وانتهــت تلــك الدراســة إلــى أن املحــاوالت التــي
بذلــت فــي بلــدان مختلفــة لتحســن احلصائــل الســريرية واالقتصاديــة
لالســتعمال غيــر املناســب لألدويــة وتعــدد تناولهــا قــد شــملت طائفــة
متنوعــة مــن البرامــج الســريرية والصيدالنيــة واحلاســوبية والتعليميــة.
وكان االســتنتاج الــذي انتهــت إليــه الدراســة هــو أن ثمــة حاجــة إلــى اتبــاع
نهــج جديــدة فــي البحــوث والتعليــم واملمارســة الســريرية ،بحيــث تختلــف
متامــا عــن “منــوذج املــرض الواحــد” وتســتند إلــى مبــادئ التلطيــف
ومراعــاة الشــيخوخة والتقيــد باألخــاق .وقــد توفــر تلــك النهــج اجلديــدة
أدوات مســتحدثة لعالج مســألة االســتعمال غير املناســب لألدوية وتعدد
ً
األدويــة املتناولــة وتقليلهمــا ،وقــد تفيــد أيضــا عنــد النظــر فــي مســألة
تعــدد العقاقيــر املتناولــة.
 –28وتقــدم سلســلة مــن الدراســات واالســتعراضات بعــض األدلــة
علــى التحديــات التــي يواجههــا كبــار الســن الذيــن يتعاطــون املخــدرات
فيمــا يتعلــق باألنشــطة الصحيــة واملجتمعيــة واالجتماعيــة.
 –29ففيمــا يتعلــق بالصحــة ،تتمثــل املشــاكل الرئيســية املتعلقــة بكبــار
الســن مــن متعاطــي املخــدرات فــي اآلتــي:

(أ)
واالنتحار؛

ارتفاع خطر الوفاة من األمراض واجلرعات املفرطة

(((3(،((3(،((3

(ب)

انخفاض متوسط العمر عند الوفاة؛

(((3

(ج) اإلصابة املبكرة باالضطرابات التنكسية ،واحلاالت
املرضية في القلب واألوعية الدموية ،وأمراض الكبد ،واأللم اجلسدي،
وتقلص األداء البدني ،ومشاكل اجلهاز التنفسي ،ومرض السكري؛

(Doron Garfinkel, Birkan Ilhan and Gulistan Bahat, “Rou� ((3
tine deprescribing of chronic medications to combat polypharmacy”,
,)Therapeutic Advances in Drug Safety, vol. 6, No. 6 (December 2015
.p. 212–233
(Johnston and others, “Responding to the needs of ageing ((3
”.drug users

(((3

”.Atkinson, “Service responses for older high-risk drug users

(Sarah Larney and others, “Defining populations and in� ((3
jecting parameters among people who inject drugs: implications for the
assessment of hepatitis C treatment programs”, International Journal of
.Drug Policy, vol. 26, No. 10 (October 2015), pp. 950–957
(Stephanie Yarnell and others, “Substance use disorders in ((3
later life: a review and synthesis of the literature of an emerging public
health concern”, American Journal of Geriatric Psychiatry, vol. 28, No. 2
.(February 2020), pp. 226–236
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ارتفاع خطر اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية
(د)
(((3(،((3
والتهاب الكبد C؛

(هـ) اخلوف من التعرض لسلوك يتضمن إطالق األحكام
عليهم من أخصائيي خدمات عالج تعاطي املخدرات.

(هـ) تفاقم األمــراض األخــرى املرتبطة بالسن (يرتبط
(((4
هذا بشكل خاص مبشكلة تعاطي املؤثرات األفيونية)؛

 –31ويشــير اســتعراض البيانات الوبائية واألدلة املعروضة أعاله إلى
ثالثــة مجــاالت يلــزم تناولهــا فيمــا يتعلــق بتعاطــي املخــدرات فــي أوســاط
كبــار الســن ،هــي( :أ) إجــراء البحــوث وجمــع البيانــات؛ (ب) مكافحــة
الوصــم؛ (ج) احلاجــة إلــى رعايــة متكاملــة وكليــة ومراعيــة للســن.

ارتفاع خطر السقوط والكسور واإلصابات وحوادث
(و)
(((4(،((4
الطرق نتيجة لضعف القيادة؛
زيادة صعوبة أداء أنشطة احلياة اليومية مثل املهام
(ز)
الشخصية املتعلقة بالرعاية الذاتية ،وزيــادة األلــم البدني ،وزيــادة
(((4
حاالت االكتئاب والصعوبات في أنشطة احلياة اليومية؛
(ح) ارت ـفــاع خـطــر اإلفـ ــراط فــي التسكني واجلــرعــات
(((4
املفرطة واالرتباك واالنهيار؛

(ط)

ارت ـف ــاع م ـعــدل ح ــدوث حتــديــات الـصـحــة العقلية

(((4(،((4

املزمنة.

 –30وفيمــا يتعلــق باألنشــطة املجتمعيــة واالجتماعيــة ،تتمثــل املشــاكل
الرئيســية التــي يواجههــا كبــار الســن مــن متعاطــي املخــدرات فــي اآلتــي:

قــد ي ــؤدي الــوصــم املــرتـبــط مبشاكل تعاطي مــواد
(أ)
اإلدمان إلى الشعور بالعار الذي مينعهم من التماس الرعاية ،وهو
ما مينع بدوره العائلة ومقدمي الرعاية الصحية من حتديد حاجتهم
(((4
إلى الرعاية؛

(ب)
والتشرد؛

ارتــف ــاع م ـعــدل ح ــدوث امل ـشــاكــل املــال ـيــة والـبـطــالــة

(ج) محدودية التواصل مــع العائلة واملجتمع املحلي،
(((4(،((4
مما يؤدي إلى العزلة االجتماعية والوحدة واالستبعاد؛
زي ــادة احتمالية تلقي ال ـعــاج نتيجة التعامل مع
(د)
منظومة العدالة اجلنائية أكثر من تلقيه من خالل اإلحالة الذاتية
أو مقدمي الرعاية الصحية عموما؛
(Johnston and others, “Responding to the needs of ageing ((3
”.drug users
.”Atkinson, “Service responses for older high-risk drug users

(((3
(((4
(Marie-Claire van Hout and others, A Scoping Review of Co� ((4
).deine Use, Misuse and Dependence (Brussels, 2014
(Ana Diniz and others, “Elderly substance abuse: an integra� ((4
.Ageing Cohort of Drug Users

.tive review”, Psicologia: Teoria e Prática, vol. 19, No. (2017), pp. 42–59
(Van Hout and others, A Scoping Review of Codeine Use, Mis� ((4
.use and Dependence
(.”Diniz and others, “Elderly substance abuse ((4

(Johnston and others, “Responding to the needs of ageing ((4
”.drug users

(((4

.”Atkinson, “Service responses for older high-risk drug users

(Carol S. D’Agostino and others, “Community interventions ((4
for older adults with comorbid substance abuse: the Geriatric Addictions
.Program (GAP)”, Journal of Dual Diagnosis, vol. 2, No. 3 (2006), pp. 31–45

(((4

.”Atkinson, “Service responses for older high-risk drug users

(April Shaw and Austin Smith, “Senior drug dependents and ((4
care structures: Scotland – qualitative report” (Glasgow, Scottish Drugs
).Forum, 2010

إجراء البحوث وجمع البيانات
 –32يشــكل نقــص البيانــات ،عنــد مناقشــة التحديــات التــي يواجههــا
كبــار الســن مــن جــراء تعاطــي املخــدرات ،إحــدى املشــاكل الرئيســية التــي
ً
تواجههــا البلــدان .ونظــرا إلــى نقــص الرصــد واملعلومــات ،ال يشــخص
تعاطــي املخــدرات فــي أوســاط كبــار الســن فــي كثيــر مــن األحيــان؛
ً
وهــذا هــو الســبب فــي اإلشــارة إليــه بوصفــه وبــاء مخفيــا .وحتســن
قيــاس ورصــد صحــة كبــار الســن ورفاههــم مــن الضروريــات بوجــه عــام،
ولكنــه مــن الضروريــات احلتميــة فيمــا يخــص متعاطــي املخــدرات .ومــع
التســليم بــأن ثمــة حاجــة دائمــة إلــى إدخــال حتســينات علــى الرصــد،
ً
ُ
فمــن الصحيــح أيضــا أن نظــم الرصــد القائمــة ال تســتخدم علــى نحــو
كاف .فعلــى ســبيل املثــال ،ميكــن اســتخدام البيانــات املتعلقــة بالطلــب
علــى العــاج ،املســتمدة مــن نظــم الرصــد القائمــة ،لتحســن املعلومــات
عــن كبــار الســن مــن متعاطــي املخــدرات.
 –33ويوصــى بتوســيع الفئــة العمريــة للســكان املشــمولني بدراســات
ً
اســتقصائية وبائيــة .وثمــة حاجــة أيضــا إلــى االبتــكار وتســخير البيانــات
الضخمــة عنــد التصــدي للتحديــات العامليــة اجلديــدة فــي مجــال تعاطــي
ً
مــواد اإلدمــان .ولذلــك يوصــى أيضــا بــأن ينظــر راســمو السياســات
ومقدمــو اخلدمــات فــي اســتخدام التكنولوجيــات الصحيــة املســاعدة
املبتكــرة أو االســتفادة مــن التكنولوجيــات القائمــة أو الوســائل املبتكــرة
لتنســيق معاجلــة كبــار الســن مــن متعاطــي املخــدرات ودعمهــم ورصــد
احلصائــل املتصلــة بهــم.
 –34فعلــى ســبيل املثــال ،ميكــن اســتخدام نظــم االتصــاالت عــن
ُبعــد لتوفيــر إمكانيــة احلصــول علــى التطبيــب عــن ُبعــد ،كمــا ميكــن
أن تيســر تلــك األنظمــة احلصــول علــى خدمتــي املشــورة والرصــد مــن
مقدمــي الرعايــة الصحيــة عبــر اإلنترنــت الذيــن يقدمــون اخلدمــات
املتعلقــة بتعاطــي مــواد اإلدمــان إلــى كبــار الســن فــي املجتمعــات الريفيــة.
وقــد يكــون مــن األمثلــة األخــرى علــى اســتخدام نظــم االتصــاالت عــن
بعــد لهــذا الغــرض إدخــال تعديــات تكييفيــة علــى تكنولوجيــات الهاتــف
الثابــت أو الهاتــف املحمــول املوجــودة حاليــا خلدمــة رعايــة كبــار الســن
ورصــد حالتهــم فــي منازلهــم أو فــي منــازل أفــراد عائالتهــم .وتطويــر
ً
تكنولوجيــات االتصــاالت عــن بعــد مهــم جــدا فــي دعــم األشــخاص الذيــن
يقدمــون الرعايــة ألحــد أفــراد عائالتهــم مــن كبــار الســن.
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 –35كمــا أبــرزت احلاجــة إلــى إدخــال حتســينات علــى تقييــم
اســتعمال عقاقيــر الوصفــات الطبيــة ورصــده ((5(.ومــن املحتمــل أن يــؤدي
وضــع واســتخدام نظــام لرصــد الوصفــات الطبيــة إلــى احلــد ،عمومــا،
وفــي أوســاط كبــار الســن خصوصــا ،مــن الوصفــات الطبيــة املتعــددة،
والســلوك املتمثــل فــي اســتصدار وصفــات متعــددة متزامنــة ،وزيــارات
ً
قســم الطــوارئ .وإضافــة إلــى ذلــك ،مــن املهــم حتســن أدوات التشــخيص
والتقييــم ذات الصلــة الســتخدامها فــي حالــة الســكان مــن كبــار الســن
(((5(،((5
الذيــن يتعاطــون املخــدرات.
 –36وتتمثــل إحــدى األولويــات الواضحــة فــي وضــع نظــم رصــد
لقيــاس طبيعــة تعاطــي املخــدرات ومــداه ،مبــا فــي ذلــك إســاءة اســتعمال
العقاقيــر التــي تصــرف بوصفــة طبيــة وتلــك التــي تصــرف بدونهــا فــي
أوســاط كبــار الســن .ولذلــك فــإن الهيئــة توصــي احلكومــات بإنشــاء نظــم
جديــدة لرصــد عمليــة وصــف األدويــة أو توســيع نطــاق نظمهــا القائمــة
فــي هــذا املجــال وحتســينها .وعنــد وجــود نظــم لرصــد تعاطــي املخــدرات
غيــر املشــروعة ،يوصــى بإلغــاء احلــد األقصــى املصطنــع الشــائع وهــو
بلــوغ ســن  65عامــا ،وتوســيع نطــاق الرصــد ليمتــد إلــى األدويــة التــي
تصــرف بوصفــة طبيــة واألدويــة التــي تصــرف دونهــا.
ً
 –37ويوصــى أيضــا بتســخير قــوة املــوارد املوجــودة وإضافــة قيمــة
إليهــا ،مبــا فــي ذلــك مجموعــات البيانــات والتقييمــات والرصــد والفــرص
املســتمدة مــن االبتــكارات والتكنولوجيــات اجلديــدة والذكيــة والصاعــدة.
ومــن حيــث القيمــة املضافــة إلــى البيانــات املوجــودة ،يوصــى بإجــراء
حتليــل وبحــوث فيمــا يتعلــق بنظــم الســجالت الصحيــة الوطنيــة ذات
الصلــة املتعلقــة بكبــار الســن مــن أجــل تقــدمي تقديــرات أوليــة لنطــاق
االنتشــار املخفــي لتعاطــي املخــدرات غيــر املشــخص ،مبا فــي ذلــك إســاءة
اســتعمال أدويــة الوصفــات الطبيــة ،وما يتصــل بذلــك مــن حــاالت
مرضيــة مصاحبــة لــدى كبــار الســن .وينبغــي تكــرار هذه العمليــة بانتظام.
وميكــن أن تشــمل نظــم الســجالت املناســبة نظــم أقســام الطــوارئ فــي
املستشــفيات ،ونظــم ســجالت العيــادات اخلارجيــة أو أقســام اإلقامــة
باملستشــفيات ،ونظــم األدويــة أو الصيدليــات ،ونظــم املمارســن العامــن،
ونظــم التأمــن الصحــي ،ونظــم ســجالت حــوادث املــرور علــى الطــرق.
وعنــد وجــود نظــم بيانــات متعــددة ،قــد يكــون مــن املمكــن اســتخدام
أســاليب أكثــر تقدمــا لتحليــل البيانــات ،مثــل أســاليب املعاينــة واملقارنــة،
لتوفيــر تقديــرات ملعــدالت االنتشــار املخفــي علــى املســتوى دون الوطنــي.

مكافحة الوصم
 –38عوجلــت الطبيعــة العامليــة لتعاطــي مــواد اإلدمــان والتحديــات التي
ُ
ُ
تواجــه فيــه علــى أرفــع مســتويات السياســات الدوليــة .فقــد كرســت الوثيقــة
اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الثالثــن للجمعيــة العامــة ،املنعقــدة فــي
عــام  ،2016للتصــدي ملشــكلة املخــدرات العامليــة ومواجهتهــا .وفــي الوثيقــة
اخلتاميــة لتلــك الــدورة ،ســلمت الــدول األعضــاء بــأن االرتهــان للمخــدرات
اضطــراب صحــي معقــد متعــدد العوامــل ،يتســم بطابــع مزمــن وانتكاســي
ولــه أســباب وعواقــب اجتماعيــة ،وميكــن الوقايــة منــه وعالجــه بوســائل
منهــا العــاج الفعــال مــن املخــدرات املســتند إلــى أدلــة علميــة ،وبرامــج
الرعايــة وإعــادة التأهيــل .وهــذا االعتــراف مبــا ميثلــه تعاطــي املــواد
املخــدرة مــن حتــد صحــي عاملــي لــه أهميــة فيمــا يتعلــق بالتصــدي للوصــم.
 –39ومــن األرجــح أن يعانــي كبــار الســن الذيــن يتعاطــون املخــدرات
مــن مزيــد مــن الوصــم واالســتبعاد االجتماعــي والعزلــة عــن العائلــة
واألصدقــاء .وقــد اسـ ُـتبني هــذا الوصــم املتزايــد فــي دراســة أجريــت
علــى كبــار الســن فــي أملانيــا وبولنــدا واململكــة املتحــدة لبريطانيــا العظمــى
وأيرلنــدا الشــمالية والنمســا ((5(.وقــد انتهــت تلــك الدراســة إلــى أن أثــر
الوصــم علــى كبــار الســن الذيــن يتعاطــون املخــدرات ميكــن أن يكــون
عميقــا وميكــن أن يشــكل عائقــا كبيــرا أمــام العــاج والتعافــي .وتشــمل
الدعــوة واالســتجابات العمليــة للتصــدي للوصــم تفنيــد اللغــة والقوالــب
النمطيــة التــي تســتخدمها وســائل اإلعــام ،وتشــجيع الشــخصيات
العامــة علــى التحــدث عــن جتاربهــا الشــخصية ،وتوفيــر تدريــب أفضــل
للموظفــن غيــر املتخصصــن ،وتيســير زيــادة التواصــل بــن متعاطــي
(((5
املخــدرات وغيــر املتعاطــن لهــا.
 –40وقــد وضــع االئتــاف الكنــدي املعنــي بالصحــة العقليــة لكبــار
الســن مبــادئ توجيهيــة لعــاج تعاطــي كبــار الســن القنــب واألفيونيــات
والبنزوديازيبــن ((5(.ومــن النتائــج الشــائعة االعتــراف بــأن الوصــم
ً
االجتماعــي وضعــف اإلدراك لــدى األفــراد قــد يؤديــان دورا فــي نقــص
حتديــد نســبة تعاطــي مــواد اإلدمــان فــي أوســاط كبار الســن .ومــع مراعاة
جــودة األدلــة والتكلفــة واجلــدوى ،وضعــت مجموعــة مــن التوصيــات،
كان مــن أهمهــا ضمــان أال يتضمــن حتــري احلــاالت إطــاق األحــكام
علــى أصحابهــا أو وصمهــم .وفــي اســتعراض لتعاطــي مــواد اإلدمــان
ً
فــي أوســاط كبــار الســن ،تبــن أيضــا قلــة االعتــراف بهــذه املشــكلة ودور
ضعــف اإلدراك والوصــم فــي نقــص التشــخيص ((5(.واعترفــت كذلــك
جلنــة املخــدرات بقضيــة الوصــم املتصــل بتعاطــي املخــدرات بوجــه عــام،
(((5

(Rachel D. Maree and others, “A systematic review of opioid ((5
and benzodiazepine misuse in older adults”, American Journal of Geriatric
.Psychiatry, vol. 24, No. 11 (November 2016), pp. 949–963
(Ilana Crome, “Substance misuse in the older person: setting ((5
higher standards”, Clinical Medicine, vol. 13, No. 6 (December 2013),
.pp. s46–s49
(.Diniz and others, “Elderly substance abuse” ((5

.”Shaw and Smith, “Senior drug dependents and care structures

(Charlie Lloyd, “The stigmatization of problem drug users: ((5
a narrative literature review”, Drugs: Education, Prevention, and Policy,
.vol. 20, No. 2 (2013), pp. 85–95
(Canadian Coalition for Seniors’ Mental Health, “Guidelines ((5
on opiate use disorder among older adults” (Toronto, 2019); and Canadian Coalition for Seniors’ Mental Health, “Canadian guidelines on canna).bis use disorder among older adults” (Toronto, 2019
(Alexis Kuerbis and others, “Substance abuse among older ((5
.adults”, Clinics in Geriatric Medicine, vol. 30, No. 3 (June 2014), pp. 629–654
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وذلــك فــي قرارهــا  11/61املعنــون “التشــجيع علــى مناهضــة الوصــم مــن
أجــل ضمــان توافــر خدمــات الصحــة والرعايــة واخلدمــات االجتماعيــة
ملتعاطــي املخــدرات ،ووصولهــم إلــى تلــك اخلدمــات وتقدميهــا لهــم”.
 –41ويوصــى باســتخدام اســتراتيجيات الوقايــة القائمــة علــى األدلــة
ً
ملنــع وصــم كبــار الســن ممــن يتعاطــون املخــدرات .ويوصــى أيضــا بإشــراك
كبــار الســن فــي تصميــم الرســائل املخصصــة للتصــدي للوصــم علــى
مســتوى املجتمعــات املحليــة وفــي الــدورات التدريبيــة علــى التطويــر
املهنــي للعاملــن فــي خدمــات الوقايــة الشــاملة واخلاصــة علــى الســواء.
ويوصــى كذلــك باالســتمرار فــي رصــد برامــج التدريــب علــى مكافحــة
الوصــم وتقييمهــا لضمــان اســتمرار حتديثهــا ومالءمــة تلــك البرامــج
للغــرض املتوخــى منهــا.
ُويوصــى ،علــى وجــه اخلصــوص ،باستشــارة كبــار الســن مــن
–42
متعاطــي املخــدرات ودعمهــم فــي إعــداد رســائل مكافحــة الوصــم املقــرر
نشــرها علــى مســتوى املجتمــع املحلــي وفــي إيجــاد فــرص التدريــب
علــى اســتخدامها كجــزء مــن التطويــر املهنــي املســتمر الــذي يخضــع لــه
املوظفــون العاملــون فــي مجــال تقــدمي اخلدمــات ذات الصلــة.

احلاجة إلى رعاية متكاملة وكلية ومراعية للسن
ً
 –43بخــاف مشــكلة الوصــم بوصفهــا عائقــا أمــام االعتراف مبشــكلة
تعاطــي املخــدرات ،توصــى احلكومــات بإعــداد اســتجابات خدميــة فعالــة
تســتهدف كبــار الســن مــن متعاطــي املخــدرات .وينبغــي أن تشــمل العــاج
املشــترك ملشــاكل متعــددة ،مــن قبيــل ما يتعلــق منهــا بالصحــة البدنيــة
ً
والصحــة العقليــة واالرتهــان للمخــدرات .وينبغــي أيضــا تقــدمي الدعــم
الشــخصي املســتمر .وثمــة حاجــة إلــى سلســلة متواصلــة مــن الرعايــة
لضمــان تقــدمي الدعــم الكافــي لكبــار الســن الذين يعانــون من اضطرابات
تعاطــي مــواد اإلدمــان ،ابتــداء بالتحــري وانتهــاء بالتعافــي .وتتنــاول
االســتراتيجية وخطــة العمــل العامليتــان بشــأن الشــيخوخة والصحــة
الرعايــة املتكاملــة أيضــا ((5(.وفــي إطــار خطــط تقــدمي الرعايــة املتكاملــة،
ُيشــدد علــى ضــرورة توجيــه خدمــات الرعايــة الطويلــة األجــل نحــو تعزيــز
القــدرة الوظيفيــة لكبــار الســن ورفاههــم .وقــد حــددت االســتراتيجية
أن هــذا ميكــن حتقيقــه مــن خــال الرعايــة املتكاملــة فــي العديــد مــن
املهــن والبيئــات ،عــاوة علــى اخلدمــات اخلاصــة بحــاالت َمرضيــة وصــور
رعايــة محــددة .ويضــرب املثــل علــى ذلــك بخدمــات الرعايــة الصحيــة
املتعلقــة باخلــرف والرعايــة التســكينية ،ولكــن التوصيــات تخــص خدمــات
االرتهــان للمخــدرات والصحــة العقليــة .كمــا أكــدت الرابطــة الدوليــة
للرعايــة اإليوائيــة والتســكينية علــى احلاجــة إلــى التدريــب واحلصــول
علــى األدويــة األساســية اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة فيمــا يتعلــق
مبعاجلــة األلــم الشــديد ،وحــاالت الصحــة العقليــة ،واضطرابــات تعاطــي
مــواد اإلدمــان ،والرعايــة امللطفــة فــي مرحلــة االحتضــار .وشــدد علــى
( ((5منظمة الصحة العاملية (جنيف.)2017 ،

ضــرورة معاجلــة التمييــز ضــد كبــار الســن وحقهــم فــي احلصــول علــى
مســكنات األلــم كجــزء مــن الرعايــة امللطفــة ،وعلــى أهميــة احلصــول علــى
األدويــة علــى مســتوى العالــم ،كمــا شــدد علــى عــدم حصــول أخصائيــي
الرعايــة الصحيــة علــى التدريــب فــي هــذه املجــاالت.
(((5

 –44وقارنــت دراســة بــن آثــار إســاءة اســتعمال مــواد اإلدمــان
وخدمــات الصحــة العقليــة عنــد دمجهــا فــي الرعايــة األوليــة مــع آثــار
هــذه اخلدمــات عنــد اســتخدام اإلحالــة املحســنة إلــى مقدمــي اخلدمــات
اخلارجيــن ،فوجــدت أنــه علــى الرغــم مــن عــدم اإلشــارة إلــى وجــود
اختالفــات فــي احلصائــل الســريرية بــن منوذجــي الرعايــة ،إال أن
احلصــول علــى خدمــات الصحــة العقليــة وتعاطي مواد اإلدمان واملشــاركة
فيهــا أفضــل بكثيــر فــي منــوذج الرعايــة املتكاملــة .وميكــن اســتخدام
هــذه النتائــج ملعاجلــة إســاءة اســتخدام البنزوديازيبــن واألفيونيــات فــي
أوســاط كبــار الســن فــي أماكــن تقــدمي الرعايــة األوليــة.
 –45وتســلم الكليــة امللكيــة لألطبــاء النفســيني فــي اململكــة املتحــدة،
فــي دليلهــا اإلعالمــي عــن تعاطــي مــواد اإلدمــان فــي أوســاط كبــار الســن،
بأنــه مــن املعتــاد تقييــم حالــة األشــخاص ومعاجلتهــم فــي إطــار طائفــة
مــن اخلدمــات ،علــى نحــو متــواز ومتتابــع فــي آن واحــد .ولضمــان اإلحالــة
املناســبة وحتســن جــودة الرعايــة واحلصائــل ،مــن املهــم العمــل فــي إطــار
(((5
منــوذج للرعايــة املنســقة حيــث توجــد خدمــة رئيســية مع منســق محدد.
 –46وقــد أنشــئ برنامــج اإلدمــان فــي الشــيخوخة فــي الواليــات
املتحــدة لتلبيــة احتياجــات كبــار الســن الذيــن يعانــون مــن مجموعــة مــن
املشــاكل املتعلقــة باالرتهــان للمخــدرات وصحتهــم العامــة .وفــي حــن
أن غالبيــة الزبائــن أحيلــوا إلــى البرنامــج بســبب املشــاكل الناجمــة عــن
الكحــول ،فنحــو  15فــي املائــة منهــم كانــوا قــد تعرضــوا ملشــاكل مرضيــة
مصاحبــة لهــا عالقــة باملخــدرات .والبرنامــج يشــمل تدخــات تنفــذ
علــى مســتوى املجتمــع املحلــي ،ويركــز علــى تقــدمي التدخــات املتصلــة
بتعاطــي مــواد اإلدمــان والتقييــم وخدمــات الربــط التــي يحصــل عليهــا
كبــار الســن مــن منازلهــم .وقــد أظهــرت األدلــة املســتقاة مــن البرنامــج
حتقيــق حصائــل إيجابيــة ،ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم تكــرر جتربــة
(((6
البرنامــج علــى نطــاق واســع.
 –47وبصفــة عامــة ،أظهــرت البحــوث أن كبــار الســن الذيــن يحتاجــون
إلــى املســاعدة ال يفضلــون احلصــول علــى الرعايــة فــي منازلهــم دون
ً
املؤسســات الرســمية أو دور الرعايــة فحســب ،بــل يفضلــون أيضــا أن
يتلقــوا الرعايــة مــن مقدمــي الرعايــة غيــر الرســميني أو أفــراد العائلــة
بــدال مــن األخصائيــن ومقدمــي الرعايــة الرســميني .وبالفعــل ،فــإن
(Maree and others, “A systematic review of opioid and benzo� ((5
”.diazepine misuse in older adults
(Rahul Rao and Amit Arora, Substance Misuse in Older Peo� ((5
ple: An Information Guide, Faculty Report, No. OA/AP/01 (London,
).Royal College of Psychiatrists , 2015
(D’Agostino and others, “Community interventions for older ((6
”.adults with comorbid substance abuse
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الوضــع الطبيعــي فــي العديــد مــن الثقافــات واملجتمعــات هــو أن يعيــش
ً
كبــار الســن عنــد أوالدهــم البالغــن أو عنــد أقاربهــم األصغــر ســنا وأن
(((6
يتلقــوا الرعايــة علــى أيديهــم.
ُويضطلــع بأنشــطة تقــدمي اخلدمــة املعينــة علــى االســتقاللية فــي
–48
بيــوت الفئــات املســتهدفة ،وفقــا للمعاييــر الدوليــة لعــاج االضطرابــات
الناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات التــي وضعهــا املكتــب املعنــي باملخــدرات
واجلرميــة ومنظمــة الصحــة العامليــة ((6(.ويكتســي هــذا األمــر أهميــة
فــي املناطــق التــي يكــون فيهــا األشــخاص الذيــن يتعاطــون املخــدرات
معزولــن عــن مجتمعاتهــم بســبب الوصــم والتمييــز .وتشــمل اخلدمــة
املعينــة علــى االســتقاللية القيــام بزيــارات منتظمــة إلــى منــازل متعاطــي
املخــدرات أو منــازل أفــراد عائالتهــم الذيــن يعتنــون بهــم .وبرامــج العــاج
مــن املخــدرات التــي تشــمل تقــدمي اخلدمــة املعينــة علــى االســتقاللية
والرعايــة املتكاملــة ،والتــي تســتهدف علــى وجــه التحديــد كبــار الســن
الذيــن يعيشــون داخــل بيوتهــم أو داخــل بيــوت أفــراد عائالتهــم الذيــن
يعتنــون بهــم ،ميكــن أن حتقــق وفــورات كبيــرة فــي التكاليــف ،وأن تقلــل
ما ال لــزوم لــه مــن املعانــاة وعــبء الرعايــة امللقــى علــى عاتــق أفــراد
العائلــة واألقــارب.
 –49وتقــدم اخلدمــة املتجولــة فــي البيئــات التــي يحصــل فيهــا النــاس
علــى بعــض اخلدمــات بالفعــل أو حيــث مــن املرجــح للغايــة مصادفــة
الفئــات الســكانية املســتهدفة (مثــل توفيــر املــأوى للمشــردين مــن كبــار
الســن أو إقامــة مشــاريع اإلســكان) .وبــدال مــن التركيــز علــى األفــراد،
تركــز اخلدمــة املتجولــة علــى املؤسســات والبيئــات التــي ميكــن فيهــا
العثــور علــى الفئــات الســكانية املســتهدفة .وتركــز تلــك اخلدمــة علــى
توســيع نطــاق األشــخاص الذيــن يتلقــون رســائل التثقيــف الصحــي ،وعلــى
تدريــب مزيــد مــن العاملــن واملوظفــن علــى تقــدمي األنشــطة التثقيفيــة
والتوعويــة إلــى زبائنهــم.
ً
 –50وتعكــس احلاجــة إلــى رؤيــة كليــة أوســع نطاقــا للعــاج والتعافــي
مــن تعاطــي مــواد اإلدمــان املفاهيــم املتغيــرة للتعافــي فــي خدمــات الصحــة
العقليــة ،كمــا تعكــس املبــادئ الــواردة فــي اتفاقيــة حقــوق األشــخاص
ً
ً
ذوي اإلعاقــة ،التــي تعتمــد تصنيفــا واســعا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
فوفقــا للمــادة  4مــن االتفاقيــة ،تتعهــد الــدول األطــراف بكفالــة وتعزيــز
إعمــال كافــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية إعمــاال تامــا جلميــع
األشــخاص ذوي اإلعاقة دون أي متييز من أي نوع على أســاس اإلعاقة.
وعــاوة علــى ذلــك ،يعتــرفالعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيـ ـة بحــق كل فــرد فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ميكــن
بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة .وبغــض النظــر عــن عمــر الشــخص
(Catherine M. Comiskey and others, “The BREATHE Project, ((6
a mobile application, video-monitoring system in family homes as an aid
to the caring role: needs, acceptability and concerns of informal carers”,
.Digital Health, vol. 4 (2018), pp. 1–8

( ((6منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية،
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أو املوازنــة بــن التكاليــف االقتصاديــة والفوائــد التــي تعــود علــى املجتمــع،
فــإن األمــر يتعلــق بحــق أساســي وإنســاني فــي املســاواة بــن كبــار الســن
ً
واألصغــر ســنا فــي احلصــول علــى عــاج مناســب لإلدمــان علــى تعاطــي
املخــدرات .وملــا كانــت احتياجــات كبــار الســن مــن متعاطــي املخــدرات
قــد أثبتــت ،فــي الدراســات التــي أجريــت فــي شــتى أنحــاء العالــم ،أنهــا
فريــدة ومعقــدة فــي آن واحــد ،فيتحتــم وضــع منــوذج مــرن وقابــل للتكييــف
مــن أجــل تقــدمي سلســلة منســقة مــن الرعايــة املتكاملــة .ومــن املهــم أن
تســتخدم السياســات واملمارســات فــي العمــل علــى وضــع نظــام شــامل
للرعايــة املتكاملــة لكبــار الســن هــؤالء.
 –51و تفضيــل تركيــز الرعايــة املتكاملــة علــى تلبيــة احتياجــات
األفــراد وأســرهم ومجتمعاتهــم املحليــة مشــمولة ضمنــا فــي تعريــف تلــك
الرعايــة .وثمــة حاجــة إلــى قيــادة شــاملة واضحــة ،وإرشــادات وتوجيهــات
مــن اخلبــراء تتجــاوز أولويــات السياســات ذات املجــال الواحــد ،وتضــع
كبــار الســن فــي صلــب احلــل املتوخــى .وفيمــا يتعلــق باملشــاركة ،فــي
السياســة الصحيــة أو السياســة االجتماعيــة واألمنيــة األوســع نطاقــا،
يوصــى بــإدراج كبــار الســن الذيــن يتعاطــون املخــدرات أو تعاطوهــا مــن
قبــل فــي عمليــة رســم سياســة الرعايــة املتكاملــة ليشــكلوا جــزءا منهــا.
 –52وفيمــا يتعلــق بضمــان حصــول كبــار الســن مــن متعاطــي
املخــدرات هــؤالء علــى سلســلة متصلــة مــن الرعايــةُ ،يوصــى بتوســيع
نطــاق خدمــات التوعيــة القائمــة التــي تســتهدف متعاطــي املخــدرات
أو تطويرهــا لتشــمل اخلدمــة املنزليــة املعينــة علــى االســتقاللية
واخلدمــة املتجولــة ،وجعــل خدمــات التوعيــة تلــك ســبيال أو مدخــا
ملواصلــة تقــدمي سلســلة الرعايــة املتكاملــة إلــى أكثــر كبــار الســن مــن
متعاطــي املخــدرات الســن تهميشــا.
 –53والتاريــخ يقــول إن إخضــاع كبــار الســن ،مقارنــة بالفئــات العمريــة
األخــرى ،للتحــري للكشــف عــن تعاطيهــم مــواد اإلدمــان مــن عدمــه أنــدر
حدوثــا ،وهنــاك عــدة عوامــل متنــع التحــري والكشــف عــن التعاطي الحقا.
وتشــمل هــذه العوامــل الشــعور املحتمــل بعــدم الراحــة ســريريا عنــد تقييــم
االرتهــان للمخــدرات ،وأوجــه التشــابه بــن أعــراض تعاطــي مــواد اإلدمــان
واعتــاالت أخــرى تشــيع اإلصابــة بهــا فــي وقــت متأخــر مــن العمــر،
والتصــور الشــائع فــي أوســاط كبــار الســن الــذي مفــاده اعتبــار األعــراض
الناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات جــزءا مــن الشــيخوخة العاديــة وليســت
ناجمــة عــن تعاطــي مــواد اإلدمــان نفســه .وعــاوة علــى ذلــك ،ميكــن أن
ُينظــر إلــى تعاطــي املخــدرات فــي بعــض األوســاط الثقافيــة واالجتماعيــة
ُ
علــى أنــه آخــر متعــة تمنــح لكبــار الســن أو آخــر تســاهل معهــم.
 –54ويوصــى بإخضــاع كبــار الســن للتحــري والتقييــم للوقــوف علــى
ً
تعاطيهــم املخــدرات مــن عدمــه ،ويوصــى أيضــا بإدخــال حتســينات علــى
التحــري والتقييــم اللذيــن يجريــان علــى هــذا النحــو .ويوصــى كذلــك
بإدخــال تعديــات علــى أدوات التحــري والتقييــم والبرامــج القائمــة علــى
األدلــة املســتخدمة حاليــا فــي حالــة كبــار الســن مــن متعاطــي املخــدرات
كــي تكــون مالئمــة ثقافيــا لهــم علــى اختــاف مجتمعاتهــم وخلفياتهــم.
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 –55ومتاشــيا مــع أفضــل املمارســات وأولويــات منظمــة الصحــة
العامليــة املتعلقــة بالشــيخوخة ،يوصــى بإنشــاء نظــام للرعايــة املتكاملــة
لكبــار الســن مــن متعاطــي املخــدرات .وفــي اخلدمــات التــي تدعــم كبــار
الســن ،بخــاف خدمــات العــاج مــن تعاطــي املخــدرات ،يلــزم توافــر وعــي
ومعلومــات بشــأن احتمــال تعاطــي الزبائــن مــواد اإلدمــان ،وما قــد يكــون
ً
لذلــك مــن أثــر ،وكيفيــة تخفيفــه .وعــاوة علــى ذلــك ،يلــزم زيــادة الوعــي
مبســارات اإلحالــة إلــى خدمــات عــاج إســاءة اســتعمال مــواد اإلدمــان.
وســيكفل العمــل اجلــاري مــن أجــل وضــع نظــام للرعايــة املتكاملــة حصــول
كبــار الســن مــن متعاطــي املخــدرات علــى رعايــة متواصلــة متــى وأينمــا
احتاجــوا إليهــا ،وذلــك ابتــداء مبقــدم الرعايــة األوليــة الــذي ُيجــري
مراجعــة لألدويــة التــي يتناولونهــا وانتهــاء بعالجــه املحتمــل للحــاالت
املرضيــة املصاحبــة احلاليــة أو املســتقبلية املرتبطــة بتعاطــي املخــدرات
أو بتقــدم العمــر .وعلــى املســتوى الفــردي ،قــد يشــمل ذلــك إعــداد وثائــق
إرشــادية وحتديــد مســارات رعايــة ملقدمــي الرعايــة األوليــة واملمارســن
العامــن ،عــاوة علــى إعــداد وثائــق إرشــادية ووضــع بروتوكــوالت رعايــة
مشــتركة لنظــم الرعايــة .ومــن شــأن هــذه البروتوكــوالت أن حتــدد أدوار
ومســؤوليات املوظفــن داخــل املؤسســات وتوفــر وســيلة للشــراكة بــن
األجهــزة وتنفيــذ اإلحــاالت بــن اجلهــات املقدمــة للخدمــات املتخصصــة
وتلــك املقدمــة خلدمــات التعافــي مــن ناحيــة واجلهــات املقدمــة للخدمــات
الصحيــة واخلدمــات االجتماعيــة مــن الناحيــة األخــرى.
ُويوصــى بــأن تشــرك البلــدان كبــار الســن مــن متعاطــي املخــدرات
–56
فــي تطويــر اخلدمــات .فاالســتماع إلــى آراء املســتفيدين مــن اخلدمــات
والعمــل علــى أساســها ركيزتــان أساســيتان مــن ركائــز تخطيــط خدمــات
الرعايــة الصحيــة وتقدميهــا إلــى جميــع املواطنــن.
 –57ونظــرا ملــا قطعتــه الــدول األعضــاء فــي الوثيقــة اخلتاميــة
للــدورة االســتثنائية الثالثــن للجمعيــة العامــة مــن التــزام مفــاده تقــدمي
خدمــات مالئمــة للســن ونــوع اجلنــس ،يوصــى بــأن تســتند أي سياســات
توضــع بخصــوص كبــار الســن مــن متعاطــي املخــدرات إلــى مبــادئ
االســتقاللية واملشــاركة والرعايــة وحتقيــق الــذات وصــون الكرامــة ،علــى
النحــو املبــن فــي مبــادئ األمم املتحــدة لكبــار الســن ((6(،وينبغــي وضعهــا
(((6
باالســتعانة باإلطــار املعنــون الشــيخوخة النشــطة :إطــار للسياســات،
واالســتراتيجية وخطــة العمــل العامليتــن بشــأن الشــيخوخة والصحــة.

املضي قدما
 –58فــي عــام  ،2020تفشــت جائحــة غيــر مســبوقة وغيــر متوقعــة
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،متجاهلــة احلــدود وغيرهــا مــن احلواجــز.
وتخلــف جائحــة كوفيــد– 19أثــرا شــديد العمــق يعانــي منــه ســكان العالــم،
إال أن كبــار الســن يواجهــون أشــد التهديــدات والتحديــات فــي هــذا
الوقــت .وعلــى الرغــم مــن أن األشــخاص مــن جميــع الفئــات العمريــة
( ((6قرار اجلمعية العامة .91/46
( ((6منظمة الصحة العاملية (جنيف.)2002 ،

معرضــون خلطــر اإلصابــة مبــرض كوفيــد– ،19فكبــار الســن يواجهــون
خطــرا شــديدا يتمثــل فــي اإلصابــة باعتــاالت حــادة بســبب التغيــرات
الفســيولوجية املصاحبــة للشــيخوخة واحتمــال وجــود حــاالت صحيــة
كامنــة .وهنــاك فئــة شــديدة الضعــف هــي كبــار الســن الذيــن يتعاطــون
املخــدرات ،ومــع اســتمرار اجلائحــة ،ينبغــي للبلــدان أن تكفــل تزويــد كبــار
الســن مــن متعاطــي املخــدرات بالدعــم الصحــي واالجتماعــي املركــز
واملناســب لتمكينهــم مــن النجــاة مــن اجلائحــة إلــى جانــب منــع تعاطــي
املخــدرات وما يرتبــط بــه مــن عواقــب.
 –59وتتــراوح احتياجــات كبــار الســن الذيــن يتعاطــون املخــدرات مــن
االحتياجــات الفرديــة إلــى احتياجاتهــم إلــى العائلــة ،واملجتمــع املحلــي
والنظــام ،واخلدمــات .وميكــن أن تكــون االحتياجــات الصحيــة معقــدة
بالنســبة جلميــع كبــار الســن ،بــل وأكثــر مــن ذلــك بالنســبة ملتعاطــي
املخــدرات ،ال ســيما إذا كانــت تلــك العقاقيــر املخــدرة قــد وصفهــا فــي
األصــل أخصائيــون صحيــون أو إذا كان تعاطــي املخــدرات حالة انتكاســية
مزمنــة ،تتــراوح بــن تعاطــي الكحوليــات علــى نحــو غيــر مالئــم إلــى إســاءة
اســتعمال أدويــة األلــم األفيونيــة وغيرهــا .وقــد تكــون هنــاك احتياجــات
أخــرى تتعلــق بخشــية إســاءة االســتعمال فــي أوســاط كبــار الســن؛ والعزلــة
عــن العائلــة وفقــدان األصدقــاء؛ واخلــوف مــن الوصــم؛ واخلــوف مــن
التعامــل مــع منظومــة القضــاء؛ واخلــوف مــن الفقــر والتشــرد.
 –60لكــن توجــد مبــادئ توجيهيــة وسياســات وممارســات جيــدة
ملعاجلــة هــذه املشــاكل نفســها .ويتعــن علــى البلــدان واملجتمعــات املحليــة
وراســمي السياســات االبتعــاد عــن النمــوذج القائــم علــى ســد العجــز عنــد
تلبيــة احتياجــات كبــار الســن مــن متعاطــي املخــدرات ،واعتمــاد منــاذج
تســتند إلــى إشــراك املواطنــن ،والرعايــة الكليــة املتكاملــة ،واملشــاركة فــي
إعــداد أنشــطة لتطويــر مهنــي ومجتمعــي مســتمر للتصــدي للوصــم علــى
مســتوى الفــرد والعائلــة واخلدمــة.
 –61ويواجــه كبــار الســن مــن متعاطــي املخــدرات فــي شــتى أنحــاء
العالــم حتديــات فــي مجــاالت الصحــة واألمــن واملشــاركة لــم يســبق أن
واجهوهــا علــى نطــاق عاملــي .وتــود الهيئــة أن حتــث الــدول األعضــاء
علــى اتخــاذ إجــراءات فــي مواجهــة التحــدي املشــترك املتمثــل فــي
تعاطــي مــواد اإلدمــان والشــيخوخة بطريقــة شــاملة ،واالســتفادة مــن
األدلــة العلميــة املتاحــة والتوصيــات الــواردة فــي هــذا التقريــر (انظــر
الفصــل الرابــع) ملعاجلــة أوجــه القصــور التــي وقعــت فــي املاضــي
واملضــي قدمــا نحــو حتقيــق مســتقبل يتســم مبزيــد مــن اإليجابيــة
لواحــدة مــن أكثــر فئــات املجتمــع تهميشــا أال وهــي :كبــار الســن الذيــن
يتعاطــون املخــدرات.

الفصل الثاني
سير عمل النظام الدولي لمراقبة المخدرات

ألف–	تعزيز االتساق في تطبيق املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدرات
 –62إن الهــدف األساســي للنظــام الدولــي ملراقبــة املخــدرات هــو
ضمــان صحــة اإلنســان ورفاهــه .ويتحقــق هذا الهدف من خالل إجراءين
مترابطــن ،همــا( :أ) ضمــان توافــر املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة
مــن أجــل األغــراض الطبيــة والعلميــة ،وفــي حالــة الســائف الكيميائيــة،
ضمــان اســتخدامها لألغــراض الصناعيــة املشــروعة؛ و(ب) منــع تســريب
املــواد اخلاضعــة للمراقبــة إلــى القنــوات غيــر املشــروعة.
 –63وبغيــة رصــد االمتثــال للمعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات،
َتـ ُ
ـدرس الهيئــة اإلجــراءات التــي تتخذهــا احلكومــات لتنفيــذ األحــكام
التعاهديــة الراميــة إلــى حتقيــق األهــداف العامــة لهــذه املعاهــدات.
وقــد اسـ ُـتكملت أحــكام املعاهــدات ،علــى مــر الســنوات ،بتدابيــر رقابيــة
إضافيــة اعتمدهــا املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي وجلنــة املخــدرات
بغيــة تعزيــز فعاليــة تلــك األحــكام .وفــي هــذا القســم مــن التقريــر ،تســلط
الهيئــة الضــوء علــى اإلجــراءات التــي يتعــن اتخاذهــا لتطبيــق أحــكام
َ
املصادفــة فــي هــذا
املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات ،وتبــن املشــاكل
الصــدد ،وتقــدم توصيــات محــددة بشــأن كيفيــة معاجلــة تلــك املشــاكل.

	–1حالة االنضمام إلى املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدرات
 –64رغــم عــدم تســجيل أي حــاالت انضمــام جديــدة إلــى االتفاقيــات
الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات أثنــاء الفتــرة قيــد االســتعراض ،فإنهــا
ال تــزال ضمــن الصكــوك الدوليــة التــي حظيــت بالتصديــق علــى أوســع
ً
نطــاق ،حتــى أصبحــت كل دول العالــم تقريبــا منضمــة إليهــا.

 –65وقــد صدقــت علــى اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة
أو انضمــت إليهــا  186دولــة ،فــي حــن لــم تصبــح بعــد الــدول التاليــة
أطرافــا فيهــا :توفالــو ،تيمور–ليشــتي ،جــزر كــوك ،جنــوب الســودان،
ســاموا ،غينيــا االســتوائية ،فانواتــو ،كيريبــاس ،نــاورو ،نيــوي .وصدقــت
تشــاد علــى معاهــدة ســنة  1961بصيغتهــا غيــر املعدلــة.
 –66وعــدد الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة ســنة  1971يبلــغ  184دولــة.
والــدول التــي لــم تنضــم إليــه بعــد هــي جــزر توفالــو وتيمور–ليشــتي وجــزر
ســليمان وجــزر كــوك وجنــوب الســودان وســاموا وغينيــا االســتوائية
وفانواتــو وكيريبــاس وليبريــا ونــاورو ونيــوي وهايتــي.
 –67وقــد بلــغ عــدد األطــراف فــي اتفاقيــة ســنة  1988ما مقــداره
 191طرفــا ( 190دولــة واالحتــاد األوروبــي) ،وهــي بذلــك تتصــدر
االتفاقيــات الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات مــن حيــث نطــاق التصديــق
عليهــا .والــدول التــي لــم تنضــم إليهــا بعــد هــي بابــوا غينيــا اجلديــدة
وتوفالــو وجــزر ســليمان وجنــوب الســودان والصومــال وغينيــا االســتوائية
وكيريبــاس.
 –68وتواصــل الهيئــة العمــل مــع الــدول التــي لــم تصبــح بعــد أطرافــا
فــي واحــدة أو أكثــر مــن االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات بهــدف
دعمهــا فــي االنضمــام إلــى هــذه الصكــوك املهمــة دون إبطــاء وضمــان
إدمــاج االتفاقيــات إدماجــا شــامال فــي قوانينهــا الوطنيــة.
 –69وكمــا أوضحــت الهيئــة مــرارا ،فــإن االتفاقيــات الدوليــة الثــاث
ملراقبــة املخــدرات توفــر إطــارا معياريــا مشــتركا ملراقبة املخــدرات مراقبة
فعالــة علــى الصعيــد الدولــي ،ال ســيما بصفتهــا األســاس القانونــي
للتعــاون الدولــي وتســليم املطلوبــن وتبــادل املســاعدة القانونيــة .وتشــجع
الهيئــة البلــدان التــي لــم تتخــذ بعــد خطــوات إيجابيــة نحــو االنضمــام
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إلــى االتفاقيــات الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات علــى أن تفعــل ذلــك،
وهــي تقــف علــى أهبــة االســتعداد ملســاعدتها بــأي طريقــة ممكنــة.

	–2التغييرات في جدولة املواد
اخلاضعة للمراقبة الدولية
العقاقير املخدرة
 –70أدرجــت جلنــة املخــدرات ،فــي دورتهــا الثالثــة والســتني ،املعقــودة
فــي آذار/مــارس  ،2020مبوجــب مقرريهــا  2/63و ،3/63مادتــن جديدتــن،
همــا الكروتونيــل فنتانيــل والفاليريــل فنتانيــل فــي اجلــدول األول مــن
ً
اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة .وعمــا بالفقــرة  7مــن املــادة  3مــن
ً
االتفاقيــة ،وجــه األمــن العــام ،فــي  7أيار/مايــو  ،2020إشــعارا بذلــك املقرر
إلــى جميــع احلكومــات وإلــى منظمــة الصحــة العامليــة وإلــى الهيئــة ،وبذلــك
ً
أصبــح املقــرر نافــذا فيمــا يخــص كل طــرف عنــد تلقيــه ذلــك اإلشــعار.

املؤثرات العقلية
ً
 –71قــررت جلنــة املخــدرات ،فــي دورتهــا الثالثــة والســتني أيضــا،
مبوجــب مقرراتهــا  4/63و 5/63و 6/63و 7/63و 8/63و 9/63و10/63
و 11/63و 12/63و ،13/63إدراج  10مــواد جديــدة فــي جــداول اتفاقيــة
ســنة  .1971وأدرجــت املــادة الكيميائيــة العضويــة املتفــردة فــي اجلــدول
األول؛ وأدرجــت ســبع مــواد ،وهــي  ،AB-FUBINACAو5F-AMB-
)  ،PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACAو 5F-MDMB-
) ،PICA (5F-MDMB-2201و ،4F-MDMB-BINACAوCMC–4
(–4كلوروميثكاثينون) ،و–Nإيثيــل هيكســيدرون ،و alpha-PHPفــي
ُ
اجلــدول الثانــي؛ وأدرجــت فــي اجلــدول الرابع مادتــان ،هما الفلوألبرازوالم
واإليتيــزوالم .ومــع هــذه اإلضافــات ،وصــل العــدد اإلجمالــي للمــواد
اخلاضعــة للمراقبــة مبوجــب اتفاقيــة ســنة  1971إلــى  159مــادة.
 –72وأصبحــت مقــررات اجلدولــة نافــذة متامــا فــي  3تشــرين
ً
الثاني/نوفمبــر  ،2020أي بعــد انقضــاء  180يومــا علــى تاريــخ اإلبــاغ
الــذي يقــوم بــه األمــن العــام.

السالئف الكيميائية
 –73فــي الــدورة نفســها للجنــة املخــدرات ،أعلــن رئيــس الهيئــة
ما قررتــه الهيئــة مــن التوصيــة بوضــع امليثيــل ألفا–فينيــل أسيتوأســيتات
( ،)MAPAوهــي ســليفة أوليــة تســتعمل فــي صنــع األمفيتامــن
وامليثامفيتامــن بصــورة غيــر مشــروعة ،حتــت املراقبــة الدوليــة.

 –74وقــد أجــرت الهيئــة تقييمــا لتلــك املــادة اســتنادا إلــى املعلومــات
الــواردة مــن  50حكومــة ،وخلصــت إلــى أنهــا مــادة كيميائيــة بديلــة لعــدة
ســائف مــن األمفيتامــن وامليثامفيتامــن مدرجــة فــي اجلــدول األول مــن
اتفاقيــة ســنة  ،1988وهــي –1فينيل––2بروبانــون ( ،)P-2-Pواأللفــا–
فينيــل أســيتو أســيتونيتريل ( ،)APAANوكذلــك األلفا–فينيــل أســيتو
ُ
ً
أســيتاميد ( ،)APAAالتــي أخضعــت للمراقبــة حديثــا .وقــد بــدأ امليثيــل
ألفا–فينيــل أسيتوأســيتات فــي الظهــور فــي أواخــر عــام  ،2017ومنــذ
تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2018تــرد تقاريــر تفيــد بحــدوث زيــادة فــي عــدد
الضبطيــات والكميــات املضبوطــة مــن هــذه املــادة.
ً
ً
 –75ويرتبــط ظهــور هــذه املــادة ارتباطــا وثيقــا بزيــادة التدقيــق بشــأن
مــادة األلفا–فينيــل أســيتو أســيتاميد .ومــن ثــم ،يعــد امليثيــل ألفا–فينيــل
أسيتوأســيتات مثــاال آخــر يوضــح مفهــوم “الســائف املحــورة” ،أي أنهــا
مــواد متــت بصلــة كيميائيــة وثيقــة للســائف اخلاضعــة للمراقبــة وميكــن
حتويلهــا بســهولة إلــى ســائف خاضعــة للمراقبــة وتصنــع لذلــك الغــرض.
وعلــى غــرار مــادة األلفا–فينيــل أســيتو أســيتونيتريل ومــادة األلفا–فينيــل
أســيتو أســيتاميد وغيرهمــا مــن “الســائف املحــورة” ،ليــس ملــادة امليثيــل
ُ
ألفا–فينيــل أسيتوأســيتات أي اســتخدام مشــروع ،ولذلــك ،ال تتــداول
جتاريــا علــى نطــاق واســع وبصفــة منتظمــة ،علــى الرغــم مــن قيــام عــدد
مــن املورديــن علــى اإلنترنــت باإلعــان عنهــا.
 –76وقــررت جلنــة املخــدرات ،فــي مقررهــا  1/63الصــادر فــي
دورتهــا الثالثــة والســتني ،إدراج مــادة امليثيــل ألفا–فينيــل أسيتوأســيتات،
مبــا فــي ذلــك إيســوميراتها البصريــة ،فــي اجلــدول األول مــن اتفاقيــة
ســنة .1988
 –77ويشــكل عــدد الضبطيــات والكميــات املضبوطــة مصــدرا للقلــق
منــذ ظهــور تلــك املــادة فــي عــام  .2017ومــع جدولــة تلــك املــادة ،يحــدو
الهيئــة األمــل فــي أن تــرى أثــر ذلــك فــي احلــد مــن توافرهــا ألغــراض
ُ
صنــع املخــدرات غيــر املشــروعة ،وأن تتخــذ خطــوة أولــى نحــو إيجــاد حــل
شــامل ملعاجلــة مســألة “الســائف املحــورة”.
 –78وترحــب الهيئــة باجلهــود التــي بذلتهــا احلكومــات التــي ســبق أن
ً
ُّ
وحتث جميــع احلكومات
أخضعــت املــواد التــي ُجدولــت مؤخــرا للمراقبــة،
األخــرى علــى أن تعـ ِّـدل قوائــم املــواد اخلاضعــة للمراقبــة علــى الصعيــد
الوطنــي تبعـ ًـا لذلــك ،وأن ِّ
تطبــق علــى تلــك املــواد جميــع تدابيــر املراقبــة
املنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات.
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قدمي احلكومات معلومات إلى الهيئة
ت

–3

(أ)	التقارير اإلحصائية عن العقاقير املخدرة
واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية
ً
 –79تنشــر الهيئــة ،وفقــا لواليتهــا ،تقريرهــا الســنوي وتقريرها املتعلق
ً
بتنفيــذ املــادة  12مــن اتفاقيــة ســنة  ((6(.1988وتنشــر الهيئــة أيضــا تقاريــر
فنيــة تــزود احلكومــات بتحليــات للمعلومــات اإلحصائيــة عــن صنــع املــواد
اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة واســتهالكها واســتخدامها ومخزوناتهــا
والتجــارة فيهــا ،إلــى جانــب حتليــل لتقديــرات االحتياجــات مــن هذه املواد.
 –80وتســتند تقاريــر الهيئــة ومنشــوراتها الفنيــة إلــى املعلومــات
التــي يتعــن علــى األطــراف فــي املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات
ً
تقدميهــا .وعــاوة علــى ذلــك ،وعمــا بقــرارات املجلــس االقتصــادي
ً
واالجتماعــي وجلنــة املخــدرات ،تقــدم احلكومــات املعلومــات طوعــا بغيــة
تيســير إجــراء تقييــم دقيــق وشــامل لســير عمــل النظــام الدولــي ملراقبــة
املخــدرات والســائف.
 –81وميكــن للهيئــة ،بفضــل البيانــات وســائر املعلومــات الــواردة
مــن احلكومــات ،رصــد األنشــطة املشــروعة املتعلقــة بالعقاقيــر املخــدرة
واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية وتقييم مدى االمتثال للمعاهدات
ً
وســير عمــل النظــام الدولــي ملراقبــة املخــدرات والســائف عمومــا .وتقــدم
ً
الهيئــة ،اســتنادا إلــى حتليال تهــا ،توصيــات ترمــي إلــى حتســن عمــل
هــذا النظــام بهــدف ضمــان توافــر العقاقيــر املخــدرة واملؤثــرات العقليــة
الالزمــة لالحتياجــات الطبيــة والعلميــة والصناعيــة ،وفــي ذات الوقــت،
منــع تســريبها مــن القنــوات املشــروعة إلــى القنــوات غيــر املشــروعة.

العقاقير املخدرة
 –82حتــى  1تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020كانــت الهيئــة قــد تلقــت
تقاريــر إحصائيــة ســنوية مــن  158دولــة (مــن األطــراف وغيــر األطــراف
ً
علــى حــد ســواء) وإقليمــا تناولــت إنتــاج العقاقيــر املخــدرة وصنعهــا
واســتهالكها والكميــات املخزونــة واملضبوطــة منهــا ،وهــي تغطــي الســنة
التقومييــة ( 2019االســتمارة  ،)Cأو ما ميثــل نحــو  74فــي املائــة مــن
اإلحصــاءات املطلوبــة .وميثــل هــذا العــدد انخفاضــا مقارنــة بالســنوات
الســابقة (تلقــت الهيئــة  173تقريــرا فــي عــام  2019تغطــي الســنة
التقومييــة  2018وتلقــت  172تقريــرا فــي عــام  2018تغطــي الســنة
التقومييــة ُ .)2017ويعــزى هــذا االنخفــاض علــى األرجــح إلــى الصعوبــات
التــي تواجههــا الســلطات الوطنيــة املختصــة فــي جمــع البيانــات نتيجــة
لتفشــي جائحــة مــرض فيــروس كورونــا (كوفيــد– )19التــي أصابــت
بلدانــا فــي جميــع أنحــاء العالــم .غيــر أن معظــم البلــدان الكبيــرة املصنعــة
واملســتهلكة واملصــدرة قدمــت إحصــاءات.
(((6
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 –83وقــدم ما مجموعــه  109حكومــات ،أو  51فــي املائــة مــن
مجمــوع عــدد احلكومــات ،البيانــات املطلوبــة فــي أوانهــا ،أي قبــل انقضــاء
املوعــد النهائــي ،وهــو  30حزيران/يونيــه  ،2020ويزيــد هــذا العــدد عــن
العــدد الــذي يقابلــه فــي عــام  102( 2019حكومــة) ،لكنــه يقــل عــن عــدد
عــام  113( 2018حكومــة) .وحتــى  1تشــرين الثاني/نوفمبــر ،2020
لــم تكــن التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية عــن عــام  2019قــد وردت بعــد
ً
مــن  56حكومــة ( 26فــي املائــة) ،أي  49بلــدا وســبعة أقاليــمُ .ويتوقــع
أن تقــدم عــدة بلــدان وأقاليــم أخــرى بياناتهــا خــال األشــهر املقبلــة.
ومعظــم البلــدان واألقاليــم التــي لــم تقــدم تقاريرهــا تقــع فــي أفريقيــا
ومنطقــة البحــر الكاريبــي وآســيا وأوقيانوســيا ،وبعضهــا متــر بحــاالت نــزاع
ً
وما بعــده ،وهــو ما يشــكل ،إضافــة إلــى النقــص العــام فــي املــوارد البشــرية
واملاليــة الناشــئ عــن هــذه احلــاالت ،عقبــات إضافيــة أمــام جهــود مكافحــة
املخــدرات.
 –84ووردت إحصــاءات ســنوية مــن معظــم البلــدان التــي يجــري فيهــا
إنتــاج كميــات كبيــرة مــن العقاقيــر املخــدرة أو صنعهــا أو اســتيرادها
أو تصديرهــا أو اســتهالكها ،وإن كانــت بكميــات متفاوتــة .واإلبــاغ
الدقيــق فــي حينــه مؤشــر مهــم علــى فعاليــة نظــم مراقبــة املخــدرات
وكفاءتهــا ،كمــا أن توافــر بيانــات جيــدة أمــر حيــوي بالنســبة إلــى الهيئــة
لكــي تضطلــع علــى نحــو دقيــق مبهمــة الرصــد املســندة إليهــا مبوجــب
املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات .ويســاور الهيئــة القلــق إزاء نوعيــة
بعــض البيانــات ،وبخاصــة إذا كانــت واردة مــن البلــدان املنتجــة واملصنعــة
الرئيســية ،ألنهــا تــدل علــى وجــود قصــور فــي اآلليــات الوطنيــة املعنيــة
بتنظيــم ورصــد املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة .وحتــث الهيئــة
احلكومــات علــى مواصلــة حتســن آلياتهــا الوطنيــة املعنيــة برصــد
زراعــة املــواد اخلاضعــة للمراقبــة وإنتاجهــا وصنعهــا والتجــارة فيهــا.
ًّ
جزئيــا ،مــن خــال حتســن نظــم جمــع البيانــات
وقــد يتأتــى ذلــك،
الوطنيــة وتطويرهــا ،وتدريــب موظفــي الســلطات الوطنيــة املختصــة
وضمــان التعــاون الوثيــق مــع الشــركات املرخــص لهــا بالتعامــل فــي املــواد
اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة.
 –85وحتى  1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020كانت قد وردت املجموعة
الكاملــة املتألفــة مــن أربعــة تقاريــر إحصائيــة فصليــة عــن الــواردات
والصــادرات مــن العقاقيــر املخــدرة عــن عــام ( 2019االســتمارة  )Aمــن
ً
ً
 175حكومــة ( 162بلــدا و 13إقليمــا) ،أو نحــو  75فــي املائــة مــن مجمــوع
ُ
ً
 213حكومــة طلــب إليهــا تقــدمي تلــك املعلومــات .وإضافــة إلــى ذلــك،
قدمــت  13حكومــة (أي نحــو  6فــي املائــة) تقريــرا فصليــا واحــدا علــى
ً
األقــل .ولــم يقــدم ما مجموعــه  26بلــدا (أي نحــو  12فــي املائــة) أي
تقريــر إحصائــي فصلــي عــن عــام .2019

املؤثرات العقلية
 –86حتــى  1تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020كانــت الهيئــة قــد تلقــت،
ً
عمــا باملــادة  16مــن اتفاقيــة ســنة  ،1971تقاريــر إحصائيــة ســنوية عــن
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ً
ً
عام  2019بشــأن املؤثرات العقلية (االســتمارة  )Pمن  170بلدا وإقليما.
ً
ً
ً
ومــن بــن  197بلــدا وإقليمــا ملزمــا بتقــدمي التقاريــر مبوجــب االتفاقيــة،
ً
ً
قــدم  154بلــدا وإقليمــا ( 78فــي املائــة) تقريــره اإلحصائــي الســنوي
عــن عــام  .2019وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن مــن األقاليــم غيــر امللزمــة
بتقــدمي تقاريــر مبوجــب االتفاقيــة ،وعددهــا  ،13قدمــت  5منهــا ( 38فــي
ً
املائــة) تقاريرهــا اإلحصائيــة الســنوية عــن عــام  .2019وإضافــة إلــى
ً
ذلــك ،قدمــت  114حكومــة طوعــا جميــع التقاريــر اإلحصائيــة الفصليــة
األربعــة عــن عــام  2019بشــأن الــواردات والصــادرات مــن املــواد املدرجــة
ً
فــي اجلــدول الثانــي مــن اتفاقيــة ســنة  ،1971عمــا بقــرار املجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي  ،7/1981وقدمــت  33حكومــة أخــرى تقريــرا
فصليــا واحــدا علــى األقــل عــن عــام  .2019وتالحــظ الهيئــة بارتيــاح
التحســن الكبيــر فــي معــدل تقــدمي التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية
عــن عــام  2019بشــأن املؤثــرات العقليــة وعــدد البلــدان واألقاليــم غيــر
األطــراف التــي قدمــت تقريــرا ســنويا.
 –87ومــع أن غالبيــة احلكومــات تقــدم تقاريرهــا اإلحصائيــة
اإللزاميــة والطوعيــة بانتظــام ،فــإن تعــاون بعــض احلكومــات لــم يكــن
ً
ً
ُمرضيــا .ففــي عــام  ،2020لــم ُيقــدم ســوى  64فــي املائــة تقريبــا مــن
البلــدان االســتمارة  Pعــن عــام  2019قبــل انقضــاء املوعــد النهائــي فــي
 30حزيران/يونيــه  .2020وأبلــغ عــدد مــن البلــدان الهيئــة بأنهــا ســتتأخر،
نظــرا للقيــود التشــغيلية الناشــئة عــن جائحــة كوفيــد– ،19فــي تقــدمي
التقاريــر اإلحصائيــة املطلوبــة لعــام  .2019غيــر أن معظــم البلــدان
متكنــت فــي نهايــة املطــاف مــن تقــدمي تقاريرهــا فــي الوقــت املناســب
إلدراجهــا فــي التقاريــر الســنوية والتقنيــة التــي تصدرهــا الهيئــة.
 –88وتالحــظ الهيئــة بقلــق ارتفــاع نســبة البلــدان واألقاليــم التــي
ً
ً
لــم تقــدم االســتمارة  .Pفلــم تقــدم  19بلــدا وإقليمــا فــي أفريقيــا تلــك
ُ
االســتمارة لعــام  .2019وكذلــك ،لــم تقــدم تلــك االســتمارة لعــام 2019
ســبعة بلــدان وأقاليــم فــي أوقيانوســيا ،وتســعة بلــدان وأقاليــم فــي أمريــكا
الوســطى ومنطقــة البحــر الكاريبــي ،وأربعــة بلــدان فــي أمريــكا اجلنوبيــة،
وأربعــة بلــدان فــي آســيا ،وبلــد واحــد فــي أوروبــا .وقدمــت جميــع البلــدان
فــي أمريــكا الشــمالية تلــك االســتمارة لعــام .2019
ً
 –89وحتيــط الهيئــة علمــا بالبلــدان التــي قدمــت بيانــات عــن
اســتعمالها مؤثــرات عقليــة لصنــع مســتحضرات معفــاة مــن بعــض تدابيــر
ً
املراقبــة عمــا باملــادة  3مــن اتفاقيــة ســنة  :1971حيــث أبلغــت  10بلــدان
عــن اســتخدامها  29مــادة لهــذه األغــراض فــي عــام  .2019وتســتذكر
الهيئــة التوصيــة  13الــواردة فــي تقريرهــا الســنوي لعــام  2019التــي
أهابــت فيهــا باحلكومــات أن تكفــل تنفيــذ جميــع جوانــب املــادة  3مــن
اتفاقيــة ســنة  1971علــى الوجــه الصحيــح إذا كانــت ترغــب فــي إعفــاء
أحــد املســتحضرات مــن بعــض تدابيــر املراقبــة.
 –90وطلــب املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي إلــى احلكومــات ،فــي
قراريــه  15/1985و ،30/1987أن تــزود الهيئــة بتفاصيــل (علــى شــكل
بيانــات مصنفــة حســب بلــدان املنشــأ وبلــدان املقصــد) عــن جتــارة املــواد

املدرجــة فــي اجلدولــن الثالــث والرابــع مــن اتفاقيــة ســنة  1971ضمــن
تقاريرهــا اإلحصائيــة الســنوية عــن املؤثــرات العقليــة .وحتــى  1تشــرين
الثاني/نوفمبــر  ،2020كانــت قــد وردت تفاصيــل كاملــة عــن هــذه التجــارة
مــن  149حكومــة ( 88فــي املائــة مــن مجمــوع احلكومــات التــي قدمــت
االســتمارة  Pعــن عــام  .)2019وقدمــت حكومــات أخــرى ،وعددهــا
 21حكومــة ،اســتمارات فارغــة أو اســتمارات حتتــوي علــى بيانــات
جتاريــة غيــر كاملــة عــن عــام .2019
–91
ً
طوعــا
بقــرار

ً
وتالحــظ الهيئــة مــع التقديــر أن عــددا مــن البلــدان قــد قــدم
ً
بالفعــل بيانــات عــن اســتهالك املؤثــرات العقليــة ،وذلــك عمــا
جلنــة املخــدرات .6/54

ً
ً
 –92وبذلــك يكــون ما مجموعــه  88بلــدا وإقليمــا قــد قــدم بيانــات
عــن اســتهالك بعــض املؤثــرات العقليــة أو كلهــا عــن عــام  .2019وتعــرب
الهيئــة عــن تقديرهــا ملــا أبدتــه احلكومــات املعنيــة مــن تعــاون ،وتهيــب
بجميــع احلكومــات أن تقــدم ســنويا معلومــات عــن اســتهالك املؤثــرات
ً
العقليــة وفقــا لقــرار جلنــة املخــدرات  ،6/54حيــث إن لهــذه البيانــات
أهميــة جوهريــة فــي حســن تقييــم مــدى توافــر املؤثــرات العقليــة
لألغــراض الطبيــة والعلميــة.
ً
 –93وحتيــط الهيئــة علمــا مــع التقديــر بالتقريريــن املتعلقــن
مبضبوطــات املؤثــرات العقليــة اللذيــن قدمتهمــا حكومتــا رومانيــا والهنــد.
وتقــدر الهيئــة اجلهــود التــي تبذلهــا احلكومــات املعنيــة فــي مجــال
اعتــراض تلــك املــواد وتهيــب بجميــع احلكومــات أن تبلغهــا بانتظــام،
عمــا بقــرار جلنــة املخــدرات  ،11/50عــن مضبوطــات املؤثــرات العقليــة
ُ
ُ
التــي تطلــب عبــر اإلنترنــت وتســلم بالبريــد.

السالئف الكيميائية
ُ
ت أحــكام املــادة  12مــن اتفاقيــة ســنة  1988األطــراف بتقــدمي
لـ ِـزم
–94
معلومــات عــن املــواد التــي يكثــر اســتعمالها فــي صنــع العقاقيــر املخــدرة
ُ
واملؤثــرات العقليــة بصــورة غيــر مشــروعة .فهــذه املعلومــات ،التــي تقــدم
فــي االســتمارة  ،Dتســاعد الهيئــة علــى رصــد وحتديــد اجتاهــات االجتــار
ً
بالســائف وصنــع املخــدرات غيــر املشــروع .وهــي متكنهــا أيضــا مــن
توجيــه توصيــات إلــى احلكومــات مبــا قــد يلــزم اتخــاذه مــن اإلجــراءات
والسياســات التصحيحيــة.
 –95وحتــى  1تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020كان قــد بلــغ عــدد
احلكومــات التــي قدمــت االســتمارة  Dعــن عــام  2019ما مجموعــه
 120حكومــة ،أي ما يقــارب  63فــي املائــة مــن الــدول األطــراف فــي اتفاقية
ســنة  .1988غيــر أن حتليــل الهيئــة حلالــة الســائف علــى الصعيــد العاملــي
ال يــزال يتأثــر بالتأخــر فــي تقــدمي االســتمارة ،وتقــدمي اســتمارات غيــر
مكتملــة أو فارغــة كليــا ،وعــدم قــدرة حكومــات معينــة علــى جمــع املعلومــات
ً
علــى الصعيــد الوطنــي ودمجهــا مجتمعــة فــي اســتمارة واحــدة .فعلــى ســبيل
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املثــال ،مــن بــن الــدول األطــراف التــي قدمــت بيانــات عــن عــام  2019فــي
االســتمارة  ،Dقدمــت  78حكومــة املعلومــات اإللزاميــة عمــا ُضبــط
مــن املــواد املدرجــة فــي اجلــدول األول أو اجلــدول الثانــي مــن اتفاقيــة
ســنة  ،1988وأبلغــت  50حكومــة فقــط عــن ضبــط مــواد غيــر مجدولــة.
ُ
ـورد معظــم احلكومــات
وكمــا كان احلــال فــي الســنوات الســابقة ،لــم تـ ِ
تفاصيــل عــن األســاليب املتبعــة فــي التســريب والصنــع غيــر املشــروع.
ً
 –96وعمــا بقــرار املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ،20/1995
ُيطلــب إلــى احلكومــات أن تقــدم طوعــا وســرا معلومــات عــن جتارتهــا
املشــروعة فــي املــواد املدرجــة فــي اجلدولــن األول والثانــي مــن اتفاقيــة
ســنة  .1988وحتــى  1تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020كانــت  115دولــة
طــرف قــد قدمــت إلــى الهيئــة تلــك املعلومــات عــن عــام  ،2019وقدمــت
 104دول بيانات عن االســتخدامات املشــروعة لواحدة أو أكثر من املواد
املدرجــة فــي اجلدولــن األول والثانــي مــن اتفاقيــة ســنة  ،1988و/أو عــن
احتياجاتهــا منهــا (انظــر الشــكل .)1

الشكل األول البيانات املقدمة يف االستامرة  Dمن الدول
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 –98وحتــى  1تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020كان قــد بلــغ عــدد
ً
مســتعملي نظــام “بيكــس” املســجلني أكثــر مــن  285وكالــة ،فــي  123بلــدا،
اســتخدمته لتبــادل املعلومــات بشــأن أكثــر مــن  3 100حادثــة .وخــال
الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،اســتخدم نظــام “بيكــس” لتبــادل معلومــات عــن
أكثــر مــن  300حادثــة جديــدة.
 –99وتــرد فــي تقريــر الهيئــة لعــام  2020عــن تنفيــذ املــادة  12مــن
اتفاقيــة ســنة  1988بيانــات الضبطيــات املبلــغ عنهــا وحتليــل مفصــل عــن
آخــر االجتاهــات واملســتجدات املتعلقــة باالجتــار بالســائف الكيميائيــة
اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة وبدائلهــا غيــر املجدولــة.

(ب)	تقديرات العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية،
واالحتياجات املشروعة من السالئف الكيميائية
سنويا

140

100

حــاالت ،أفضــى اإلبــاغ بتفاصيــل احلــوادث املتعلقــة بالســائف فــي
الوقــت املناســب إلــى ضبطيــات أخــرى أو إلــى منــع التســريبات .ومــع
ً
ذلــك ،فــإن فائــدة هــذا النظــام تتوقــف كثيــرا علــى تقــدمي املعلومــات
فــي الوقــت املناســب مما ُيســهل املتابعــة الفوريــة والتعــاون علــى كشــف
املســؤولني عــن تســريب الســائف واالجتــار بهــا.

0

ﻋﺪد ﻣﺮات ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﻤﺎرة D
ﺿﺒﻄﻴﺎت اﳌﻮاد اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﳉﺪوﻟﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻨﺔ 1988
ﺿﺒﻄﻴﺎت اﳌﻮاد ﻏﻴﺮ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﳉﺪوﻟﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﺮﻳﺐ واﻟﺼﻨﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع
اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺸﺮوﻋﺔ

 –97ويوفــر نظــام اإلخطــار بحــوادث الســائف (نظــام “بيكــس”)،
الــذي يكمــل البيانــات املجمعــة بشــأن املضبوطــات التــي تــرد ســنويا
مــن احلكومــات بواســطة االســتمارة  ،Dمنــذ مطلــع عــام  ،2012منصــة
إلكترونيــة آمنــة لتبــادل املعلومــات آنيــا بشــأن احلــوادث املتعلقــة باملــواد
الكيميائيــة ،مثــل املضبوطــات والشــحنات املوقوفــة أثنــاء العبــور،
والتســريبات ،وتفكيــك املختبــرات غيــر املشــروعة ومضبوطــات املعــدات
ذات الصلــة .ووفــر نظــام “بيكــس” للســلطات الوطنيــة معلومــات مفتاحيــة
قــادت إلــى إجــراء حتريــات اقتفائيــة فــي بعــض احلــاالت ،وفــي عــدة

العقاقير املخدرة
 –100يشــكل نظــام تقديــر االحتياجــات الســنوية املشــروعة مــن
العقاقيــر املخــدرة واملؤثــرات العقليــة حجــر الزاويــة فــي النظــام الدولــي
ملراقبــة املخــدرات .فهــو ميكــن البلــدان املصــدرة واملســتوردة علــى حــد
ســواء مــن ضمــان بقــاء التجــارة فــي هــذه املــواد ضمــن احلــدود التــي
تضعهــا حكومــات البلــدان املســتوردة ومنــع تســريب املــواد اخلاضعــة
ً
للمراقبــة مــن التجــارة الدوليــة منعــا فعــاال .وهــذا النظــام إلزامــي فيمــا
يتعلــق بالعقاقيــر املخــدرة مبقتضــى اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتها املعدلة،
ويتعــن أن تعتمــد الهيئــة ما تقدمــه احلكومــات مــن تقديــرات قبــل اتخــاذ
ً
ُ
تلــك التقديــرات أساســا حلســاب احلــدود التــي تفــرض علــى الصنــع
واالســتيراد .وحتــى  1تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020كانــت حكومــات
ً
ً
 161بلــدا وإقليمــا قــد قدمــت تقديــرات ســنوية لالحتياجات من العقاقير
ُ
املخــدرة لعــام  .2021ولضمــان أن تســتورد احلكومــات العقاقيــر املخــدرة
لألغــراض الطبيــة والعلميــة ،تضــع الهيئــة تقديــرات للبلــدان غيــر القــادرة
ً
علــى توريدهــا ،وفيمــا يخــص عــام  ،2020تصرفــت  28بلــدا فــي جميــع
أنحــاء العالــم علــى أســاس التقديــرات التــي وضعتهــا الهيئــة.
 –101واحلكومــات ملزمــة باالمتثــال للقيــود املفروضــة فــي املادتــن
 21و 31مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة علــى الــواردات
والصــادرات مــن العقاقيــر املخــدرة .فاملــادة  21تنــص ،فــي جملــة أمــور،
علــى أن مجمــوع كميــات أي مخــدر يصنعهــا ويســتوردها أي بلــد أو إقليــم
فــي أي ســنة ال يجــوز أن يتعــدى حاصــل جمــع ما يلــي :الكميــة املســتهلكة
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فــي األغــراض الطبيــة والعلميــة؛ والكميــة املســتعملة ،ضمــن حــدود
التقديــرات ذات الصلــة ،فــي صنــع عقاقيــر أو مســتحضرات أو مــواد
أخــرى؛ والكميــة املصــدرة؛ والكميــة املضافــة إلــى املخــزون لرفعــه إلــى
املســتوى املحــدد فــي التقديــرات ذات الصلــة؛ والكميــة التــي ُي َ
حصــل
عليهــا ،ضمــن حــدود التقديــرات ذات الصلــة ،الســتعمالها فــي أغــراض
ُ
خاصــة .وتلـ ِـزم املــادة  31جميــع البلــدان املصــدرة بتقييــد حجــم صادراتهــا
مــن العقاقيــر املخــدرة إلــى أي بلــد أو إقليــم بحيــث ال يتجــاوز الكميــات
املندرجــة ضمــن حــدود مجمــوع التقديــرات اخلاصــة بالبلــد أو اإلقليــم
املســتورد ،مــع إضافــة الكميــات التــي يــراد إعــادة تصديرهــا.
 –102ومــا زالــت احلكومــات تنفــذ نظــام االســتيراد والتصديــر ،مــع
ازديــاد حجــم التجــارة ،وهــو يــؤدي وظيفتــه بكفــاءة .وفــي عــام ،2020
جــرى التواصــل مــع تســعة عشــر بلــدا بشــأن واردات أو صــادرات زائــدة
ُ
محتملــة كشــف عنهــا فــي ســياق التجــارة الدوليــة بالعقاقيــر املخــدرة
خــال هــذه الســنة .وحتــى  1تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020كانــت تســعة
ً
مــن تلــك البلــدان قــد قدمــت ردودا .وال تــزال الهيئــة تتابــع هــذا األمــر مــع
البلــدان التــي لــم ترســل ردا.

البلــدان واألقاليــم رمبــا لــم تعــد مطابقــة الحتياجاتهــا الطبيــة والعلميــة
الفعليــة مــن تلــك املــواد.
 –106وقــد يتأخــر اســتيراد املؤثــرات العقليــة الالزمــة لألغــراض
الطبيــة أو العلميــة عندمــا تكــون التقديــرات أدنــى مــن االحتياجــات
املشــروعة الفعليــة .أمــا عندمــا تكــون التقديــرات أعلــى بكثيــر مــن
االحتياجــات املشــروعة ،فقــد يزيــد ذلــك مــن احتمــال تســريب املؤثــرات
العقليــة إلــى قنــوات غيــر مشــروعة.
 –107وكمــا فــي الســنوات الســابقة ،ال يــزال نظــام تقديــر االحتياجــات
الســنوية مــن املؤثــرات العقليــة يعمــل بصــورة جيــدة ،كما أن معظم البلدان
ً
واألقاليــم يتقيــد بــه .وفــي عــام  ،2019أصــدرت ســلطات  18بلــدا أذون
اســتيراد ملــواد لــم تضــع لهــا مــن قبـ ُـل أي تقديــرات ،أو لكميــات جتــاوزت
تقديراتهــا بكثيــرُ .
وحــدد بلــد واحــد فقــط جتــاوز كميــات صادراتــه مــن
املؤثــرات العقليــة التقديــرات ذات الصلــة.

السالئف الكيميائية
 –103وتوصــي الهيئــة احلكومــات مبواصلــة تعزيــز قــدرة الســلطات
الوطنيــة املختصــة علــى تقديــر االحتياجــات إلــى العقاقيــر املخــدرة
لألغــراض الطبيــة والعلميــة تقديــرا وافيــا ،بوســائل منهــا اســتخدام
منائــط التعلــم اإللكترونــي املتاحــة عامليــا ،وتوصــي أيضــا احلكومــات
بتعزيــز آليــات جمــع البيانــات املحليــة ،حتــى يتســنى لهــا تقــدمي
تقديــرات جتســد بدقــة االحتياجــات الوطنيــة مــن العقاقيــر املخــدرة
لألغــراض الطبيــة.

املؤثرات العقلية
ً
ـا بقـ ْ
ـراري املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 7/1981
 –104عمـ
و ،44/1991تطلــب الهيئــة مــن احلكومــات تزويدهــا بتقديــرات
الحتياجاتهــا الطبيــة والعلميــة الســنوية مــن املؤثــرات العقليــة املدرجــة
ُ
فــي اجلــداول الثانــي والثالــث والرابــع مــن اتفاقيــة ســنة  .1971وتبلــغ
جميــع الــدول واألقاليــم بتلــك التقديــرات مــن أجــل مســاعدة الســلطات
املختصــة فــي البلــدان املصــدرة عنــد املوافقــة علــى صــادرات املؤثــرات
العقليــة .وحتــى  1تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020كانــت حكومــات جميــع
ً
ً
البلــدان واألقاليــم قــد قدمــت تقديــرا واحــدا علــى األقــل الحتياجاتهــا
الطبيــة الســنوية مــن املؤثــرات العقليــة ،باســتثناء جنــوب الســودان ،الــذي
تولــت الهيئــة وضــع التقديــرات اخلاصــة بــه فــي عــام .2011
 –105وتوصــي الهيئــة احلكومــات بــأن تقــوم باســتعراض وحتديــث
تقديــرات احتياجاتهــا الســنوية مــن املؤثــرات العقليــة لألغــراض الطبيــة
والعلميــة مــرة كل ثــاث ســنوات علــى األقــل .بيــد أن هنــاك  36حكومــة
لــم تقــدم أي تنقيــح الحتياجاتهــا املشــروعة مــن املؤثــرات العقليــة منــذ
ثــاث ســنوات أو أكثــر .ومــن ثــم ،فــإن التقديــرات املتاحــة بشــأن تلــك

 –108طلبــت جلنــة املخــدرات فــي قرارهــا  ،3/49املعنــون “تدعيــم
نظــم مراقبــة الســائف الكيميائيــة املســتخدمة فــي صنــع العقاقيــر
االصطناعيــة” ،إلــى الــدول األعضــاء أن تقــدم إلــى الهيئــة تقديــرات
ســنوية الحتياجاتهــا املشــروعة مــن واردات أربــع ســائف للمنشــطات
األمفي ــتامينية ،هــي–4،3 :ميثي ــلني ديوكســي في ــنيل––2بروبانون
( ،)3,4-MDP-2-Pوالســودوإيفيدرين ،واإليفيدريــن ،و–1فينيــل––2
بروبانــون ( ،)P-2-Pوأن تقــدم إليهــا كذلــك ،بقــدر اإلمــكان ،تقديــرات
الحتياجاتهــا مــن املســتحضرات املحتويــة علــى تلــك املــواد التــي ميكــن
ُ
أن تســهل اســتخدامها أو اســتخالصها بوســائل ميســورة االســتعمال.
وتســاعد التقديــرات احلكومــات علــى تقييــم مــدى مشــروعية الشــحنات
والكشــف عــن أي جتــاوزات فــي اإلشــعارات الســابقة لتصديــر املــواد.
ُ
 –109ورغــم أن هــذه التقديــرات تقــدم إلــى الهيئــة على أســاس طوعي،
فــإن عــدد احلكومــات التــي قدمــت تقديراتهــا الحتياجاتهــا الســنوية فيمــا
يتعلــق بواحــدة علــى األقــل مــن املــواد املذكــورة قــد بلــغ  172حكومــة حتــى
 1تشــرين الثاني/نوفمبــر  .2020وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر،
أعــادت أكثــر مــن  114حكومــة تأكيــد تقديــرات احتياجاتهــا الســنوية
املشــروعة مــن مــادة واحــدة مــن تلــك املــواد علــى األقــل أو حدثتهــا.
وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،قدمــت حكومــات جــزر مارشــال،
ً
وتيمور–ليشــتي ،وفييــت نــام تقديــرا ألول مــرة بشــأن مــادة واحــدة علــى
األقــل مــن هــذه املــواد األربــع.
 –110وتقــدم احلكومــات تقديراتهــا الحتياجاتهــا الســنوية املشــروعة
باســتخدام االســتمارة  ،Dوميكنهــا أن حتــدث تلــك التقديــرات فــي
أي وقــت خــال الســنة .ويجــري بانتظــام حتديــث آخــر التقديــرات
لالحتياجــات الســنوية املشــروعة التــي تقدمهــا البلــدان واألقاليــم
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ً
ونشــرها علــى املوقــع الشــبكي للهيئــة .وهــي متاحــة أيضــا عبــر نظــام “بــن
ـتخدمني املســجلني فيــه.
أوناليــن” للمسـ ِ
 –111وتالحــظ الهيئــة أن التقديــرات الدقيقــة لالحتياجــات الوطنيــة
وما يتصــل بهــا مــن احتياجــات مــن الــواردات ال تــزال عوامــل أساســية
فــي منــع التســريب .ولذلــك فــإن الهيئــة توصــي احلكومــات بإجــراء
اســتعراض منتظــم الحتياجاتهــا املشــروعة الســنوية مــن فــرادى
الســائف وإبــاغ الهيئــة بــأي تغييــرات يلــزم إجراؤهــا أو تأكيــد تقديراتهــا
املنشــورة .وتشــجع الهيئــة الســلطات املختصــة فــي الــدول املصــدرة علــى
أن تســتخدم التقديــرات املنشــورة للبلــدان املســتوردة وتعلــق الصــادرات
إلــى حــن تبــدد أي شــكوك فــي مشــروعيتها أو زوال أوجــه التبايــن فيهــا.

	–4اجلهود املبذولة ملنع التسريب
من قنوات التجارة الدولية
 –112يتيــح نظــام تدابيــر املراقبــة املنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة
ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة رصــد التجــارة الدوليــة فــي العقاقيــر
ً
املخــدرة ملنــع تســريب تلــك العقاقيــر إلــى قنــوات غيــر مشــروعة .ونتيجــة
ً
لتنفيــذ جميــع الــدول تقريبــا تدابيـ َـر املراقبــة املنصوص عليها في اتفاقية
ســنة  1971وقــرارات املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ذات الصلــة،
يتبــن فــي الســنوات األخيــرة وقــوع حالــة واحــدة لتســريب ملؤثــرات عقليــة
مــن التجــارة الدوليــة إلــى قنــوات غيــر مشــروعة .وإضافــة إلــى ذلــك،
ُ
تلـ ِـزم اتفاقيــة ســنة  1988األطــراف فيهــا بــأن متنــع تســريب الســائف
الكيميائيــة مــن قنــوات التجــارة الدوليــة لغــرض اســتخدامها فــي صنــع
العقاقيــر املخــدرة واملؤثــرات العقليــة بصــورة غيــر مشــروعة .وقــد
ً
أنشــأت الهيئــة نظمــا مختلفــة لرصــد االمتثــال لهــذا اجلانــب مــن اتفاقيــة
ســنة  1988ولتيســير التعــاون بــن احلكومــات علــى حتقيــق تلــك الغايــة.

اشتراط احلصول على أذون االستيراد والتصدير
 –113يشــكل التطبيــق العاملــي الشــتراط احلصــول علــى أذون
لالســتيراد والتصديــر ،املنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة ســنة 1961
بصيغتهــا املعدلــة واتفاقيــة ســنة  ،1971عنصــرا رئيســيا فــي منــع تســريب
املخــدرات إلــى الســوق غيــر املشــروعةُ .ويشــترط احلصــول علــى هــذه
األذون للمعامــات املتعلقــة بــأي مــن املــواد اخلاضعــة للمراقبــة مبقتضــى
اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة أو املــواد املدرجــة فــي اجلدولــن
األول والثانــي التفاقيــة ســنة .1971
ُ
 –114وتلـ ِـزم هاتــان االتفاقيتــان الســلطات الوطنيــة املختصــة بــأن
ُ
تصـ ِـدر أذون اســتيراد للمعامــات املتعلقــة باســتيراد هــذه املــواد إلــى
بلدانهــا .ويجــب علــى الســلطات الوطنيــة املختصــة فــي البلــدان املصــدرة
أن تتحقــق مــن صحــة أذون االســتيراد هــذه قبــل إصــدار أذون التصديــر
الالزمــة للســماح للشــحنات املحتويــة علــى هــذه املــواد مبغــادرة بلدانهــا.

 –115وال تشــترط اتفاقيــة ســنة  1971احلصــول علــى أذون اســتيراد
وتصديــر للتجــارة فــي املؤثــرات العقليــة املدرجــة فــي جدوليهــا الثالــث
والرابــع .ومــع ذلــك ،وبالنظــر إلــى اتســاع نطــاق تســريب هــذه املــواد مــن
قنــوات التجــارة الدوليــة املشــروعة أثنــاء ســبعينيات وثمانينيــات القــرن
املاضــي ،طلــب املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي إلــى احلكومــات ،فــي
قراراتــه  15/1985و 30/1987و ،38/1993أن توســع نطــاق نظــام أذون
ً
االســتيراد والتصديــر ليشــمل تلــك املؤثــرات العقليــة أيضــا.
ً
 –116وعمــا بقــرارات املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي املذكــورة
ً
آنفــا ،اســتحدثت معظــم البلــدان واألقاليــم بالفعــل شــرط احلصــول علــى
أذون اســتيراد وتصديــر للمؤثــرات العقليــة املدرجــة فــي اجلدولــن الثالــث
والرابــع التفاقيــة ســنة  .1971وحتــى  1تشــرين الثاني/نوفمبــر ،2020
كانــت  205بلــدان وأقاليــم قــد أتاحــت للهيئــة معلومــات محــددة يتبــن
منهــا أن جميــع البلــدان واالقاليــم املســتوردة واملصــدرة الرئيســية
تشــترط اآلن اســتصدار أذون اســتيراد وتصديــر جلميــع املؤثــرات
العقليــة املدرجــة فــي اجلدولــن الثالــث والرابــع التفاقيــة ســنة .1971
وعنــد الطلــب ،ســتوفر الهيئــة جلميــع احلكومــات ،مرتــن كل ســنة،
ً
جــدوال يبــن متطلبــات منــح أذون االســتيراد اخلاصــة باملــواد املدرجــة
ً
فــي اجلدولــن الثالــث والرابــع ،عمــا بقــرارات املجلــس االقتصــادي
ً
َ
واالجتماعــي ذات الصلــةُ .وينشــر هــذا اجلــدول أيضــا فــي احليــز اآلمــن
مــن موقــع الهيئــة الشــبكي الــذي ال يســمح بالوصــول إليــه إال للمســؤولني
ً
احلكوميــن املــأذون لهــم خصيصــا بذلــك ،لكــي يتســنى إطــاع الســلطات
الوطنيــة املختصــة فــي البلــدان املصــدرة ،فــي أقــرب وقــت ممكــن ،علــى
أي تغييــرات فيمــا تفرضــه البلــدان املســتوردة مــن شــروط خاصــة
بــأذون االســتيراد .وحتــث الهيئــة حكومــات الــدول القليلــة املتبقيــة
التــي ال تشــترط تشــريعاتها و/أو لوائحهــا الوطنيــة بعــد احلصــول علــى
أذون اســتيراد وتصديــر جلميــع املؤثــرات العقليــة ،بصــرف النظــر عمــا
ً
إذا كانــت تلــك الــدول أم لــم تكــن أطرافــا فــي اتفاقيــة ســنة  ،1971علــى
أن توســع نطــاق هــذه التدابيــر الرقابيــة لتشــمل جميــع املــواد املدرجــة
فــي اجلدولــن الثالــث والرابــع مــن اتفاقيــة ســنة  1971فــي أقــرب وقــت
ممكــن ،وأن تبلــغ الهيئــة بذلــك.
 –117والنظــام الدولــي ألذون االســتيراد والتصديــر  ،I2ESهــو نظــام
إلكترونــي قائــم علــى الشــبكة العامليــة اســتحدثته الهيئــة بالتعــاون مــع
ً
املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،متــاح الســتخدام احلكومــات مجانــا
لتمكــن البلــدان مــن أن تتبــادل بشــكل آمــن أذون االســتيراد والتصديــر
الالزمــة للتجــارة باملخــدرات واملؤثــرات العقليــة اخلاضعــة للمراقبــة
الدوليــة .واســتخدام احلكومــات لهــذه املنصــة علــى نحــو أكبــر سيســاعد
علــى منــع تســريب املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة مــن قنــوات التجــارة
الدوليــة ،باإلضافــة إلــى تيســير التجــارة بطريقــة أســرع .وتواصــل الهيئــة
تشــجيع جميــع احلكومــات التــي لــم تســتخدم بعــد النظــام الدولــي ألذون
االســتيراد والتصديــر علــى أن تبــادر الســتخدامه والتمــاس مســاعدة
أمانــة الهيئــة فــي اســتخدامه وتنفيــذه.
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 –118وال تفــرض اتفاقيــة ســنة  1988أي شــروط بشــأن احلصــول
علــى أذون اســتيراد وتصديــر للتجــارة فــي املــواد املدرجــة فــي جدوليهــا
األول والثانــي .غيــر أن احلكومــات التــي ال تطبــق نظامــا ما ملراقبــة
الصــادرات والــواردات مــن الســائف ال متتثــل امتثــاال كامــا اللتزاماتهــا
ً
التعاهديــة باملســاهمة بفعاليــة فــي منــع التســريب .وإضافــة إلــى ذلــك،
ً
وعمــا بالفقــرة ( 10أ) مــن املــادة  12مــن اتفاقيــة ســنة  ،1988ينبغــي
حلكومــات البلــدان واألقاليــم املصـ ِـدرة أن تقـ ِـدم إلــى ســلطات احلكومــة
املســتوردة إشــعارا ســابقا بالشــحنات املخطط لها بغية منع تســريب تلك
املــواد (انظــر أدنــاه لالطــاع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن اإلشــعارات
الســابقة لتصديــر الســائف الكيميائيــة).

التناقضات في االجتار الدولي بالعقاقير املخدرة
واملؤثرات العقلية
 –119يجــري التحــري بانتظــام لــدى الســلطات املختصــة فــي البلــدان
املعنيــة عــن أســباب التناقضــات فــي التقاريــر احلكوميــة املتعلقــة بالتجــارة
ً
الدوليــة فــي العقاقيــر املخــدرة واملؤثــرات العقليــة ،ضمانــا لعــدم حــدوث
أي تســريب لهــذه املــواد مــن التجــارة الدوليــة املشــروعة .وقــد تكشــف
هــذه التحريــات عــن أوجــه قصــور فــي تنفيــذ تدابيــر مراقبــة العقاقيــر
املخــدرة واملؤثــرات العقليــة ،مبــا فــي ذلــك عــدم امتثــال الشــركات
لألحــكام الوطنيــة املتعلقــة مبراقبــة املخــدرات.
ً
 –120وقــد اسـ ُـتهلت منــذ أيار/مايــو  2020حتريـ ٌ
ـات لــدى  73بلــدا
بشــأن تناقضــات وردت فــي التقاريــر املتعلقــة بتجــارة العقاقيــر املخــدرة
لعــام  .2019وحتــى  1تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020كانــت قــد وردت
ً
ردود مــن  43بلــدا .وبينــت الــردود أن التناقضــات ناجتــة عــن أخطــاء
كتابيــة وتقنيــة فــي إعــداد التقاريــر ،أو فــي اإلبــاغ عــن صــادرات
أو واردات مــن مســتحضرات مدرجــة فــي اجلــدول الثالــث مــن اتفاقيــة
ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة دون اإلشــارة إلــى ذلــك فــي االســتمارة
املعنيــة ،أو اإلشــارة دومنــا قصــد إلــى بلــدان عبــور باعتبارهــا مــن
الشــركاء التجاريــن .وثمــة حــاالت أكــدت فيهــا البلــدان الكميــات التــي
أبلغــت عنهــا ،مما أفضــى إلــى اســتهالل حتريــات ملتابعــة املســألة مــع
الشــركاء التجاريــن لتلــك البلــدان .وســتوجه إلــى الــدول التــي لم ترســل
ً
ردودا رســائل تذكيريــة بهــذا الشــأن.
 –121وفيمــا يتعلــق بالتجــارة الدوليــة فــي املؤثــرات العقليــة ،اسـ ُـتهلت
ً
ً
كذلك حتريات لدى  92بلدا بشأن  598تناقضا يتعلق ببيانات عام .2019
ً
ونظرا لتأخر بعض البلدان في اإلبالغ عن بياناتها اإلحصائية لعام ،2019
ال تــزال التحقيقــات بشــأن التناقضــات فــي هــذا الشــأن مســتمرة.

السالئف الكيميائية
ُ
 –122فيمــا يتعلــق بالســائف ،تلــزم اتفاقيــة ســنة  1988األطــراف
فيهــا بــأن متنــع تســريبها مــن قنــوات التجــارة الدوليــة لغــرض اســتخدامها
فــي صنــع العقاقيــر املخــدرة واملؤثــرات العقليــة بصــورة غيــر مشــروعة.
ً
ووفقــا ألحــكام املــادة  12مــن اتفاقيــة ســنة  ،1988التــي اسـ ُـتكملت بعــدة
قــرارات للجمعيــة العامــة واملجلــس االقتصــادي واالجتماعــي وجلنــة
املخــدرات ،اعتمــدت حكومــات عديــدة ونفــذت تدابيــر ســاهمت فــي
تعزيــز فعاليــة رصــد حركــة املــواد املدرجــة فــي اجلدولــن األول والثانــي
مــن تلــك االتفاقيــة ،وفــي احلــد مــن حــاالت التســريب مــن التجــارة
الدوليــة املشــروعة .وجتمــع الهيئــة تفاصيــل نظــم الضوابــط التــي تطبقهــا
احلكومــات علــى الصــادرات والــواردات مــن املــواد املدرجــة فــي اجلدولــن
األول والثانــي مــن اتفاقيــة ســنة  ،1988وتتيحهــا للســلطات الوطنيــة
املختصــة علــى صفحتهــا اآلمنــة علــى شــبكة اإلنترنــت ،فــي إطــار عمــل
الهيئــة فــي مجــال مراقبــة الســائف.

منع تسريب السالئف من قنوات التوزيع الداخلية
 –123مــا زال التســريب مــن قنــوات التوزيــع الداخليــة يشــكل مصــدرا
رئيســيا للمــواد املدرجــة فــي اجلدولــن األول والثانــي مــن اتفاقيــة
ســنة  1988التــي تســتخدم فــي صنــع العقاقيــر بصــورة غيــر مشــروعة.
وتتبايــن التدابيــر الرقابيــة التــي تطبقهــا احلكومــات علــى جتــارة املــواد
الكيميائيــة وتوزيعهــا داخــل بلدانهــا بــن بلــد وآخــر وال تتواكــب فــي كثيــر
مــن األحيــان مــع التدابيــر املتبعــة فــي مراقبــة التجــارة الدوليــة .وتهيــب
ً
الهيئــة باحلكومــات أن تســتعرض آليــات املراقبــة الداخليــة بهــا ،وخصوصا
إجــراءات املوافقــة علــى تســجيل متداولــي املــواد الكيميائيــة أو رفــض
تســجيلهم ،وكذلــك متطلبــات اإلفصــاح اخلاصــة باملســتعملني النهائيــن،
ً
فضــا عــن العتبــات الدنيــا ذات الصلــة التــي ميكــن أن يســتغلها املتجــرون.
 –124وتــؤدي الشــراكات بــن القطاعــن العــام واخلــاص والتعــاون
الطوعــي مــع الصناعــات ذات الصلــة دورا مهمــا فــي معاجلــة تســريب
املــواد الكيميائيــة ،ال ســيما مــن القنــوات املحليــة .وتشــجع الهيئــة هــذه
الشــراكات مــن خــال التوعيــة العامــة والتوجيــه العملــي فــي حــاالت
ً
محــددة .وإضافــة إلــى ذلــك ،أنشــأت الهيئــة ،فــي إطــار اجلهــود التــي
تبذلهــا مــن أجــل مســاعدة احلكومــات علــى منــع تســريب الســائف
والتحقيــق فــي حاالتــه ،عــدة منصــات وأدوات ومشــاريع لتيســير التبــادل
اآلنــي للمعلومــات والتعــاون بــن احلكومــات .وتســهم مبادرتــا الهيئــة اللتــان
تركــزان علــى الســائف املســتخدمة فــي الصنــع غيــر املشــروع للمخــدرات
االصطناعيــة وعلــى املــواد الكيميائيــة املتعلقــة بالصنــع غيــر املشــروع
للكوكايــن والهيرويــن ،وهمــا مشــروع “بريــزم” ومشــروع “كوهيجــن” ،علــى
التوالــي ،فــي منــع تســريب املــواد اخلاضعــة للمراقبــة مــن قنــوات التجــارة
الدوليــة ومــن قنــوات التوزيــع الداخلــي علــى حــد ســواء وفــي ســد الثغــرات
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املعرفيــة ،فيمــا يخــص طريقــة التنفيــذ وغيرهــا ،خــال عمليــات ذات أطــر
زمنيــة محــددة.

الالزمــة للصنــع غيــر املشــروع للمخــدرات وتســريبها لهــذا الغــرض،
وتتعــاون فيمــا بينهــا فــي حتقيــق هــذه الغايــة.

 –125وميكــن االطــاع علــى حتليــل مفصــل ألحــدث االجتاهــات
والتطــورات فــي مجالـ ْـي التجــارة الدوليــة املشــروعة واالجتــار غيــر
املشــروع بالســائف الكيميائيــة اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة ،وكذلــك
بدائلهــا غيــر املجدولــة ،فــي تقريــر الهيئــة لعــام  2020عــن تنفيــذ
املــادة  12مــن اتفاقيــة ســنة .1988

 –129وتعتقــد الهيئــة أن املــادة  13أداة تكميليــة قيمــة فــي التصــدي
لصنــع املخــدرات بشــكل غيــر املشــروع .بيــد أنهــا غيــر مســتغلة متــام
االســتغالل حاليــا .وبغيــة مســاعدة احلكومــات علــى تعزيــز اســتخدام
املــادة  13ومنــع وصــول املعــدات التخصصيــة إلــى املختبــرات غيــر
املشــروعة ،أطلقــت الهيئــة ،فــي آذار/مــارس  ،2020مجموعــة مــن
املبــادئ التوجيهيــة فــي مجــال مراقبــة ورصــد املعــدات الالزمــة للصنــع
غيــر املشــروع للمخــدرات ،عــاوة علــى صفحــة شــبكية مخصصــة لهــذه
املســألة علــى املوقــع الشــبكي للهيئــة.

اإلشعار السابق لتصدير السالئف الكيميائية
ً
 –126توخيا ملنع تسريب السالئف ،جتيز الفقرة ( 10أ) من املادة 12
مــن اتفاقيــة ســنة  1988حلكومــات البلــدان املســتوردة أن تلــزم البلــدان
املصــدرة بإبالغهــا عــن أي ســائف تعتــزم تصديرهــا إلــى أراضيهــا .ومنذ
صــدور تقريــر الهيئــة لعــام  ،2019طلبــت حكومتــا بلديــن ،همــا تونــس
وهنــدوراس ،رســميا إخطارهمــا مســبقا ،ممــا زاد عــدد احلكومــات التــي
اســتندت إلــى هــذا احلكــم إلــى  115حكومــة .وتشــجع الهيئــة احلكومــات،
التــي لــم تطلــب بعــد رســميا إشــعارات ســابقة للتصديــر ،علــى اتخــاذ
ما يلــزم مــن اخلطــوات لالســتناد إلــى الفقــرة ( 10أ) مــن املــادة  12مــن
اتفاقيــة ســنة .1988
ُ –127وييســر التواصــل اآلنــي بــن احلكومــات املســتوردة واألخــرى
املصــدرة فيمــا يتعلــق باالجتــار الدولــي فــي الســائف ومنــع التســريب
إلى قنوات غير مشــروعة بواســطة أداة الهيئة الشــبكية اآلمنة ،أال وهي
نظــام “بــن أوناليــن” .وحتــى  1تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020كان قــد
َ
تســجل بلــد واحــد إضافــي ،هــو غيانــا ،فــي نظــام “بــن أوناليــن” ،وبذلــك
ً
ً
بلــغ مجمــوع عــدد البلــدان واألقاليــم املســجلة  165بلــدا وإقليمــا .وحتــث
ُ
الهيئــة احلكومــات املتبقيــة ،البالــغ عددهــا  32حكومــة ،التــي لم تتســجل
بعــد الســتخدام نظــام ِ"بــن أوناليــن" علــى أن تفعــل ذلــك فــي أقــرب وقــت
ممكــن ،وتهيــب باحلكومــات اســتخدام نظــام ِ"بــن أوناليــن" بصــورة نشــطة
ومنهجيــة .والهيئــة مســتعدة ملســاعدة احلكومــات فــي هــذا الصــدد.

املادة  13من اتفاقية سنة  :1988املواد واملعدات املستخدمة
في الصنع غير املشروع للمخدرات
 –128ال يســتلزم الصنــع غيــر املشــروع للمخــدرات ســائف كيميائيــة
ً
فحســب ،بــل يســتلزم أيضــا معــدات مــن قبيــل األوانــي الزجاجيــة
التخصصيــة وآالت تشــكيل األقــراص وغيرهــا مــن املعــدات املســتخدمة
فــي هــذه العمليــة .وتقضــي املــادة  13مــن اتفاقيــة ســنة  1988بــأن تتخــذ
احلكومــات ما تــراه مناســبا مــن تدابيــر ملنــع االجتــار فــي املــواد واملعــدات

 –130وتهــدف املبــادئ التوجيهيــة إلــى تيســير عمــل الســلطات
التنظيميــة وســلطات إنفــاذ القانــون بتوفيــر طائفــة مــن النهــج ملنــع
تســريب تلــك املعــدات والتحقيــق فيــه .وتتــراوح النهــج ما بــن التوعيــة
فــي أوســاط الصناعــة بشــأن إســاءة اســتعمال املعــدات ألغــراض صنــع
املخــدرات علــى نحــو غيــر مشــروع ،وإطــاق مبــادرات طوعيــة بالتعــاون
ً
مــع الصناعــة ،وإنشــاء نظــم رقابيــة أكثــر شــموال.
ُ
 –131وقــد أط ِلقــت هــذه املبــادئ التوجيهيــة فــي فعاليــة حملــت
ُ
عنــوان “املعــدات املســتخدمة فــي الصنــع غيــر املشــروع للمخــدرات :نهــج
ترمــي إلــى منــع التســريب والتحقيــق فيــه بوصفهــا أدوات تكميليــة فــي
التصــدي للمعــروض غيــر املشــروع مــن املخــدرات” ،نظمتهــا حكومــات
كنــدا وهولنــدا والواليــات املتحــدة ،بالتعــاون مــع الهيئــة ،علــى هامــش
الــدورة الثالثــة والســتني للجنــة املخــدرات .وتشــجع الهيئــة احلكومــات
علــى االســتفادة مــن تلــك املبــادئ التوجيهيــة والتوســع فــي االســتخدام
العملــي للمــادة  13مــن اتفاقيــة ســنة  1988مــن أجــل منــع تســريب
املعــدات الضروريــة لصنــع املخــدرات والســائف علــى نحــو غيــر مشــروع
والتحقيــق فــي أي عمليــات تســريب لهــا.

باء–	ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة
الدولية لألغراض الطبية والعلمية
ُ
 –132تضطلــع الهيئــة ،وفقــا لواليتهــا املتمثلــة فــي ضمــان توافــر املــواد
اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة ،بأنشــطة شــتى
تتعلــق بالعقاقيــر املخــدرة واملؤثــرات العقليــة .وهــي ترصــد اإلجــراءات
التــي تتخذهــا احلكومــات واملنظمــات الدوليــة والهيئــات األخــرى دعمــا
لتوافــر املــواد اخلاضعــة للمراقبــة واســتخدامها الرشــيد فــي األغــراض
الطبيــة والعلميــة ،وتقــدم ،مــن خــال أمانتهــا ،ضروبــا تقنيــة مــن الدعــم
واإلرشــاد للحكومــات فــي تنفيذهــا ألحــكام املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة
املخــدرات.
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 –133ويبــن حتليــل لالجتاهــات الرئيســية فــي صنــع املســكنات األفيونية
الرئيســية وتصديرهــا واســتيرادها واســتهالكها (الكوديــن والفنتانيــل
والهيدروكــودون والهيدرومورفــون واملورفــن واألوكســيكودون)ُ ،م َّعبــرا عنهــا
باجلرعــة اليوميــة املحــددة لألغــراض اإلحصائيــة لــكل مليون نســمة باليوم،
أن أعلى استهالك لهذه العقاقير هو في البلدان املتقدمة النمو في أوروبا
وأمريــكا الشــمالية .والبلــدان التــي أبلغــت عــن أعلــى متوســط الســتهالك
املؤثــرات األفيونيــة فــي معاجلــة األلــم فــي الفتــرة  2019–2017هــي
الواليــات املتحــدة ( 25 368جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة)،
وأملانيــا ( 22 517جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة) ،والنمســا
( 18 489جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة) ((6(،وبلجيــكا
( 15 487جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة) ،وكنــدا (14 073
جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة).

طفيفــة فــي عــام  ،2019وبشــكل عــام ،ال يــزال اســتهالك املؤثــرات
ُ
األفيونيــة ملعاجلــة األلــم فــي هــذه املنطقــة األعلــى فــي العالــم .وقــد أبلــغ
عــن حــدوث تراجــع فــي االســتهالك فــي أوقيانوســيا منــذ عــام ،2012
ولكنــه ارتفــع فــي عــام  2019ليصــل إلــى  9 984جرعــة يوميــة محــددة
لألغــراض اإلحصائيــة .واتضــح وجــود اجتــاه صعــودي عام فــي
االســتهالك فــي جنــوب شــرق أوروبــا حتــى عــام  ،2018عندمــا وصــل
إلــى  1 415جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة ،لكنــه انخفــض
فــي عــام  2019إلــى  1 192جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة.
وفــي غــرب أوروبــا ووســطها ،كان االســتهالك مســتقرا نســبيا ،لكنــه
انخفــض فــي عــام  2019ليصــل إلــى  9 200جرعــة يوميــة محــددة
لألغــراض اإلحصائيــة ،بعــد أن كان  11 021جرعــة فــي عــام 2018
(انظــر الشــكل األول).

ّ
وتقيــم الهيئــة تلــك البيانــات علــى أســاس اجلرعــة اليومية املحددة
–134
لألغــراض اإلحصائيــة ،وهــي وحــدة القيــاس الدوليــة التي أنشــأتها منظمة
الصحــة العامليــة وتســتخدمها الهيئــة ألغــراض التحليــل اإلحصائــي .وهــي
ُ
ليســت جرعــة وصفــة طبيــة موصــى بهــا .وتحســب مســتويات توافــر
العقاقيــر املخــدرة ،باســتثناء الكميــات املخصصــة لتصنيــع مســتحضرات
مدرجــة فــي اجلــدول الثالــث مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة،
معبــرا عنهــا باجلرعــة اليوميــة املحــددة لألغــراض اإلحصائيــة ،باســتخدام
الصيغــة التاليــةَّ :
تقســم الكميــات املتاحــة مــن العقاقيــر ســنويا علــى 365
يومــا ،ثــم ُي َّ
قســم النــاجت علــى عــدد ســكان البلــد أو اإلقليــم باملاليــن أثنــاء
الســنة املعنيــة ،ثــم علــى اجلرعــة اليوميــة املحـ َّـددة .وحتســب اجلرعــة
اليوميــة املحــددة لألغــراض اإلحصائيــة علــى املســتوى اإلقليمــي علــى
أســاس مجمــوع ســكان البلــدان املبلغــن عــن االســتهالك ،والكميــات
اإلجماليــة مــن املســكنات األفيونيــة املبلــغ عنهــا علــى أنها كميات مســتهلكة.
وألغــراض التحليــل ،تســتخدم الهيئــة املســكنات األفيونيــة التاليــة األكثــر
شــيوعا :الكوديــن ،والديكستروبروبوكســيفني ،وثنائــي الهيدروكوديــن،
والفنتانيل ،والهيدروكودون ،والهيدرومورفون ،والكيتوبيميدون ،واملورفني،
واألوكســيكودون ،والبيثيديــن ،والتيليديــن ،والترمييبيريديــن.

الشكل الثاين استهالك املؤثرات األفيونية يف معالجة األمل ،حسب
املنطقة وحسب الجرعة اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية لكل
مليون نسمة يوميا2019-2000 ،

 –135ويؤكــد التحليــل اإلقليمــي اســتمرار وجــود تفــاوت عاملــي فــي
اســتهالك املســكنات األفيونيــة .وتشــير بيانــات االســتهالك املبلــغ عنــه
فــي بعــض البلــدان الواقعــة فــي أمريــكا الشــمالية وأوقيانوســيا وأوروبــا
إلــى أن املتوســطات اإلقليميــة لعــام  2019تزيــد عــن  9 000جرعــة يوميــة
محــددة لألغــراض اإلحصائيــة ( 19 003جرعــات ألمريــكا الشــمالية،
و 9 984جرعــة ألوقيانوســيا ،و 9 200جرعــة لغــرب أوروبــا) .وفــي أمريــكا
الشــمالية ،أعقبــت االنخفــاض احلــاد فــي عامــي  2017و 2018زيــادة
ً
ً
( ((6ق ــدم ــت حـكــومــة النمسا أي ـضــا إل ــى الهيئة بـيــانــات تتضمن تفصيال
الستهالك البلد من املورفني في العالج ببدائل املؤثرات األفيونية ،الــذي يعادل 93
في املائة من استهالكه في عام  .2019وعند أخذ هذه املعلومة في االعتبار ،ينخفض
استهالك املؤثرات األفيونية في معاجلة األلم في النمسا خالل الفترة  2019-2017إلى
 14 532جرعة يومية محددة لألغراض اإلحصائية .ووفقا للمعلومات املتاحة للهيئة،
تشكل النمسا حالة فريدة من نوعها ،ولن يتأثر معدل استهالك البلدان األخرى ذات
االستهالك املرتفع من اجلرعات اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية بطريقة مماثلة.
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 –136وأبلــغ عــن متوســط اســتهالك أقــل مــن تلــك القيــم بكثيــر فيمــا
يخــص مناطــق أخــرى .ومــن بــن تلــك املناطــق ،أبلغــت منطقــة جنــوب
شــرق أوروبــا عــن أعلــى اســتهالك فــي عــام  1,192( 2019جرعــة يوميــة
محــددة لألغــراض اإلحصائيــة) ،ضمــن اجتــاه عام متزايــد بــدأ فــي
أوائــل العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين وشــهد تقلبــات كبيــرة،
وتلتهــا منطقــة أمريــكا اجلنوبيــة ( 603جرعــات يوميــة محــددة لألغــراض
اإلحصائية) ،ثم منطقة شــرق أوروبا ( 601جرعة) ،مســجلة زيادة كبيرة
ُ
فــي االســتهالك ،حيــث كان  269جرعــة فــي عــام  .2018وميكــن أن تعــزى
هــذه الزيــادة إلــى حــد كبيــر إلــى ارتفــاع االســتهالك في االحتاد الروســي،
الــذي تضاعــف تقريبــا بــن عــام  321( 2018جرعــة) وعــام 608( 2019
جرعــات) .ولوحــظ أيضــا اجتــاه عام متزايــد فــي االســتهالك فــي غــرب
آســيا فــي فتــرة العشــرين ســنة املمتــدة مــن عــام  2000إلــى عــام ،2019
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وإن كان قــد صاحــب ذلــك االجتــاه انخفــاض مــن  564جرعــة يوميــة
محــددة لألغــراض اإلحصائيــة فــي عــام  2018إلــى  479جرعــة فــي
عــام ( 2019انظــر الشــكل الثانــي)ُ .ويعــزى متوســط االســتهالك املرتفــع
نســبيا فــي املنطقــة أساســا إلــى إســرائيل ( 13 066جرعــة يوميــة محــددة
لألغــراض اإلحصائيــة فــي عــام  )2019وتركيــا ( 606جرعــات يوميــة
محــددة لألغــراض اإلحصائيــة).

لــه منــذ عــام  .2008وتســتأثر الواليــات املتحــدة بجــل االســتخدامات
العامليــة للهيدروكــودون ( 99,3فــي املائــة) ،فــي حــن أبلــغ أكثــر مــن بلــد
واحــد عــن اســتهالك العقاقيــر األخــرى املبينــة فــي الشــكل الرابــع .وعلــى
الرغــم مــن أن اســتهالك الفنتانيــل تراجــع علــى الصعيــد العاملــي فــي
عــام  ،2019وال ســيما فــي أمريــكا الشــمالية ،فقــد شــهد اســتهالكه زيادات
كبيــرة فــي بلــدان مختلفــة فــي جميــع املناطــق األخــرى.

الشكل الثالث استهالك املؤثرات األفيونية يف معالجة األمل،
املناطق األدىن استهالكا ،حسب الجرعة اليومية املحددة لألغراض
اإلحصائية2019-2000 ،

الشكل الرابع استهالك الكوديني والفنتانيل والهيدروكودون
والهيدرومورفون واملورفني واألوكسيكودون ،كإجاميل الجرعات
اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية(،أ) 2019-2000
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 –137وتظهــر مقارنــة أجريــت بــن اســتهالك فــرادى املــواد أهميــة
الفنتانيــل خــال العقديــن املاضيــن (انظــر الشــكل الرابــع) .فقــد بلــغ
اســتهالكه ذروتــه فــي عــام  2018عنــد  285 959جرعــة يوميــة محــددة
لألغــراض اإلحصائيــة ولكنــه انخفــض بعدهــا إلــى  224 805جرعــات فــي
عــام  .2019واســتهالك األوكســيكودون آخــذ فــي االزديــاد أيضــا ،ولكــن
بدرجــة أقــل ،وقــد حــل ،منــذ عــام  ،2009محــل املورفــن كثانــي أكثــر
املؤثــرات األفيونيــة اســتهالكا ،ليصــل إلــى أعلــى مســتوى لــه علــى اإلطــاق
وهــو  45 726جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة فــي عام ،2018
لكنــه انخفــض إلــى  42 592جرعــة فــي عــام  .2019ومــن ناحيــة أخرى ،ظل
االجتــاه الســائد فــي اســتهالك املورفــن مســتقرا نســبيا بــن عــام 2004
( 25 644جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة) وعــام 2019
( 27 746جرعــة) .وبعــد االنخفــاض املطــرد الــذي بــدأ فــي عــام  ،2014زاد
اســتهالك الهيدروكــودون مــن  14 161جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض
اإلحصائيــة فــي عــام  2018إلــى  20 415جرعــة فــي عــام  ،2019وهــي
املســتويات التــي لوحظــت آخــر مــرة فــي عــام  .2015وانخفــض اســتهالك
الهيدرومورفــون مــن  11 834جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة
فــي عــام  2018إلــى  7 713جرعــة فــي عــام  ،2019مســجال أدنــى مســتوى
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(أ) إجاميل الجرعات اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية ملخدر ما هو مجموع الجرعات اليومية
املحددة لألغراض اإلحصائية لكل البلدان املبلغة عن استهالكه.

 –138ويبــن الشــكالن الرابــع واخلامــس اســتهالك مجمــوع اجلرعــات
اليوميــة املحــددة لألغــراض اإلحصائيــة حســب املــادة واملنطقــةُ .ويبـ ِـرز
هــذا التحليــل مــرة أخــرى أهميــة الفنتانيــل فــي معظــم مناطــق العالــم.
ويبلــغ اســتهالك األوكســيكودون أعلــى مســتوى لــه فــي أمريــكا الشــمالية
وأوقيانوســيا وغــرب أوروبــا ووســطها وغــرب آســيا ،وإن كان يســتهلك فــي
مناطــق أخــرى أيضــا .أمــا حصــة املورفــن ،فهــي أقــل وضوحــا فــي معظــم
املناطــق ،باســتثناء أفريقيــا وأمريــكا اجلنوبيــة.

  24تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام 2020

الشكل الخامس استهالك الكوديني والفنتانيل والهيدروكودون
واألوكسيكودون والبيثيدين وغريها من املؤثرات األفيونية حسب
املنطقة ،وحسب الجرعات اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية2019 ،
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واملورفني واالوكسيكودون والبيثيدين وغريها من املؤثرات األفيونية
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آســيا ( 20جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة) هــي مســتويات
ً
ً
تثيــر قلقــا شــديدا .وتكــرر الهيئــة ما أكدتــه مــن أن ثمــة حاجــة ملحــة
إلــى زيــادة مســتويات اســتهالك املســكنات األفيونيــة فــي جميــع البلــدان
التــي أبلغــت عــن وجــود نقــص فــي مســتويات االســتهالك أو وجــود
نقــص شــديد فيهــا ،وتدعــو إلــى رســم سياســات عامــة محــددة األهــداف
وتقــدمي الدعــم مــن احلكومــات واملجتمــع املدنــي وصناعــة املســتحضرات
الصيدالنيــة واملجتمــع الدولــي حتقيقــا لذلــك الغــرض.

اﳌﻮرﻓﲔ
ﻣﺆﺛﺮات أﻓﻴﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى

اﻟﻬﻴﺪروﻛﻮدون

 –139وتــرى الهيئــة أن مســتويات اســتهالك املســكنات األفيونيــة
بكميــات تتــراوح بــن  100و 200جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض
اإلحصائيــة هــي مســتويات ناقصــة ،وأن اســتهالكها بأقــل مــن  100جرعة
هــي مســتويات شــديدة النقــص .وفــي هــذا الســياق ،فــإن مســتويات
االســتهالك املبلــغ عنــه فــي عــام  2019فــي شــرق وجنــوب شــرق آســيا
( 207جرعــات يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة) ،وأمريــكا
الوســطى والكاريبــي ( 160جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائية)،
وأفريقيــا ( 90جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة) ،وجنــوب

 –140زاد اإلنتــاج العاملــي مــن األفيــون وكذلــك مخزوناتــه زيــادة
ملحوظــة فــي عــام  .2019ومــن ناحيــة أخــرى ،انخفضــت واردات األفيــون
انخفاضــا ملحوظــا ،حيــث كانــت  53,5طنــا ( 5,8أطنــان مبعـ ِـادل املورفــن)
فــي عــام  ،2018فأصبحــت  11,3طنــا فقــط ( 1,2طــن مبعـ ِـادل املورفــن)
فــي عــام  ،2019مــع توقــف مســتورد تقليــدي واحــد عــن االســتيراد
متامــا .وميكــن أن يشــير اســتمرار انخفــاض الطلــب علــى هــذا العقــار
إلــى حــدوث حتــرك نحــو اختفائــه مــن الســوق الدوليــة للمــواد األفيونيــة
اخلــام فــي نهايــة املطــاف.
 –141وعلــى وجــه اإلجمــال ،تراجــع اســتعمال قــش اخلشــخاش ومركــز
قــش اخلشــخاش املســتخلص مــن النوعيــة الغنيــة باملورفــن مــن قــش
اخلشــخاش فــي عــام  2019مقارنــة بعــام  .2018واســتمر الصنــع العاملــي
للمورفــن فــي عــام  2019عنــد مســتوى يقــل عــن  400طــن ،وهــو تغيــر
بــدأ فــي عــام  ،2017علــى عكــس الوضــع الــذي شــهده العقــد الســابق،
عندمــا كان الصنــع العاملــي للمورفــن دائمــا عنــد مســتوى يفــوق  400طــن.
وفــي عــام  ،2019بلــغ حجــم الصنــع العاملــي للمورفــن  379,2طنــاُ ،حــول
ما نســبته  87فــي املائــة منــه إلــى عقاقيــر مخــدرة أخــرى أو إلــى مــواد
غيــر مشــمولة باتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة .واسـ ُـتخدمت
الكميــة املتبقيــة أساســا ألغــراض الرعايــة امللطفــة ،ولالســتهالك
املباشــر ،وفــي صنــع املســتحضرات املدرجــة فــي اجلــدول الثالــث مــن
اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة.
 –142وال تــزال االختالفــات القائمــة فــي مســتويات االســتهالك بــن
البلــدان واســعة للغايــة .ففــي عــام  ،2019لــم يســتهلك  80,4فــي املائــة
مــن ســكان العالــم ،وال ســيما فــي البلــدان املنخفضــة الدخــل والبلــدان
املتوســطة الدخــل ،ســوى  12,8فــي املائــة مــن إجمالــي كميــة املورفــن
املســتخدمة فــي معاجلــة األلــم وتخفيــف املعانــاة ،أو  1فــي املائــة مــن
إجمالــي األطنــان املصنوعــة البالــغ عددهــا  379,2طنــا (انظــر الشــكل
الســابع) .وفــي حــن أن هــذا ميثــل حتســنا مقارنــة بعــام  ،2014عندمــا
اســتهلك  80فــي املائــة مــن ســكان العالــم  9,5فــي املائــة فقــط ،فــإن

يناثلا لصفلا  -ردخملا ةبقارمل يلودلا ماظنلا لمع ريس  25

التفــاوت فــي اســتهالك العقاقيــر املخــدرة ألغــراض الرعايــة امللطفــة
ال يــزال أحــد دواعــي القلــق.

الشكل السابع املورفني :توزيع االستهالك لألغراض الطبية2019 ،
بلدان أخرى ()٪80,4
٪12,8

اليابان ()٪2,1
٪0,7

أسرتاليا ونيوزلندا ()٪0,5
٪2,4
كندا ()٪0,6
٪4,2

أوروبا ()٪11,1
٪32,3
الواليات املتحدة ()٪5,3
٪47,6
مالحظة :تشري النسب املئوية الواردة بني قوسني إىل حصة سكان العامل (أي مجموع سكان جميع
البلدان املبلغة).

 –143وفــي عــام  ،2019بعــد بعــض التقلبــات التــي شــهدتها الســنوات
الســابقة لــه ،ظــل الصنــع العاملــي للتيبائــن مرتفعــا ،حيــث بلــغ  127,7طنا،
وهــي كميــة عــام  2018نفســها تقريبــا ،لكنهــا أقــل بكثيــر مــن املســتوى
القياســي البالــغ  156طنــا الــذي شــهده عــام  .2016وقــد يكــون الطلــب
علــى األدويــة املشــتقة مــن التيبائــن قــد تأثــر بالقيــود التــي فرضــت
علــى عقاقيــر الوصفــات الطبيــة فــي الســوق الرئيســية ،وهــي الواليــات
املتحــدة ،للتصــدي لتعاطــي تلــك العقاقيــر وارتفــاع عــدد الوفيــات
املرتبطــة بتعاطــي جرعــات مفرطــة منهــا .ومــع ذلــك ،ال تــزال البيانــات
تشــير إلــى ارتفــاع مســتوى الطلــب.
 –144وفيمــا يتعلــق باملؤثــرات األفيونيــة شــبه االصطناعيــة ،انخفــض
الصنــع العاملــي لألوكســيكودون والهيدروكــودون مــرة أخــرى فــي
عــام  ،2019بعــد أن ظهــرت مؤشــرات علــى انخفاضــه فــي عــام .2018
وانخفــض الصنــع العاملــي للهيدرومورفــون إلــى أدنــى مســتوى لــه منــذ
عــام  ،2004وازداد صنــع اإليثيلمورفــن والهيرويــن.
 –145وفــي حالــة املؤثــرات األفيونيــة االصطناعيــة ،زاد الصنــع
العاملــي للفنتانيــل فــي عــام  ،2019بعــد تســجيله انخفاضــا ملحوظــا
فــي عــام  .2018ومــن ناحيــة أخــرى ،انخفــض اســتهالك الفنتانيــل،
فــي حــن زاد اســتهالك نظائــر الفنتانيــل (األلفنتانيــل والرمييفينتانيــل
والســوفينتانيل) .وحقــق صنــع ثنائــي الفينوكســيالت منــوا ،بعــد أن

ســجل تراجعــات لبعــض الوقــت .وارتفــع صنــع التيليديــن املبلــغ عنــه فــي
عــام  ،2019بعــد تســجيله مســتويات منخفضــة تاريخيــا فــي عــام .2018
وكان اجتــاه صنــع البيثيديــن نحــو االنخفــاض علــى مــدى  20عامــا ،ولكنــه
زاد قليــا فــي عــام  .2019وزاد صنــع الترمييبيريديــن للســنة الثانيــة
علــى التوالــي .ولــم يــرد أي تقريــر عــن صنــع الكيتوبيميــدون ،لكــن وردت
تقاريــر عــن صنــع أقــل مــن كيلوغــرام واحــد مــن ديكستروبروبوكســيفني
فــي عــام  .2019وتراجــع صنــع امليثــادون فــي عــام  ،2019بعــد أن كان قــد
حقــق زيــادة فــي عــام .2018
 –146وثمــة تزايــد فــي زراعــة القنــب وإنتاجــه لألغــراض الطبيــة
والعلميــة علــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضيــة .وقبــل عــام ،2010
لــم تبلــغ ســوى الواليــات املتحــدة عــن إنتاجــه ،الــذي كان مرتبطــا بالبحــث
العلمــي .ومنــذ عــام  ،2000وخصوصــا منــذ عــام  ،2015بــدأ عــدد متزايــد
مــن البلــدان فــي اســتخدام القنــب ومســتخلصات القنــب لألغــراض الطبية
وكذلــك ألغــراض البحــث العلمــي ،وأذنــت أيضــا بزراعتــه .أمــا فيمــا يخص
عــام  ،2019فقــد أبلــغ عــن وصــول اإلنتــاج املشــروع منــه إلــى  468,3طنــا.
والغــال معياريــا ،يجــري حاليــا
لكــن نظــرا لعــدم توحيــد عمليــات الصنــع ِ
اســتيضاح بعــض البيانــات مــن احلكومــات املعنيــة ضمانــا لالتســاق.
 –147وواصلــت الواليــات املتحــدة اســتيراد أوراق الكــوكا الســتخراج
أحــد العوامــل املكســبة للنكهــة .أمــا االســتهالك العاملــي املشــروع
للكوكايــن ،الــذي كان مســتقرا خــال العقديــن املاضيــن ويتــراوح بــن
 100كيلوغــرام و 300كيلوغــرام ،فقــد بلــغ  466كيلوغرامــا في عام ،2019
محققــا زيــادة أخــرى بعــد أن ســجل  394,1كيلوغرامــا فــي عــام .2018

املؤثرات العقلية
 –148حتــى نهايــة عــام  ،2019كانــت  149مــادة قــد وضعــت حتــت
املراقبــة الدوليــة ،بعــد أن كانــت  144مــادة فــي نهايــة عــام  .2018ومــن
بــن هــذه املــواد ،أدرجــت خمــس مــواد جديــدة فــي اجلــدول الثانــي
التفاقيــة ســنة  ،1971هــيADB-FUBINACA :؛ وFUB-AMB
)(MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA؛ وCUMYL-4CN-
BINACA؛ و ) ADB-CHMINACA ( MAB-CHMINACA؛
و–Nإيثيــل نوربينتيلــون (إيفيلــون) .ومبــا أن هــذه املــواد خضعــت للمراقبــة
الدوليــة فــي أواخــر عــام  ،2019والبلــدان غيــر ملزمــة بجمــع بيانــات عــن
صنــع هــذه املــواد واســتهالكها والتجــارة فيهــا قبــل وضعهــا حتــت املراقبــة
الدوليــة ،فــإن املعلومــات املتوافــرة عــن نشــاط الســوق املشــروعة فــي هــذا
الشــأن تتســم باملحدوديــة.
 –149وفــي عــام  ،2019اســتأثرت البنزوديازيبينــات ،علــى غــرار
األعــوام الســابقة ،مبعظــم حجــم عمليــات صنــع املؤثــرات العقليــة
اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة واســتهالكها والتجــارة فيهــا .ومــن بــن
البنزوديازيبينــات اخلاضعــة للمراقبــة البالــغ عــدد  36مــادة ،حتــدد أن 21
منهــا كانــت بــارزة فــي الســوق املشــروعة فــي ذلــك العــام .وال تــزال البلدان
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الصانعــة الرئيســية لهــذه املجموعــة مــن املــواد عمومــا هــي إيطاليــا
والصــن والهنــد والبرازيــل وأملانيــا (مرتبــة ترتيبــا تنازليــا حســب الكميــات
املصنوعــة) ،حيــث تســتأثر مجتمعــة بنســبة  90فــي املائــة مــن إجمالــي
الكميــات املصنوعــة عامليــا (انظــر الشــكل الثامــن) .وفــي عــام ،2019
كانــت أكثــر البنزوديازيبينــات تــداوال هــي الديازيبــام وامليــدازوالم
والكلونازيبــام واأللبــرازوالم ،مــن حيــث عــدد البلــدان املســتوردة لهــا .وبلــغ
إجمالــي ما أبلــغ عنــه مــن الكميــات املصنوعــة مــن البنزوديازيبينــات أكثــر
مــن  185طنــا ،مــع اإلبــاغ عــن صنعهــا فــي جميــع مناطــق العالــم.

الشكل الثامن البنزوديازيبينات البارزة يف السوق املرشوعة:
حصص الصنع العاملي حسب البلد2019 ،
بلدان أخرى
٪10

أملانيا
٪3

إيطاليا
٪50

الربازيل
٪4
الهند
٪16

2019

الصني
٪17
 –150وفــي عــام  ،2019تلقــت الهيئــة بيانــات مما يقــرب مــن  85بلــدا
أبلغــت عــن اســتهالك واحــد علــى األقــل مــن البنزوديازيبينــات ،وهــو
ما ميثــل انخفاضــا عــن العــام الســابق ،عندمــا قــدم  100بلــد بيانــات
االســتهالك علــى الصعيــد الوطنــي .وأبلغــت إســبانيا وصربيــا وأوروغــواي
وإســرائيل والواليــات املتحــدة وهنغاريــا ،مرتبــة ترتيبــا تنازليــا ،عــن
أعلــى معــدالت الســتهالك جميــع البنزوديازيبينــات البــارزة فــي الســوق
املشــروعة برمتهــا ،مقيســة باجلرعــة اليوميــة املحــددة لألغــراض
اإلحصائيــة لــكل  1 000نســمة يوميــا .وكانــت أكثــر البنزوديازيبينــات
اســتهالكا فــي عــام  2019هــي األلبــرازوالم ،واللورازيبــام ،والديازيبــام،
والكلونازيبــام ،والبرومازيبــام ،واللوميتازيبــام ،واإلســتازوالم ،التــي أبلــغ
عــن اســتهالك كل منهــا بكميــات تزيــد عــن  50جرعــة يوميــة محــددة
لألغــراض اإلحصائيــة لــكل  1 000نســمة يوميــا علــى الصعيــد العاملــي.
وفــي عــام  ،2019قدمــت إســبانيا وتايلنــد وجــزر غريناديــن وســانت
فنســنت وفنزويــا (جمهورية–البوليفاريــة) والكاميــرون واليمــن بيانــات
عــن االســتهالك للمــرة األولــى منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات.
 –151وكمــا هــو احلــال فــي الســنوات الســابقة ،كان الفينوباربيتــال
مــن أكثــر املؤثــرات العقليــة اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة صنعــا ،حيــث

بلغــت كميتــه املصنوعــة  382طنــا فــي عــام  ،2019مســجلة زيــادة قدرهــا
 80طنــا تقريبــا مقارنــة بعــام  .2018واســتأثرت الصــن ( 181طنــا) والهنــد
( 114طنــا) بنحــو ثالثــة أربــاع جميــع الكميــات املصنوعــة عامليــا ،وهو اجتاه
لــم يتغيــر إلــى حــد بعيــد عــن الســنوات الســابقة .وحلــت هنغاريــا ( 44طنــا)
واالحتــاد الروســي ( 25طنــا) فــي املرتبــة التاليــة ألكبــر صانعــي تلــك املــادة.
 –152وقــدم ثمانــون بلــدا بيانــات عــن اســتهالك الفينوباربيتــال فــي
عــام  ،2019بانخفــاض عــن العــدد  99بلــدا لعــام  .2018وبلــغ اســتهالك
تلــك املــادة لــدى البلــدان الثمانــن التــي قدمــت بيانــات عــن عــام  2019في
املتوســط  0,59جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض اإلحصائيــة ،بانخفــاض
عــن متوســط عــام  2018البالــغ  0,79جرعــة يوميــة محــددة لألغــراض
اإلحصائيــة لــدى البلــدان واألقاليــم التــي أبلغــت عــن اســتهالكها لذلــك
العــام .وقــد يكــون االنخفــاض فــي االســتهالك العاملــي نــاجت عــن انخفــاض
عــدد البلــدان التــي أبلغــت عــن اســتهالك تلــك املــادة لعــام .2019
 –153وال يــزال مــن الصعــب التأكــد مــن االختالفــات اإلقليميــة فــي
اســتهالك مــادة الفينوباربيتــال إذ لــم يقــدم بيانــات اســتهالكها ســوى
نصــف البلــدان واألقاليــم تقريبــا التــي قدمــت تقريــرا إحصائيــا عــن
املؤثــرات العقليــة لعــام  .2019وقدمــت البلــدان واألقاليــم فــي القــارة
األمريكيــة وأوروبــا أكبــر قــدر مــن البيانــات عــن االســتهالك فــي
عــام  20 :2019بلــدا و 25إقليمــا .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،كان عــدد
البلــدان فــي أفريقيــا وآســيا التــي قدمــت بيانــات عــن االســتهالك عــن
عــام  2019منخفضــا ( 12بلــدا و 17إقليمــا) ،فتواصــل بذلــك االجتــاه
العــام الــذي بــدأ فــي الســنوات الســابقة نحــو انخفــاض كميــة بيانــات
االســتهالك املبلــغ عنهــا.
 –154وســجل الصنــع العاملــي للميثيــل فينيــدات مزيــدا مــن التراجــع
فــي عــام  ،2019مســايرا االجتــاه التنازلــي الــذي بــدأ فــي عــام .2017
إال أن إجمالــي الــواردات مــن هــذه املــادة قــد حقــق زيــادة أخــرى فــي
عــام  ،2019حيــث بلــغ  53طنــا ،وهــو أعلــى رقــم قياســي ســجله علــى
مــدى الســنوات الســت املاضيــة .وســجلت املخزونــات العامليــة مــن امليثيــل
فينيــدات زيــادة كبيــرة ،فبلغــت  132طنــا فــي عــام  ،2019بعــد أن كانــت
 79,5طنــا فــي عــام ( 2018انظــر الشــكل التاســع) .وخالفــا للســنة
الســابقة ،لــم تتجــاوز حصــة الواليــات املتحــدة نصــف هــذه املخزونــات،
أمــا الباقــي ،فتحــوزه أملانيــا وسويســرا واململكــة املتحــدة.
 –155وقــدم ما مجموعــه  58بلــدا بيانــات اســتهالك امليثيــل فينيــدات
فــي عــام  ،2019حيــث أبلغــت غالبيــة البلــدان التــي لديهــا أعلــى
معــدالت اســتهالك عــن زيــادات أخــرى فــي اســتهالكها مــن هــذه املــادة.
وكانــت البلــدان التــي ســجلت أعلــى معــدالت اســتهالك للميثيــل فينيــدات
فــي عــام  2019هــي أيســلندا وإســرائيل وكنــدا وهولنــدا والواليــات
املتحــدة وإســبانيا والدامنــرك والســويد ،مرتبــة ترتيبــا تنازليــا حســب
الكميــات املســتهلكة.
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الشكل التاسع امليثيل فينيدات :الصنع والواردات واملخزونات
عىل الصعيد العاملي2019-2010 ،
ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت
140 000
120 000

بلغــت  26فــي املائــة فــي عــام  ،2019مقارنــة بعــام 2018؛ وهــذا التزايــد
الكبيــر مســتمر منــذ عــام  .2017غيــر أنــه ينبغــي مالحظــة أن املســاحة
املحصــودة مــن خشــخاش األفيــون الغنــي باملورفــن زادت بنســبة  40فــي
املائــة وأن املســاحة املحصــودة مــن خشــخاش األفيــون الغنــي بالتيبائــن
انخفضــت بأكثــر مــن النصــف .وزاد إنتــاج اخلامــات األفيونيــة الغنيــة
باملورفــن ،فــي حــن نقــص إنتــاج اخلامــات األفيونيــة الغنيــة بالتيبائــن.
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 –156ويــرد حتليــل مفصــل لألمنــاط واالجتاهــات فــي صنــع املؤثــرات
العقليــة والتجــارة فيهــا ومخزوناتهــا واســتهالكها فــي تقريــر الهيئــة الفنــي
(((6
عــن املؤثــرات العقليــة لعــام .2020
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عرض اخلامات األفيونية والطلب عليها

 –157قـتـوم الهيئــة بصــورة منتظمــة ،مــن أجــل أداء املهــام املســندة
إليهــا مبقتضــى اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة وقــرارات املجلــس
االقتصــادي االجتماعــي وجلنــة املخــدرات ذات الصلــة ،بدراســة املســائل
التــي تؤثــر فــي عــرض األفيونيــات والطلــب عليهــا لتلبيــة االحتياجــات
املشــروعة ،وتســعى إلــى ضمــان حتقيــق تــوازن دائــم بــن ذاك العــرض
وذلــك الطلــب.
 –158وتتولــى الهيئــة حتليــل البيانــات املقدمــة مــن احلكومــات بشــأن
اخلامــات األفيونيــة واألفيونيــات املصنوعــة مــن تلــك اخلامــات بغيــة
التعــرف علــى حالــة عــرض اخلامــات األفيونيــة والطلــب عليهــا علــى
الصعيــد العاملــي .وإلــى جانــب ذلــك ،تقــوم الهيئــة بتحليــل املعلومــات
املتعلقــة باســتخدام تلــك اخلامــات والتقديــرات املتعلقة بحجم اســتهالكها
فــي االســتخدامات املشــروعة وحجــم مخزوناتهــا علــى الصعيــد العاملــي.
ويــرد فــي تقريــر الهيئــة الفنــي عــن املخــدرات لســنة  2020حتليــل مفصــل
للحالــة الراهنــة فيمــا يخــص عــرض اخلامــات األفيونيــة والطلــب عليهــا.
 –159وزاد إجمالــي املســاحات املحصــودة مــن خشــخاش األفيــون
الغنــي باملورفــن وخشــخاش األفيــون الغنــي بالتيبائــن مجتمعــة بنســبة
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 –160زاد إجمالــي املســاحة املحصــودة فعليــا مــن األفيــون الغنــي
باملورفــن مــن  62 022هكتــارا فــي عــام  2018إلــى  86 982هكتــارا فــي
عــام  .2019وباملقارنــة مــع عــام  ،2018زادت املســاحة املحصــودة فعليــا
بنســبة تصــل إلــى  589فــي املائــة فــي إســبانيا ،و 505فــي املائــة فــي
هنغاريــا ،و 118فــي املائــة فــي ســلوفاكيا ،و 46فــي املائــة فــي الهنــد،
و 33فــي املائــة فــي فرنســا ،و 25فــي املائــة فــي تركيــا ،وانخفضــت بنســبة
 45فــي املائــة فــي أســتراليا .والهنــد هــي البلــد الوحيــد املنتــج لألفيــون
املتضمــن فــي هــذا التحليــل .وكانت إســبانيا وأســتراليا البلدين الوحيدين
اللذيــن زرعــا خشــخاش األفيــون الغنــي بالكوديــن فــي عــام .2019
وقــد انخفضــت املســاحة املحصــودة مــن هــذا الصنــف انخفاضــا ضئيــا
فــي أســتراليا ،حيــث كانــت  2 683هكتــارا فــي عــام  ،2018فأصبحــت
 2 300هكتــار فــي عــام  ،2019فــي حــن انخفضــت فــي إســبانيا مبقــدار
النصــف تقريبــا ،حيــث كانــت  1 990هكتــارا فــي عــام  ،2018فأصبحــت
 863هكتــارا فــي عــام .2019
 –161وارتفــع اإلنتــاج العاملــي مــن اخلامــات األفيونيــة الغنيــة باملورفــن
فــي البلــدان املنتجــة الرئيســية ارتفاعــا كبيــرا حتــى بلــغ  421طنــا
مبعـ ِـادل املورفــن فــي عــام ( 2019انظــر الشــكل التاســع) ،بعــد أن كان
 304أطنــان فــي عــام  .2018وأصبحــت إســبانيا ،التــي زاد فيهــا اإلنتــاج
ثالثــة أضعــاف تقريبــا مقارنــة بعــام  ،2018أكبــر منتــج فــي عــام ،2019
وتبعتهــا تركيــا وأســتراليا وفرنســا والهنــد وهنغاريــا .واســتأثرت تلــك
البلــدان الســتة بنســبة بلغــت  96فــي املائــة مــن اإلنتــاج العاملــي مــن
األفيــون فــي عــام .2019
 –162وفــي نهايــة عــام  ،2019بلــغ املخــزون العاملــي مــن اخلامــات
األفيونيــة الغنيــة باملورفــن ،التــي تشــمل قــش اخلشــخاش ومركــز قــش
اخلشــخاش واألفيــون 645 ،طنــا مبعـ ِـادل املورفــن ،وهــو ما ميثــل زيــادة
عــن مخزونــه فــي نهايــة عــام  2018وقــدره  564طنــاُ .
واعتبــرت هــذه
املخزونــات كافيــة لتلبيــة الطلــب العاملــي املتوقــع مــن الصانعــن ملــدة
 18شــهرا ،علــى أســاس البيانــات املســبقة عــن مســتوى الطلــب فــي
عــام  .2020وفــي عــام  ،2019ظلــت تركيــا البلــد صاحــب أكبــر مخزونــات
مــن اخلامــات األفيونيــة الغنيــة باملورفــن بواقــع  207أطنــان مبعـ ِـادل
املورفــن ،وتلتهــا فرنســا ( 96طنــا) ،ثــم إســبانيا ( 87طنــا) ،ثــم الهنــد
( 80طنــا ،كلهــا فــي شــكل أفيــون) ،ثــم أســتراليا ( 54طنــا) ،ثــم الواليــات
املتحــدة ( 43طنــا) ،ثــم اململكــة املتحــدة ( 21طنــا) ،ثــم هنغاريــا ( 18طنــا)،
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ثــم اليابــان ( 16طنــا) ،ثــم ســلوفاكيا ( 15طنــا) ،ثــم بلجيــكا ( 7أطنــان).
واســتأثرت هــذه البلــدان األحــد عشــر مجتمعــة بنســبة  99فــي املائــة
مــن املخــزون العاملــي مــن اخلامــات األفيونيــة الغنيــة باملورفــن .وكانــت
َ
املخزونــات املتبقيــة محتفظــا بهــا فــي بلــدان منتجــة أخــرى وفــي بلــدان
مســتوردة للخامــات األفيونيــة.

الشكل العارش عرض الخامات األفيونية الغنية باملورفني والطلب
عليها ،مبعا ِدل املورفني2021-2016 ،
ﲟﻌﺎدل اﳌﻮرﻓﲔ
أﻃﻨﺎن
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التيبائني
 –165انخفــض إجمالــي املســاحة املحصــودة فعليــا مــن زراعــات
األفيــون الغنــي بالتيبائــن بأكثــر مــن النصــف ،حيــث كان  9 755هكتــارا
فــي عــام  ،2018فأصبــح  3 455هكتــارا فــي عــام  .2019وانخفضــت تلــك
املســاحة بنســبة  97فــي املائــة فــي إســبانيا ،و 92فــي املائــة فــي فرنســا،
و 48فــي املائــة فــي أســتراليا .ولــم تــزرع هنغاريــا هــذا الصنــف مــن
خشــخاش األفيــون فــي عــام .2019
 –166وفــي عــام  ،2019بلــغ حجــم اإلنتــاج العاملــي مــن اخلامــات
األفيونيــة الغنيــة بالتيبائــن  119طنــا مبعــادل التيبائــن ،وبهــذا يكــون قــد
انخفــض مبقــدار النصــف تقريبــا مقارنــة بعــام  2018الــذي شــهد إنتــاج
 230طنــا (انظــر الشــكل العاشــر) .واســتأثرت أســتراليا بنســبة قاربــت
 97,5فــي املائــة مــن اإلنتــاج العاملــي لتلــك املــواد اخلــام األفيونيــة ،في حني
اســتأثرت الهنــد بالنســبة املتبقيــة وهــي  2,5فــي املائــة (مــع اســتخراج
التيبائــن مــن األفيــون) .وأبلغــت أســتراليا عــن حــدوث انخفــاض كبيــر
فــي إنتاجهــا مقارنــة بعــام .2018
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تستند البيانات املتعلقة باإلنتاج والطلب لعام  2020إىل البيانات املسبقة املقدمة من الحكومات.
تستند بيانات عام  2021إىل التقديرات املقدمة من الحكومات.

 –163وحتــى نهايــة عــام  ،2019كان حجــم املخزونــات العامليــة مــن
األفيونيــات َ
املنتجــة مــن املورفــن ،فــي شــكل كوديــن ومورفــن أساســا،
قــد وصــل إلــى  531طنــا مبعـ ِـادل املورفــن ،واعتبــرت هــذه الكميــة كافيــة
لتلبيــة الطلــب العاملــي علــى تلــك األفيونيــات ملــدة تناهــز  19شــهرا.
واســتنادا إلــى البيانــات املقدمــة مــن احلكومــات ،تكفــي املخزونــات
اإلجماليــة مــن األفيونيــات واخلامــات األفيونيــة متامــا لتلبيــة الطلــب
علــى األفيونيــات َ
املنتجــة مــن املورفــن لألغــراض الطبيــة والعلميــة ملــدة
تزيــد عــن عــام.
 –164وفــي الفتــرة مــن عــام  2009إلــى عــام  ،2016زاد حجــم اإلنتــاج
العاملــي مــن اخلامــات األفيونيــة الغنيــة باملورفــن عــن حجــم الطلــب
العاملــي .ونتيجــة لذلــك ،زادت املخزونــات خــال تلــك الفتــرة مصحوبــة
ببعــض التقلبــات .وفــي عامــي  2017و ،2018قــل اإلنتــاج العاملــي عــن
الطلــب العاملــي ،ممــا أدى إلــى تراجــع املخزونــات العامليــة .لكــن فــي
عــام  ،2019زاد اإلنتــاج عــن الطلــب مجــددا ،فــازدادت املخزونــات أيضــا
(إلــى  645طنــا مبعـ ِـادل املورفــن).

 –167وتراجــع حجــم املخزونــات مــن اخلامــات األفيونيــة الغنيــة
بالتيبائــن (قــش اخلشــخاش ومركــز قــش اخلشــخاش واألفيــون) إلــى
 188طنــا مبعـ ِـادل التيبائــن فــي نهايــة عــام  ،2019بعــد أن كان  235طنــا
فــي نهايــة عــام ُ .2018
واعتبــرت هــذه املخزونــات كافيــة لتلبيــة الطلــب
املتوقــع مــن الصانعــن فــي مختلــف أرجــاء العالــم ملــدة  10أشــهر ،علــى
أســاس مســتوى الطلــب فــي عــام .2020
 –168وانخفــض حجــم املخزونــات العامليــة مــن األفيونيــات َ
املنتجــة مــن
التيبائــن (األوكســيكودون والتيبائــن وكميــة صغيرة من األوكســيمورفون)
انخفاضــا طفيفــا حتــى بلــغ  241طنــا مبعـ ِـادل التيبائــن فــي نهايــة
عــام  ،2019بعــد أن كان  248طنــا فــي نهايــة عــام  .2018وكانــت تلــك
املخزونــات كافيــة لتلبيــة الطلــب العاملــي علــى األفيونيــات َ
املنتجــة مــن
التيبائــن لألغــراض الطبيــة والعلميــة ملــدة تزيــد عــن عامــن.
 –169وعلــى الرغــم مــن تقليــص حجــم اإلنتــاج العاملــي مــن اخلامــات
األفيونيــة الغنيــة بالتيبائــن ،ارتفــع الطلــب عليهــا ،مــن  144طنــا فــي
عــام  2018إلــى  164طنــا فــي عــام  .2019وأدى ذلــك إلــى انخفــاض
كميــة املخــزون مــن  235طنــا فــي نهايــة عــام  2018إلــى  188طنــا فــي
نهايــة عــام  .2019وكانــت املخزونــات فــي نهايــة عــام  2019كافيــة لتلبيــة
الطلــب العاملــي ملــدة  10أشــهر.
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الشكل الحادي عرش عرض الخامات األفيونية الغنية بالتيبائني
مبعادل التيبائني والطلب عليها2021-2016 ،

املشــروع ومعاجلتهــم وتوعيتهــم وتوفيــر الرعايــة الالحقــة لهــم وإعــادة
إدماجهــم فــي املجتمــع.
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تستند بيانات اإلنتاج والطلب املتعلقة بعام  2020إىل البيانات املسبقة املقدمة من الحكومات.

 –173وتســتعرض الهيئــة ،فــي إطــار اضطالعهــا بواليتهــا املتمثلــة فــي
ضمــان تنفيــذ أحــكام االتفاقيــات الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات،
التطــورات التــي تقــع فــي الــدول األطــراف بهــدف اســتبانة أوجــه القصــور
املحتملــة فــي تنفيــذ الــدول لتلــك االتفاقيــات بغيــة التوصيــة باتخــاذ
إجــراءات عالجيــة.
 –174ويسترشــد تقييــم الهيئــة حلالــة تنفيــذ الــدول اللتزاما تهــا
القانونيــة مبقتضــى االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات مبــا جتريــه
مــن حــوارات وعمليــات تبــادل للمعلومــات باســتمرار مــع احلكومــات،
مبــا يشــمل التراســل املكثــف ،وعقــد االجتماعــات مــع ممثلــي احلكومــات،
ُ
وإيفــاد البعثــات القطريــة ،واملشــاركة فــي مبــادرات الهيئــة وتقــدمي
احلكومــات للتقاريــر اإلحصائيــة إليهــا .وفــي الفتــرة قيــد االســتعراض،
اســتعرضت الهيئــة حالــة مراقبــة املخــدرات فــي أســتراليا ،وأوروغــواي،
وإيطاليــا ،وترينيــداد وتوباغــو ،والفلبــن ،ولكســمبرغ ،واملكســيك.

تستند البيانات املتعلقة بعام  2021إىل التقديرات املقدمة من الحكومات.

النوسكابني

(أ)

 –170علــى الرغــم مــن أن النوســكابني ال يخضــع للمراقبــة الدوليــة،
فــإن مــن املمكــن اســتخالص كميــة كبيــرة مــن املورفــن مــن خشــخاش
األفيــون الغنــي بالنوســكابني .وقــد أبلغــت فرنســا عــن زراعــة نبتــات
خشــخاش األفيــون الغنــي بالنوســكابني ألغــراض إنتــاج أفيونيــات فــي
عــام  .2019وزرعــت فرنســا  2 298هكتــارا مــن خشــخاش األفيــون الغنــي
بالنوســكابني وحصــدت  1 974هكتــارا منــه فــي عــام  ،2019وأنتجــت قــش
خشــخاش غنيــا بالنوســكابني بــوزن إجمالــي قــدره  1 493طنــا.

 –175تالحــظ الهيئــة أن القواعــد اجلديــدة لزراعــة القنــب وحيازتــه
دخلــت حيــز النفــاذ فــي إقليــم العاصمــة األســترالية فــي  31كانــون
الثاني/ينايــر  ،2020بعــد إصــدار القانــون املعــدل لقانــون العقاقيــر
القابلــة لالرتهــان فــي أيلول/ســبتمبر  .2019ووفقــا للقواعــد اجلديــدة
املتعلقــة باالســتعمال الشــخصي للقنــب فــي أغــراض غيــر طبيــةُ ،يســمح
لألشــخاص فــي إقليــم العاصمــة األســترالية الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن
 18ســنة بحيــازة ما يصــل إلــى  50غرامــا مــن القنــب املجفــف أو ما يصــل
إلــى  150غرامــا مــن القنــب الطــازج ،ويجــوز أن يــزرع البالغــون ما يصــل
إلــى نبتتــن مــن القنــب لــكل شــخص ،مــع الســماح بــأن تــزرع كل أســرة
ً
معيشــية أربــع نبتــات بحــد أقصــى .ومبوجــب تلــك القواعــد أيضــاُ ،يســمح
باســتعمال القنــب ألغــراض غيــر طبيــة فــي املنــازل.

 –171تنشــئ اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة ،واتفاقيــة
ســنة  ،1971واتفاقيــة ســنة  1988سلســلة مــن االلتزامــات الواقعــة علــى
عاتــق الــدول األطــراف تلزمهــا باعتمــاد تدابيــر تشــريعية وسياســاتية فــي
مجموعــة متنوعــة مــن املجــاالت لضمــان التنفيــذ الفعــال لالتفاقيــات.

 –176ومبوجــب التغييــرات التــي أدخلــت علــى قواعــد القنــب فــي
اإلقليــمُ ،جرمــت األفعــال التاليــة( :أ) تعاطــي القنــب فــي مــكان عــام؛
(ب) تعريــض طفــل أو شــاب لدخــان القنــب؛ (ج) تخزيــن القنــب فــي
متنــاول األطفــال؛ (د) زراعــة القنــب بطريقــة الزراعــة املائيــة أو الزراعــة
االصطناعيــة؛ (ه) زراعــة النبتــات فــي مــكان ميكــن أن يكــون فــي متنــاول
عامــة النــاس .وتشــمل القواعــد املتعلقــة باســتعمال القنــب فــي أغــراض
غيــر طبيــة التــي لــم تتغيــر عــدم إباحــة بيــع القنــب أو تقاســمه أو منحــه
كهديــة لشــخص آخــر ،وعــدم إباحــة قيــام األشــخاص بالقيــادة مــع بقــاء
آثــار للقنــب فــي أجســامهم.

جيم– مدى االمتثال العام للمعاهدات
–1

قييم مدى االمتثال العام للمعاهدات
ت

 –172وتشــمل هــذه املجــاالت اعتمــاد أطــر لتنظيــم رصــد إنتــاج
العقاقيــر املخــدرة واملؤثــرات العقليــة والســائف الكيميائيــة وصنعهــا
واالجتــار بهــا علــى نحــو قانونــي ،وكذلــك االســتعماالت املســموح بهــا
للمــواد اخلاضعــة للمراقبــة؛ ووضــع إطــار قانونــي ملكافحــة االجتــار
باملخــدرات وتســريبها ،وما يتصــل بذلــك مــن ســلوك؛ واتخــاذ جميــع
التدابيــر العمليــة الالزمــة ملنــع تعاطــي العقاقيــر املخــدرة غيــر املشــروعة
وللتعــرف املبكــر علــى األشــخاص الذيــن وقعــوا فــي التعاطــي غيــر

أستراليا

 –177وتصــف حكومــة إقليــم العاصمــة األســترالية هــذه اللوائــح
اجلديــدة بأنهــا لوائــح إلغــاء جتــرمي ولكنهــا توضــح أن القنــب ليــس مباحــا
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فــي اإلقليــم ،فاألمــر يتعلــق فقــط بإلغــاء اإلقليــم للعقوبــات املفروضــة
علــى البالغــن فــي حالــة حيازتهــم أو تعاطيهــم لكميــات صغيــرة مــن
القنــب ،وذلــك حتــى يتمكنــوا مــن احلصــول علــى الدعــم دون اخلــوف مــن
التعــرض للعقوبــات التــي توقعهــا منظومــة العدالــة.
 –178وحتيــط الهيئــة علمــا بأغــراض التعديــل املوضحــة .غيــر أن
نــص التعديــل يذكــر أن القنــب ال يعتبــر “مــادة محظــورة” .وفــي حــن أن
التعديــل يجــرم بالفعــل أفعــاال جديــدة ،مثــل تعاطــي القنــب بالقــرب مــن
األطفــال ،إال أن أثــره يتمثــل فــي إباحــة القنــب إذا اســتعمله البالغــون
اســتعماال شــخصيا وغيــر طبــي.
 –179ورغــم القيــود املفروضــة علــى مــكان االســتهالك واحلــد األدنــى
لســنه ،فــإن التعديــل ال يفــي بالشــرط الــوارد فــي الفقــرة ( 1أ) مــن
املــادة  36مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة ،ومفــاده أن حيــازة
ً
املخــدرات خالفــا ألحــكام االتفاقيــة يشــكل جرميــة يعاقــب عليها القانون.
ً
وتنــص الفقــرة (أ) مــن املــادة  4مــن االتفاقيــة أيضــا علــى ضــرورة أن
تتخــذ األطــراف التدابيــر التشــريعية واإلداريــة الالزمــة إلنفــاذ وتنفيــذ
أحــكام االتفاقيــة ،كل فــي إقليمهــا.
 –180وتــدرك الهيئــة أن حيــازة القنــب أو زراعتــه بقصــد بيعــه
ال يــزال يشــكل جرميــة فــي أســتراليا ،مبــا يتماشــى مــع القانــون اجلنائــي
للكومنولــث الصــادر فــي عــام  .1995وعــاوة علــى ذلــك ،تــدرك الهيئــة
ُ
أن احلكومــة االحتاديــة ال تنفــذ علــى املســتوى االحتــادي اللوائــح املعدلــة
املتعلقــة بالقنــب فــي إقليــم العاصمــة األســترالية ،وأن القانــون االحتــادي
ً
ســيبقى نافــذا فــي جميــع أنحــاء أســتراليا.
 –181وســتواصل الهيئــة رصــد هــذه التطــورات فــي إقليــم العاصمــة
ً
األســترالية ،وســتواصل أيضــا رصــد تطبيــق القانــون االحتــادي (القانــون
اجلنائــي للكومنولــث) ،الــذي ينــص علــى جتــرمي حيــازة القنــب أو زراعتــه.

(ب)

إيطاليا

 –182خــال الفتــرة قيــد االســتعراض ،واصلــت الهيئــة رصد التطورات
املتعلقــة باملخــدرات فــي إيطاليــا .ففــي كانــون األول/ديســمبر ،2019
أصــدرت املحكمــة العليــا فــي إيطاليــا حكمــا يخــرج زراعــة القنــب علــى
نطــاق ضيــق لالســتعمال الشــخصي مــن التعاريــف الــواردة فــي املــادة 73
مــن القانــون املدمــج ،املتضمــن فــي املرســوم الرئاســي ،1990/309
والــذي يجــرم التعامــل غيــر املشــروع باملــواد اخلاضعــة للمراقبــة.
فأعلنــت املحكمــة فــي حكمهــا أن جرميــة “زراعــة املخــدرات” ال تنطبــق
علــى زراعــة الكميــات الصغيــرة داخــل املنــازل التــي يقتصــر اســتعمالها
علــى الــزارع وحــده .وعلــى الرغــم مــن أن زراعــة القنــب وبيعــه ال يــزاالن
غيــر مباحــن مبوجــب التشــريعات املتعلقــة باملخــدرات ،فــا يــزال هنــاك
قــدر مــن عــدم اليقــن فــي تفســير هــذا احلظــر بعــد أن أصــدرت املحكمــة
قــرارات ســابقة بشــأن هــذه املســألة.

 –183وجتــري الهيئــة حــوارا عــن كثــب مــع الســلطات اإليطاليــة للتثبــت
مــن تفاصيــل حكــم املحكمــة العليــا وأثــره علــى حظــر زراعــة القنــب وبيعــه
ألغــراض غيــر طبيــة مبوجــب التشــريعات اإليطاليــة احلاليــة ،وتيســير
امتثــال إيطاليــا اللتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة بوصفهــا دولــة طرفــا
فــي االتفاقيــات الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات .وفــي ســياق ذلــك
احلــوار ،أكــدت الهيئــة مــن جديــد أن إباحــة االســتعمال غيــر الطبــي وغيــر
العلمــي للعقاقيــر املخــدرة اخلاضعــة للمراقبــة يشــكل انتهــاكا التفاقيــة
ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة ،التــي تقصــر اســتعمال املــواد اخلاضعــة
للمراقبــة علــى األغــراض الطبيــة والعلميــة ،واتفاقيــة ســنة  ،1988التــي
تلــزم الــدول األطــراف بــأن جتــرم مجموعــة واســعة مــن األفعــال املتصلــة
بإنتــاج املــواد اخلاضعــة للمراقبــة وتوزيعهــا جتاريــا بطريقــة ال تتفــق مــع
اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة.

(ج)

لكسمبرغ

 –184واصلــت الهيئــة متابعــة التطــورات املتصلــة باملخــدرات فــي
لكســمبرغ عــن كثــب ،وخصوصــا ما يتعلــق منهــا مبراقبــة القنــب فــي
البلــد ،وانخرطــت فــي حــوار فعــال مــع الســلطات الوطنيــة لتيســير
امتثالهــا للمعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات.
 –185وأعلــن االئتــاف احلاكــم فــي لكســمبرغ عــن مواقفــه
السياســاتية فــي كانــون األول/ديســمبر  ،2018حيــث تضمنــت خططــه
اســتحداث تشــريع ينظــم اســتعمال القنــب فــي أغــراض غيــر طبيــة
فــي غضــون الســنوات اخلمــس التاليــة .والهــدف املعلــن للخطــة ،وفقــا
ملــا ذكرتــه احلكومــة ،هــو االنتقــال مــن نهــج قمعــي إلــى آخــر ابتــكاري،
مــن خــال( :أ) خفــض الطلــب فــي الســوق الســوداء؛ (ب) احلــد مــن
األضــرار النفســية والبدنيــة؛ (ج) احلــد مــن النشــاط اإلجرامــي علــى
مســتوى العــرض .وقــد تواصلــت الهيئــة مــع حكومــة لكســمبرغ مــن خــال
سلســلة مــن االجتماعــات مــن أجــل التوصــل إلــى فهــم أوســع نطاقــا
لهــذه التطــورات ولضمــان أن تظــل لكســمبرغ ممتثلــة ألحــكام اتفاقيــة
ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة.
 –186وخــال تلــك االجتماعــات ،أبلــغ ممثلــو حكومــة لكســمبرغ رئيــس
الهيئــة عــن اخلطــط املحتملــة لتنظيــم اســتعمال القنــب فــي أغــراض غيــر
طبيــة فــي البلــد ،مبــا فــي ذلــك بعــض التدابيــر املخطــط اتخاذهــا ملنــع
االجتــار بالقنــب أو زراعتــه ألغــراض شــخصية ،مثــل اســتحداث عقوبــات
مغلظــة علــى أي أنشــطة متصلــة بالقنــب تنفــذ خــارج البرنامــج املخطــط
ُ
لــه ،وال ســيما علــى بيعــه للقصــر (الذيــن تقــل أعمارهــم عــن  18ســنة)
أو لغيــر املقيمــن فــي البلــد ،ولضمــان أن يظــل اســتهالك القنــب فــي
األماكــن العامــة وزراعتــه ألغــراض شــخصية غيــر مباحــن.
 –187وما فتئت الهيئة تكرر التأكيد على أن مبادرة تنظيم االستعمال
غيــر الطبــي للقنــب ال تــزال فــي مرحلــة التخطيــط فــي لكســمبرغ ،بيــد أن
أي تدابيــر تشــريعية أو تنظيميــة ترمــي إلــى إباحــة اســتعمال القنــب فــي
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أغــراض غيــر طبيــة ســتتعارض مــع أحــكام اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا
املعدلــة ،وال ســيما الفقــرة (ج) مــن املــادة  4التــي تلـ ِـزم الــدول األطــراف
بــأن تتخــذ التدابيــر التشــريعية واإلداريــة الالزمــة لقصــر اســتعمال
العقاقيــر املخــدرة علــى األغــراض الطبيــة والعلميــة ،والفقــرة ( 1أ) ‘’1
مــن املــادة  3مــن اتفاقيــة ســنة  ،1988التــي تلــزم الــدول بتجــرمي األفعــال
التاليــة فــي حــال ارتكابهــا عمــدا :إنتــاج أي مخــدرات أو مؤثــرات عقليــة،
أو صنعهــا ،أو اســتخراجها ،أو حتضيرهــا ،أو عرضهــا ،أو عرضهــا
للبيــع ،أو توزيعهــا ،أو بيعهــا ،أو تســليمها بــأي وجــه كان ،أو السمســرة
فيهــا ،أو إرســالها ،أو إرســالها بطريــق العبــور ،أو نقلهــا ،أو اســتيرادها،
أو تصديرهــا خالفــا ألحــكام اتفاقيــة ســنة  1961أو اتفاقيــة ســنة 1961
بصيغتهــا املعدلــة أو اتفاقيــة ســنة .1971

(د)

املكسيك

 –188علــى أثــر حكــم قضائــي اجتهــادي أصدرتــه املحكمــة العليــا فــي
املكســيك فــي عــام  2018وطلبــت فيــه إباحــة تعاطــي القنــب فــي البلــد،
ال يــزال مشــروع قانــون بشــأن هــذه املســألة قيــد النظــر فــي مجلــس
الشــيوخ املكســيكي .وجــاء حكــم املحكمــة العليــا بعــد البــت فــي خمســة
طعــون لصالــح حيــازة القنــب واســتهالكه فــي إطــار شــخصي وألغــراض
غيــر طبيــة .وخلصــت املحكمــة العليــا إلــى أن رفــض اللجنــة االحتاديــة
للحمايــة مــن املخاطــر الصحيــة منــح تصاريــح للبالغــن الســتهالك القنــب
ألغــراض غيــر طبيــة يشــكل انتهــاكا للمبــدأ الدســتوري املتبــع فــي البلــد
املتمثــل فــي احلــق فــي حريــة تطويــر الشــخصية.
 –189ولــم تــأذن املحكمــة العليــا فــي املكســيك ،فــي حكمهــا الصــادر
فــي عــام  ،2018ببيــع القنــب أو توريــده أو توزيعــه أو اســتهالك أي
عقاقيــر مخــدرة ومؤثــرات عقليــة أخــرى .وبرملــان املكســيك مطالــب،
امتثــاال لقــرار املحكمــة العليــا ،بــأن يســن تشــريعات تتضمــن مبــادئ
توجيهيــة وطرائــق جديــدة لتنظيــم حيــازة البالغــن واســتعمالهم للقنــب
ألغــراض غيــر طبيــة.
 –190وفــي آذار/مــارس  ،2020بــدأ مجلــس الشــيوخ املكســيكي
مــداوالت فــي جلانــه بشــأن إدخــال تعديــات علــى اللوائــح املنظمــة للقنــب
فــي البلــد .ومــع أن عمــل اللجــان توقــف فــي البدايــة بســبب جائحــة
ً
مــرض فيــروس كورونــا (كوفيــد– ،)19إال أن مجلــس الشــيوخ أقــر تشــريعا
فــي  19تشــرين الثاني/نوفمبــر  2020يبيــح وينظــم االســتعمال الشــخصي
واحليــازة الشــخصية للقنــب الســتعماله ألغــراض غيــر طبيــة .لكــن بــدء
نفــاذ ذلــك التشــريع ال يــزال يســتلزم أن يقــره مجلــس النــواب ويصــدره
الرئيــس فــي شــكل قانــون .وقــد مــددت املحكمــة العليــا املوعــد النهائــي
إلقــرار التشــريع حتــى  15كانــون األول/ديســمبر .2020
 –191وحتيــط الهيئــة علمــا بهــذه التغييــرات املقتــرح إدخالهــا علــى
قوانــن املخــدرات فــي املكســيك ،وستســتمر فــي التواصــل مــع احلكومــة
بشــأن التطــورات املتصلــة باللوائــح املعدلــة املتعلقــة باســتهالك القنــب

ألغــراض غيــر طبيــة ،وكذلــك املســائل األخــرى املتعلقــة بتنفيــذ البلــد
اللتزاماتــه القانونيــة الدوليــة بصفتــه دولــة طرفــا فــي االتفاقيــات الدوليــة
الثــاث ملراقبــة املخــدرات.

(هـ)

الفلبني

 –192خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،واصلــت الهيئــة رصدهــا
للتطــورات اجلاريــة فــي الفلبــن عــن كثــب فيمــا يتعلــق مبراقبــة املخدرات.
ً
وفــي آذار/مــارس  ،2020عقــد رئيــس الهيئــة اجتماعــا مــع وفــد الفلبــن
لــدى جلنــة املخــدرات فــي دورتهــا الثالثــة والســتني ،ونوقشــت خــال
االجتمــاع مســألة تنفيــذ الفلبــن لقوانينهــا وسياســاتها املتعلقــة مبراقبــة
املخــدرات ،مبــا فــي ذلــك االدعــاءات املتعلقــة باســتهداف أشــخاص خــارج
نطــاق القضــاء لالشــتباه فــي ارتكابهــم أنشــطة ذات صلــة باملخــدرات،
وخطــط احلكومــة الراميــة إلــى إعــادة توقيــع عقوبــة اإلعــدام علــى
اجلرائــم املتصلــة باملخــدرات.
ُ
 –193وأبلــغ رئيــس الهيئــة ،أثنــاء ذلــك االجتمــاع بخطــة عمــل
ُ
احلكومــة ،التــي نقحــت فــي عــام  2018وتتضمــن إجــراءات بشــأن الدعــوة
إلــى خفــض الطلــب ،وبرامــج إعــادة تأهيــل تتعلــق باملخــدرات وتنفــذ علــى
ُ
مســتوى املجتمعــات املحليــة ،وعمليــات خفــض العــرض .وقدمــت أيضــا
معلومــات عــن اســتحداث نظــام قائــم علــى النقــاط ،يجــري مبوجبــه
تقييــم ورصــد مــن يتلقــون العــاج بالعقاقيــر املخــدرة ،وعــن تقــدمي
ُ
حوافــز للشــعب اإلداريــة الفلبينيــة التــي حتــرز تقدمــا ملموســا فــي تنفيــذ
اإلصالحــات املتصلــة بالعقاقيــر املخــدرة.
ً
 –194وأجــرت الهيئــة أيضــا ،أثنــاء انعقــاد دورتهــا  129فــي تشــرين
الثاني/نوفمبــر  ،2020مشــاورات مــع وفــد رفيــع املســتوى مــن الفلبــن
واصلــت فيهــا مناقشــة تلــك املســائل.
 –195وأحاطــت اللجنــة علمــا بالشــواغل التــي أثارتهــا مفوضيــة األمم
املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان ،وببــدء مكتــب املدعــي العــام فــي
املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة فــي إجــراء دراســة أوليــة فــي الهــاي بشــأن
االدعــاءات املتعلقــة بقتــل أشــخاص خــارج نطــاق القضــاء ألســباب متعلقــة
باالشــتباه فــي ارتباطهــم بأنشــطة تعاطــي مخــدرات أو االجتــار بهــا علــى
نحــو غيــر مشــروع.
ً
 –196وأحاطــت الهيئــة علمــا أيضــا باملعلومــات التــي قدمتهــا حكومــة
الفلبــن ردا علــى ادعــاءات اســتهداف متعاطــي املخــدرات خــارج نطــاق
القضــاء ،مبــا فــي ذلــك إنشــاء آليــات للرقابــة علــى عمليــات الشــرطة
واالســتعراض املنهجــي ألي وفيــات ناجمــة عــن عمليــات مكافحــة
املخــدرات .وأحاطــت الهيئــة علمــا كذلــك باملوقــف املعلــن للحكومــة
ومفــاده أنهــا ال تتغاضــى عــن االســتهداف خــارج نطــاق القضــاء
وأن دســتور الفلبــن ينــص علــى احلــق فــي املحاكمــة وفــق األصــول
القانونيــة.
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 –197والهيئة إذ تنوه باجلهود املعلنة التي تبذلها احلكومة الســتحداث
تدابيــر ملنــع اتخــاذ أي إجــراءات قســرية أو عقابيــة ضــد األفــراد املشــتبه
فــي تورطهــم فــي أنشــطة متصلــة باملخــدرات دون مراعــاة األصــول
ً
القانونيــة ،وإذ تســلم أيضــا مبواصلــة انخــراط احلكومــة فــي حــوار مــع
الهيئــة ،فإنهــا تــود أن تكــرر دعوتهــا إلــى حكومــة الفلبــن إلدانــة أي أعمــال
تنفــذ خــارج نطــاق القضــاء ضــد األفــراد املشــتبه فــي تورطهــم فــي االجتــار
غيــر املشــروع باملخــدرات أو تعاطيهــا ،واســتحداث تدابيــر أكثــر صرامــة
ملنــع أي مــن تلــك األعمــال وضمــان تقــدمي مرتكبــي هذيــن الفعلــن إلــى
العدالــة فــي ظــل التقيــد التــام باألصــول القانونيــة وســيادة القانــون.
 –198واســتمرت خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر دعــوات كبــار
املســؤولني احلكوميــن فــي الفلبــن إلــى إعــادة العمــل بتوقيــع عقوبــة
اإلعــدام علــى اجلرائــم املتصلــة باملخــدرات فــي الفلبــن ،رغــم أن
ً
الــرأي كان يبــدو منقســما بشــأن هــذه املســألة فــي الهيئــة التشــريعية.
وكمــا ورد مــرارا فــي التقاريــر الســنوية للهيئــة ،وهــو أنهــا ،وإن كانــت
تســلم بــأن حتديــد العقوبــات الواجبــة التطبيــق علــى اجلرائــم املتصلــة
باملخــدرات يظــل مــن اختصــاص الــدول األطــراف فــي االتفاقيــات دون
غيرهــا ،فإنهــا تشــجع الــدول ،التــي ما زالــت تعاقــب باإلعــدام علــى فئــة
اجلرائــم املتصلــة باملخــدرات ،علــى تخفيــف أحــكام اإلعــدام الصــادرة
بالفعــل فــي هــذا الشــأن والنظــر فــي إلغــاء توقيــع تلــك العقوبــة علــى
تلــك اجلرائــم.
 –199وال تــزال الهيئــة تســعى بنشــاط إلــى نيــل قبــول حكومــة الفلبــن
الســتقبال بعثــة قطريــة تابعــة للهيئــة ،اقترحتهــا الهيئــة فــي البدايــة فــي
عــام  ،2017بغيــة مواصلــة اســتيضاحها مــن كبــار املعنيــن فــي مجــال
مكافحــة املخــدرات فــي البلــد عــن تنفيــذ الفلبــن لالتفاقيــات الدوليــة
الثــاث ملراقبــة املخــدرات .وتكــرر الهيئــة دعوتهــا املوجهــة إلــى حكومــة
الفلبــن ومفادهــا تيســير أمــر إيفــاد البعثــة فــي أقــرب فرصــة ممكنــة.

(و)

ترينيداد وتوباغو

 –200خــال الفتــرة قيــد االســتعراض ،أقــرت ترينيــداد وتوباغــو
مشــروع قانــون املخــدرات اخلطــرة (التعديــل) املتعلــق باســتعمال القنــب
فــي أغــراض غيــر طبيــة .وســوف يلغــي هــذا التعديــل جتــرمي حيــازة
ما ال يزيــد عــن  30غرامــا مــن القنــب أو ما ال يزيــد عــن  5غرامــات
مــن راتنــج القنــب ،ويجــرم أفعــاال بهــدف احلــد مــن اســتعمال القنــب فــي
حــاالت محــددة ،مــن قبيــل تعاطيــه فــي مــكان عــام.
 –201ويتضمــن نــص تعديــل قانــون املخــدرات اخلطــرة ،الــذي دخــل
ً
حيــز النفــاذ فــي  23كانــون األول/ديســمبر  ،2019حكمــا بعــدم انطبــاق
اجلرميــة واملســؤولية املتصلــة بهــا علــى مــن يحــوزون كميــات محــددة
مــن القنــب .وحتيــط الهيئــة علمــا بــأن الهــدف املعلــن حلكومــة ترينيــداد

وتوباغــو هــو إلغــاء جتــرمي حيــازة القنــب والتمكــن مــن شــطب الســوابق
اجلنائيــة والعفــو عــن اإلدانــات الســابقة املتعلقــة بحيــازة كميــات محــدودة
مــن القنــب.
 –202ومــع ذلــك ،دون جتــرمي اســتهالك البالغــن للقنــب ألغــراض
غيــر طبيــة أو حتميلهــم املســؤولية إزاء ذلــك ،قــد ال يكــون مشــروع
قانــون املخــدرات اخلطــرة (التعديــل) تدبيــرا تشــريعيا وإداريــا كافيــا
لقصــر اســتعمال وزراعــة القنــب علــى األغــراض الطبيــة والعلميــة وفقــا
للفقــرة ( 1ج) مــن املــادة  4مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة
والفقــرة ( 1أ) ‘ ’1مــن املــادة  3مــن اتفاقيــة ســنة .1988
 –203وســتواصل الهيئــة رصــد تلــك التطــورات اجلاريــة فــي ترينيــداد
وتوباغــو ،وســتنخرط فــي حــوار مــع احلكومــة لدعــم التنفيــذ الكامــل
والفعــال للمعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات.

(ز)

أوروغواي

 –204خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،تابعــت الهيئــة عــن كثــب تنفيــذ
أوروغــواي للقانــون رقــم  172,19الــذي يبيــح إنتــاج القنــب ومشــتقاته
وتوزيعهــا وبيعهــا واســتهالكها ألغــراض غيــر طبيــة فــي البلــد ،وذلــك
مــن خــال ثالثــة ســبل للحصــول عليهمــا :الزراعــة املحليــة ،واالشــتراك
بعضويــة نــادي للقنــب ،والشــراء مــن الصيدليــات املســجلة.
 –205ووفقــا لتقريــر صــدر فــي شــباط/فبراير  2020عــن ســوق القنــب
املنظــم فــي أوروغــواي ،نشــره معهــد تنظيــم ومراقبــة القنــب فــي البلــد،
فقــد بــرز اجتــاه تصاعــدي فــي عــدد األشــخاص الذيــن يدخلــون ســوق
القنــب الســتعماله فــي أغــراض غيــر طبيــة .ويؤكــد ذلــك التقريــر أنــه
حتــى شــباط/فبراير  ،2019وهــو التاريــخ الــذي بحلولــه كان القانــون
ُ
ً
ُ
قــد نفــذ ملــدة ســنتني وســبعة أشــهر ،كان  53 399شــخصا قــد أذن لهــم
باحلصــول علــى القنــب مــن خــال الســوق اخلاضعــة للتنظيــم احلكومــي.
وميثــل ذلــك زيــادة بنســبة  7,5فــي املائــة ،أو  3 720شــخصا ،فــي عــدد
متعاطــي القنــب املســجلني لــدى الصيدليــات ،أو كـ ُـزراع داخــل منازلهــم
ُ
أو كأعضــاء فــي نــوادي القنــب ،مقارنــة بالتقريــر الســابق ،الــذي نشــر فــي
عــام  .2019ومــن بــن الســبل الثالثــة للحصــول علــى القنــب مــن خــال
الســوق اخلاضعــة للتنظيــم احلكومــي ،شــهد ســبيل العضويــة فــي نــوادي
ُ
القنــب أكبــر منــو ،حيــث أبلــغ عــن زيــادة فــي عــدد أعضائهــا بلغــت نســبة
 18فــي املائــة فــي تشــرين األول/أكتوبــر  ،2019ويرجــع ذلــك إلــى حــد
كبيــر إلــى إنشــاء أنديــة جديــدة مــن هــذا النــوع.
 –206وقــد عقــدت الهيئــة ،فــي إطــار رصدهــا الدقيــق لهــذه التطــورات
فــي أوروغــواي ،مشــاورات مــع وفــد رفيــع املســتوى مــن أوروغــواي فــي
 12تشــرين الثاني/نوفمبــر  .2020وستســتمر الهيئــة فــي التواصــل مــع
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حكومــة أوروغــواي مــن أجــل تعزيــز التنفيــذ الفعــال ملعاهــدات مراقبــة
املخــدرات وتعزيــز فهــم متطلبــات االتفاقيــات ،وال ســيما الفقــرة (ج) مــن
املــادة  4مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة ،التــي تقتضــي مــن
الــدول األطــراف أن تتخــذ ما يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وإداريــة لقصــر
اســتعمال املخــدرات علــى األغــراض الطبيــة والعلميــة.

–2

ُ
البعثات القطرية

 –207فــي الظــروف العاديــة ،توفــد الهيئــة عــدة بعثــات قطريــة كل ســنة
ملســاعدتها علــى رصــد امتثــال الــدول األطــراف اللتزاماتهــا القانونيــة
الناشــئة عــن االتفاقيــات الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات ،ولتعزيــز
التنفيــذ الفعــال لتلــك املعاهــدات.
ُ
 –208وتســتغل الهيئــة هــذه البعثــات القطريــة فــي إجــراء حــوار مــع
الســلطات الوطنيــة املختصــة فــي البلــدان بشــأن طائفــة مــن القضايــا
املتعلقــة مبراقبــة املخــدرات ،ومنهــا التدابيــر التشــريعية واملؤسســية
َّ
والعمليــة املنفــذة علــى الصعيــد الوطنــي فــي مجــاالت صنــع املــواد
اخلاضعــة للمراقبــة والتجــارة فيهــا علــى نحــو مشــروع بهــدف تيســير
توافــر تلــك املــواد لألغــراض الطبيــة والعلميــة وفــي الوقــت نفســه منــع
ً
تســريبها إلــى قنــوات غيــر مشــروعة .وتناقــش الهيئــة أيضــا مــع أصحــاب
املصلحــة علــى الصعيــد الوطنــي آليــات منــع صنــع العقاقيــر املخــدرة
واملؤثــرات العقليــة واالجتــار بهــا واســتعمالها بطريقــة غيــر مشــروعة
والتصــدي لذلــك.
 –209وتعتمــد الهيئــة ،عقــب بعثاتهــا ،سلســلة مــن التوصيــات الراميــة
ُ َّ
إلــى حتســن تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات والتــي تبلــغ
احلكومــات املعنيــة بهــا فــي إطــار مــن الســرية.
 –210ونظــرا إلــى جائحــة كوفيــد– ،19علقــت الهيئــة إيفــاد بعثاتهــا
القطريــة إلــى أن تســمح حالــة الصحــة العامــة فــي العالــم بذلــك.
ُ
وبنــاء علــى ذلــك ،فهــي لــم توفــد أي بعثــات قطريــة خــال الفتــرة قيــد
االســتعراض .وتواصــل الهيئــة النظــر فــي البعثــات القطريــة باعتبارهــا
أداة أساســية لتيســير حوارهــا مــع الــدول ،وتتطلــع إلــى اســتئنافها فــي
أقــرب فرصــة.

	–3تقييم تنفيذ احلكومات للتوصيات الصادرة
ُ
عن الهيئة في أعقاب بعثاتها القطرية
 –211تســتعرض الهيئــة ،فــي إطــار متابعتهــا لبعثاتهــا القطريــة،
التطــورات اجلاريــة فــي البلــدان التــي اســتضافت وفــود الهيئــة قبــل
ســنتني أو ثــاث ســنوات .وتطلــب الهيئــة ،اضطالعــا مبهمتهــا تلــك،

إلــى احلكومــات أن تقــدم إليهــا أي معلومــات ذات صلــة بــأي تطــورات
حدثــت منــذ إيفــاد البعثــات ،مبــا فــي ذلــك أي إجــراءات تشــريعية
ُّ
أو سياســاتية اتخــذت لتنفيــذ التوصيــات التــي أصدرتهــا الهيئــة فــي
أعقــاب البعثــات.
 –212وفــي عــام  ،2020دعــت الهيئــة حكومــات االحتــاد الروســي
ُ
وأســتراليا وسويســرا وغيانــا ومصــر ،وهــي بلــدان أوفــدت إليهــا بعثــات
فــي عــام  ،2017إلــى تقــدمي تقاريــر عــن أي تطــورات متصلــة بالسياســات
املتعلقــة باملخــدرات نتجــت عــن التوصيــات التــي قدمتهــا الهيئــة فــي
أعقــاب البعثــات .وخــال الفتــرة قيــد االســتعراض ،تلقــت الهيئــة أيضــا
تقريــرا مــن حكومــة أفغانســتان عــن حالــة تنفيــذ توصيــات الهيئــة عقــب
البعثــة التــي أوفدتهــا إلــى البلــد فــي عــام .2016
 –213وتــود الهيئــة أن تعــرب عــن تقديرهــا حلكومــات االحتــاد الروســي
وأفغانســتان وسويســرا ومصــر علــى تقــدمي ردودهــا فــي الوقــت املناســب،
وجتــدد دعوتهــا إلــى حكومتــي أســتراليا وغيانــا لتقــدمي املعلومــات
املطلوبــة فــي أقــرب فرصــة.

(أ)

أفغانستان

 –214فــي أيار/مايــو  ،2016أوفــدت الهيئــة بعثــة إلــى أفغانســتان
الســتعراض تنفيــذ أفغانســتان معاهــدات املراقبــة الدوليــة للمخــدرات
ومواصلــة ما بدأتــه فــي عــام  2001مــن مشــاورات مــع حكومــة
أفغانســتان .وكانــت الهيئــة قــد خلصــت فــي ذلــك الوقــت إلــى أن احلالــة
فــي البلــد ،إذا ما تركــت دون معاجلــة ،مــن شــأنها أن تعــرض أهــداف
اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة للخطــر بدرجــة كبيــرة وقــررت
االحتجــاج بالتدابيــر ذات الصلــة مبوجــب املــادة  14مــن تلــك االتفاقيــة
بغيــة تعزيــز العمــل التعاونــي علــى الصعيــد الدولــي.
 –215وخــال البعثــة ،أبلغــت حكومــة أفغانســتان الهيئــة بأنهــا ال تــزال
ملتزمــة مبكافحــة زراعــة العقاقيــر املخــدرة وإنتاجهــا وتصنيعهــا واالجتــار
بهــا وتعاطيهــا علــى نحــو غيــر املشــروع .وأعربــت الهيئــة عــن قلقهــا مــن
أن اســتمرار زراعــة خشــخاش األفيــون غيــر املشــروعة فــي أفغانســتان،
بغــض النظــر عــن التقلبــات احلادثــة ،ما فتئــت تتزايــد علــى مــدى
العقديــن املاضيــن .والحظــت الهيئــة أن ثمــة حاجــة ،فــي ضــوء التقاريــر
التــي تفيــد بتزايــد زراعــة القنــب وإنتاجــه علــى نحــو غيــر مشــروع،
وكذلــك ظهــور صنــع امليثامفيتامــن غيــر املشــروع فــي البلــد ،إلــى تعزيــز
جهــود احلكومــة الراميــة إلــى التصــدي لتلــك التحديــات .وأعربــت الهيئــة
ً
أيضــا عــن قلقهــا إزاء مســتوى معــدالت تعاطــي املخــدرات غيــر املشــروعة
فــي البلــد .كمــا أن مســائل توافــر العقاقيــر املخــدرة لألغــراض الطبيــة
ً
والتحديــات التــي تواجــه مراقبــة الســائف فــي البلــد هــي أيضــا علــى
جــدول أعمــال البعثــة.
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 –216وتواصــل الهيئــة رصــد التطــورات املتعلقــة مبراقبــة املخــدرات
فــي أفغانســتان ،وتنخــرط فــي حــوار وثيــق مــع احلكومــة بغيــة تعزيــز
االمتثــال للمعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات .وتــرد فــي اجلــزء دال
مــن الفصــل الثانــي مــن هــذا التقريــر معلومــات أكثــر تفصيــا عــن تعــاون
الهيئــة مــع أفغانســتان.

(ب)

مصر

 –217تالحــظ الهيئــة أن حكومــة مصــر قــد أحــرزت تقدمــا فــي تنفيــذ
توصيــات الهيئــة عقــب البعثــة التــي أوفــدت إليهــا فــي عــام  .2017وقــد
أفــادت مصــر بأنهــا اتخــذت منــذ إيفــاد البعثــة تدابيــر ذات أهميــة فــي
مجــال إنفــاذ القانــون ملنــع تهريــب العقاقيــر املخــدرة واملؤثــرات العقليــة
إلــى البلــد .وما فتئــت ســلطات إنفــاذ القانــون املصريــة ترصــد املعابــر
احلدوديــة الرســمية بالتعــاون مــع الســلطات الوطنيــة املختصــة ملنــع
ً
االجتــار باملخــدرات .وعقــدت جلــان مشــتركة دوريــا جمعــت بــن قــوات
ومخابــرات حــرس احلــدود والقــوات البحريــة والقــوات اجلويــة وكذلــك
أجهــزة مكافحــة املخــدرات املعنيــة مــن أجــل توحيــد اجلهــود فــي مواجهــة
عمليــات التهريــب.
 –218وفيمــا يخــص تعزيــز القــدرات فــي مجــال إنفــاذ قانــون مكافحــة
املخــدرات ،أفــادت مصــر بــأن جهــاز الشــرطة ومصلحــة اجلمــارك بهــا
يعــززان تعاونهمــا لفــرض الرقابــة احلكوميــة علــى املنافــذ الشــرعية للبلــد
للوقــوف علــى أهــم اآلليــات اإلداريــة والتشــريعية املناســبة لضبــط حركــة
احلاويــات والبضائــع والطــرود وحتــركات األشــخاص ،بهــدف توحيــد
السياســة الوطنيــة فــي مجــال مكافحــة جرائــم التهريــب عبــر احلــدود.
 –219وأطلعــت حكومــة مصــر الهيئــة علــى التدابيــر التــي تتخذهــا منــذ
عــام  2017ملكافحــة إســاءة اســتخدام الســائف الكيميائيــة واملؤثــرات
العقليــة .فقــد ُعــززت جلنــة ثالثيــة مؤلفــة مــن ممثلــن عــن وزارات العــدل
والصحــة والداخليــة ،تتولــى رصــد االســتخدام القانونــي للســائف
الكيميائيــة .وترصــد احلكومــة أنــواع املخــدرات املســتحدثة التــي تظهــر
بالســوق غيــر املشــروعة وتقــف علــى ماهيتهــا التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة
ُ
هدفت أيضــا األنشــطة غيــر املشــروعة الناجتــة عــن إســاءة
حيالهــا .واســت ِ
ترويــج بعــض العقاقيــر املؤثــرة علــى احلالــة النفســية بالصيدليــات ُوب ِذلــت
جهــود مــن أجــل منــع االجتــار بهــا.
 –220وأبلغــت مصــر عــن اســتمرار تنســيق وزارة الداخليــة مــع األجهــزة
املختصــة بــوزارات الصحــة والصناعــة واالســتثمار لتقديــر االحتياجــات
الفعليــة والكميــات املطلوبــة مــن الســائف الكيميائيــة املطلوبــة علــى
نحــو مشــروع فــي مجالــي الصحــة والصناعــة للحيلولــة دون تســريب أي
كميــات منهــا إلــى ســوق االجتــار .وأشــارت مصــر إلــى أن مختبــرا ُ
سينشــأ
داخــل اإلدارة لتحليــل املــواد املخــدرة ،مــن أجــل الكشــف عــن املؤثــرات
العقليــة اجلديــدة ومكوناتهــا ومعرفتهــا والتعجيــل بإضافــة مــواد جديــدة
إلــى جــداول املخــدرات فــي البلــد.

ُ
 –221وأبلغــت الهيئــة بــأن حكومــة مصــر تتعاون تعاونا وثيقا مع البلدان
املجــاورة وبلــدان املنطقــة ،وبــأن مصــر قــد شــاركت فــي جهــود التعــاون
اإلقليمــي ملكافحــة مشــكلة املخــدرات فــي البلــد .وأفــادت مصــر بأنهــا
عــززت أطرهــا فــي مجــال تبــادل املعلومــات عــن مســائل مثــل مــكان إنتــاج
املخــدرات ،ودروب تهريبهــا ،ووســائل االجتــار بهــا ،وأمنــاط االســتعمال
غيــر املشــروع ،والتطــورات والتحديــات اجلديــدة ،واألنشــطة اإلجراميــة
ذات الصلــة ،والعناصــر الضالعــة فــي تلــك األنشــطة غيــر املشــروعة.
وما فتئــت مصــر تنســق كذلــك مــع املكتــب اإلقليمــي التابــع للمكتــب املعنــي
باملخــدرات واجلرميــة فــي القاهــرة لدعــم التعــاون املتعــدد األطــراف
فــي مجــال التدريــب .وقــد تعاونــت ونســقت مــع مســؤولي االتصــال فــي
الــوكاالت الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة مبكافحــة املخــدرات ،وشــاركت فــي
جميــع اجتماعــات التنســيق ذات الصلــة ،مبــا فــي ذلــك ما ُعقــد منهــا مــع
مركــز تنســيق مكافحــة املخــدرات فــي منطقــة البحــر األبيــض املتوســط،
لدعــم عمليــات املكافحــة ذات الصبغــة الدوليــة واالســتهداف املســبق
جلرائــم جلــب وتهريــب املخــدرات إلــى داخــل البلــد .وشــاركت مصــر كذلك
فــي االجتمــاع الرفيــع املســتوى لرؤســاء أجهــزة مكافحــة املخــدرات فــي
مركــز تنســيق مكافحــة املخــدرات فــي منطقــة البحــر األبيــض املتوســط
الــذي ُعقــد فــي باريــس فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر .2019
 –222وذكــرت حكومــة مصــر أنهــا ال تــزال تواجــه صعوبــات ،مبــا فــي
ذلــك ما يتعلــق منهــا بإســاءة اســتخدام التقــدم العلمــي إلنتــاج عقاقيــر
ومؤثــرات عقليــة جديــدة .وتتحايــل العصابــات اإلجراميــة
اصطناعيــة
ِ
فــي اســتخدام املــواد غيــر املجدولــة كبدائــل ،ولذلــك ،تضاعفــت أنــواع
تلــك املــواد علــى نحــو ملحــوظ وتســارع انتشــارها فــي الســوق غيــر
املشــروعة .واســتغلت العصابــات اإلجراميــة عــدم االســتقرار السياســي
وانعــدام األمــن فــي البلــدان املجــاورة لزراعــة املــواد املخــدرة وإنتاجهــا
وتصنيعهــا وتهريبهــا إلــى بلــدان أخــرى فــي املنطقــة .وأفــادت حكومــة
مصــر بــأن ثــورة تكنولوجيــا املعلومــات ووســائل التواصــل االجتماعــي قــد
ســهلت الترويــج الرقمــي لالجتــار باملخــدرات وتعاطيهــا.
 –223وفيمــا يتعلــق باآلليــات املنشــأة للتغلــب علــى الصعوبــات املتعلقــة
بالقــدرة علــى إنفــاذ قوانــن املخــدرات ،قدمــت حكومــة مصــر معلومــات
إلــى الهيئــة مفادهــا ما يلــي( :أ) اســتهداف دروب التهريــب ،والعناصــر
القائمــة علــى عمليــات االجتــار ،ومناطــق تخزيــن شــحنات املخــدرات؛
(ب) الرقابــة علــى املحــاور والطــرق الرئيســية التــي تعبرهــا شــحنات
ً
املخــدرات ثــم االجتــار بهــا الحقــا؛ (ج) تشــديد الرقابــة علــى املنافــذ
اجلويــة والبحريــة والبريــة لتحقيــق مزيــد مــن الســيطرة علــى عمليــات
التهريب؛ (د) اســتخدام التكنولوجيات احلديثة في عمليات الكشــف عن
املخــدرات باملوانــئ والتحــري عنهــا ومصادرتهــا وتعزيز قــدرة أجهزة إنفاذ
القانون على القيام بتلك املهام؛ (ه) تدريب العاملني في مجال مكافحة
املخــدرات ،ودراســة طرائــق التهريــب ووســائل اإلخفــاء املســتحدثة؛
(و) اســتخدام أحــدث أســاليب التحريــات مثــل أســلوب التســليم املراقــب
لتتبــع نشــاط كبــار مهربــي املــواد املخــدرة وضبطهــم؛ (ز) عقــد اجتماعــات
بــن املســؤولني فــي البلــدان املجــاورة لتبــادل املعلومــات االســتخبارية عــن
أنشــطة العصابــات الضالعــة فــي االجتــار باملخــدرات.

يناثلا لصفلا  -ردخملا ةبقارمل يلودلا ماظنلا لمع ريس  35

 –224وفيمــا يتعلــق بالتقــدم الــذي أحرزتــه مصــر منــذ عــام  2017فــي
تنفيــذ توصيــات الهيئــة فــي أعقــاب البعثــة ،طلبــت الهيئــة مــن حكومــة
مصــر احلصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن العــاج وإعــادة التأهيــل
والتزامــات اإلبــاغ ،وتقــدمي البيانــات إلــى الهيئــة ،وضمــان توافــر
املؤثــرات األفيونيــة لألغــراض الطبيــة بكميــات كافيــة .وقــد بذلــت مصــر
جهــودا كبيــرة لتنفيــذ توصيــات الهيئــة املتعلقــة بتعزيــز القــدرة علــى إنفــاذ
القانــون وتوســيع نطاقهــا ،وتقــر الهيئــة مبــا أبدتــه حكومــة مصــر مــن
تعــاون فعــال فــي الوفــاء بالتزامــات البلــد مبوجــب املعاهــدات الدوليــة
ملراقبــة املخــدرات.

(ج)

االحتاد الروسي

 –225أوفــدت الهيئــة بعثــة إلــى االحتــاد الروســي فــي تشــرين الثانــي/
نوفمبــر  2017مــن أجــل اســتعراض تنفيــذ البلــد للمعاهــدات الدوليــة
ملراقبــة املخــدرات ودراســة التطــورات التــي حدثــت فــي مجــال مراقبــة
املخــدرات منــذ البعثــة الســابقة التــي أوفدتهــا فــي عــام .2005
 –226وخــال البعثــة ،الحظــت الهيئــة أن حكومــة االحتــاد الروســي
ال تــزال ملتزمــة بأهــداف املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات .وكان
اعتــزام احلكومــة زراعــة خشــخاش األفيــون لألغــراض الطبيــة والعلميــة
لتلبيــة احلاجــة الداخليــة إلــى اخلامــات األفيونيــة أحــد املواضيــع
الرئيســية التــي نوقشــت خــال البعثــة .وإضافــة إلــى ذلــك ،اســتعرض
وفــد الهيئــة توافــر العقاقيــر لألغــراض الطبيــة ومســائل أخــرى تتعلــق
بتنفيــذ املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات ،وكذلــك تعاطــي املخــدرات
والعــاج بالعقاقيــر املخــدرة ،فــي املؤسســات العقابيــة وغيرهــا ،واالجتــار
باملخــدرات والســائف واملؤثــرات النفســانية اجلديــدة.
 –227وتالحــظ الهيئــة أن احلكومــة نفــذت عــدة مبــادرات تهــدف
إلــى إزالــة احلواجــز التنظيميــة وغيرهــا مــن احلواجــز التــي حتــول دون
حتســن إمكانيــة احلصــول علــى املــواد اخلاضعــة للمراقبــة لالســتعمال
الطبــي الرشــيد ،ممــا أدى إلــى زيــادة فــي اســتهالك هــذه العقاقيــر.
وكذلــك أدخــل البلــد حتســينات وتوســعات ملحوظــة فــي نظــام العــاج مــن
تعاطــي املخــدرات القائــم بــه ،وهــو نظــام متــاح فــي جميــع أنحــاء البلــد
وفــي الســجون.

(د)

سويسرا

 –228أوفــدت الهيئــة بعثــة إلــى سويســرا فــي تشــرين الثانــي/
نوفمبــر  2017مــن أجــل اســتعراض تنفيــذ البلــد للمعاهــدات الدوليــة
ملراقبــة املخــدرات ،ودراســة التطــورات التــي شــهدتها مكافحــة املخــدرات
منــذ آخــر بعثــة لهــا فــي البلــد فــي عــام .2000

 –229والحظــت الهيئــة خــال البعثــة وجــود اتصــال وتنســيق وثيقــن
بــن مختلــف اجلهــات املعنيــة فــي مجــال مكافحــة املخــدرات (الســلطات
الوطنيــة املختصــة ،ووكاالت إنفــاذ القانــون ،وممثلــو الصناعــات
الصيدالنيــة والكيميائيــة ،واملعاهــد األكادمييــة ذات الصلــة ،واملنظمــات
غيــر احلكوميــة) داخــل البلــد.
ُ
 –230وأبلغــت الهيئــة بــأن حكومــة سويســرا ترغــب فــي تكييــف اإلطــار
التشــريعي الــذي ينظــم القنــب مــن أجــل االســتفادة مــن الفــرص املتاحــة
والتصــدي للمخاطــر املرتبطــة بهــذه املــادة علــى نحــو مالئــم .وفــي هــذا
الصــدد ،الحظــت الهيئــة أن احلكومــة قدمــت إلــى البرملــان تعديلــن
تشــريعيني لتيســير احلصــول علــى القنــب لألغــراض الطبيــة ،وللســماح
بإجــراء دراســات علميــة عــن تعاطــي القنــب ألغــراض ترفيهيــة .وتــدرك
الهيئــة أنــه اســتنادا إلــى التشــريع النافــذ حاليــا ،رفــض املكتــب االحتــادي
للصحــة العامــة عــدة طلبــات للحصــول علــى تراخيــص بحثيــة لدراســة
االســتعمال غيــر الطبــي املحتمــل للقنــب.
ُ
ً
 –231وأبلغــت الهيئــة بــأن سويســرا توفــر “غرفــا الســتهالك املخدرات”
منــذ أكثــر مــن  30عامــا ،وأنــه قــد ثبــت ،وفقــا ملــا ذكرتــه احلكومــة،
أن تلــك الغــرف تخفــف مــن املخاطــر وحتافــظ علــى الســامة العامــة
فــي البلــد .وتالحــظ الهيئــة أن احلكومــة تشــارك فــي مشــروع للمركــز
األوروبــي لرصــد املخــدرات واإلدمــان بهــدف حتســن فهــم اســتخدام
“غــرف اســتهالك املخــدرات” فــي أوروبــا وحتليــل الطلــب علــى تلــك
الغــرف واجتاهاتهــا وتطورهــا بطريقــة أكثــر تعمقــا.
 –232وتقــر الهيئــة بالتعــاون املثمــر بــن احلكومــة والقطــاع الصناعــي،
الــذي أدى إلــى إخضــاع ثــاث فئــات أخــرى مــن املــواد للمراقبــة
(الفنتانيــل ،ومشــتقات حمــض الليســرجيك ،ومشــتقات النيتازيــن) .وقــد
أســفر التعــاون مــع الســلطات املعنيــة ،علــى وجــه اخلصــوص ،عــن اتبــاع
نهــج متــوازن إزاء مــادة الكيتامــن ،مــن خــال مكافحــة االجتــار بهــا مــن
ناحيــة ،وجتنــب فــرض قيــود علــى اســتعمالها الطبــي مــن ناحيــة أخــرى.
ً
 –233وتالحــظ الهيئــة أن احلكومــة جتــري تقييمــا بشــأن تطــور أدويــة
تخفيــف األلــم بعــد حــدوث تغيــر فــي أمنــاط اســتهالكها فــي الســنوات
األخيــرة .وتــدرك احلكومــة أهميــة ضمــان عــدم وجــود حواجــز ال مبــرر
لهــا حتــول دون توافــر األدويــة اخلاضعــة للمراقبــة املعــدة لألغــراض
الطبيــة وإمكانيــة احلصــول عليهــا بوجــه عــام .وفــي هــذا الصــدد ،تعتــزم
احلكومــة إجــراء حتليــل وبحــوث لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى
حتســن توافــر األدويــة بأســعار مقبولــة أكثــر فــي البلــد وحتســن إمكانيــة
احلصــول عليهــا.
 –234وقــد أكــدت احلكومــة التزامهــا بتطويــر شــبكات للتعــاون الثنائــي
واملتعــدد األطــراف .وتثنــي الهيئــة علــى احلكومــة اللتزامهــا باتبــاع نهــج
شــامل إزاء املشــاكل املتعلقــة باملخــدرات والتزامهــا بتنفيــذ االتفاقيــات
الثــاث ملراقبــة املخــدرات.
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دال–	اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة من أجل
ضمان تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة
املخدرات
ً
	–1اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة عمال
باملادة  14من االتفاقية الوحيدة
للمخدرات لسنة  1961بصيغتها املعدلة
ببروتوكول سنة  1972واملادة  19من
اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971
 –235فــي احلــاالت التــي يكــون لــدى الهيئــة فيهــا أســباب موضوعيــة
لالعتقــاد بــأن أهــداف املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات تتعــرض
خلطــر جســيم بســبب عــدم امتثــال طــرف أو بلــد أو إقليــم ما لاللتزامــات
الــواردة فيهــا ،أو إذا كانــت هنــاك حالــة خطيــرة تتطلــب عمــا تعاونيــا
علــى الصعيــد الدولــي ،ميكــن أن تتبــع الهيئــة مســارات عمــل محــددة
مبوجــب االتفاقيــات لتيســير االمتثــال و/أو املســاعدة الدوليــة .وتــرد
ً
مســارات العمــل تلــك فــي املادتــن  14و 14مكــررا مــن اتفاقيــة ســنة 1961
بصيغتهــا املعدلــة ،واملــادة  19مــن اتفاقيــة ســنة  ،1971واملــادة  22مــن
ً
ً
اتفاقيــة ســنة  .1988ومبوجــب هــذه املــواد ،جتــري الهيئــة حــوارا رســميا
مــع الــدول املعنيــة ،وكذلــك مــع املجتمــع الدولــي ،بغيــة تيســير االمتثــال
لالتفاقيــات.
 –236وســبق للهيئــة فــي املاضــي أن طبقــت املــادة  14مــن اتفاقيــة
ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة و/أو املــادة  19مــن اتفاقيــة ســنة 1971
بشــأن عــدد مــن الــدول ،وانخرطــت فــي حــوار وثيــق معهــا بغيــة حتقيــق
االمتثــال للمعاهــدات .ومتاشــيا مــع مقتضيــات األحــكام ذات الصلــة
مــن املعاهــدات ،ال ُيكشــف عــن أســماء الــدول املعنيــة عالنيــة ،وتظــل
ً
املشــاورات ذات الصلــة مــع الهيئــة ســرية ،ما لــم تقـ ِّـرر الهيئــة توجيــه
انتبــاه األطــراف أو املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي أو جلنــة املخدرات
إلــى احلالــة املعنيــة عقــب املشــاورات التــي جتريهــا مــع احلكومــة
املعنيــة إذا وافــق البلــد املعنــي علــى االســتظهار باألحــكام التــي يكشــف
عنهــا عالنيــة.
 –237ويتضمــن هــذا القســم معلومــات عــن التدابيــر التــي اتخذتهــا
الهيئــة فيمــا يتعلــق بأفغانســتان .ففــي عــام  ،2001رأت الهيئــة أن احلالــة
القائمــة خطيــرة ودعــت إلــى اتخــاذ تدابيــر تعاونيــة علــى الصعيــد الدولــي
ومــع الســلطات التابعــة ألي هيئــة حكــم مســتقبلية فــي أفغانســتان ،ســواء
كانــت انتقاليــة أو دائمــة ،وقــررت توجيــه انتبــاه األطــراف واملجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي وجلنــة املخــدرات مــن خــال تقريرهــا الســنوي
ً
إلــى احلالــة فــي أفغانســتان ،عمــا بأحــكام الفقــرة ( 1د) مــن املــادة 14
مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة.

 –238وكانــت إحــدى توصيــات الهيئــة عقــب بعثتهــا الرفيعــة املســتوى
إلــى أفغانســتان فــي أيار/مايــو  2016تتعلــق بأهميــة االســتظهار باملــادة
ً
 14مكــررا مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة فيمــا يتعلــق بالبلــد.
وتتعلــق هــذه املــادة بتقــدمي املســاعدة التقنيــة واملاليــة إلــى البلــد الــذي
اسـ ُـت ِظهر باملــادة فيمــا يتعلــق بــه .وتنــص هــذه املــادة علــى أنــه “يجــوز
للهيئــة ،فــي احلــاالت التــي تراهــا مناســبة ،أن تقــوم ،باال تفــاق مــع
احلكومــة املعنيــة ،وســواء عــاوة علــى التدابيــر املبينــة فــي الفقرتــن
 1و 2مــن املــادة  14أو بــدال عنهــا ،بتوصيــة األجهــزة املختصــة التابعــة
لــأمم املتحــدة والــوكاالت املتخصصــة بتقــدمي مســاعدة تقنيــة أو ماليــة،
أو كلتيهمــا ،إلــى احلكومــة دعمــا جلهودهــا فــي االضطــاع بالتزاماتهــا
مبوجــب هــذه االتفاقيــة” .وفــي  28آذار/مــارس  ،2018تلقــت الهيئــة
ً
رســالة مــن احلكومــة األفغانيــة تعــرب فيهــا صراحــة عــن موافقتهــا علــى
ً
االســتظهار باملــادة  14مكــررا مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة،
باإلضافــة إلــى التدابيــر التــي ســبق أن أشــارت إليهــا الهيئــة مبقتضــى
املــادة  .14وقــد قــررت الهيئــة ،فــي دورتهــا  122التــي عقــدت فــي أيــار/
ً
مايــو  ،2018االســتظهار باملــادة  14مكــررا فيمــا يتعلــق بأفغانســتان.

ً
	–2التشاور مع احلكومة األفغانية عمال
ً
باملادتني  14و 14مكررا من االتفاقية
الوحيدة للمخدرات لسنة  1961بصيغتها
املعدلة ببروتوكول سنة 1972
 –239خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،واصلــت الهيئــة مشــاوراتها
ً
مــع حكومــة أفغانســتان مبوجــب املادتــن  14و 14مكــررا مــن اتفاقيــة
ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــةُ .
وعقــدت عــدة اجتماعــات ذات أهميــة
مــع حكومــة أفغانســتان فــي هــذا الصــدد .وكان أحــد أبــرز النقــاط فــي
املشــاورات مشــاركة وفــد أفغانســتان فــي الــدورة  127للهيئــة ،فــي شــباط/
فبرايــر  ،2020مــن أجــل إجــراء مشــاورات مــع الهيئــة مبوجــب املــادة 14
َّ
ً
مكــررا .ومثــل حكومــة أفغانســتان وكيــل وزير الداخليــة ملكافحة املخدرات،
ومديــر تنســيق جهــود مكافحــة املخــدرات فــي وزارة الداخليــة ،واملمثــل
الدائــم جلمهوريــة أفغانســتان اإلســامية لــدى األمم املتحــدة (فيينــا).
 –240وأتاحــت املشــاورات التــي أجريــت فــي  7شــباط/فبراير 2020
مــع وفــد أفغانســتان أثنــاء الــدورة  127للهيئــة فرصــة ملناقشــة التحديــات
الراهنــة التــي تواجههــا أفغانســتان واحتياجاتهــا فــي الوقــت احلالــي
مــن حيــث معاجلــة احلالــة اخلطيــرة املتصلــة مبراقبــة املخــدرات فــي
البلــد .وذكــرت احلكومــة عــدة مجــاالت محــددة ال تــزال حتتــاج فيهــا
إلــى مســاعدة مــن املجتمــع الدولــي ،مبــا فــي ذلــك أجهــزة األمم املتحــدة
ً
ووكاالتهــا املتخصصــة ،عــاوة علــى جهــات مانحة أخرى وشــركاء آخرين.
وعلــى وجــه اخلصــوص ،دعــت حكومــة أفغانســتان املجتمــع الدولــي إلــى
تقــدمي دعــم تقنــي ومالــي عاجــل ومســتدام فــي املجــاالت العامــة التاليــة:
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االســتفادة مــن جنــاح برامــج ســبل العيــش البديلــة
(أ)
القائمــة ،بوســائل منهــا مواصلــة دعــم تطويــر البنــى األساســية الزراعيــة،
و تعزيــز فــرص تســويق الســلع واملنتجــات املنتجــة فــي إطــار تلــك
املبادرات؛
(ب) التصــدي للروابــط القائمــة بــن اإلرهــاب والتمــرد
والفســاد واالجتــار باملخــدرات مــن خــال مبــادرات متكاملــة للمســاعدة
التقنية في مجالي منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

(ج)
تـز قــدرات ســلطات إنفــاذ القانــون فــي اعتــراض
عزيـ
ً
األنشــطة اإلجراميــة املتصلــة باملخــدرات داخليــا وعبــر احلــدود والتحقيق
فيهــا ،وذلــك مــن خــال زيــادة توفيــر التدريــب واملعــدات الالزمــة ملراقبــة
احلدود وغيرها من املعدات؛
(د)
تـير التعــاون اإلقليمــي فــي التصــدي للتحديــات التــي
يسـ
تواجــه مكافحــة املخــدرات ،علــى أســاس املســؤولية العامــة واملشــتركة؛
(هـ) التصــدي لالجتــار بالســائف الكيميائيــة املســتخدمة
فــي إنتــاج املخــدرات علــى نحــو غيــر مشــروع مــن خــال التعــاون الفعــال
بني بلدان املنشأ والعبور واملقصد؛

(و)
زيــادة فــرص الرعايــة الصحيــة لعــاج متعاطــي
املخدرات وإعادة تأهيلهم ،وال سيما النساء والشباب منهم.
 –241وفــي  10شــباط/فبراير  ،2020أصــدرت الهيئــة بيانــا صحفيــا
يحــدد تفاصيــل املشــاورات التــي أجريــت مــع حكومــة أفغانســتان مبوجــب
ً
املــادة  14مكــررا مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة .وأكــدت
الهيئــة مــن جديــد ،فــي بيانهــا الصحفــي ،اســتعدادها ملواصلــة تيســير
تقــدمي الدعــم إلــى أفغانســتان مــن خــال العمــل املســتمر مــع األمم
املتحــدة والــوكاالت األخــرى ،ومــع أعضــاء املجتمــع الدولــي عمومــا ،مــع
التأكيــد علــى أن اجلهــود الراميــة إلــى حتقيــق االســتقرار فــي البلــد لــن
تكــون مســتدامة ما لــم يتــم التصــدي بفعاليــة القتصــاد املخــدرات غيــر
املشــروعة فــي البلــد.
 –242وتنــاول رئيــس الهيئــة ،فــي البيــان الــذي أدلــى بــه أثنــاء اجللســة
االفتتاحيــة للــدورة الثالثــة والســتني للجنــة املخــدرات ،املعقــودة فــي فيينــا
َ
فــي الفتــرة مــن  2إلــى  6آذار/مــارس  ،2020حالــة مراقبــة املخــدرات
فــي أفغانســتان ،وأبلــغ عــن نتائــج املشــاورات التــي أجريــت مــع حكومــة
أفغانســتان أثنــاء الــدورة  127للهيئــة .ونـ َّـوه بــأن االحتياجــات العاجلــة
فــي مجــال مكافحــة املخــدرات التــي ميكــن تلبيتهــا مــن خــال املســاعدة
التقنيــة واملاليــة املقدمــة مــن أجهــزة األمم املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة
قــد اســتبينت.

 –243وفــي آذار/مــارس  ،2020أجــرى رئيــس الهيئــة مزيــدا مــن
املشــاورات مــع وفــد أفغانســتان املشــارك فــي الــدورة الثالثــة والســتني
للجنــة املخــدرات ،الــذي ترأســه وكيــل وزيــر الداخليــة ملكافحــة املخــدرات
فــي أفغانســتان .وخــال اجللســة ،أبلــغ الوفــد الرئيــس بــأن األجهــزة
احلكوميــة ،ومــن بينهــا وزارة الداخليــة ،بصــدد وضــع خطــة جديــدة
للقضــاء علــى خشــخاش األفيــون ،وأشــار إلــى انخفــاض زراعــة خشــخاش
األفيــون فــي عــام  .2019ونوقشــت كذلــك املســائل املتعلقــة بزيادة االجتار
بامليثامفيتامــن فــي أفغانســتان .وأشــار الرئيــس إلــى أن الهيئــة ســتتخذ
خطــوات إضافيــة ،بالتشــاور مــع حكومــة أفغانســتان ،كلمــا كان ذلــك
مناســبا ،إلبــاغ أجهــزة األمم املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة باملســائل
التــي أثارهــا وفــد أفغانســتان ،بغــرض تيســير تقــدمي املســاعدة التقنيــة
واملاليــة إلــى أفغانســتان ملســاعدتها علــى الوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب
اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة.

إجراءات األمم املتحدة
 –244فــي  10آذار/مــارس  ،2020اتخــذ مجلــس األمــن القــرار
 ،)2020( 2513الــذي رحــب فيــه باجلهــود املعجلــة الراميــة إلــى إحــراز
تقــدم نحــو املصاحلــة ،كمــا رحــب مبواصلــة اجلهــود مــن جانــب جميــع
الشــركاء اإلقليميــن والدوليــن ألفغانســتان وشــجع علــى ذلــك مــن أجــل
دعــم الســام واملصاحلــة والتنميــة فــي أفغانســتان .وكذلــك ،دعــا املجلــس
فــي القــرار حكومــة أفغانســتان وطالبــان إلــى العمــل ،بحســن نيــة ،علــى
اتخــاذ تدابيــر إضافيــة لبنــاء الثقــة فــي ســبيل تهيئــة الظــروف املواتيــة
لتســريع بــدء املفاوضــات بــن األطــراف األفغانيــة وكفالــة جناحهــا
وحتقيــق ســام دائــم .وأشــار املجلــس إلــى الضــرورة امللحــة لقيــام جميــع
األطــراف األفغانيــة مبكافحــة مشــكلة املخــدرات العامليــة بهــدف التصــدي
لالجتــار باألفيونيــات األفغانيــة املنشــأ.

احلالة في أفغانستان
 –245ســيطرت التطــورات املتصلــة باالنتخابــات الرئاســية ومحادثــات
الســام مــع حركــة طالبــان علــى احلالــة السياســية واألمنيــة فــي
أفغانســتان خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر.
 –246وبعــد إعــادة انتخــاب محمــد أشــرف غنــي رئيســا ،أعلــن عــن
اعتزامــه تشــكيل حكومــة قويــة وموحــدة ،مشــيرا إلــى أن مشــاركة املــرأة
ســتكون حيويــة .وفــي خضــم ادعــاءات مــن أحــزاب املعارضــة بشــأن
مشــروعية نتائــج االنتخابــات الرئاســية واعتزامهــا تشــكيل حكومــة بديلــة،
دعــت بعثــة األمم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إلــى أفغانســتان وغيرهــا مــن
اجلهــات الدوليــة الفاعلــة فــي البلــد جميــع األطــراف إلــى رد املظالــم مــن
خــال احلــوار واحتــرام النظــام الدســتوري.
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 –247وعلــى الرغــم مــن إعــان رئيــس الواليــات املتحــدة عــن انســحاب
الواليــات املتحــدة مــن مفاوضــات الســام مــع طالبــان فــي أيلــول/
ســبتمبر  ،2019متيــزت فتــرة ما بعــد االنتخابــات بجهــود متســارعة
بذلتهــا الواليــات املتحــدة إلعــادة الدخــول فــي محادثــات ســام مــع
طالبــان .وقــد اســتأنف املمثــل اخلــاص للواليــات املتحــدة للمصاحلــة
فــي أفغانســتان انخراطــه الوثيــق مــع أصحــاب املصلحــة علــى الصعيديــن
الوطنــي واإلقليمــي ،وشــارك فــي محادثــات الســام التــي أجريــت مــع
طالبــان فــي الدوحــة ،مدعيــا أن املفاوضــات أدت إلــى التوصــل إلــى اتفــاق
بشــأن “خفــض العنــف فــي جميــع أنحــاء أفغانســتان خفضــا ملحوظــا يعــم
البلــد برمتــه” اعتبــارا مــن  22شــباط/فبراير  .2020وعلــى الرغــم مــن
االنتقــادات األوليــة التــي وجهتهــا حكومــة أفغانســتان إلــى عمليــة الســام
التــي تقودهــا الواليــات املتحــدة بســبب عــدم مشــاركة احلكومــة الوطنيــة
فــي تلــك املفاوضــات ،فقــد رحــب الســيد غنــي فــي شــباط/فبراير 2020
بالتطــورات التــي حدثــت فــي املحادثــات بــن الواليــات املتحــدة وطالبــان،
وأشــار إلــى أن أفغانســتان ســوف تديــر اخلطــوات التاليــة بطريقــة تدعــم
ِّ
عمليــة الســام الشــامل إيجابيــا .وفــي  28شــباط/فبراير ُ ،2020وقــع
علــى اتفــاق بــن الواليــات املتحــدة وطالبــان بشــأن تخفيــض عــدد القــوات
العســكرية التابعــة للواليــات املتحــدة إلــى  8 600جنــدي ،وتخفيــض عــدد
ً
قــوات التحالــف نســبيا علــى مــدى الفتــرة التاليــة البالغــة  135يومــا،
علــى أن يعقــب ذلــك تخفيــض فــي عــدد أفــراد جميــع القــوات الدوليــة
فــي غضــون فتــرة أخــرى تبلــغ تســعة أشــهر ونصــف ،وهــو ما ســيكون
مشــروطا بالتــزام طالبــان باحلــد مــن العنــف.
 –248وفــي الوقــت نفســه ،ظلــت احلالــة األمنيــة غيــر مســتقرة .ففــي
الفتــرة بــن  8تشــرين الثاني/نوفمبــر  2019و 6شــباط/فبراير ،2020
ســجلت البعثــة  4 907حــوادث متصلــة باألمــن ،وهــو رقــم مماثــل لتلــك
املســجلة خــال الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق .ووقــع أكبــر عــدد مــن
احلــوادث فــي املنطقــة اجلنوبيــة ،تليهــا املنطقتــان الشــمالية والشــرقية.
وحــدث انخفــاض فــي القتــال خــال فصــل الشــتاء (فــي نهايــة عــام 2019
وأوائــل عــام  )2020ولوحــظ حــدوث انخفــاض عام فــي العنــف اعتبــارا
مــن شــباط/فبراير  ،2020علــى الرغــم مــن أنــه لــم ُيعــرف بعــد إلــى أي
مــدى سيســتمر ذلــك االنخفــاض.
 –249وفــي  22شــباط/فبراير  ،2020أصــدرت البعثــة ومفوضيــة األمم
املتحدة الســامية حلقوق اإلنســان تقريرا مشــتركا يتناول موضوع حماية
املدنيــن فــي النزاعــات املســلحة فــي أفغانســتان ،عنوانــه Afghanistan:
 ،Protection of Civilians in Armed Conflict - 2019ورد فيه وصف
ملســتويات اخلســائر التــي تقــع فــي صفــوف املدنيــن فــي النــزاع الدائــر
ِّ
ً
ُ
وال تــزال تسـ َّـجل مســتويات قياســية .ووفقــا للتقريــرُ ،وثــق مقتــل 3 403
مدنيــن وإصابــة  6 989شــخصا آخريــن ،مــع وقــوع غالبيــة اخلســائر فــي
صفــوف املدنيــن فــي عــام  2019علــى يــد عناصــر مناهضــة للحكومــة.
وورد فــي التقريــر أيضــا أن عــام  2019هــو العــام الســادس علــى التوالــي
الــذي يتجــاوز فيــه عــدد الضحايــا املدنيــن  10 000شــخص .ومتثــل
هــذه األرقــام انخفاضــا بنســبة  5فــي املائــة عــن العــام الســابق ،وهــو
ما يرجــع أساســا إلــى انخفــاض عــدد املدنيــن الذيــن وقعــوا ضحايــا

علــى يــد تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام – واليــة خراســان.
وازداد عــدد اخلســائر التــي وقعــت فــي صفــوف املدنيــن بســبب أطــراف
أخــرى ،وال ســيما ما تســببت فيــه طالبــان (حيــث حدثــت زيــادة بنســبة
 21فــي املائــة) والقــوات العســكرية الدوليــة (حيــث حدثــت زيــادة بنســبة
 18فــي املائــة) ،وكان ذلــك فــي األصــل نتيجــة لزيــادة الهجمــات باألجهــزة
ُ
ُ
املتفجــرة اليدويــة الصنــع والغــارات اجلويــة .وإجمــاال ،قتــل أو أصيــب
ما يزيــد علــى  100 000مدنــي منــذ أن بــدأت األمم املتحــدة فــي توثيقهــا
املنتظــم للخســائر التــي تقــع فــي صفــوف املدنيــن فــي عــام .2009
ويتضمــن التقريــر عــدة توصيــات ،منهــا ضــرورة االمتثــال للمبــادئ
الرئيســية املتمثلــة فــي التمييــز والتناســب واحليطــة ملنــع وقــوع خســائر
فــي صفــوف املدنيــن ،كمــا يتضمــن تذكيــرا لألطــراف بــأن الهجمــات
التــي تســتهدف املدنيــن واملواقــع املدنيــة عمــدا هــي انتهــاكات جســيمة
للقانــون الدولــي اإلنســاني قــد ترقــى إلــى مســتوى جرائــم احلــرب ،ويتعني
التحقيــق فيهــا بســرعة وشــفافية.
 –250واســتطاعت أفغانســتان ،مــن خــال عملياتهــا فــي مجــال
مكافحــة املخــدرات ،أن تواصــل اإلبــاغ عــن مضبوطــات تتضمــن كميــات
كبيــرة مــن املــواد غيــر املشــروعة ،مبــا فــي ذلــك الهيرويــن واألفيــون
وراتنــج القنــب وامليثامفيتامــن و“اإلكستاســي” والســائف الكيميائيــة.
وترافــق مــع هــذه املضبوطــات إلقـ ُ
ـاء القبــض علــى العديــد مــن املشــتبه
فيهــم ومصــادرة موجــودات وأســلحة .ووردت تقاريــر عديــدة عــن مقتــل
أو جــرح ضبــاط مــن شــرطة مكافحــة املخــدرات األفغانيــة أثنــاء تنفيــذ
عملياتهــم .وميكــن االطــاع علــى معلومــات أكثــر تفصيــا عــن االجتاهــات
املتصلــة باملخــدرات فــي أفغانســتان فــي اجلــزء دال مــن الفصــل الثالــث
مــن هــذا التقريــر.
 –251وبدعــم مــن األمم املتحــدة ،افتتحــت إدارة خفــض الطلــب علــى
املخدرات التابعة لوزارة الصحة العامة خمســة مراكز للعالج من تعاطي
املخــدرات فــي أفغانســتان ،تقــدم خدمــات الوقايــة مــن االضطرابــات
الناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات والعــاج منهــا إلــى األطفــال وأســرهم.
وفــي شــباط/فبراير  ،2020دعــا وفــد أفغانســتان املشــارك فــي الــدورة
 127للهيئــة إلــى تقــدمي الدعــم فــي مجــال العــاج مــن املخــدراتَّ ،
وبيــن
أن الدراســة االســتقصائية األفغانيــة الوطنيــة املتعلقــة بتعاطــي املخــدرات
لعــام  2015أظهــرت وجــود ما بــن  2,9مليــون و 3,6ماليــن مــن متعاطــي
املخــدرات فــي جميــع أنحــاء البلــد ،أي ما ميثــل نحــو  11,1فــي املائــة
مــن مجمــوع ســكان أفغانســتان .وقــد انتهــت الدراســة نفســها إلــى أن
العــدد اإلجمالــي ملراكــز العــاج مــن تعاطــي املخــدرات فــي البلــد قــد بلــغ،
ً
فــي عــام  123 ،2015مركــزا ،وبهــذا يبلــغ إجمالــي القــدرات العالجيــة
ً
الســنوية  32 170مريضــا.
 –252وتهــدد عــودة العديــد مــن األفغــان مــن إيــران (جمهوريــة–
اإلســامية) وباكســتان بســبب تفشــي جائحــة كوفيــد– 19مبزيــد مــن
تفشــيها فــي أفغانســتان مبــا قــد يثقــل كاهــل بناهــا الصحيــة األساســية
ً
الضعيفــة أصــا .وفــي  13آب/أغســطس  ،2020ســجلت املنظمــة
الدوليــة للهجــرة عــودة أكثــر مــن  672 000شــخص إلــى أفغانســتان
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منــذ كانــون الثاني/ينايــر ( 2020حوالــي  430 000مــن جمهوريــة إيــران
اإلســامية و 242 000مــن باكســتان) .وقــد أدت مغــادرة العديــد مــن
موظفــي املنظمــات غيــر احلكوميــة الدوليــة مــن أفغانســتان بســبب
اجلائحــة إلــى زيــادة الضغــط علــى نظــام الرعايــة الصحيــة األفغانــي
الهــش ،الــذي ال ميلــك القــدرة علــى إخضــاع العائديــن لالختبــار أو قيــاس
درجــات حرارتهــم أو وضعهــم فــي احلجــر الصحــي .وقــد أكــد املســؤولون
األفغــان أنــه ما لــم تتخــذ إجــراءات عاجلــة ،فــإن ما يصــل إلــى  80فــي
املائــة مــن مجمــوع ســكان البلــد البالــغ عددهــم  35مليــون نســمة قــد
يصابــون بالعــدوى.
 –253والهيئــة إذ تواصــل مشــاوراتها الوثيقــة مــع حكومــة أفغانســتان،
ً
بغيــة تنفيــذ املــادة  14مكــررا مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة
تنفيــذا فعــاال علــى وجــه اخلصــوص ،فإنهــا تتطلــع إلــى تيســير تقــدمي
مزيــد مــن الدعــم إلــى أفغانســتان مــن خــال العمــل املســتمر مــع األمم
املتحــدة وغيرهــا مــن الــوكاالت فــي التصــدي للتحديــات املعقــدة التــي
تواجههــا فــي مجــال مكافحــة املخــدرات فــي أفغانســتان وفــي دعــم
مســعى حتقيــق الســام والتنميــة املســتدامة.

–3

وحضــر احللقــة  38مســؤوال فــي مجــال مكافحــة املخــدرات مــن االحتــاد
الروســي وأذربيجــان وأرمينيــا وأوزبكســتان وتركمانســتان وطاجيكســتان
وقيرغيزســتان وكازاخســتانَّ .
وقدمــت احللقــة ،التــي اســتضافتها حكومــة
االحتــاد الروســي مبشــاركة ممثلــي منظمــة الصحــة العامليــة ،تدريبــا
متخصصــا علــى مــدى ثالثــة أيــام علــى مقتضيــات االتفاقيــات الدوليــة
الثــاث ملراقبــة املخــدرات فيمــا يخــص املراقبــة والرصــد التنظيميــن
للتجــارة املشــروعة فــي املخــدرات واملؤثــرات العقليــة والســائف
الكيميائيــة .كمــا تلقــى املشــاركون تدريبــا عمليــا علــى األدوات العامليــة
اخلاصــة بالهيئــة املتوافــرة عــن طريــق االتصــال احلاســوبي املباشــر،
وهــي :النظــام الدولــي ألذون االســتيراد والتصديــر  ،I2ESونظــام نظــام
“بــن أوناليــن” ،ونظــام “بيكــس” ،ونظــام “آيونيكــس”.
 –257وعقــب احللقــة الدراســيةُ ،عقــدت فــي موســكو ،فــي  5كانــون
األول/ديســمبر  ،2019حلقــة عمــل إقليميــة للتوعيــة بأهميــة توافــر
العقاقيــر املخـ ِّـدرة واملؤثــرات العقليــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة .وقــد
جمعــت تلــك الفعاليــة ،التــي شــاركت فــي تنظيمهــا واســتضافتها وزارة
خارجيــة االحتــاد الروســي ،مشــاركني مــن الســلطات الوطنيــة واملنظمــات
الدوليــة واملجتمــع املدنــي ملناقشــة أهميــة ضمــان احلصــول علــى األدويــة
التــي حتتــوي علــى مــواد خاضعــة للمراقبــة الدوليــة.

دعم امتثال احلكومات للمعاهدات

ُّ
مشروع الهيئة للتعلم
 –254فــي عــام  ،2016أطلقــت الهيئــة ،فــي إطــار زيــادة فعاليــة أعمالهــا
الراميــة إلــى ضمــان توافــر املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة لألغــراض
ُّ
الطبيــة والعلميــة ،مشــروع الهيئــة للتعلــم .وفــي إطــار هــذا املشــروع ،تقــدم
املســاعدة إلــى الــدول األعضــاء مــن خــال تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــات
الدوليــة ملراقبــة املخــدرات واالمتثــال الكامــل لهــا مــن خــال التوعيــة
والتدريــب .ومــن بــن األهــداف التــي يرمــي إليهــا هــذا املشــروع ،هــدف
تذليــل العقبــات التــي حتــول دون توافــر العقاقيــر املخــدرة واملؤثــرات
العقليــة الالزمــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة ،مــع منــع إســاءة اســتعمالها
وتســريبها إلــى قنــوات غيــر مشــروعة .وحتقيقــا لهــذا الهــدف ،ال غنــى
ُ
عــن أن تقـ َّـدم إلــى الهيئــة بدقــة وفــي املواعيــد املقــررة تقاريــر وطنيــة عــن
االحتياجــات املقــدرة ،وبيانــات إحصائيــة عــن املــواد اخلاضعــة للمراقبــة،
وتقديــرات لالحتياجــات الســنوية املشــروعة مــن الســائف الكيميائيــة.
ُّ
 –255ويدعــم مشــروع الهيئــة للتعلــم بنــاء قــدرات احلكومــات علــى
تقديــر وتقييــم احتياجاتهــا املحــددة مــن املــواد اخلاضعــة للمراقبــة
الدوليــة .وتشــمل أنشــطة املشــروع عقــد حلقــات دراســية تدريبيــة علــى
الصعيــد اإلقليمــي ،وعقــد حلقــات عمــل تتنــاول التوافــر ،وتوفيــر منائــط
ُّ
التعلــم اإللكترونــي ،وإجــراء مشــاورات ثنائيــة ،وتقــدمي دورات تدريبيــة
باالتصــال احلاســوبي املباشــر ،وذلــك منــذ منتصــف عــام .2020
ُّ
 –256وقــد عقــد مشــروع الهيئــة للتعلــم حلقتــه الدراســية اإلقليميــة
التاسعة في موسكو في الفترة من  2إلى  4كانون األول/ديسمبر .2019

 –258وفــي الفتــرة ما بــن نيســان/أبريل  2016وكانــون األول/
ُ
ديســمبر  ،2019قـ ِّـدم تدريــب باحلضــور الشــخصي مــن خــال مشــروع
ً
ُّ
الهيئــة للتعلــم إلــى  274مســؤوال مــن  95دولــة وإقليمــا فــي تســع حلقــات
دراســية تدريبيــة إقليميــة وأربــع حلقــات عمــل .وفــي الفتــرة بــن حزيــران/
ً
ُ
يونيــه وتشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020قـ ِّـدم التدريــب إلــى  76مســؤوال مــن
ً
 11بلــدا باالتصــال احلاســوبي املباشــر ،متاشــيا مــع القيــود املفروضــة
ملكافحــة جائحــة كوفيــد–.19
 –259وعقــدت حلقــات دراســية شــبكية لتوفيــر التدريــب باالتصــال
احلاســوبي املباشــر علــى تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات
مــع التركيــز علــى االمتثــال للمعاهــدات وتبــادل أفضــل املمارســات فيمــا
بــن البلــدان .وفــي الفتــرة مــن  8إلــى  15حزيران/يونيــه  ،2020شــارك
 26مســؤوال حكوميــا مــن بنمــا واجلمهوريــة الدومينيكيــة والســلفادور
وغواتيمــاال وكوســتاريكا وهنــدوراس فــي تســع جلســات باالتصــال
احلاســوبي املباشــر ركــزت علــى املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة.
وأتيحــت للمشــاركني فرصــة زيــادة معرفتهــم باإلطــار الدولــي ملراقبــة
املخــدرات ،وتلقــي تدريــب عملــي علــى مقتضيــات اإلبــاغ التقنــي
وفقــا لالتفاقيــات املتعلقــة باملخــدرات واملؤثــرات العقليــة والســائف
الكيميائيــة ،وعلــى اســتخدام النظــام الدولــي ألذون االســتيراد والتصديــر
ُ
 .I2ESوكانــت هــذه هــي أول مــرة تقـ َّـدم فيهــا حلقــات دراســية شــبكية مــن
ُّ
خــال مشــروع الهيئــة للتعلــم .والهــدف مــن هــذه احللقــات هــو مواصلــة
دعــم احلكومــات مــن خــال توفيــر أنشــطة بنــاء القــدرات مــع االمتثــال
للتدابيــر الراميــة إلــى منــع انتشــار كوفيــد–.19
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 –260وكشــف تقييــم للحلقــات الدراســية الشــبكية املقدمــة عبــر
املشــروع ،أجــري دون الكشــف عــن هويــة املشــاركني فيــه باالتصــال
احلاســوبي املباشــر ،أن  95فــي املائــة مــن املشــاركني وجــدوا أن املحتــوى
ً
وثيــق الصلــة بعملهــم اليومــي .وعــاوة علــى ذلــك ،أشــارت نســبة بلغــت
 84فــي املائــة مــن املشــاركني إلــى أن الــدورات قــد َّلبــت توقعاتهــم،
ورأت نســبة بلغــت  95فــي املائــة منهــم أنــه ينبغــي أن تــؤدي احللقــات
الشــبكية دورا فــي بنــاء القــدرات فــي املســتقبل .وحصــل النشــاط علــى
تقييــم إجمالــي قــدره  4,71مــن أصــل  5نقــاط .وعقــب عقــد احللقتــن
الدراســيتني الشــبكيتني املوجهتــن إلــى البلــدان الناطقــة باإلســبانية،
تقــرر عقــد سلســلة مــن االجتماعــات الثنائيــة فــي الفتــرة بــن متوز/يوليــه
وأيلول/ســبتمبر  2020مــع مســؤولني مــن الســلطات الوطنيــة املختصــة
فــي بنمــا واجلمهوريــة الدومينيكيــة والســلفادور وغواتيمــاال وكوســتاريكا
وهنــدوراس لتنــاول املســائل املتعلقــة باملخــدرات علــى الصعيــد الوطنــي.
 –261وعقــدت حلقتــان دراســيتان شــبكيتان موجهتــان إلــى الســلطات
الوطنية املختصة في بليز وغيانا من  16إلى  23حزيران/يونيه .2020
وشــكلت مشــاركة بنمــا فــي احللقــة الدراســية اإلســبانية ومشــاركة بليــز
وغيانــا فــي احللقــة الدراســية اإلنكليزيــة عالمــة فارقــة ،حيــث لــم يســبق
ً
ُّ
أن تلقــى أي مــن هــذه البلــدان الثالثــة تدريبــا مــن مشــروع الهيئــة للتعلــم.
 –262وعقــدت سلســلة ثانيــة مــن احللقــات الدراســية الشــبكية باللغــة
اإلســبانية فــي الفتــرة مــن  28أيلول/ســبتمبر إلــى  1تشــرين األول/أكتوبــر
ً
ويومــي  25و 26تشــرين الثاني/نوفمبــر  2020اســتفاد منهــا  43مســؤوال
مــن ثالثــة بلــدان :إكــوادور وبيــرو وكولومبيــا .وقــد صممــت تلــك احللقــات
الشــبكية ملســاعدة احلكومــات علــى تقديــر املــواد اخلاضعــة للمراقبــة
وتقــدمي بيانــات دقيقــة عنهــا لضمــان توافرهــا إلــى جانــب منــع تســريبها
وإســاءة اســتعمالها.
ُّ
 –263وفي  3آذار/مارس  ،2020أطلق مشروع الهيئة للتعلم إصدارات
باللغــة اإلســبانية مــن منائطــه التعليميــة فــي حــدث جانبــي عقــد أثنــاء
الــدورة الثالثــة والســتني للجنــة املخــدرات .وأتــاح ذلــك احلــدث اجلانبــي،
الــذي نظمتــه حكومــة الســلفادور بالتعــاون مــع الهيئــة وحكومــات االحتــاد
الروســي وأســتراليا وإكــوادور وباراغــواي وبلجيــكا وبيــرو واجلمهوريــة
الدومينيكيــة وســنغافورة وشــيلي وغواتيمــاال واملكســيك وهنــدوراس
وهولنــدا فرصــة للمســتفيدين مــن مشــروع الهيئــة واملســاهمني فيــه
لتســليط الضــوء علــى أهميــة بنــاء قــدرات الســلطات الوطنيــة املختصــة.
وقــد اعترفــت الــدول األعضــاء بأهميــة بنــاء القــدرات هــذا فــي الوثيقــة
اخلتاميــة املعنونــة “التزامنــا املشــترك بالتصــدي علــى نحــو فعــال ملشــكلة
املخــدرات العامليــة ومواجهتهــا” ،التــي اعتمــدت فــي الــدورة االســتثنائية
الثالثــن للجمعيــة العامــة ،والتــي أعــادت جلنــة املخــدرات تأكيدهــا فــي
قراريهــا  5/62و.8/62

 –264وســلطت جلنــة املخــدرات ،فــي قرارهــا  ،3/63الــذي اتخذتــه
ُّ
فــي آذار/مــارس  ،2020الضــوء علــى أعمــال مشــروع الهيئــة للتعلــم لعــام
آخــر علــى التوالــي وشــجعت علــى اســتمراره .وفــي إطــار تنفيــذ الواليــات
ً
الــواردة فــي قــرارات اللجنــة  3/63و 5/62و ،8/62تطلــب الهيئــة مزيــدا
مــن الدعــم مــن اجلهــات املانحــة لتوســيع ومواصلــة تنفيــذ األنشــطة فــي
ُّ
مشــروع الهيئــة للتعلــم.
 –265وقــد ازداد الطلــب علــى منائــط تدريــب املشــروع منــذ تفشــي
كوفيــد– 19وفــرض القيــود التــي أثــرت علــى القــدرة علــى إجــراء التدريــب
ً
وجهــا لوجــه .وفــي  2تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020تلقــى املشــروع طلبات
ً
ً
للتســجيل فــي منائــط التعلــم اإللكترونــي مــن  812مســؤوال حكوميــا مــن
ً
ً
 101بلــدا وإقليمــا .وعنــد إمتــام النمائــطُ ،يعتــرف باملشــاركة فيهــا مبنــح
شــهادة إمتــام دراســة .وحتــى تاريــخ  2تشــرين الثاني/نوفمبــر ،2020
صــدر ما مجموعــه  680شــهادة .وميكــن طلــب التســجيل فــي النمائــط
عــن طريــق البريــد اإللكترونــي (.)incb.learning@un.org
 –266وتقــدم منائــط املشــروع الثــاث ،املتوافــرة باللغتــن اإلســبانية
واإلنكليزيــة منــذ آذار/مــارس  ،2020تدريبــا تفاعليــا بشــأن نظــام
تقديــرات العقاقيــر املخـ ِّـدرة ،ونظــام تقديــر املؤثــرات العقليــة ،وتقديــرات
ِّ
االحتياجــات الســنوية املشــروعة مــن واردات ســائف املنشــطات
األمفيتامينيــة .وقــد وضعــت هــذه النمائــط ملســاعدة الســلطات الوطنيــة
املختصــة فــي بنــاء القــدرات واحلفــاظ علــى اســتمرارية املعــارف ذات
الصلــة بالرغــم مــن تبديــل املوظفــن.
 –267ويســر الهيئــة أن تنــوه باالســتقبال اإليجابــي لنمائــط التعلــم
اإللكترونــي وتواصــل تشــجيع جميــع احلكومــات علــى تســجيل املســؤولني
املعنيــن فــي ســلطاتها الوطنيــة املختصــة لالســتفادة منهــا .وتدعــو
احلكومــات كذلــك إلــى إبــداء التعليقــات وتقــدمي االقتراحــات الالزمــة
إلعــداد مزيــد مــن أنشــطة التدريــب .وتتطلــع الهيئــة إلــى الوصــول إلــى
جمهــور أوســع نطاقــا مــن خــال إعــداد منائــط إضافيــة وترجمتهــا إلــى
لغــات أخــرى مــن لغــات األمم املتحــدة الرســمية.
 –268وتعــرب الهيئــة عــن امتنانهــا حلكومــات االحتــاد الروســي
وأســتراليا وبلجيــكا وتايلنــد وفرنســا والواليــات املتحــدة ملــا قدمتــه مــن
ُّ
مســاهمات إلــى مشــروع الهيئــة للتعلــم وتكــرر دعوتهــا احلكومــات إلــى أن
تنظــر فــي دعــم املشــروع دعمــا نشــطا مــن خــال املشــاركة فــي أنشــطته
وتوفيــر املــوارد الالزمــة لضمــان اســتمراره وتوســيع نطاقــه.

النظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير
ً
 –269عمــا باملــادة  31مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة،
واملــادة  12مــن اتفاقيــة ســنة  ،1971وقــرارات املجلــس االقتصــادي
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واالجتماعــي ذات الصلــة ،تتطلــب التجــارة الدوليــة فــي العقاقيــر
ً
املخـ ِّـدرة واملؤثــرات العقليــة أذونــا لالســتيراد والتصديــر علــى الســواء.
وبالنظــر إلــى تزايــد حجــم التجــارة املشــروعة فــي املــواد اخلاضعــة
للمراقبــة علــى الصعيــد الدولــي ،مما يــؤدي إلــى تزايــد أعبــاء العمــل
لــدى الســلطات الوطنيــة املختصــة ،بــات حتديــث نظــام أذون االســتيراد
والتصديــر ضــرورة أساســية للحــد مــن مخاطــر التســريب ،مــع احلــرص
علــى االســتمرار فــي ضمــان توافــر كميــات كافيــة مــن تلــك املــواد ُّ
وتيســر
احلصــول عليهــا.
 –270والنظــام الدولــي ألذون االســتيراد والتصديــر  I2ESهــو
نظــام إلكترونــي قائــم علــى الشــبكة العامليــة (الويــب) اســتحدثته الهيئــة
بالتعــاون مــع املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،وبدعــم مالــي وتقنــي
مــن الــدول األعضــاء ،وقــد ُص ِّمــم مــن أجــل تعزيــز التجــارة اإللكترونيــة
(الالورقيــة) فــي املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة مــن خــال تســهيل
التبــادل اإللكترونــي ألذون االســتيراد والتصديــر.
ِّ
 –271ويوفــر هــذا النظــام ،املتــاح جلميــع احلكومــات مجانــا ،منصــة
آمنــة ومأمونــة الســتصدار أذون االســتيراد والتصديــر وتبادلهــا بــن
املتاجــرة ،مــع كفالــة االمتثــال التــام جلميــع أحــكام اتفاقيــة
البلــدان
ِ
ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة واتفاقيــة ســنة  .1971ويســاعد النظــام
الســلطات الوطنيــة املختصــة علــى احلــد مــن األخطــاء فــي إدخــال
البيانــات وتوفيــر الوقــت وتكاليــف االتصــاالت.
 –272ويجــري التوفيــق بــن تقديــرات االحتياجــات املطلوبــة مــن
العقاقيــر املخـ ِّـدرة واملؤثــرات العقليــة ،التــي حتددهــا الــدول األطــراف
وتعتمدهــا الهيئــة ،وبيانــات النظــام بصــورة متزامنــة تلقائيــا .وبعــد
يحســب النظــام فــي الوقــت احلقيقــي ما تبقــى
اعتمــاد إذن االســتيرادِ ،
مــن الرصيــد املتــاح للبلــد املســتورد مــن تلــك التقديــرات .وميكــن للشــركاء
التجاريــن املسـ َّـجلني لــدى املنصــة االطــاع علــى تلــك املعلومــات فــي أي
املتاجــرة أن تســتخدم هــذا النظــام
وقــت .كمــا ميكــن لســلطات البلــدان
ِ
ً
فــي التواصــل اآلمــن وتبــادل املعلومــات مباشــرة فيمــا بينهــا ،فــي حالــة
طلــب مزيــد مــن التوضيــح فيمــا يخــص أي طلــب معاملــة.
ً
 –273وخالفــا للنظــم الورقيــة ،التــي ال ميكــن فيهــا اتخــاذ أي خطــوات
تاليــة فــي معاجلــة األذون إال بعــد إرســالها وتلقيهــا بصــورة ماديــة ،يتيــح
التبــادل اإللكترونــي ألذون االســتيراد والتصديــر ،باســتعمال النظــام ،نقــل
املتاجــرة ،مما يسـ ِّـهل تســريع عمليــة املوافقــة.
البيانــات آنيــا بــن البلــدان
ِ
ومــن أجــل توفيــر نظــام إلكترونــي الورقــي بالكامــل للتجــارة الدوليــة،
أتاحــت الهيئــة للحكومــات إمكانيــة اســتخدام التوقيعــات اإللكترونيــة مــع
َ
أذون االســتيراد والتصديــر املعالجــة باســتخدام النظــام.
 –274وفــي الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الثالثــن للجمعيــة
العامــة ،أوصــى رؤســاء الــدول واحلكومــات بتســريع عمليــة إصــدار أذون

االســتيراد والتصديــر اخلاصــة بالتجــارة الدوليــة املشــروعة فــي العقاقيــر
املخـ ِّـدرة واملؤثــرات العقليــة باســتخدام النظــام.
 –275وقــد حــددت جلنــة املخــدرات ،فــي قراراتهــا  6/55و10/57
و 10/58و ،5/61تدابيــر لتوطيــد نظــام ألذون االســتيراد والتصديــر،
ودعــت أمانــة الهيئــة إلــى تولــي إدارة النظــام ورصــده وتقــدمي تقريــر عــن
التقــدم املحــرز بشــأن تنفيــذه.
 –276ويبــرز ظهــور جائحــة كوفيــد– 19فــي أوائــل عــام  2020الــدور
املهــم الــذي يؤديــه النظــام الدولــي ألذون االســتيراد والتصديــر I2ES
فــي النظــام الدولــي ملراقبــة املخــدرات .وتنــوه الهيئــة بــأن بلدانــا كثيــرة
قــد شــرعت فــي اتخــاذ إجــراءات طارئــة للتعجيــل بعمليــة اإلذن بالتجــارة
فــي العقاقيــر املخـ ِّـدرة واملؤثــرات العقليــة مــن أجــل االســتجابة للطلــب
املتزايــد الناجــم عــن اجلائحــة علــى األدويــة التــي حتتــوي علــى مــواد
خاضعــة للمراقبــة .وقــد متكنــت عــدة بلــدان مســجلة بالفعــل فــي النظــام
مــن االســتفادة مــن مزايــا املنصــة لتلبيــة احتياجاتهــا بســرعة.
ً
 –277وإضافــة إلــى ذلــك ،عجلــت أمانــة الهيئــة تســجيل احلكومــات
للســماح لهــا باســتخدام النظــام وأتاحــت منتــدى ُم َّ
ؤمنــا فــي املنصــة حتــى
يتســنى للســلطات الوطنيــة املختصــة تبــادل املعلومــات املتعلقــة بالتدابيــر
اخلاصــة التــي تتخذهــا كل منهــا لضمــان توافــر املــواد اخلاضعــة للمراقبة
أثنــاء جائحــة كوفيــد–.19
ً
 –278وتالحــظ الهيئــة أنــه خــال فتــرة الـ  12شــهرا املنتهيــة فــي
 1تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020أي بعــد نحــو ســت ســنوات علــى
إطــاق النظــام ُ ،I2ESســجلت  23حكومــة فــي النظــام ،فارتفــع إجمالــي
عــدد احلكومــات املســجلة فيــه إلــى  87حكومــة ،لــدى  68حكومــة منهــا
حســابات نشــطة يديرهــا مشــرفون .وقــد أدخلــت نســبة بلغــت  24فــي
املائــة مــن تلــك البلــدان التــي لديهــا حســابا نشــطا بيانــات فــي النظــام
خــال عــام .2020
 –279ومــن أجــل تشــجيع مزيــد مــن الــدول األعضــاء علــى اعتمــاد
النظــام ،نفــذت الهيئــة أنشــطة متعــددة للتعريــف بالنظــام وحتســن
القــدرات التقنيــة التــي تتمتــع بهــا الســلطات الوطنيــة املختصــة.
 –280وفــي كانــون األول/ديســمبر ُ ،2019عقــدت عــدة حلقــات دراســية
شــبكية تقنيــة لعــرض وظائــف النظــام علــى الســلطات الوطنيــة املختصــة
فــي الدامنــرك والســويد والتفيــا والنرويــج .وفــي شــباط/فبراير ،2020
قــدم عــرض تقنــي مــن خــال حلقــة دراســية شــبكية إلــى ممثلــن مــن
الســلطة الوطنيــة املختصــة فــي ليتوانيــا .وعقــدت حلقــة دراســية شــبكية
مماثلــة ملمثلــي لكســمبرغ فــي آذار/مــارس .وفــي أيار/مايــو ،عقــدت
حلقــة أخــرى لبلغاريــا وبوتــان ُ
وعمــان وموزامبيــق لعــرض وظائــف النظــام
التقنيــة علــى ممثلــي ســلطاتها املختصــة.
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 –281وفــي ضــوء قيــود الســفر التــي ال تــزال مفروضــة فــي البلــدان
التــي حتتــاج إلــى مســاعدة تقنيــة تتعلــق بذلــك النظــام ،أعربــت دول
أعضــاء أخــرى عــن رغبتهــا فــي االســتفادة مــن أنشــطة التدريــب املقدمــة
عــن طريــق االتصــال احلاســوبي املباشــر .ولــذا ،مــن املقــرر عقــد مزيــد
مــن الــدورات التدريبيــة بهــذه الطريقــة.
 –282وال ميكــن اســتكمال وتعزيــز اجلهــود التــي تبذلهــا الهيئــة إال
بالتــزام الــدول األعضــاء املتواصــل بدعــم اعتمــاد النظــام باعتبــاره اخليــار
املناســب بشــكل واضــح لتطبيــق نظــام رقمــي للتجــارة الدوليــة فــي املــواد
اخلاضعــة للمراقبــة .وقــد دعــت جلنــة املخــدرات ،فــي قرارهــا ،5/61
الــدول األعضــاء إلــى النظــر فــي توفيــر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة مــن
أجــل صيانــة النظــام وتعزيــز اســتعماله.
 –283وبنـ ً
ـاء علــى التوصيــات الــواردة فــي قــراري اللجنــة 10/58
و ،5/61ما فتئــت الهيئــة تعــرب عــن احلاجــة إلــى مــوارد مــن خــارج
امليزانيــة مــن أجــل التوعيــة بالنظــام  ،I2ESوحتســن قــدرة احلكومــات
علــى اســتخدامه وتوســيع وظائفــه مــن أجــل التصــدي للتحديــات التــي
تواجههــا تلــك الــدول.
 –284ومــن شــأن إطــاق واجهــة بينيــة متعــددة اللغات أن ييســر اعتماد
النظــام فــي مزيــد مــن البلــدان واملناطــق .ومن شــأن إمكانيــة إضافة املواد
َ
اخلاضعــة للمراقبــة علــى الصعيــد الوطنــي إلــى أذون االســتيراد املعالجــة
بواســطة النظــام متكــن الســلطات الوطنيــة املختصــة مــن االمتثــال
ُّ
لاللتزامــات القانونيــة الداخليــة وجتنــب عــبء تســيير نظامــن متوازيــن
علــى الصعيــد العملياتــي ،أحدهمــا يخــص املــواد اخلاضعــة للمراقبــة
علــى الصعيــد الوطنــي ،واآلخــر يخــص املــواد اخلاضعــة للمراقبــة علــى
ً
الصعيــد الدولــي .وإضافــة إلــى ذلــك ،فــإن بيانــات العمليــات التجاريــة
املخزونــة فــي النظــام ميكــن تصديرهــا ألغــراض ما بعــد املعاجلــة ،وهــو
ما مــن شــأنه أن يســاعد الســلطات املختصــة علــى تســريع عمليــة إبــاغ
الهيئــة باملعلومــات املطلوبــة عــن املــواد اخلاضعــة للمراقبــة مبوجــب
املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات.
 –285وفــي الوقــت نفســه ،ال تــزال احلاجــة إلــى توفيــر الدرايــة الفنيــة
الالزمــة لتشــغيل النظــام وااللتــزام باســتخدامه علــى مســتوى صنــع
القــرار مــن العوائــق الكبيــرة التــي يتعــن جتاوزهــا .وتؤكــد الهيئــة مــن
ً
جديــد التزامهــا بالعمــل يــدا بيــد مــع الــدول األعضــاء بشــأن األنشــطة
التــي تشــجع علــى اعتمــاد النظــام علــى نطــاق أوســع وزيــادة مشــاركة
مســتخدميه.
 –286وتشــجع الهيئــة جميــع الــدول األعضــاء علــى االتصــال بأمانــة
الهيئــة مــن أجــل مناقشــة التحديــات التــي تواجههــا فــي اســتخدام النظــام
والتشــارك فــي وضــع خطــوات محــددة لتنفيــذ خريطــة طريــق تدمــج

النظــام فــي اإلجــراءات والسياســات احلكوميــة علــى الصعيــد الوطنــي
مــن أجــل اإلشــراف علــى مراقبــة العقاقيــر املخـ ِّـدرة واملؤثــرات العقليــة.
 –287وتدعــو الهيئــة الــدول األعضــاء ،التــي تســتخدم بالفعــل النظــام،
إلــى تبــادل جتاربهــا وخبراتهــا معهــا ومــع الــدول األعضــاء األخــرى،
ً
وخصوصــا مــع شــركائها التجاريــن الذيــن ال يســتخدمون املنصــة فــي
الوقــت احلالــي .كمــا تدعــو الــدول األعضــاء إلــى اإلعــراب عــن آرائهــا
فــي النظــام خــال االجتماعــات اإلقليميــة املعنيــة مبراقبــة املخــدرات
والرصــد الصحــي ،والتواصــل مــع نظرائهــا لتيســير التعــاون النشــط علــى
توســيع نطــاق اعتمــاد النظــام.
 –288ويتعــن علــى احلكومــات والهيئــة مواصلــة التعــاون علــى تطبيــق
النظــام مــن أجــل التحقيــق الكامــل لفوائــد املنصــة وتســهيل التجــارة
بوتيــرة أســرع فــي املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة.
 –289وتشــجع الهيئــة احلكومــات علــى أن تطلــب املســاعدة مــن
أمانتهــا فــي تطبيــق النظــام الدولــي ألذون االســتيراد والتصديــر I2ES
ودمجــه فــي أنظمتهــا الوطنيــة بوســائل منهــا توفيــر اإلرشــادات بشــأن
اخلطــوات األولــى والتدريــب األولــي ،إن لــم تكــن قــد قامــت بذلــك بعــد.
ُ
 –290وتــود الهيئــة أن تكــرر تذكيــر الــدول األعضــاء بضــرورة مواصلــة
تقــدمي الدعــم ،مبــا فــي ذلــك مــوارد مــن خــارج امليزانيــة ،مــن أجــل توســيع
نطــاق وظائــف النظــام وحــل املشــاكل التقنيــة التــي جتدهــا احلكومــات
وتوســيع نطــاق التدريــب وزيــادة دعــم البلــدان فــي اعتمــاد املنصــة
وتنفيذهــا.

البرنامج العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة
تــكل شــبكات جهــات الوصــل التابعــة للبرنامــج العاملــي
 –291ش
لالعتــراض الســريع للمــواد اخلطــرة (برنامــج “غريــدس” ())GRIDS
جوهــر األنشــطة املنفــذة فــي إطــار مشــروعي الهيئــة التشــغيليني بشــأن
املــواد اخلطــرة ،وهمــا مشــروع آيــون ومشــروع الشــراكات العملياتيــة
للتصــدي لتوزيــع املؤثــرات األفيونيــة وبيعهــا غيــر املشــروعني (مشــروع
“أوبيويــدس” ( .))OPIOIDSوتتألــف هــذه الشــبكات مــن بنيــة أساســية
متكــن مــن ســرعة تبــادل املعلومــات واإلنــذارات ،وتســهل اإلجــراءات
التنفيذيــة الثنائيــة واملتعــددة األطــراف التــي تســاعد فــي التحقيقــات،
وتــزود الــوكاالت املشــاركة بحلــول عمليــة لوقــف االجتــار باملــواد غيــر
املجدولــة .وفــي  1تشــرين األول/أكتوبــر  ،2020كان هنــاك  1 421جهــة
وصــل ملشــروع أيــون ميثلــون  471وكالــة تابعــة لـ  176حكومــة وكان هنــاك
 1 398جهــة وصــل ملشــروع “أوبيويــدس” ميثلــون  165حكومــة.
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ُ
 –292وقــد أنشــئ نظــام آيونيكــس فــي عــام  ،2014ولديــه اآلن
ً
 773مســتعمال مــن العاملــن فــي هيئــات إنفــاذ القانــون والهيئــات
التنظيميــة مــن  138حكومــة و 15منظمــة دوليــة يتلقــون إخطاراتــه
ُ َّ
املتعلقــة باالجتــار .ومتثــل املعلومــات التــي تبلــغ عــن طريــق نظــام آيونيكس
واملعلومــات االســتخبارية املســتمدة منــه أكثــر مــن  13 000حادثــة تتعلــق
بـ  209أنــواع فريــدة مــن املؤثــرات النفســانية اجلديــدة ،و 15فــي املائــة
مــن تلــك األنــواع هــي مؤثــرات أفيونيــة اصطناعيــة غيــر طبيــة ومــواد
خطــرة ذات الصلــة بالفنتانيــل .وتشــجع الهيئــة حكومــات أذربيجــان،
وإريتريــا ،وإســواتيني ،وأنــدورا ،وأوغنــدا ،وإيــران (جمهورية–اإلســامية)،
وبنمــا ،وبوركينــا فاســو ،وبورونــدي ،وبيــاروس ،وتركمانســتان ،وتشــاد،
وتوغــو ،وتوفالــو ،وتونغــا ،وتيمور–ليشــتي ،واجلزائــر ،وجــزر القمــر،
وجــزر مارشــال ،وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى ،واجلمهوريــة العربيــة
الســورية ،وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة ،وجمهوريــة الكونغــو
الدميقراطيــة ،وجمهوريــة مولدوفــا ،وجنــوب الســودان ،وجيبوتــي،
وزامبيــا ،وزمبابــوي ،وســاموا ،وســان تومــي وبرينســيبي ،وســان مارينــو،
وســلوفينيا ،وســيراليون ،وسيشــيل ،وصربيــا ،والصومــال ،وطاجيكســتان،
وعمــان ،وغابــون ،وغامبيــا ،وغينيــا االســتوائية ،وغينيا–بيســاو ،وفانواتــو،
وقيرغيزســتان ،وكابــو فيــردي ،وكازاخســتان ،والكرســي الرســولي،
والكونغــو ،والكويــت ،وليبريــا ،وليختنشــتاين ،وليســوتو ،ومدغشــقر،
واملغــرب ،ومقدونيــا الشــمالية ،ومــاوي ،وملديــف ،ومنغوليــا ،وموريتانيا،
وموناكــو ،وميكرونيزيــا (واليات–املوحــدة) ،ونــاورو ،ونيبــال ،ونيــوي،
وهنــدوراس ،واليمــن ،باإلضافــة إلــى حكومــة كوســوفو ((6(،علــى أن تعــن
جهــة وصــل لهيئــة إنفــاذ القانــون وجهــة وصــل للهيئــة التنظيميــة لديهــا
لكــي تتبــادل االتصــاالت باســتخدام نظــام آيونيكــس.
ً
ً
ً
ً
 –293وفــي عــام  ،2020جــرى تعميــم  11إنــذارا عامليــا ســريا وإشــعارا
ً
خاصــا علــى شــبكات جهــات الوصــل التابعــة لبرنامــج “غريــدس” ،مبــا فــي
ذلــك إخطــار ُعمــم في أيار/مايو  2020بشــأن ظهــور مادة األيزوتونيتازين
وتزايــد حــاالت اإلبــاغ عنهــا ،وهــي مؤثــر أفيونــي اصطناعــي قــوي ،وأحد
نظائــر اإلتونيتازيــن غيــر اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة .وقــد وضعــت مــادة
ً
ً
االيزونيتازيــن الحقــا فــي جــدول مؤقــت فــي الواليــات املتحــدة اعتبــارا من
آب/أغســطس 2020؛ ثــم اســتهلت املفوضيــة األوروبيــة عمليــة حظرهــا
عبــر االحتــاد األوروبــي فــي أيلول/ســبتمبر؛ واســتعرضت جلنــة اخلبــراء
املعنيــة باالعتمــاد علــى األدويــة ،التابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة ،فــي
اجتماعهــا الثالــث واألربعــن الــذي عقــد فــي تشــرين األول/أكتوبــر ،2020
تلــك املــادة مــن أجــل تقريــر إدراجهــا حتــت املراقبــة الدوليــة.
 –294وواصــل برنامــج “غريــدس” تزويــد املوظفــن فــي جميــع أنحــاء
العالــم بوصــات الوصــول إلــى أدوات املعلومــات االســتخبارية التابعــة
للهيئــة وتدريبهــم علــى اســتخدامها طــوال فتــرة جائحــة كوفيــد–19
اجلاريــة ،مــن خــال تكنولوجيــات التعلــم عــن بعــد .وفــي الفتــرة مــن
ُ
( ((6تـفـهــم أي إش ــارة إلــى كوسوفو باملعنى ال ــوارد فــي قــرار مجلس األمــن
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 1كانــون الثاني/ينايــر إلــى  1تشــرين األول/أكتوبــر ُ ،2020عقــدت
 50دورة تدريبيــة فــي إطــار هــذا البرنامــج بشــأن مواضيــع شــملت تبــادل
املعلومــات باســتخدام نظــام آيونيكــس ،وتطويــر املعلومــات االســتخبارية،
والتوعيــة باملــواد النفســانية اجلديــدة ،واملناولــة اآلمنــة للمؤثــرات
األفيونيــة وطرائــق منعهــا .وشــارك فــي تلــك الــدورات التدريبيــة
ما مجموعــه  1 108مــن موظفــي إنفــاذ القانــون والهيئــات التنظيميــة
ميثلــون  104حكومــات ومنظمــات دوليــة.
 –295وفــي عــام  ،2020عقــد برنامــج “غريــدس” عــدة اجتماعــات
ومناســبات ألفرقــة خبــراء جمعــت شــركاء بارزيــن مــن القطــاع اخلــاص
العاملــي ،مبــا فــي ذلــك ســجالت أســماء النطاقــات املتخصصــة علــى
شــبكة اإلنترنــت وأمنــاء تلــك الســجالت ،وشــركات محــركات البحــث
علــى اإلنترنــت ،وشــركات وســائل التواصــل االجتماعــي ،ومشــغلو القطــاع
اخلــاص خلدمــات البريــد العــادي والســريع ،وخدمــات التوصيــل الســريع،
بهــدف التعــاون مــع حكومــات الــدول األعضــاء ،والتعــاون مــن خاللهــا
مــع الهيئــة .وتواصــل الهيئــة مســاعدة احلكومــات فــي جهودهــا الراميــة
إلــى تعزيــز التعــاون الطوعــي مــع الشــركاء مــن القطــاع اخلــاص علــى
منــع وقــوع الصناعــات املشــروعة عرضــة الســتغالل املتجريــن بالفنتانيــل
وغيرهــا مــن املــواد اخلطــرة.
َّ
املحدثــة
 –296وفــي أيلول/ســبتمبر  ،2020أصــدرت الهيئــة قائمتهــا
للمــواد الفنتانيليــة التــي ليــس لهــا اســتخدام قانونــي معــروف وقدمتهــا
إلــى احلكومــات وشــركائها مــن القطــاع اخلــاص واملنظمــات الدوليــة.
وقــد حــددت القائمــة  144مــادة مــن املــواد الفنتانيليــة التــي أجتــر بهــا
أو ضبطــت ،وعثــر عليهــا فــي مبيعــات اإلنترنــت غيــر املشــروعة ،أو التــي
صنعــت ووجــدت فــي تقاريــر ُّ
الســمية أو تقاريــر احلــوادث ذات الصلــة.
ومــن أصــل جميــع تلــك املــواد املدرجــة فــي القائمــة ،هنــاك  122مــادة غيــر
ً
مدرجــة حاليــا فــي جــداول أي مــن املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات.
ومنــذ بــدء العمــل بالقائمــة األوليــة فــي حزيران/يونيــه  ،2018مت حتديــد
أكثــر مــن  50مــادة إضافيــة ومت إدراجهــا فــي القائمــة .وقــد عممــت
الهيئــة تلــك القائمــة فــي رســالة علــى جميــع احلكومــات ،وقدمتهــا إلــى
جميــع جهــات الوصــل التابعــة لبرنامــج “غريــدس” ،وعممتهــا ،عــن طريــق
احلكومــات ،علــى الشــركاء مــن القطــاع اخلــاص ،ونشــرتها علــى صفحــة
الهيئــة علــى شــبكة اإلنترنــت اخلاصــة مبشــروع “أوبيويــدس” .وتشــجع
الهيئــة احلكومــات والشــركاء فــي الصناعــة علــى االمتنــاع ،علــى نحــو
طوعــي ،عــن تصنيــع أي مــن املــواد املدرجــة فــي تلــك القائمــة ،وتســويقها
واســتيرادها وتصديرهــا وتوزيعهــا.
 –297وفــي إطــار برنامــج “غريــدس” ،تيســر الهيئــة اســتخدام موظفــي
إنفــاذ القانــون والهيئــات التنظيميــة لنظــام “آيونيكــس” الــذي متلــك الهيئــة
حقــوق ملكيتــه مــن أجــل ضمــان تبــادل املعلومــات اآلنيــة املتعلقــة باالجتــار
باملــواد اخلطــرة ومنصــة االتصــال اخلاصــة بعمليــات جمــع املعلومــات
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االســتخبارية التــي تنســق الهيئــة شــؤونها .وفــي عــام  ،2019نســقت
الهيئــة عمليتــن همــا عمليــة “فاســت فــوروورد” وعمليــة “ترانــس”.
ُ
 –298واســتهدفت عمليــة فاســت فــوروورد ،التــي أطلقــت فــي كانــون
الثاني/ينايــر  ،2019الكشــف عــن املصــادر الرئيســية ونقــاط إعــادة
التوزيــع التــي تشــمل الفنتانيــل ونظائــره واملــواد ذات الصلــة التــي ُي َّتجــر
بهــا باســتخدام اخلدمــات الدوليــة للبريــد العــادي والســريع والتوصيــل
الســريع .وشــملت العمليــة  45حكومــة ووكالتــن دوليتــن ،وأســفرت
عــن كشــف  53اتصــاال بشــأن مــواد مســتهدفة ،مــع ضبــط أكثــر مــن 29
َ
كيلوغرامــا ،ومنــع الســلطات فــي كنــدا عمليــة لتوزيــع الفنتانيــل.
 –299أمــا عمليــة ترانــس ،التــي أطلقــت فــي كانــون األول/
ديســمبر  ،2019فقــد اســتهدفت املتجريــن بالكيتامــن غيــر الطبــي
ً
والترامــادول ،وشــملت التعــاون مــع  131ضابطــا مــن  74حكومــة ،عــاوة
علــى املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنتربــول) ،ومنظمة اجلمارك
فــي أوقيانوســيا ،واالحتــاد البريــدي العاملــي ،ومنظمــة اجلمــارك العامليــة.
وأبلغــت احلكومــات عــن  91حادثــة مــن خــال نظــام “آيونيكــس” شــملت
ُ
 35بلــدا وإقليمــا ،وأبلــغ عــن ضبــط أكثــر مــن  470كيلوغرامــا مــن
الكيتامــن و 957 000قــرص مــن الترامــادول .وأفــادت الســلطات الهنديــة
بتفكيــك أول جهــة بائعــة فــي الشــبكة اخلفيــة كانــت تنفــذ عمليــة توزيــع
عامليــة ،حيــث أدت التحقيقــات الالحقــة إلــى ضبــط  135كيلوغرامــا
و 112 000قــرص مــن املؤثــرات النفســانية وإلقــاء القبــض علــى أربعــة
مشــتبه فيهــم.

مشروع “بريزم” ومشروع “كوهيجن”
 –300مشــروع “بريــزم” ومشــروع “كوهيجــن” همــا املبادرتــان الدوليتــان
اللتــان تقودهمــا الهيئــة وجتمعــان بــن جهــات وصــل تنفيذيــة مــن أكثــر
مــن  140حكومــة فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن أجــل التصــدي لتســريب
املــواد الكيميائيــة املســتخدمة فــي الصنــع غيــر املشــروع للمخــدرات
االصطناعيــة (“بريــزم”) ،والهيرويــن والكوكايــن (“كوهيجــن”).
 –301فقــد قدمــت احلكومــات املشــاركة وتلقــت معلومــات عــن
االجتاهــات الناشــئة فــي االجتــار ،وحــددت أســاليب عمــل ،وتبادلــت
بيانــات عــن األنشــطة املتصلــة بتســريب الســائف واملــواد الكيميائيــة
غيــر املجدولــة .وتواصــل الهيئــة مســاعدة تلــك احلكومــات بصــورة
منتظمــة مــن خــال عملهــا كجهــة وصــل لتبــادل هــذه املعلومــات ،بســبل
منهــا نظــام “بيكــس” ،ونشــر التنبيهــات اخلاصــة .وخــال الفتــرة املشــمولة
بالتقريــرُ ،عممــت  10تنبيهــات خاصــة علــى جميــع احلكومــات املشــاركة،
منهــا مــا كان موضوعــه ما يلــي( :أ) الصنــع غيــر املشــروع للميثامفيتامــن
فــي أفغانســتان؛ (ب) االجتاهــات الســائدة فــي الســائف فــي مجــال
الصنــع غيــر املشــروع للفنتانيــل؛ (ج) االجتاهــات الســائدة فــي زيــادة

كفــاءة صنــع امليثامفيتامــن القائــم فــي صنعــه علــى مــادة –1فينيــل––2
بروبانــون؛ (د) الشــحنات املشــبوهة املحتويــة علــى مــواد كيميائيــة متجهــة
إلــى ميامنــار؛ (ه) أنشــطة توعويــة عــن بيــع معــدات تســتخدم فــي الصنــع
غيــر املشــروع للمخــدرات عبــر منصــات التجــارة اإللكترونيــة.
 –302وتتولــى توجيــه كال املشــروعني فرقــة العمــل املعنيــة بالســائف
التابعــة للهيئــة .وقــد اجتمعــت تلــك الفرقــة مرتــن فــي عــام 2020
لتبــادل املعلومــات بشــأن أحــدث االجتاهــات فــي طرائــق االجتــار
بالســائف فــي مختلــف مناطــق العالــم ،ومناقشــة خيــارات التصــدي
النتشــار املــواد الكيميائيــة غيــر املجدولــة و“الســائف املحـ َّـورة” الالزمــة
للهيرويــن والكوكايــن واملخــدرات االصطناعيــة .وناقشــت فرقــة العمــل
ً
أيضــا املســائل املتعلقــة بالشــراكات بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،مبــا
فــي ذلــك الشــواغل املتعلقــة بتعــرض شــركات صنــع املــواد الكيميائيــة
لصعوبــات اقتصاديــة نتيجــة جلائحــة كوفيــد– ،19والتدابيــر الالزمــة
للتعــرف املبكــر علــى تلــك الشــركات ملنــع دفعهــا نحــو القيــام بأنشــطة
غيــر مشــروعة.
ً
 –303ومنــذ كانــون الثاني/ينايــر  ،2019دربــت الهيئــة  313موظفــا
ً
ً
مــن املوظفــن التنظيميــن وموظفــي إنفــاذ القانــون مــن  34بلــدا وإقليمــا
(أنتيغوا وبربودا ،إندونيســيا ،بربادوس ،برمودا ،بليز ،ترينيداد وتوباغو،
تونــس ،جامايــكا ،جــزر البهامــا ،جــزر كاميــان ،دومينيــكا ،ســانت فنســنت
وجــزر غريناديــن ،ســانت كيتــس ونيفــس ،ســانت لوســيا ،ســلوفاكيا،
ســنغافورة ،ســورينام ،الصــن ،العــراق ،غرينــادا ،غيانــا ،الفلبــن ،فييــت
نــام ،قطــر ،كمبوديــا ،ليبيــا ،ماليزيــا ،مصــر ،اململكــة العربيــة الســعودية،
مونتســيرات ،ميامنــار ،النمســا ،هايتــي ،الهنــد) .وركــزت تدريبــات الهيئــة
علــى توفيــر الدعــم لتبــادل املعلومــات االســتخبارية ،مبــا فــي ذلــك مــن
خــال نظــام “بيكــس” ،وهــو املنصــة اآلمنة على اإلنترنت التي اســتحدثتها
الهيئــة لتعزيــز االتصــاالت فــي الوقــت احلقيقــي وتبــادل املعلومــات بــن
الســلطات الوطنيــة بشــأن احلــوادث املتعلقــة بالســائف.
 –304وفــي عــام  ،2020أســفر التعــاون بــن الهيئــة ،ووكالــة االحتــاد
األوروبــي للتعــاون فــي مجــال إنفــاذ القانــون (يوروبــول) ،وســلطات
إيــران (جمهورية–اإلســامية) وبلغاريــا وتركيــا وهولنــدا عــن الكشــف
عــن صــات مشــتبه فيهــا بــن ســت ضبطيــات ألنهيدريــد اخلــل الــذي
يصنــع فــي أوروبــا وغــرب آســيا منــذ عــام  .2017ومتثــل القضايــا الســت،
ُ
التــي تشــمل قرابــة  22 000لتــر مــن أنهيدريــد اخلــل ،أكبــر عــدد كشــف
عنــه حتــى اآلن مــن الضبطيــات املترابطــة للســائف اســتنادا إلــى حتليــل
ُ
املعلومــات االســتخبارية التــي أبلــغ عنهــا مــن خــال تنبيــه صــادر فــي إطــار
مشــروع “كوهيجــن” ونظــام “بيكــس” .وال تــزال التحقيقــات جاريــة.
 –305وتشــجع الهيئــة جميــع احلكومــات علــى االســتفادة مــن آليــات
التعــاون العامليــة القائمــة فــي إطــار مشــروع “بريــزم” ومشــروع “كوهيجــن”
مــن أجــل جمــع وتبــادل املعلومــات عــن االجتاهــات اجلديــدة لالجتــار
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بالســائف وعــن التنظيمــات اإلجراميــة الضالعــة فــي هــذا االجتــار
وكيفيــة قيامهــا بعملياتهــا ،ومــن أجــل اســتخدام هــذه املعرفــة إلعــداد
ســمات مخاطــر محــددة والقيــام بعمليــات مشــتركة ملنــع عمليــات
التســريب فــي املســتقبل .كمــا تؤكــد الهيئــة مجــددا توصياتهــا جلميــع
احلكومــات بــأن تكفــل التحديــث الدائــم لبيانــات االتصــال اخلاصــة
بجهــات الوصــل التابعــة لهــا املعنيــة مبشــروع “بريــزم” ومشــروع
“كوهيجــن” وضمــان مشــاركة تلــك اجلهــات بنشــاط فــي العمليــات
ذات الصلــة فــي إطــار مشــروع “بريــزم” ومشــروع “كوهيجــن” ومتابعتهــا
لإلجــراءات املتوخــاة املحــددة.

الفصل الثالث
تحليل الوضع العالمي

ألف– القضايا العاملية
	–1ضمان احلصول على املواد اخلاضعة
للمراقبة وتوافرها لألغراض الطبية
والعلمية خالل جائحة كوفيد–19
وأثر اجلائحة على االجتار باملخدرات
واالقتصاد غير املشروع
ضمان احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة وتوافرها
لألغراض الطبية والعلمية خالل جائحة كوفيد–19
 –306منــذ بدايــة عــام  ،2020أدت جائحــة كوفيــد– 19إلــى ظهــور
حتديــات غيــر مســبوقة تواجههــا اقتصــادات جميــع البلــدان ونظــم
الصحــة العامــة بهــا .وقــد أدت عمليــات اإلغــاق ،مبــا فيهــا إغــاق
احلــدود ،وتدابيــر التباعــد االجتماعــي التــي اعتمدتهــا معظــم البلــدان
للحــد مــن عــدد اإلصابــات واحتــواء الزيــادة فــي انتشــار الفيــروس إلــى
اختبــار قــدرة املجتمــع الدولــي علــى ضمــان احلصــول علــى كميــات كافيــة
مــن األدويــة اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة وإتاحتهــا ملــن هــم بحاجــة إليهــا.
 –307وتأثــرت سلســلة اإلمــداد العامليــة باألدويــة منــذ شــباط/
فبرايــر  2020نتيجــة لتعطــل تصنيــع املــواد األوليــة األساســية الالزمــة
إلنتــاج املكونــات الصيدالنيــة الفعالــة ،وإنتــاج املكونــات نفســها فــي بعــض
البلــدان الصناعيــة الرئيســية ،وكذلــك التحديــات اللوجســتية الناشــئة
عــن إغــاق احلــدود وغيــر ذلــك مــن سياســات التباعــد االجتماعــي التــي
اعتمدهــا عــدد مــن البلــدان.
ً
ُ
 –308وعــاوة علــى التحديــات التــي تواجه فــي احلصول على املكونات
الصيدالنيــة الفعالــة الالزمــة إلخضاعهــا ملزيــد مــن املعاجلــة وإنتــاج
األدويــة اجلنيســة الســتهالكها ،أدت الزيــادة الكبيــرة فــي الطلــب علــى

األدويــة الالزمــة لعــاج مرضــى كوفيــد– 19إلــى مزيــد مــن االنخفــاض
فــي توافــر بعــض األدويــة املحتويــة علــى مــواد خاضعــة للمراقبــة .وعلــى
وجــه اخلصــوص ،بلــغ الهيئــة أنبــاء عــن حــدوث نقــص فــي األدويــة
املحتويــة علــى مــواد خاضعــة للمراقبــة ،مثــل الفنتانيــل وامليــدازوالم ،فــي
ً
بعــض البلــدان ،وســاورها القلــق إزاء ذلــك األمــر الــذي كان مدفوعــا إلــى
حــد كبيــر بالزيــادات الكبيــرة فــي احلاجــة إلــى توفيــر وســيلة لتخفيــف
األلــم والتســكني للمرضــى الذيــن أدخلــوا إلــى وحــدات العنايــة املركــزة مــن
املصابــن بكوفيــد–.19
 –309وفــي ضــوء انخفــاض العــرض وزيــادة الطلــب ،اتخــذت بعــض
البلــدان عــددا مــن التدابيــر الطارئــة ،مبــا فــي ذلــك زيــادة املخزونــات
لتوفيــر مزيــد مــن االحتياطــات ،واللجــوء إلــى عقاقيــر بديلــة ،وفــرض
حظــر مؤقــت علــى تصديــر بعــض األدويــة ،ممــا أدى بــدوره إلــى حصــول
نقــص ببعــض األدويــة فــي بلــدان أخــرى ،واســتيراد أدويــة حتتــوي علــى
مــواد خاضعــة للمراقبــة مســجلة فــي بلــدان أخــرى.
ً
 –310وقــد جتلــى ارتفــاع الطلــب علــى مــواد معينــة جزئيــا فــي عــدد
مــن الطلبــات املقدمــة مــن احلكومــات منــذ آذار/مــارس  2020لزيــادة
تقديراتهــا ،وفــي زيــادة عــدد البلــدان التــي قــررت إصــدار أذون إلكترونيــة
ً
لالســتيراد والتصديــر بــدال مــن النســخ الورقيــة مــن تلــك األذون.
وســمحت عــدة حكومــات أيضــا بــأن تقــدم إلكترونيــا طلبــات احلصــول
علــى أذون اســتيراد وتصديــر للمخــدرات واملؤثــرات العقليــة ،وإخطــارات
عــدم االعتــراض علــى الســائف الكيميائيــة.
 –311وإلــى جانــب الصعوبــات التــي تواجههــا معظــم البلــدان فــي
شــراء املــواد اخلاضعــة املراقبــة وتوريدهــا ،أصبــح انقطــاع العالجــات
واخلدمــات املقدمــة إلــى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحــة
عقليــة واضطرابــات تعاطــي املخــدرات منــذ بــدء انتشــار كوفيــد–19
ً
ً
ً
يســتدعي قلقــا واهتمامــا خاصــن .واســتنادا إلــى التقييــم الســريع
ً
ً
ملنظمــة الصحــة العامليــة ،شــهد أكثــر مــن  40بلــدا انقطاعــا فــي اخلدمــات
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التــي تقدمهــا إلــى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحــة عقليــة
واضطرابــات تعاطــي املخــدرات ،مبــا فــي ذلــك خدمــات الطــوارئ املنقــذة
ً
للحيــاة .وأكثــر تلــك اخلدمــات تضــررا هــي خدمــات العيــادات اخلارجيــة
املجتمعيــة ،واخلدمــات الراميــة إلــى التوعيــة مبشــاكل الصحــة العقليــة
والوقايــة منهــا ،واخلدمــات املوجهــة إلــى كبــار الســن واألطفــال .وانقطــاع
تلــك اخلدمــات األساســية نتيجــة النتشــار جائحــة كوفيــد– 19أمــر مقلــق
للغايــة ،إذ إن طــول فتــرات التباعــد االجتماعــي وما يرتبــط بــه مــن عزلــة
اجتماعيــة يضعــان ضغوطــا عاطفيــة أكبــر علــى األشــخاص الذيــن يعانون
مــن مشــاكل صحــة عقليــة واضطرابــات تعاطــي املخــدرات ،مما قــد يزيــد
مــن عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن تلــك احلــاالت.
 –312وقــد أكــدت البحــوث التــي أجراهــا املكتــب كذلــك تلــك اآلثــار
والعواقــب الصحيــة جلائحــة كوفيــد– 19علــى متعاطــي املخــدرات.
وعلــى وجــه التحديــد ،تســببت القيــود علــى التنقــل التــي فرضتهــا معظــم
احلكومــات فــي تعطيــل كبيــر لســبل احلصــول علــى خدمــات العــاج
مــن املخــدرات واألدوات النظيفــة التــي تســتخدم فــي تعاطــي املخــدرات
وخدمــات العــاج اإلبدالــي .ولــم يــؤد عــدم احلصــول علــى خدمــات
العــاج واملمارســات املأمونــة إلــى ازديــاد خطــر تفاقــم اضطرابــات
ً
تعاطــي املخــدرات فحســب ،بــل زاد أيضــا مــن املخاطــر املتعلقــة بصحــة
متعاطــي املخــدرات وبقائهــم علــى قيــد احليــاة .فقــد أفيــد علــى ســبيل
املثــال بــأن متعاطــي الهيرويــن الذيــن لــم يتمكنــوا مــن احلصــول علــى
عــاج إبدالــي باملؤثــرات األفيونيــة عانــوا مــن أعــراض شــديدة النقطاعهم
عــن تعاطيهــا .وفــي الوقــت نفســه ،أدى النقــص فــي إمــدادات املخــدرات
أيضــا إلــى اســتخدام بعــض املتعاطــن لوســائل تعاطــي بديلــة (مثــل حقــن
املخــدرات) ،ممــا أدى إلــى مخاطــر إضافيــة مثــل انتشــار األمــراض
املنقولــة بالــدم (مثــل فيــروس نقــص املناعــة البشــرية/األيدز والتهــاب
الكبــد الوبائــي .)C

التدابير التي اتخذتها الهيئة لضمان احلصول على املواد
اخلاضعة للمراقبة وتوافرها لألغراض الطبية والعلمية
خالل جائحة كوفيد–19
ســعى الهيئــة ،متاشــيا مــع واليتهــا ،إلــى التوعيــة بأهميــة ضمــان
 –313ت
توافــر األدويــة املحتويــة علــى مــواد خاضعــة للمراقبــة خــال هــذه الفتــرة
املحفوفــة بالتحديــات .ففــي نيســان/أبريل  ،2020لبــى رئيــس الهيئــة
ُ
ً
دعــوة أطلقــت فــي مقــال نشــر فــي مجلــة النســيت لتوســيع نطــاق الرعايــة
امللطفــة أثنــاء جائحــة كوفيــد– 19وبعدها .وفــي  26حزيران/يونيه ،2020
ومبناســبة االحتفــال باليــوم الدولــي ملكافحــة تعاطــي املخــدرات واالجتــار
ً
غيــر املشــروع بهــا ،أكــد أيضــا أهميــة أن تكفــل احلكومــات اســتمرار
احلصــول علــى األدويــة اخلاضعــة للمراقبــة لتلبيــة جميــع االحتياجــات
ً
الطبيــة املتصلــة بكوفيــد– .19وإضافــة إلــى مشــاركة كيانــات األمم
املتحــدة األخــرى فــي اســتجابة األمم املتحــدة لكوفيــد– ،19أصــدرت
الهيئــة ،فــي  14آب/أغســطس  ،2020بيانــا ،باالشــتراك مــع املكتــب املعني

باملخــدرات واجلرميــة ومنظمــة الصحــة العامليــة ،بشــأن احلصــول علــى
املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة خــال جائحــة كوفيــد–.19
 –314ومنــذ بدايــة اجلائحــة ،أجــرت الهيئــة مزيــدا مــن البحــوث
وعــززت تواصلهــا مــع الســلطات الوطنيــة املختصــة لضمــان توافــر املــواد
اخلاضعــة للمراقبــة .وفــي أيار/مايــو  ،2020اتصلــت الهيئــة بالبلــدان
املصنعــة الرئيســية للوقــوف علــى التحديــات التــي تواجههــا فــي إمــدادات
ِّ
املؤثــرات العقليــة اخلاضعــة للمراقبــة .وأشــارت عــدة بلــدان ُمصنعــة إلــى
حــدوث زيــادة كبيــرة فــي الطلــب علــى العقاقيــر املحتويــة علــى املؤثــرات
العقليــة اخلاضعــة للمراقبــة ،وإلــى التحديــات اللوجســتية التــي تنطــوي
عليهــا التجــارة الدوليــة فــي تلــك العقاقيــر .غيــر أن معظمهــا لــم يتوقــع
حــدوث مزيــد مــن التعطــل فــي أنشــطتها التصنيعيــة.
 –315وأجــرت الهيئــة أيضــا دراســة اســتقصائية فــي أوســاط
مســتعملي نظــام اإلشــعارات الســابقة للتصديــر باالتصــال احلاســوبي
املباشــر (نظــام “بــن أوناليــن”) للتثبــت مــن أثــر اجلائحــة علــى األنشــطة
املشــروعة املتصلــة بالســائف .وأبلــغ معظــم املجيبــن عــن عــدم وجــود
أي أثــر رئيســي علــى العــرض املشــروع مــن هــذه املــواد ،باســتثناء األثــر
العــام “لإلغــاق” ،مثــل إغــاق احلــدود الــذي يؤثــر علــى التجــارة عمومــا.
وهــذا ما تؤكــده املعلومــات املتاحــة للهيئــة مــن خــال عــدد اإلشــعارات
الســابقة للتصديــر املقدمــة ،والتــي أظهــرت حــدوث انخفــاض بنســبة
 17فــي املائــة للفتــرة املمتــدة مــن كانــون الثاني/ينايــر حتــى حزيــران/
ً
يونيــه  2020مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن الســنوات الســابقة.
 –316ومنــذ آذار/مــارس  ،2020قدمــت احلكومــات عــددا متزايــدا مــن
التقديــرات التكميليــة للمخــدرات ومــن التعديــات التــي أدخلتهــا علــى
تقديــرات املؤثــرات العقليــة بســبب كوفيــد– .19وقــد اتخــذت حيالهــا
اإلجــراءات الالزمــة علــى وجــه الســرعة ،وال يــزال نظــام تقييــم املؤثــرات
العقليــة ُيســتكمل أســبوعيا .ويســرت أمانــة الهيئــة كذلــك االتصــاالت بــن
البلــدان املســتوردة واألخــرى املصــدرة وســاعدت فــي التحقــق مــن شــرعية
أذون االســتيراد والتصديــر لضمــان عــدم تأثــر التجــارة الدوليــة ،بقــدر
اإلمــكان ،بالتدابيــر املتخــذة للتصــدي للجائحــة.
 –317ومــا فتئــت الهيئــة تعــرب عــن التزامهــا بدعــم احلكومــات فــي
اســتخدام النظــام الدولــي ألذون االســتيراد والتصديــر  I2ESوزيــادة
معرفتهــا باإلطــار الدولــي ملراقبــة املخــدرات مــن خــال مشــروع الهيئــة
ُّ
للتعلــم .وقــد تعاظمــت أهميــة هــذه األنشــطة خــال أزمــة كوفيــد–،19
حيــث أصبحــت التجــارة الالورقيــة والتدريــب باالتصــال احلاســوبي
املباشــر همــا القاعــدة.
ُ
 –318ومنــذ نهايــة آذار/مــارس  ،2020شـ ِّـجعت احلكومــات علــى تبــادل
املعلومــات املحدثــة مــن خــال منتــدى نظــام  I2ESبشــأن تدابيــر الطــوارئ
َّ
املتخــذة نتيجــة للجائحــة بحيــث ُيبلــغ الشــركاء التجاريــون بآخــر التدابيــر
فــي الوقــت املناســب للتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن التعطــل فــي التجــارة.
ً
وعــاوة علــى ذلــك ،عقــدت األمانــة عــدة حلقــات دراســية شــبكية لتعزيــز
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القــدرة العملياتيــة للمشــتركني فــي ذلــك النظــام .وفــي الفتــرة بــن شــهري
آذار/مــارس وحزيران/يونيــه  ،2020حضــر ممثلــو الســلطات الوطنيــة
املختصــة فــي كل مــن بلغاريــا وبنمــا وبوتــان واجلمهوريــة الدومينيكيــة
والســلفادور وعمــان وغواتيمــاال وكوســتاريكا ولكســمبرغ وموزامبيــق
وهنــدوراس سلســلة مــن حلقــات الهيئــة الدراســية الشــبكية لتلقــي تدريــب
عملــي علــى مقتضيــات اإلبــاغ التقنــي مبوجــب االتفاقيــات الدوليــة
ملراقبــة املخــدرات.
 –319ومــا برحــت الهيئــة تتواصــل مــع الــدول األعضــاء واملنظمــات
الدوليــة الســتعراض احلاجــة إلــى حتديــث املبــادئ التوجيهيــة النموذجيــة
بشــأن التوفيــر الدولــي لألدويــة اخلاضعــة للمراقبــة مــن أجــل الرعايــة
ُّ
الطبيــة فــي حــاالت الطــوارئ ((6(،مــع اســتمرار تكشــف أثــر اجلائحــة،
مما يلقــي بظــال مــن الشــك علــى قــدرة املجتمــع الدولــي علــى ضمــان
توافــر كميــات كافيــة مــن األدويــة املحتويــة علــى مــواد خاضعــة للمراقبــة
أثنــاء حــاالت الطــوارئ وغيرهــا مــن حــاالت األزمــات.
ً
 –320وتطلعــا إلــى املســتقبل ،ســتواصل الهيئــة رصــد أثــر كوفيــد–19
علــى توافــر األدويــة املحتويــة علــى مــواد خاضعــة للمراقبــة الدوليــة
وتوافــر خدمــات عــاج مشــاكل الصحــة العقليــة واضرابــات تعاطــي
املخــدرات ،وال ســيما فــي البلــدان املنخفضــة الدخــل واألخــرى املتوســطة
الدخــل .وبغيــة ضمــان تصنيــع تلــك األدويــة وتوصيلهــا دون انقطــاع
لعــاج املرضــى املصابــن بكوفيــد– ،19وإلــى ســائر الذيــن هــم فــي حاجــة
ملحــة إليهــا ،توصــي الهيئــة بــأن تســتعرض البلــدان توقعاتهــا للطلــب
علــى األدويــة املحتويــة علــى مــواد خاضعــة للمراقبــة الدوليــة وأن تبســط
جميــع املتطلبــات اإلداريــة واللوجســتية الضروريــة .وحتــث الهيئــة
ً
البلــدان أيضــا علــى مواصلــة تقــدمي خدمــات عــاج مشــاكل الصحــة
العقليــة واضطرابــات تعاطــي املخــدرات كجــزء مــن خدماتهــا األساســية.
وعلــى الصعيــد الدولــي ،تشــجع الهيئــة جميــع الــدول األعضــاء علــى
مواصلــة العمــل عــن كثــب فيمــا بينهــا ومــع الهيئــة لضمــان توافــر األدويــة
املحتويــة علــى مــواد خاضعــة للمراقبــة علــى الصعيــد العاملــي ،وخاصــة
ملــن هــم فــي أمــس احلاجــة إليهــا خــال حــاالت الطــوارئ.

أثر جائحة كوفيد– 19على االجتار باملخدرات
واالقتصاد غير املشروع
 –321أثــرت التدابيــر التــي اتخذتهــا احلكومــات ملنع انتشــار كوفيد–19
حتمــا علــى أســواق املخــدرات غيــر املشــروعة ،ابتــداء بصنــع املخــدرات
ومــرورا بنقلهــا وانتهــاء باســتهالكها .وحتــى اآلن ،ميكــن الوقــوف علــى
ثالثــة تطــورات شــهدتها أســواق املخــدرات ،وال ســيما فــي االجتــار
الدولــي بهــا ،وهــي( :أ) انخفــاض توافــر املخــدرات وزيــادة أســعارها؛
(ب) األثــر علــى قــدرات إنفــاذ القانــون؛ (ج) تغيــر أســاليب عمــل تنظيمات
االجتار باملخــدرات.
( ((6منظمة الصحة العاملية ،الوثيقة .WHO/PSA/96.17

األثر على توافر املخدرات وتسعيرها في السوق
غير املشروعة
 –322تشــير دراســات حديثــة إلــى أن التدابيــر التــي نفذتهــا احلكومــات
للتصــدي جلائحــة كوفيــد– 19قــد أدت (مؤقتــا علــى األقــل) إلــى نقــص
فــي أنــواع عديــدة مــن املخــدرات علــى مســتوى البيــع بالتجزئــة ،إلــى
جانــب زيــادة أســعارها .وتتبايــن هــذه اآلثــار تبعــا لنــوع املــادة وموقعهــا
اجلغرافــي ،ولكنهــا تؤثــر بوجــه خــاص علــى املــواد التــي تنقــل ضمــن
الســلع واخلدمــات املشــروعة .كمــا أن توافــر املخــدرات االصطناعيــة
وشــبه االصطناعيــة وســعرها يتأثــران أيضــا بتوافــر الســائف الكيميائيــة
الضروريــة .وحيثمــا كان صنــع املخــدرات غيــر املشــروعة يعتمــد علــى
تدفــق الســائف عبــر احلــدود ،وخصوصــا بــن األقاليــم ،فــإن تراجــع
التجــارة الدوليــة ،التــي يســتغلها املهربــون فــي إخفــاء الشــحنات غيــر
املشــروعة مــن الســائف ،يــؤدي حتمــا إلــى انخفــاض توافــر تلــك املــواد
وعلــى صنــع املخــدرات املترتــب عليــه.
 –323وليــس مــن املســتغرب أن ينخفــض تهريــب املخــدرات عــن طريــق
املســافرين جــوا انخفاضــا ملحوظــا فــي األشــهر األولــى مــن عــام 2020
ألن معظــم طائــرات نقــل الــركاب اخلاصــة كانــت رابضــة علــى األرض
بســبب القيــود املتعلقــة بكوفيــد– .19غيــر أن نقــل البضائــع التجاريــة لــم
يشــهد نفــس التعطــل الواســع النطــاق الــذي شــهده نقــل الــركاب .ولذلــك،
مــن املرجــح أن يســتمر تهريــب املخــدرات عــن طريــق الشــحن البحــري
أو اجلــوي التجــاري مبســتويات مماثلــة لتلــك التــي كان عليهــا قبــل تفشــي
اجلائحــة .فعلــى ســبيل املثــال ،هنــاك دالئــل علــى أن التهريــب الدولــي
للهيرويــن ،وهــو مــادة تنقــل بــرا بصفــة أساســية ،قــد تعطــل أكثــر مــن
تعطــل تهريــب الكوكايــن ،الــذي يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى املســارات
البحريــة .وتؤكــد ضبطيــات كميــات كبيــرة نســبيا مــن الكوكايــن فــي
موانــئ أوروبيــة اســتمرار تهريــب الكوكايــن دوليــا.
 –324وعــاوة علــى ذلــك ،الحظــت بعــض بلــدان االحتــاد األوروبــي
حــدوث زيــادة فــي توزيــع املخــدرات باســتخدام خدمــات البريــد والطــرود.
وتثبــت هــذه الزيــادة البيانــات التــي َّ
حملتهــا ســلطات إنفــاذ القانــون علــى
نظام آيونيكس ،وهو منصة الهيئة العاملية لتبادل املعلومات االستخبارية
بشــأن املؤثــرات األفيونيــة االصطناعيــة واملؤثــرات النفســانية اجلديــدة:
ُ
فمــن بــن  3 298ضبطيــة أبلــغ عنهــا خــال األشــهر اخلمســة األولــى
مــن عــام  ،2020نفــذ  86فــي املائــة بوســيلة تتصــل باخلدمــات البريديــة،
ً
مقارنــة بنســبة بلغــت  46فــي املائــة فــي العــام الســابق .وعمومــا ،يبــدو
أن لوجســتيات تهريــب املخــدرات داخــل االحتــاد األوروبــي هــي أكثــر
اللوجســتيات تأثــرا عمومــا فيمــا يتعلــق بحركــة املخــدرات بكميــات كبيــرة
بــن الــدول األعضــاء ،وذلــك بســبب اســتحداث ضوابــط علــى احلــدود.
 –325وتشــير املعلومــات التــي وردت مــن العاملــن فــي مجــال الوقايــة
والعــاج مــن املخــدرات علــى مســتوى املجتمعــات املحليــة إلــى وجــود بعــض
حــاالت النقــص املتصلــة بالهيرويــن ،التــي رمبــا أدت ،فــي بعــض احلــاالت،
إلــى االســتعاضة عــن الهيرويــن مبــواد خطــرة أخــرى .ففــي تشــيكيا ،علــى
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ســبيل املثــال ،ظهــرت تقاريــر تفيــد بــأن الهيرويــن قــد اختفــى متامــا مــن
ســوق املخــدرات علــى مســتوى الشــوارع بســبب كوفيــد– ،19ممــا أدى
إلــى بــروز قلــق مــن احتمــال تزايــد تعاطــي الفنتانيــل أو الكحــول جنبــا
إلــى جنــب مــع البنزوديازيبينــات .وتتمثــل إحــدى النتائــج األخــرى لهــذا
النقــص فــي املخــدرات فــي انخفــاض نقــاء إمــدادات املخــدرات املحليــة
ُ ِّ
مبــرور الوقــت فــي بعــض البلــدان ،حيــث يضيــف التجــار شــوائب تضخــم
الكميــات مــن أجــل االســتمرار فــي تلبيــة الطلــب املرتفع باســتمرار .وهناك
ُ
حــاالت تســتخدم فيهــا تلــك الشــوائب لزيــادة النقــاء املتصــور بطريقــة
اصطناعيــة .وأكثــر تلــك الشــوائب شــيوعا ،خاصــة فــي أمريــكا الشــمالية،
هــو الفنتانيــل ونظائــره املتعــددة ،والتــي ميكــن أن حتقــق زيــادة ال يســتهان
بهــا فــي فــرط اجلرعــات ومعــدالت الوفيــات .وتظهــر بعــض التقاريــر أن
البنزوديازيبينــات قــد اســتخدم أيضــا كشــوائب ،وخاصــة فــي كنــدا.
 –326ولهــذا ،ففيمــا يتعلــق بتوافــر املخــدرات وتســعيرها ،ثمــة
أدلــة علــى أن القيــود املفروضــة بســبب كوفيــد– 19قــد أدت ،فــي
بعــض البلــدان ،إلــى عرقلــة توافــر املخــدرات وإلــى ارتفــاع أســعارها.
وبحســب املــادة ،فــإن متعاطــي املخــدرات إمــا أنهــم قللــوا مــن اســتهالكهم
ً
اإلجمالــي ،أو أنهــم حتولــوا إلــى تعاطــي بدائــل أكثــر ضــررا .وقــد تراجــع
اســتهالك املخــدرات التــي يرتبــط تعاطيهــا عــادة بأماكــن احليــاة الليليــة
واحلفــات ،مثــل “اإلكستاســي” ،وذلــك بســبب القيــود علــى التجمعــات
وإغــاق النــوادي الليليــة وغيرهــا مــن تلــك األماكــن ،التــي فرضــت
كإجــراء للســيطرة علــى اجلائحــة.

األثر على قدرات إنفاذ القانون
 –327إن التحــول فــي التركيــز العملياتــي نحــو الواجبــات املتصلــة
بإنفــاذ مقتضيــات التباعــد االجتماعــي ،ومراقبــة احلــدود ،ومكافحــة
املنتجــات الطبيــة املغشوشــة ،قــد قلــل مؤقتــا مــن توافــر موظفــي إنفــاذ
القانــون إلجــراء حتقيقــات فــي أنــواع أخــرى مــن اجلرائــم .وفــي البلــدان
التــي تتســم قدرتهــا علــى إنفــاذ القانــون باملحدوديــة فــي األصــل ،يجعــل
هــذا التغيــر االجتــار فــي املخــدرات وصنعهــا أقــل خطــورة ،فيصبــح أكثــر
جاذبيــة للتنظيمــات اإلجراميــة.
 –328وخالل األشهر الستة األولى من عام  ،2020بلغ عدد ضبطيات
املؤثــرات النفســانية اجلديــدة املبلــغ عنهــا مــن خــال نظــام “آيونيكــس”
ً
 3 501ضبطيــة ،وهــو ما ميثــل انخفاضــا بنســبة  25فــي املائــة مقارنــة
ُ
بالفتــرة نفســها مــن عــام  ،2019التــي أبلــغ فيهــا عــن  4 721ضبطيــة.
وكذلــك ،فيمــا يتعلــق بالســائف ،كان عــدد احلــوادث التــي أبلــغ عنهــا
عــن طريــق نظــام “بيكــس” أقــل بنحــو الثلــث فــي الفتــرة الزمنيــة نفســها
(وهــي أكثــر الفتــرات عرضــة للتضــرر مــن اجلائحــة) مقارنــة بالفتــرة
نفســها مــن عــام .2019

التغيرات في أساليب عمل تنظيمات االجتار باملخدرات
ُ
 –329وتضــح األدلــة أن أحــد نهــج املتجريــن باملخــدرات فــي التعامــل
مــع التحديــات هــو تغييــر مســارات التهريــب القائمــة وأســاليب العمــل ،بــل
حتــى املــواد فــي بعــض احلــاالت ،بحثــا عــن ســبل لتقليــل التكلفــة واحلــد
مــن املخاطــر وحتقيــق قــدر أكبــر مــن األربــاح.
 –330وكشــفت عــدة تقاريــر أن مجرمــن اســتخدموا شــهادات مــزورة
ومركبــات جتاريــة وأزيــاء رســمية خاصــة بشــركات النتحــال صفــة عمــال
توصيــل الطعــام وغيرهــم مــن العمــال الرئيســيني مــن أجــل تســليم
املخــدرات .وفــي نيســان/أبريل  ،2020أصــدرت اإلنتربــول حتذيــرا
مفــاده أن التنظيمــات اإلجراميــة تســتخدم خدمــات إيصــال الطعــام
َّ
لنقــل املخــدرات ،مثــل الكوكايــن والقنــب والكيتامــن و“اإلكستاســي”.
وحتــى الطلــب املتزايــد علــى إمــدادات مــن قبيــل القفــازات والكمامــات
ومطهــرات اليديــن قــد اســتغله بالطريقــة نفســها املتجــرون باملخــدرات،
رمبــا اعتقــادا منهــم بــأن مراقبــة تلــك األنــواع مــن الســلع علــى احلــدود
قــد تكــون أقــل صرامــة.
ً
 –331وعــاوة علــى ذلــك ،يبــدو أن أســواق شــبكة اإلنترنــت املفتوحــة
والشــبكة اخلفيــة ،ووســائل التواصــل االجتماعــي ،وتطبيقــات االتصــاالت
ً
ً
املشــفرة ا ُمل َّ
ؤمنــة ،ومنتديــات اإلنترنــت تــؤدي دورا أكثــر بــروزا فــي
احلصــول علــى املخــدرات علــى مســتوى املســتخدمني .ويبــدو أن عمليــات
التســليم فــي املنــازل ،وانخفــاض التعامــل وجهــا لوجــه ،وانخفــاض
االعتمــاد علــى النقــد بوصفــه وســيلة دفــع هــي االجتاهــات الســائدة فــي
املعامــات الفرديــة ،ومــن املمكــن أن تســتمر هــذه التغيــرات الســلوكية،
مبجــرد ترســخها ،علــى مــدى أطــول .وعلــى الرغــم مــن أن االنخفــاض
الســريع فــي قيمــة العمــات املشــفرة ،مثــل البيتكويــن ،فــي بدايــة
اجلائحــة قــد تســبب فــي انســحاب بعــض البائعــن مــن أســواق الشــبكة
اخلفيــة ،فوفقــا ملــا ذكــره التحالــف الوطنــي فــي مجــال االســتدالل
اجلنائــي الســيبراني والتدريــب بالواليــات املتحــدة ،زادت املعروضــات
فــي جميــع أســواق الشــبكة اخلفيــة تقريبــا فــي الفتــرة مــن أواخــر آذار/
مــارس إلــى أواخــر نيســان/أبريل  .2020ويظــل املتجــرون باملخــدرات
وتنظيمــات االجتــار بهــا قادريــن علــى الصمــود ،وهــم يكيفــون أســاليب
عملهــم مــع الوضــع الراهــن بطرائــق عديــدة ،ويواصلــون اســتغالل قنــوات
االتصــال احلاســوبي املباشــر وا ُمل َّ
ؤمــن ،عــاوة علــى تكييــف وســائط النقل
ومســارات التهريــب.

التدابير التي اتخذتها الهيئة ملواجهة التطورات الراهنة
في سوق املخدرات غير املشروعة
 –332فــي إطــار االســتجابة العمليــة جلائحــة كوفيــد– ،19واالســتفادة
مــن فــرص زيــادة إمكانيــة التواصــل مــع التحــول إلــى بيئــات العمــل التــي
تعتمــد علــى االتصــال احلاســوبي املباشــر ،اســتضافت الهيئــة أحــداث
منهــا سلســلة مــن حلقــات دراســية شــبكية تفاعليــة هجينــة (باحلضــور
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الشــخصي وباالتصــال احلاســوبي املباشــر) ،وجلســات نقــاش،
واجتماعــات أفرقــة خبــراء ،وذلــك بهــدف التوعيــة باالجتاهــات اجلديــدة
ُ
فــي مجــال االجتــار املبينــة أعــاه وتبــادل اخلبــرات وعــرض نهــج عمليــة
جلهــات الوصــل املعنيــة بإنفــاذ القانــون وإنفــاذ القواعــد التنظيميــة ،إذ أن
لتبــادل املعلومــات أهميــة حيويــة للجهــود املشــتركة الراميــة إلــى التصــدي
للتحديــات الراهنــة فــي مجــال االجتــار باملخــدرات.
 –333وبالنظــر إلــى أن مــن املرجــح أن تســتمر التدابيــر املتصلــة
باجلائحــة فــي املســتقبل املنظــور ،مصحوبــة بحالــة مــن عــدم اليقــن
إزاء الظــروف التــي تؤثــر علــى الســفر املحلــي والدولــي علــى الســواء،
وبزيــادة فــي الشــحنات الســريعة والتســليم املنزلــي لإلمــدادات احليويــة،
ً
مما يتيــح فرصــا ســانحة للمتجريــن إلخفــاء املــواد ،فقــد ثبــت أنــه ال بــد
لســلطات إنفــاذ القانــون أن تســتخدم اســتراتيجيات جديــدة حلظــر املــواد
اخلطــرة ،وهــو ما يوفــره البرنامــج العاملــي لالعتــراض الســريع للمــواد
اخلطــرة (برنامــج “غريــدس”) التابــع للهيئــة .وأظهــرت إحصــاءات تقييــم
احللقــة الدراســية الشــبكية اخلاصــة ببرنامــج “غريــدس” التــي تناولــت
مســألة “اجتاهــات االجتــار والنهــج املتبعــة خــال جائحــة كوفيــد–،”19
والتــي عقــدت فــي أيار/مايــو  ،2020أن  87فــي املائــة مــن املشــاركني رأوا
عمومــا أن تلــك احللقــة الدراســية كانــت قيمــة للغايــة فــي عملهــم فــي
مجــال مكافحــة االجتــار باملخــدرات عامليــا.
 –334وملــا كان صانعــو املخــدرات واملتجــرون بهــا وموزعوهــا قــد تغلبــوا
ً
تدريجيــا ،فيمــا يبــدو ،علــى الصعوبــات التــي ســببتها فــي البدايــة جائحــة
كوفيــد– ،19فــا منــاص مــن أن تقــف ســلطات إنفــاذ القانــون ،التــي تعمــل
بالفعــل مبــوارد محــدودة فــي مجــال مكافحــة املخــدرات خــال اجلائحــة،
علــى هــذه التطــورات وتتوصــل إلــى ســبل جديــدة ملواجهــة التغيــرات فــي
طبيعــة االجتــار باملــواد اخلطــرة.

	–2املراقبة الفعالة للمخدرات بوصفها
وسيلة لتعزيز السالم واألمن
 –335تواصــل الهيئــة ،فــي إطــار والياتهــا ،دعــم الــدول األعضــاء فــي
تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات بطريقــة شــاملة
ومتكاملــة ومتوازنــة بهــدف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،وال ســيما
الهــدف ( 16التشــجيع علــى إقامــة مجتمعــات مســاملة ال ُيهمــش فيهــا أحد
مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة ،وإتاحــة إمكانيــة وصــول اجلميــع
إلــى العدالــة ،وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة
للجميــع علــى جميــع املســتويات).
 –336وفــي هــذا الصــدد ،تنــوه الهيئــة بــأن أحــكام االتفاقيــات الدوليــة
ملراقبــة املخــدرات املتعلقــة بخفــض العــرض ،والتــي تشــمل تدابيــر
واســتراتيجيات للحــد مــن كميــات املخــدرات غيــر املشــروعة فــي األســواق
غيــر املشــروعة مــع ضمــان توافــر املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لتلبيــة
االحتياجــات الطبيــة والعلميــة ،إلــى جانــب أحــكام االتفاقيــات املتعلقــة

بخفــض الطلــب علــى املخــدرات غيــر املشــروعة ،تشــكل بعضــا مــن
العناصــر األساســية لهــذا النهــج الشــامل واملتكامــل واملتــوازن .وتود الهيئة
أن تؤكــد علــى أن أحــكام املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات املتصلــة
بالعدالــة اجلنائيــة ،التــي تشــمل مســائل مثــل األحــكام العقابيــة ،والتعــاون
الدولــي فــي مجالــي القضــاء وإنفــاذ القانــون ،وجتميــد املوجــودات
ومصادرتهــا ،ميكــن أن تكــون مبثابــة صكــوك قانونيــة فعالــة فــي التصــدي
ال للجرائــم املتصلــة باملخــدرات فحســب ،بــل أيضــا ألي نشــاط إجرامــي
مرتبــط بهــا ،مثــل اجلرميــة املنظمــة والفســاد وغســل األمــوال.
 –337وتقتضــي الغايــة  1–16مــن أهــداف التنميــة املســتدامة احلــد
بدرجــة كبيــرة مــن جميــع أشــكال العنــف وما يتصــل بــه مــن معــدالت
الوفيــات فــي كل مــكان .وفــي هــذا الصــدد ،تســلم الهيئــة بــأن السياســات
املتبعــة فــي بعــض البلــدان ،بذريعــة “احلــرب علــى املخــدرات” ،أدت إلــى
ردود فعــل غيــر متناســبة ومبا ِلغــة فــي القمــع دون احتــرام األصــول
القانونيــة وســيادة القانــون .وتســهم تدابيــر التصــدي هــذه فــي زيــادة
العنــف وما يتصــل بــه مــن معــدالت وفيــات .وقــد دعــت الهيئــة ،فــي
مناســبات عديــدة ،إلــى أن تســتند النظــم الوطنيــة ملراقبــة املخــدرات إلــى
االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات واإلعــان السياســي وخطــة العمــل
بشــأن التعــاون الدولــي صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة
مشــكلة املخــدرات العامليــة واإلعــان الوزاري بشــأن تعزيــز إجراءاتنا على
الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي ابتغــاء التعجيــل بتنفيــذ التزاماتنــا
املشــتركة بالتصـ ِّـدي ملشــكلة املخــدرات العامليــة ومواجهتهــا ،التــي أعربــت
الــدول األعضــاء فيهــا جميعهــا عــن التزامهــا بتنفيــذ نهــج شــامل ومتكامــل
ومتــوازن ،ومبــادئ التناســب فــي حتديــد العقوبــات وتدابيــر االســتجابة،
وتقاســم املســؤولية ،واحترام حقوق اإلنســان واحلريات وســيادة القانون.
وتواصــل الهيئــة االنخــراط فــي حــوار وثيــق مــع جميــع الــدول األعضــاء،
وكذلــك مــع القطــاع غيــر احلكومــي واألوســاط األكادمييــة ،بغيــة تعزيــز
تلــك االلتزامــات.
 –338وتقتضــي الغايــة  4–16مــن أهــداف التنميــة املســتدامة احلــد
بقــدر كبيــر مــن التدفقــات غيــر املشــروعة لألمــوال واألســلحة ،وتعزيــز
اســترداد األصــول املســروقة وإعادتهــا ومكافحــة جميــع أشــكال اجلرميــة
املنظمــة ،بحلــول عــام  .2030وقــد أقــر مجلــس األمــن فــي قــراره
 )2019( 2482بــأن اإلرهابيــن ميكــن أن يســتفيدوا مــن اجلرميــة
املنظمــة ،ســواء كانــت محليــة أو عابــرة للحــدود الوطنيــة ،مثــل االجتــار
باملخــدرات ،وأهــاب بالــدول األعضــاء أن تعــزز جهودهــا وكذلــك التعــاون
الدولــي واإلقليمــي ملواجهــة اخلطــر الــذي يتعـ َّـرض لــه املجتمــع الدولــي
مــن جــراء أنشــطة زراعــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وإنتاجهــا واالجتار
ً
بهــا وتعاطيهــا علــى نحــو غيــر مشــروع التــي ميكــن أن تســهم إســهاما
ً
كبيــرا فــي تزويــد اجلماعــات اإلرهابيــة باملــوارد املاليــة ،وأن تتصــرف
وفقــا ملبــدأ املســؤولية العامــة واملشــتركة فــي التصــدي ملشــكلة املخــدرات
العامليــة ومواجهتهــا ،مبــا فــي ذلــك عــن طريــق التعــاون فــي مكافحــة
االجتــار باملخــدرات غيــر املشــروعة والســائف الكيميائيــة.
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 –339ويتجلــى كذلــك فــي الوثيقــة اخلتاميــة لــدورة اجلمعيــة العامــة
االســتثنائية الثالثــن ،املعنونــة “التزامنــا املشــترك بالتصــدي ملشــكلة
املخــدرات العامليــة ومواجهتهــا علــى نحــو فعــال” التــزام املجتمــع الدولــي
مبعاجلــة الصــات القائمــة بــن اجلرائــم املتصلــة باملخــدرات وغيرهــا
مــن أشــكال اجلرميــة املنظمــة ،مبــا فــي ذلــك غســل األمــوال والفســاد
واألنشــطة اإلجراميــة األخــرى ،متاشــيا مــع االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة
املخــدرات ،واتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر
الوطنيــة ،واتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ،والصكــوك الدوليــة
املتعلقــة مبكافحــة اإلرهــاب .وفــي تلــك الوثيقــة اخلتاميــة ،توصــي الــدول
األعضــاء بتحســن توافــر ونوعيــة املعلومــات اإلحصائيــة والتحليــات
املتعلقــة بزراعــة املخــدرات وإنتاجهــا وصنعهــا واالجتــار بهــا بصــورة غيــر
مشــروعة وغســل األمــوال والتدفقــات املاليــة غيــر املشــروعة ،ألغــراض
منهــا جتســيد تلــك املعلومــات والتحليــات علــى النحــو املناســب فــي
تقاريــر املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة والهيئــة ،بغيــة حتســن
قيــاس وتقييــم اآلثــار املترتبــة علــى تلــك اجلرائــم وزيــادة تعزيــز تدابيــر
التصــدي التــي تتخذهــا أجهــزة العدالــة اجلنائيــة فــي هــذا الشــأن.
 –340وف ــي بي ــان م ــؤرخ  18كان ــون األول/ديس ــمبر 2013
( ،)S/PRST/2013/22أب ــرز رئي ــس مجل ــس األم ــن قل ــق املجل ــس إزاء
الروابــط املتزايــدة بــن االجتــار باملخــدرات وأشــكال أخــرى مــن اجلرميــة
املنظم ــة عب ــر الوطني ــة ،مب ــا ف ــي ذل ــك االجت ــار باألس ــلحة والبش ــر ف ــي
املنطق ــة ،واإلره ــاب ،وكذل ــك قلق ــه إزاء تزاي ــد أعم ــال العن ــف الناجم ــة
ع ــن أنش ــطة املنظم ــات اإلجرامي ــة الضالع ــة ف ــي االجت ــار باملخ ــدرات
ف ــي غ ــرب أفريقي ــا ومنطق ــة الس ــاحل .وش ــدد املجل ــس عل ــى ض ــرورة
تعزي ــز التع ــاون والتنس ــيق عل ــى املس ــتوى األقاليم ــي م ــن أج ــل وض ــع
اس ــتراتيجيات ش ــاملة وفعال ــة ملكافح ــة اجلرمي ــة املنظم ــة عب ــر الوطني ــة
بطريقــة شــاملة ومتكاملــة ،مبــا فــي ذلــك االجتــار باملخــدرات واألســلحة
وأنش ــطة اجلماع ــات اإلرهابي ــة .ودع ــا املجل ــس إل ــى زي ــادة التع ــاون
الدولــي ،مبــا فــي ذلــك التعــاون مــع املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة
والهيئ ــة ،وش ــجع ال ــدول األعض ــاء عل ــى التصدي ــق عل ــى املعاه ــدات
الدولي ــة ملراقب ــة املخ ــدرات وتنفيذه ــا.
 –341وفــي كولومبيــا ،علــى الرغــم مــن توقيــع احلكومــة الوطنيــة
التفــاق ســام مــع القــوات املســلحة الثوريــة الكولومبية–اجليــش الشــعبي
فــي عــام  ،2017واجلهــود املتواصلــة التــي تبذلهــا فــي مكافحــة االجتــار
باملخــدرات ،اســتمرت زراعــة شــجيرة الكــوكا غيــر املشــروعة ،واســتمر
معهــا متويــل اجلماعــات اإلجراميــة لألنشــطة غيــر املشــروعة .وبالرغــم
مــن اجلهــود التــي تبذلهــا الهيئــات الوطنيــة ،ال يــزال البلــد يواجــه
تهديــدات مــن أنشــطة أخــرى تتصــل باالجتــار باملخــدرات ،مثــل االجتــار
باألســلحة واإلرهــاب وغســل األمــوال والفســاد .كمــا تزايــد العنــف،
ممــا أدى إلــى تدهــور احلالــة األمنيــة فــي بعــض مــدن كولومبيــا.
 –342ولطاملــا أبــرزت األمم املتحــدة والهيئــة الصــات القائمــة بــن
التمــرد واإلرهــاب واالجتــار باملخــدرات فــي أفغانســتان .وعلــى الرغــم
مــن أن القيمــة اإلجماليــة القتصــاد األفيونيــات فــي أفغانســتان انخفضــت

مبقــدار الثلثــن ،حيــث كانــت تتــراوح بني  4,1مليارات دوالر و 6,6مليارات
دوالر فــي عــام  ،2017فأصبحــت تتــراوح بــن  1,2مليــار دوالر و 2,2مليــار
دوالر فــي عــام  ،2018فــإن اقتصــاد األفيونيــات ال يــزال ميثــل نســبة
تتــراوح بــن  6و 11فــي املائــة مــن النــاجت املحلــي اإلجمالــي للبلــد ،وقــد
جتــاوزت قيمتــه قيمــة صــادرات البلــد املشــروعة مــن الســلع واخلدمــات
ً
املســجلة رســميا .ومــن أجــل دعــم اجلهــود التــي تبذلهــا أفغانســتان
للتصــدي القتصــاد املخــدرات غيــر املشــروع وســائر التحديــات املتصلــة
باملخــدرات ،وحشــد دعــم عاملــي فــي هــذا الصــدد ،اســتظهرت الهيئــة فــي
ً
أيار/مايــو  2018باملــادة  14مكــررا مــن اتفاقيــة ســنة  ،1961بصيغتهــا
املعدلــة ،مما ســمح لهــا بتوصيــة أجهــزة األمم املتحــدة والــوكاالت
املختصــة بتقــدمي املســاعدة التقنيــة أو املاليــة أو كليهمــا إلــى حكومــة
ً
أفغانســتان دعمــا للجهــود التــي تبذلهــا فــي تنفيــذ التزاماتهــا مبوجــب
االتفاقيــة.
 –343وســلط املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة الضــوء علــى
“احلوافــز” املاليــة القويــة التــي يتيحهــا االجتــار باملخــدرات للجماعــات
اإلجراميــة املنظمــة فــي تقريــره لعــام  2011عــن تقديــر التدفقــات املاليــة
غيــر املشــروعة املتأتيــة مــن االجتــار فــي املخــدرات وغيرهــا مــن اجلرائــم
املنظمــة عبــر الوطنيــة ،املعنــون Estimating Illicit Financial Flows
Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational

ُ
 .Organized Crimesوأشــير فــي ذلــك التقريــر إلــى أن أكبــر دخــل
للجماعــات اإلجراميــة املنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة يتأتــى مــن
املخــدرات غيــر املشــروعة ،حيــث يشــكل نحــو  20فــي املائــة مــن العائــدات
اإلجراميــة ،ونحــو نصــف عائــدات اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة،
ونســبة تتــراوح بــن  0,6و 0,9فــي املائــة مــن النــاجت املحلــي اإلجمالــي
العاملــي .وتعــادل العائــدات املتصلــة باملخــدرات املتاحــة لغســل األمــوال
مــن خــال النظــام املالــي بدورهــا نســبة تتــراوح بــن  0,4و 0,6فــي املائــة
مــن النــاجت املحلــي اإلجمالــي العاملــي.
 –344وقــد أبــرزت الهيئــة فــي بياناتهــا املتعلقــة باحلالة في أفغانســتان،
التــي تنطبــق علــى أي بلــد أو منطقــة تتضــرر بشــدة باالجتــار باملخــدرات
وتعاطيهــا وما يرتبــط بهمــا مــن نشــاط إجرامــي ،أن مراقبــة املخــدرات
ُ َ
مســألة شــاملة لعــدة قطاعــات ،وأنــه ما لــم تبــذل جهــود محليــة ووطنيــة
وإقليميــة ودوليــة فعالــة للتصــدي لهــذه التحديــات ،فســوف تظــل ظواهــر
الفقــر والتمــرد واإلرهــاب ومعوقــات التنميــة فــي منــأى عــن التصــدي لهــا.
 –345وفــي هــذا الصــدد ،تــود الهيئــة أن تدعــو الــدول األعضــاء إلــى
مكافحــة االجتــار باملخــدرات وما يتصــل بــه مــن عنــف مــن خــال تنفيــذ
تدابيــر شــاملة ومتوازنــة ،تشــمل تدابيــر تصــد فعالــة فــي مجالــي املنــع
والعدالــة اجلنائيــة ومبــادرات التنميــة البديلــة .وينبغــي للــدول األعضــاء
ً
أيضــا التأكــد مــن أن تكــون تدابيــر التصــدي للســلوك اإلجرامــي املتصــل
باملخــدرات متناســبة وقائمــة علــى احتــرام حقــوق اإلنســان وكرامتــه ،مبــا
يتماشــى مــع االتفاقيــات الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات والصكــوك
الدوليــة حلقــوق اإلنســان وســيادة القانــون.
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ُّ
	–3النهج اجلماعية في التعامل
مع مصطلحات املخدرات
 –346يتطلــب تعزيــز التعــاون الدولــي فــي مجــال مكافحــة املخــدرات
ُ
فهمــا جماعيــا للتحديــات املشــتركة وحتديــد نهــج متبادلــة فــي التعامــل
مــع املفاهيــم والقضايــا الرئيســية .فقــد نتجــت بعــض التحديــات املتعلقــة
بتعزيــز التطبيــق املتســق للمعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات عــن
حتــوالت حدثــت مبــرور الزمــن فــي املصطلحــات املســتخدمة لوصــف
القضايــا املتصلــة مبراقبــة املخــدرات .وتتابــع الهيئــة روتينيــا التغييــرات
التــي تطــرأ علــى معجــم املفــردات املتصلــة باملخــدرات والتطــورات التــي
حتــدث فــي املصطلحــات التــي تســتخدمها الــدول األعضــاء واملنظمــات
احلكوميــة الدوليــة واألوســاط األكادمييــة واملجتمــع املدنــي فيمــا يتعلــق
مبشــكلة املخــدرات العامليــة.
 –347ومنــذ صــوغ أحــدث اتفاقيــة دوليــة ملراقبــة املخــدرات ،وهــي
اتفاقيــة ســنة  ،1988حدثــت تغيــرات فــي املصطلحــات املســتخدمة
عمومــا لوصــف مختلــف جوانــب مشــكلة املخــدرات العامليــة .وقــد نتجــت
هــذه التغيــرات عــن أوجــه التقــدم الكبيــر الــذي حتقــق فــي العلــوم،
باإلضافــة إلــى التطــورات املجتمعيــة البــارزة وحتســن الفهــم العلمــي
لتعاطــي املخــدرات واالرتهــان لهــا.
 –348فبعــض املصطلحــات ،وإن لــم تــرد فــي االتفاقيــات الدوليــة
ملراقبــة املخــدرات ،باتــت تســتخدم فــي أوســاط املجتمــع الدولــي وهــي
مدرجــة فــي العمليــات احلكوميــة الدوليــة لتجســد أوجــه التقــدم املحــرز
فــي العلــوم والنهــج املجتمعيــة املتطــورة فــي مجــال مراقبــة املخــدرات،
وخاصــة مــن منظــور الوقايــة والعــاج وإعــادة التأهيــل .وتنبــع التغيــرات
التــي طــرأت علــى املصطلحــات املتصلــة باملخــدرات مــن التغيــرات
فــي الســياق املجتمعــي األوســع نطاقــا ،مثــل تنامــي الوعــي بأهميــة
اســتخدام لغــة شــاملة للجميــع .فعلــى ســبيل املثــال ،علــى الرغــم مــن
أن ديباجــة اتفاقيــة ســنة  1961تتضمــن إشــارة إلــى االهتمــام بصحــة
اإلنســانية ( )mankindورفاههــا ،فــإن الهيئــة تظــل ملتزمــة بالكامــل
بجوهــر االتفاقيــة عندمــا تســتعيض ،فــي اللغــة اإلنكليزيــة ،عــن مصطلــح
“ ”mankindمبصطلــح “ ”humankindأو “ ،”humanityوهمــا أيضــا
ُ
ترجمتــان ملصطلحــن مســتخدمني بلغــات أخــرى كتبــت بهــا االتفاقيــة.
وال يــزال ثمــة متســك باملبــادئ الــواردة فــي االتفاقيــات ،حتــى مــع جتنــب
اختيــار كلمــات معينــة ابتغــاء اســتخدام لغــة شــاملة جنســانيا.
 –349وقــد تغيــرت مــع الزمــن مصطلحــات املخــدرات املســتخدمة فــي
القــرارات واملقــررات الصــادرة عــن املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
وجلنــة املخــدرات وفــي املنشــورات التــي تصدر فــي مجال املراقبة الدولية
للمخــدرات .وتالحــظ الهيئــة أن بعــض التغييــرات التــي أجريــت فــي
املصطلحــات قــد اســتندت إلــى حتديــات جديــدة ومتغيــرة أو إلــى احلاجــة
إلــى تعزيــز ســبل حمايــة حقــوق اإلنســان ووضــع النــاس واحتياجاتهــم فــي
صلــب سياســات مراقبــة املخــدرات .فعلــى ســبيل املثــال ،أصبــح مصطلــح
 drug useباللغــة اإلنكليزيــة مفضــا فــي املنشــورات الصــادرة مؤخــرا

علــى مصطلــح  ،drug abuseوذلــك بســبب التصــورات التــي مفادهــا أن
املصطلــح األخيــر ميكــن أن يــؤدي ،فــي بعــض احلــاالت ،إلــى مزيــد مــن
وصــم النــاس الذيــن يســتهلكون املخــدرات.
 –350ولذلــك ،ميكــن أن يســاعد توخــي احلــذر فــي اســتخدام
املصطلحــات فــي الوقايــة مــن وصــم تعاطــي املخــدرات واالرتهــان لهــا.
وكان علــى العاملــن فــي مجــال مكافحــة املخــدرات أن يتبعــوا نهجــا حــذرا
ً
فــي اســتخدام تلــك املصطلحــات وغيرهــا حتســبا لآلثــار املحتملــة للغــة
ً
املســتخدمة علــى حمايــة حقــوق اإلنســان .وحتيــط الهيئــة علمــا بقــرار
جلنــة املخــدرات  ،11/61املعنــون “التشــجيع علــى مناهضــة الوصــم مــن
أجــل ضمــان توافــر خدمــات الصحــة والرعايــة واخلدمــات االجتماعيــة
ملتعاطــي املخـ ِّـدرات ،ووصولهــم إلــى تلــك اخلدمــات وتقدميهــا لهــم”،
وتؤكــد إرشــاداتها بشــأن قــدرة الــدول األعضــاء علــى منــع التهميــش
االجتماعــي وتشــجيع املواقــف املناهضــة للوصــم بوســائل منهــا وضــع
سياســات قائمــة علــى أدلــة علميــة وتنفيذهــا.
 –351وتــدرس الهيئــة بانتظــام وبعنايــة اســتخدام املفاهيــم املتعلقــة
باملخــدرات وغيرهــا مــن املفــردات ،مــن قبيــل قائمــة املفــردات التــي
تســتخدمها منظمــة الصحــة العامليــة .فعلــى ســبيل املثــال ،أشــارت الهيئــة
فــي تقريرهــا لعــام  ،2017علــى وجــه التحديــد ،إلــى ضــرورة التحلــي
بالدقــة فــي اســتخدام املصطلحــات املتعلقــة باالســتخدام الطبــي
َّ
للقنبينــات .وميكــن أن تــؤدي هــذه الدقــة والهــدف اجلماعــي املتمثــل
فــي التوحيــد املعيــاري إلــى مســاعدة الهيئــة فــي الســنوات القادمــة فــي
جمــع البيانــات فــي شــتى البلــدان وعلــى مــدى مختلــف الفتــرات الزمنيــة
وتســهيل الرصــد الفعــال لالمتثــال للمعاهــدات.
 –352ومتاشــيا مــع اإلعــان الــوزاري بشــأن تعزيــز إجراءاتنــا علــى
الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي ابتغــاء التعجيــل بتنفيــذ التزاماتنــا
املشــتركة بالتصــدي ملشــكلة املخــدرات العامليــة ومواجهتهــا ((7(،تســعى
الهيئــة إلــى تشــجيع جمــع البيانــات اجليــدة والقابلــة للمقارنــة وحتليلهــا
وتبادلهــا .وهــذا يتطلــب مواصلــة الوقــوف علــى أي مظاهــر غمــوض
علمــي أو قانونــي فــي املصطلحــات املختــارة لــدى صــوغ السياســات
والقوانــن املتعلقــة باملخــدرات .فالــدول األعضــاء متيــز بــن مصطلحــات
املخــدرات علــى أســاس أفهامهــا وتفســيراتها الوطنيــة واملحليــة اخلاصــة
لالتفاقيــات وأولويــات الصحــة العامــة لديهــا.
 –353وفــي هــذا الســياق ،حتــث الهيئــة احلكومــات علــى أن تــدرس
باســتمرار أي مصطلحــات مخـ ِّـدرات لهــا اســتعماالت غامضــة أو آثــار
وصميــة محتملــة ،وقــد يكــون لهــا أثــر علــى قــدرة املجتمــع الدولــي
علــى التعــاون الفعــال علــى مواجهــة مشــكلة املخــدرات العامليــة
والتصــدي لهــا معــا.

( ((7انظر الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،2019 ،امللحق
رقم  ،)E/2019/28( 8الفصل األول ،القسم باء.
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	–4الهندسة الوراثية وآثارها على زراعة
القنب وإنتاج مشتقاته في سياق
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات
 –354تســتخدم تقنيــات تربيــة انتقائيــة منــذ قــرون فــي القطــاع
الزراعــي لزيــادة الصفــات املرغــوب فيهــا فــي النباتــات واحليوانــات .إال
أنهــا تتطلــب زراعــة أو تربيــة أجيــال متعــددة بعنايــة مــن أجــل زيــادة بعــض
الصفــات وتقليــل أخــرى .وعلــى مــدى عــدة عقــود مضــت ،ســمح صعــود
الهندســة الوراثيــة للقطــاع الزراعــي بتعديــل املحاصيــل لزيــادة غلتهــا،
وحتســن قدرتهــا علــى مواجهــة اآلفــات ،ومتكينهــا مــن النمــو فــي بيئــات
قاســية .وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن أســاليب الهندســة الوراثيــة
قــد تكــون غيــر موثوقــة أو مرتفعــة التكلفــة أو صعبــة التنفيــذ ،إال أن
التطــورات احلديثــة فــي تكنولوجيــات الهندســة الوراثيــة با تــت تســمح
اآلن بإخضــاع الكائنــات احليــة لهندســة وراثيــة عاليــة الدقــة وفعالــة وأقــل
ً
َّ
تكلفــة .وتطبــق هــذه التكنولوجيــات اجلديــدة أيضــا علــى نبتــة القنــب
َّ
وإنتــاج القنبينــات.
 –355وفــي الفقــرة ( 1ب) مــن املــادة  1مــن اتفاقيــة ســنة 1961
بصيغتهــا املعدلــة ،يعـ َّـرف القنــب بأنــه األطــراف املزهــرة أو املثمــرة مــن
َّ
نبتــة القنــب (وال يشــمل البــذور واألوراق غيــر املصحوبــة بأطــراف) التــي
لــم يســتخلص الراتنــج منهــا .وهــذه األجــزاء مــن النبتــة حتتــوي علــى
َّ
معظــم التتراهيدروكانابينــول وغيــره مــن القنبينــات .وعــاوة علــى ذلــك،
َّ
انتهــت الدراســات التــي أجريــت علــى نبتــة القنــب علــى مــدى الســنوات
َّ
القليلــة املاضيــة إلــى أن أكثــر مــن  100مــن القنبينــات توجــد بصــورة
طبيعيــة فــي النبتــة ،فيمــا عــدا التتراهيدروكانابينــول والكانابيديــول.
ً
 –356ومبــا أن مزيــدا مــن الواليــات القضائيــة باتــت تســمح بزراعــة
َّ
القنــب واســتخدامه لألغــراض الطبيــة ،فــإن الباحثــن والقطــاع اخلــاص
يتحــرون فــي مســألة اســتخدام تكنولوجيــات الهندســة الوراثيــة لتعديــل
َّ
نبتــة القنــب مــن أجــل حتســن العمليــات الصناعيــة ،وتعديــل غلــة أنــواع
َّ
القنبينــات التــي يجــري إنتاجهــا ،علــى نحــو أكثــر دقــة .وجتــرى بحــوث
َّ
أيضــا بشــأن تعديــل الكائنــات احليــة األخــرى إلنتــاج القنبينــات التــي لــم
تكــن لتنتجهــا بصــورة طبيعيــة.
 –357ومبــا أن األطــراف املزهــرة ال متثــل ســوى جــزء صغيــر مــن
َّ
الكتلــة احليويــة لنبتــة القنــب ،فــإن املزارعــن يبحثــون عــن ســبل لزيــادة
َّ
غلــة القنبينــات مــن النبتــة .وحتقيقــا لهــذه الغايــة ،قدمــت بالفعــل بــراءات
اختــراع باســتخدام التكنولوجيــات التــي طــورت مؤخــرا لتعديــل نبتــة
َّ
َّ
القنــب بحيــث تنمــو عليهــا الشــعيرات أو تنتــج القنبينــات فــي أجزاء أخرى
مــن النبتــة غيــر األطــراف املزهــرة أو األوراق أو البــذور ،مما يجعــل نبتــة
ً
ً َّ
َّ
القنــب بأكملهــا فعليــا منتجــة للقنبينــات.
َّ
 –358وإضافــة إلــى تعديــل نبتــة القنب ،قد تســمح بعض التكنولوجيات
َّ
َّ
بإنتــاج القنبينــات دون اســتخدام نبتــة القنــب علــى اإلطــاق .فقــد
توصلــت أبحــاث أوليــة أجريــت فــي عــام  2019إلــى طريقــة لتعديــل نــوع

َّ
مــن اخلميــرة ميكــن أن تســمح بتخميــر القنبينــات علــى نطــاق واســع
َّ
باســتخدام ســكريات بســيطة مبعــزل عــن زراعــة القنــب.
 –359وأشــارت بحــوث أجريــت علــى كل مــن طريقــة التعديــل الوراثــي
َّ
َّ
لنبتــة القنــب وطريقــة إنتــاج القنبينــات اعتمــادا علــى اخلميــرة أيضــا
َّ
إلــى إمكانيــة اســتخدام هــذه التكنولوجيــات إلنتــاج القنبينــات ،مثــل
َّ
الكنبيجيــرول وكرومــن القنبــن والكانابينــول ،بكميــات أكبــر كثيــرا
مما ميكــن إنتاجــه بالزراعــة االنتقائيــة.
 –360ومبــا أن نظــام املراقبــة املنشــأ مبوجــب اتفاقيــة ســنة ،1961
بصيغتهــا املعدلــة ،يتضمــن مراقبــة األطــراف املزهــرة ،مــع مراقبــة
محــدودة علــى األوراق والبــذور ،فــإن هــذه التطــورات تطــرح أســئلة بشــأن
َّ
َّ
مراقبــة نبتــة القنــب إذا ُع ِّدلــت إلنتــاج القنبينــات مــن مختلــف أجزائهــا
بخــاف أطرافهــا املزهــرة.
 –361ويســمح التقــدم فــي التكنولوجيــا أيضــا بإمكانيــة إســاءة
اســتعمالها ،وال ســيما مــن خــال إســاءة اســتعمال هــذه التكنولوجيــات
اجلديــدة فــي مجــال الهندســة الوراثيــة إلنتــاج املخــدرات بطريقــة غيــر
َّ
مشــروعة .كمــا أن طريقــة إنتــاج القنبينــات مــن خــال اخلميــرة املعدلــة
َّ
وراثيــا يلغــي احلاجــة إلــى اســتخدام “مشــاتل” كبيــرة للقنــب أو إلــى
زراعتــه ســريا.
ً
 –362وتدعــو الهيئــة احلكومــات إلــى أن حتيــط علمــا بأوجــه
التقــدم التــي حتققــت فــي مجالــي الهندســة الوراثيــة والتكنولوجيــا
َّ
البيولوجيــة فيمــا يخــص زراعــة القنــب ،وكذلــك التكنولوجيــات األخرى
َّ
التــي ميكــن أن تســمح بصنــع القنبينــات بوســائل غيــر تقليديــة .وتدعــو
الهيئــة احلكومــات كذلــك إلــى ضمــان اســتخدام هــذه التكنولوجيــات
اســتخداما مناســبا فيمــا يتعلــق باالتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات
واتخــاذ خطــوات ملنــع إســاءة اســتخدامها فــي صنــع املخــدرات علــى نحــو
غيــر املشــروع.
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باء–	أفريقيا
أصبح عــدد متزايد مــن الـبـلــدان فــي أفريقيا يسمح اآلن بــزراعــة القنب
وتصديره لألغراض الطبية والعلمية ،وقد أذن بعض البلدان باستخدامه
في األغراض الطبية.
ال يزال عدم توافر بيانات من بلدان كثيرة في أفريقيا بشأن االجتار باملخدرات
وتعاطيها ميثل عائقا رئيسيا أمام إجراء تقييم كامل لوضع املخدرات في هذه
املنطقة ،كما أنه يعيق قدرة البلدان واملجتمع الدولي على التصدي للتحديات
املاثلة في هذا املجال.

	–1التطورات الرئيسية
 –363حصلــت أربعــة بلــدان أفريقيــة علــى موافقــة الهيئــة علــى
تقديراتهــا بشــأن زراعــة القنــب لألغــراض الطبيــة .وأجــرت بعــض البلدان
فــي أفريقيــا تغييــرات تشــريعية وسياســاتية فيمــا يتعلــق بالقنــب .ومعظــم
هــذه التغييــرات سيســمح بزراعــة القنــب لألغــراض الطبيــة ،وإن كان ذلــك
مقتصــرا علــى التصديــر فــي بعض احلاالت ،وليس لالســتخدام الداخلي.
وإضافــة إلــى ذلــك ،عدلــت بعــض البلــدان جــداول املراقبــة لديهــا مــن أجــل
تخفيــف القيــود املفروضــة علــى اســتخدام بعــض املســتحضرات القائمــة
علــى القنــب لألغــراض الطبيــة أو إلغــاء تلــك القيــود.
 –364وتــود الهيئــة أن تشــير إلــى أن احلكومــات التــي تســمح بزراعــة
القنــب عليهــا التــزام بــأن تضــع تدابيــر رقابيــة وفقــا التفاقيــة ســنة 1961
بصيغتهــا املعدلــة .وتشــمل تلــك التدابيــر إنشــاء هيئــة تكــون مســؤولة
عــن حتديــد املناطــق الزراعيــة وإصــدار تراخيــص الزراعــة ،وعــن شــراء
تلــك املحاصيــل وحيازتهــا الفعليــة فــي أقــرب وقــت ممكــن ،وأن تكــون
صاحبــة احلــق احلصــري فــي اســتيراد املحاصيــل وتصديرهــا والتجــارة
فيهــا باجلملــة واالحتفــاظ مبخزونــات منهــا عــدا عــن املخزونــات التــي
يحتفــظ بهــا الصانعــون.
 –365وأصــدرت اجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا تقريــر
شــبكة غــرب أفريقيــا املعنيــة باالنتشــار الوبائــي لتعاطــي املخــدرات فــي
أواخــر عــام  ،2019وهــو أول تقريــر يصــدر علــى اإلطــاق فــي مجــال
االجتــار باملخــدرات وتعاطيهــا فــي غــرب أفريقيــا ،بدعــم مــن املكتــب
املعنــي باملخــدرات واجلرميــة واالحتــاد األوروبــي .ويعــرض التقريــر
ً
حتليــا لبيانــات االجتــار باملخــدرات وتعاطيهــا التــي قدمتهــا جهــات
الوصــل التابعــة للشــبكة للفتــرة .2017–2014
 –366وأصدرت وزارة الصحة املغربية بروتوكوال وطنيا ملعاجلة مســألة
تعاطــي جرعــات مفرطــة مــن املخــدرات فــي أوســاط متعاطــي املخــدرات
عــن طريــق احلقــن فــي البلــد .ويهــدف البروتوكــول إلــى توفيــر املعلومــات
للمســؤولني الصحيــن واملســؤولني خــارج القطــاع الصحــي وغيرهــم مــن
العناصــر الفاعلــة ذات الصلــة فــي جميــع أنحــاء البلــد التــي تضطــر إلــى
التعامــل مــع موقــف ينطــوي علــى تعاطــي جرعــات مفرطــة مــن املخــدرات.

 –367وعقــب اعتمــاد مشــروع قانــون مفوضيــة مراقبــة املخــدرات
لســنة  ،2019ألغــت غانــا جتــرمي بعــض اجلرائــم البســيطة املتعلقــة
بتعاطــي املخــدرات وأعــادت تركيــز ما تبذلــه مــن جهــود فــي مجــال
ً
مكافحــة املخــدرات ،متبعــة نهجــا يرتكــز علــى الصحــة فــي التعامــل مــع
متعاطــي املخــدرات.
 –368وفــي آب/أغســطس  ،2020قدمــت حكومــة جنــوب أفريقيــا إلــى
برملانهــا مشــروع قانــون اســتخدام القنــب ألغــراض خاصــة لســنة ،2020
الــذي يعــدل قانونهــا املتعلــق باملخــدرات واالجتــار بهــا ( )1992للســماح
للبالغــن بزراعــة القنــب وتعاطيــه ،وذلــك فــي أعقــاب صــدور قــرار
عــن املحكمــة الدســتورية اجلنــوب أفريقيــة فــي عــام  .2018وبإضافــة
التعديــات التــي أدخلــت فــي أيار/مايــو  2020علــى قانــون األدويــة
واملــواد ذات الصلــة لســنة  ،1965فــإن اســتخدام البالغــن للقنــب وزراعتــه
ألغــراض غيــر طبيــة فــي األماكــن اخلاصــة صــارا مباحــن فــي جنــوب
أفريقيــا .أمــا تعاطــي القنــب فــي األماكــن العامــة واالجتــار بــه فــا يــزاالن
جرميتــن يعاقــب عليهمــا القانــون.
 –369وعلــى الرغــم مــن نقــص البيانــات الــواردة مــن بلــدان كثيــرة،
تشــير املعلومــات املتاحــة إلــى أن أفريقيــا ال تــزال تواجــه حتديــات كبــرى
فيمــا يتعلــق باالجتــار باملخــدرات .وتواصــل بلــدان فــي غــرب أفريقيــا
ُ
وشــمالها ضبــط شــحنات كوكايــن تهــرب مــن أمريــكا اجلنوبيــة فــي اجتــاه
أوروبــا .وال يــزال القنــب يتجــر بــه علــى نطــاق واســع داخــل أفريقيــا،
فــي حــن ُيتجــر براتنــج القنــب بكثافــة فــي شــمال أفريقيــا ،ســواء للبيــع
فــي املنطقــة دون اإلقليميــة أو بغــرض تهريبــه إلــى أوروبــا بعــد ذلــك.
وال يــزال االجتــار بالهيرويــن مصــدر قلــق بالــغ للبلــدان األفريقيــة فــي
منطقــة املحيــط الهنــدي ،فــي حــن أن البلــدان الواقعــة فــي مناطــق أخــرى
مــن أفريقيــا ال تضبــط ســوى كميــات صغيــرة مــن هــذا املخــدر .وفــي حــن
َّ
لــم ُيبلــغ عــن أي مضبوطــات كبيــرة مــن الترامــادول املصنــوع علــى نحــو
غيــر مشــروع أو الترامــادول املغشــوش ،فــإن البيانــات املتاحــة عــن معــدل
انتشــار تعاطــي هــذا املخــدر تشــير إلــى أن االجتــار بــه مســتمر.
 –370وقــد اتخــذ عــدد مــن البلــدان واملنظمــات الدوليــة خــال جائحــة
كوفيــد– 19تدابيــر لضمــان اســتمرار حصــول املصابــن باضطرابــات
تعاطــي املخــدرات علــى العــاج واحلــد مــن خطــر انتقــال عــدوى فيــروس
كوفيــد– 19خــال تلقيهــم للعــاج.
 –371وفــي نيجيريــا ،تشــارك املكتــب املعنــي باملخــدرات اجلرميــة
العمــل مــع موظفــي قطــاع الصحــة فــي جميــع انحــاء البلــد ،فأنشــأ
شــبكة تقــدم املســاعدة عبــر الهاتــف إلــى متعاطــي املخــدرات .وإضافــة
إلــى ذلــك ،قــدم االحتــاد األوروبــي ،مــن خــال مشــروع املكتــب املعنــون
“التصــدي للمخــدرات واجلرميــة املنظمــة املتصلــة بهــا” ،معــدات حمايــة
ً
شــخصية إلــى  25مركــزا لعــاج متعاطــي املخــدرات فــي جميــع أنحــاء
نيجيريــا بهــدف ضمــان حمايــة العاملــن الصحيــن واملرضــى أثنــاء
تقــدمي خدمــات العــاج.
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 –372وقدمــت وزارة الصحــة اجلزائريــة ،بالتعــاون مــع املكتــب املعنــي
باملخــدرات واجلرميــة وبرنامــج األمم املتحــدة املشــترك املعنــي بفيــروس
نقــص املناعــة البشــرية/األيدز ،دعمــا ماديــا ،شــمل توفيــر معــدات حمايــة
شــخصية ،إلــى عــدة منظمــات غيــر حكوميــة ،مما أتــاح لهــا التواصــل مــع
متعاطــي املخــدرات كل علــى حــدة مــع التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن خطــر
اإلصابــة بكوفيــد– 19فــي املستشــفيات ومراكــز العــاج .وعلــى نفــس
ً
ً
املنــوال ،زود املكتــب مركــزا رئيســيا لعــاج املخــدرات فــي داكار مبعــدات
حمايــة شــخصية ،مما أتــاح حمايــة املرضــى أثنــاء تلقيهــم العــاج.
 –373وافتتحــت احلكومــة الكينيــة مســتوصفا إضافيــا للميثــادون فــي
ســجن شــيمو لــو تيــوا لتخفيــف اكتظــاظ املســاجني واحلــد مــن خطــر
انتقــال العــدوى بكوفيــد– 19بــن الســجناء الذيــن يعاجلــون مــن تعاطــي
املخــدرات .وأصــدرت اجلمعيــة املغربيــة لطــب اإلدمــان مبــادئ توجيهيــة
للمهنيــن فــي مجــال عــاج متعاطــي املخــدرات لضمــان اســتمرار خدمــات
عالجهــم أثنــاء جائحــة كوفيــد–.19

	–2التعاون اإلقليمي
 –374أصــدر مجلــس الســلم واألمــن التابــع لالحتــاد األفريقــي ،فــي
جلســته  905املعقــودة فــي كانــون الثاني/ينايــر  ،2020بيانــا بشــأن احلالــة
السياســية واألمنيــة فــي غينيا–بيســاو .وفــي حــن نــوه املجلــس بالتقــدم
السياســي املحــرز فــي البلــد ،فقــد ناشــد املجتمــع الدولــي بــأن يدعــم
غينيا–بيســاو فــي مكافحــة االجتــار باملخــدرات ،الــذي ميكــن أن يهــدد
اجلهــود الراميــة إلــى كفالــة االســتقرار واحلوكمــة الدميقراطيــة وســيادة
القانــون فــي البلــد.
 –375وفــي إطــار اســتعراض احلالــة السياســية واألمنيــة فــي غينيــا–
بيســاو ،اتخــذ مجلــس األمــن ،فــي  28شــباط/فبراير  ،2020القــرار
 )2020( 2512الــذي دعــا فيــه الســلطات فــي البلــد واملجتمــع الدولــي
عمومــا إلــى اتخــاذ إجــراءات منهــا تكثيــف اجلهــود الراميــة إلــى مكافحــة
االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة .وطلــب املجلــس
أيضــا فــي ذلــك القــرار إلــى األمــن العــام أن يعمــل ،بالتعــاون مــع اجلهات
املانحــة الدوليــة ،علــى ضمــان توفيــر عــدد كاف مــن املوظفــن للمكتــب
القطــري التابــع للمكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة فــي غينيا–بيســاو،
مــن أجــل مســاعدة البلــد فــي جهــوده الراميــة إلــى مكافحــة االجتــار
باملخــدرات بعــد انســحاب مكتــب األمم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســام
فــي غينيا–بيســاو.
 –376وفــي شــباط/فبراير  ،2020وقعــت ثالثــة بلــدان أخــرى علــى
معاهــدة إنشــاء الوكالــة األفريقيــة لألدويــة ،مما رفــع عــدد الــدول املوقعــة
ً
علــى املعاهــدة إلــى  14بلــدا ،أي أقــل ببلــد واحــد مــن العــدد املطلــوب
ً
لدخــول املعاهــدة حيــز النفــاذ ،وهــو  15بلــدا .ويتوقــع مــن الوكالــة ،فــور
إنشــائها ،أن تنســق نظــام الرقابــة علــى األدويــة والعقاقيــر بــن الــدول
األعضــاء فــي االحتــاد األفريقــي ،وأن تقــدم التوجيــه الرقابــي إلــى

البلــدان ،وأن تيســر مواصلــة التعــاون بــن البلــدان لضمــان احلصــول
علــى منتجــات طبيــة مأمونــة وفعالــة فــي املنطقــة.
 –377وعقــد االجتمــاع الســنوي الثالــث للمنتــدى األفريقــي جلــودة
األدويــة فــي أبوجــا فــي الفتــرة مــن  25إلــى  28شــباط/فبراير .2020
واســتضاف االجتمــاع اجلهــاز الوطنــي إلدارة األغذيــة والعقاقيــر
ومراقبتهــا فــي نيجيريــا بالتعــاون مــع االحتــاد األفريقــي ومنظمــات دوليــة
أخــرى .وضــم االجتمــاع منظمــات معنيــة مبراقبــة املخــدرات مــن كثيــر
مــن البلــدان األفريقيــة وعلمــاء وأصحــاب مصلحــة مــن مختلــف اجلهــات
املعنيــة بالصحــة واملخــدرات للتــداول بشــأن وضــع منــوذج لضمــان جــودة
العقاقيــر واألدويــة فــي بلــدان أفريقيــا.
 –378وخــال النصــف الثانــي مــن عــام  ،2020نســقت الهيئــة أنشــطة
إتاحــة الوصــول إلــى املعلومــات االســتخبارية لنظــام آيونيكــس ولبرنامــج
غريــدس ،وأجــرت  10دورات تدريبيــة ملوظفــي إنفــاذ القانــون والهيئــات
ً
ً
التنظيميــة مــن  11بلــدا فــي املنطقــة .وشــارك ما مجموعــه  113موظفــا
مــن بــن وبوركينــا فاســو وتونــس وجنــوب أفريقيــا والســودان وغانــا وليبيــا
ومالــي ومصــر وناميبيــا ونيجيريــا فــي التدريــب علــى رصــد املؤثــرات
النفســانية اجلديــدة واملؤثــرات األفيونيــة االصطناعيــة الناشــئة ،إضافــة
ُ
إلــى التدريــب علــى املناولــة اآلمنــة للمــواد املتصلــة بالفنتانيــل ونهــج املنــع.
كمــا تلقــى املوظفــون تدريبــا عمليــا علــى منصــات االتصــاالت اآلمنــة
التابعــة للهيئــة ،التــي تســمح بتبــادل املعلومــات بشــأن املــواد اخلطــرة غيــر
اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة.

	–3التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 –379نقحــت عــدة بلــدان فــي أفريقيــا تشــريعاتها الوطنيــة للســماح
بزراعــة القنــب لألغــراض الطبيــة مــن أجــل تصديــره أو للســماح
باســتيراد بعــض مســتحضرات القنــب واســتخدامها ألغــراض طبيــة.
وفــي بعــض احلــاالت ،تغيــرت تدابيــر الرقابــة علــى نبتــة القنــب ،وغيــرت
بعــض البلــدان موقــع التتراهيدروكانابينــول والكانابيديــول فــي جــداول
املراقبــة لديهــا.
 –380وباإلضافــة إلــى اإلصالحــات التشــريعية والسياســاتية املتصلــة
بالقنــب ،شــرعت عــدة بلــدان فــي وضــع خطــط وطنيــة جديــدة ملراقبــة
املخــدرات مــن أجــل حتســن معاجلــة مشــاكلها املتعلقــة باملراقبــة .وعــاوة
ً
علــى ذلــك ،أدخلــت غانــا حتديثــات على تشــريعاتها ،منقحة قانون عقوباتها
مــن أجــل إلغــاء جتــرمي اجلرائــم البســيطة املتعلقــة بتعاطــي املخــدرات.
 –381وفــي نهايــة عــام  ،2019أطلقــت توغــو خطــة خمســية جديــدة
للفتــرة  2024–2020ملكافحــة تعاطــي املخــدرات واالجتــار بهــا فــي البلــد،
ً
مخصصــة التمويــل الــازم لتنفيــذ اخلطــة .وتهــدف اخلطــة إلــى تعزيــز
التنســيق بــن هيئــات مكافحــة املخــدرات فــي البلــد ومتكــن الســلطات
مــن جتميــد موجــودات التنظيمــات اإلجراميــة ومصادرتهــا.
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 –382وفــي كانــون األول/ديســمبر  ،2019أطلــق رئيــس سيشــيل خطــة
بلــده الوطنيــة الرئيســية اجلديــدة ملكافحــة املخــدرات للفتــرة –2019
 .2023وتركــز اخلطــة علــى حتســن رفــاه وســامة الســكان عمومــا.
وأشــار الرئيــس إلــى أن خفــض الطلــب علــى املخــدرات وعــاج متعاطيهــا
أمــران فــي منتهــى األهميــة فــي التصــدي ملشــكلة املخــدرات فــي البلــد.
 –383وفــي شــباط/فبراير  ،2020اعتمــدت حكومــة سيشــيل لوائــح
ســنة  2020املتعلقــة بإســاءة اســتعمال العقاقيــر (املنتجــات القائمــة علــى
ً
القنــب املخصصــة ألغــراض طبيــة) ،معدلــة تشــريعات البلــد املتعلقــة
مبراقبــة املخــدرات للســماح باســتخدام الكانابيديــول لألغــراض الطبيــة.
ومبوجــب هــذا التعديــلُ ،يســمح للممارســن الطبيــن املرخــص لهــم
حســب األصــول بوصــف األدويــة القائمــة علــى الكانابيديــول فــي احلــاالت
التــي تســتدعي ذلــك .وال يحــدد التعديــل احلــاالت الطبيــة التــي ميكــن أن
تســتلزم العــاج بالكانابيديــول ،ولكنــه يخــول مفــوض الصحــة العامــة فــي
البلــد صالحيــة حتديدهــا مبرســوم.
 –384وأقــر برملــان مــاوي ،فــي شــباط/فبراير  ،2020مشــروع قانــون
تنظيــم شــؤون القنــب لســنة  ،2020الــذي يســمح بزراعــة القنــب لألغراض
الطبية والصناعية والعلمية .وينشــئ مشــروع القانون أيضا جهازا وطنيا
لشــؤون القنــب إلصــدار تراخيــص زراعتــه وتنظيــم الصناعــة املتعلقــة بــه
داخــل مــاوي .ووفقــا للتقاريــر الرســمية ،قــد يســمح بزراعــة القنــب فــي
إطــار مشــروع قانــون تنظيــم القنــب فــي وقــت مبكــر مــن عــام .2021
 –385وفــي آذار/مــارس  ،2020وافــق برملــان غانــا علــى مشــروع قانــون
دخــل إصالحــات كبيــرة
مفوضيــة مراقبــة املخــدرات لســنة  ،2019الــذي ُي ِ
علــى تشــريعات مراقبــة املخــدرات وسياســاتها فــي البلــد .ومبوجــب
مشــروع القانــونُ ،يشــدد علــى اتبــاع نهــج يرتكــز علــى الصحــة فــي
التصــدي لتعاطــي املخــدراتُ ،ويلغــى جتــرمي بعــض اجلرائــم البســيطة
املتعلقــة بتعاطــي املخــدرات .وإضافــة إلــى ذلــك ،يغيــر مشــروع القانــون
اإلطــار املؤسســي ملراقبــة املخــدرات فــي البلــد مبنــح هيئــة مراقبــة
املخــدرات فيــه مركــز املفوضيــة ،مــع تعزيــز صالحياتهــاُ .ويســمح أيضــا،
مبوجــب مشــروع القانــون ،بزراعــة القنــب إلنتــاج الكانابيديــول لألغــراض
الطبيــةُ ،ويخــرج الكانابيديــول مــن نطــاق املراقبــة علــى الصعيــد الوطنــي.
 –386وفــي رســالة رســمية ُوجهــت إلــى الهيئــة في نيســان/أبريل ،2020
أبلغــت أوغنــدا بأنهــا بــدأت فــي الســماح بزراعــة القنــب لألغــراض
الطبيــة .وقــد صاغــت احلكومــة مبــادئ توجيهيــة ملســاعدة وزيــر الصحــة
فــي حتديــد املزارعــن الذيــن ينبغــي منحهــم تراخيــص لزراعــة القنــب.
بيــد أن املوافقــة النهائيــة علــى املبــادئ التوجيهيــة وإنشــاء اجلهــاز
الوطنــي لشــؤون القنــب قــد تأخــرت بســبب تدابيــر اإلغــاق املتصلــة
بجائحــة كوفيــد–.19
 –387وفــي أيار/مايــو  ،2020أصــدر وزيــر الصحــة فــي جنــوب أفريقيــا
اإلشــعار  ،R586الــذي يدخــل تعديــات إضافيــة علــى جــداول القانــون
املعمــول بــه فــي البلــد بشــأن األدويــة واملــواد ذات الصلــة لســنة 1965

ويقــن التغييــرات التــي أجراهــا الوزيــر ،فــي أيار/مايــو  ،2019فــي
مراقبــة املــواد ذات الصلــة بالقنــب .ومبوجــب هــذا اإلشــعارُ ،ح ِذفــت
نبتــة القنــب والتتراهيدروكانابينــول والدرونابينــول مــن اجلــدول ( 7أعلــى
مســتوى مــن املراقبــة فــي البلــد) مــن القانــون .وحذفــت بالكامــل بعــض
مســتحضرات الكانابيديــول ذات اجلرعــات املنخفضــة املنتجــة مــن
مــواد خــام مصدرهــا النبتــة .ونــص اإلشــعار  R586أيضــا علــى حــذف
املــواد اخلــام التــي مصدرهــا نبتــة القنــب مــن اجلــدول إذا كان يزرعهــا
أو يحوزهــا أو يســتهلكها شــخصيا شــخص بالــغ فــي مــكان خــاص.
ً
ووفقــا ملــا أفــادت بــه وزارة الصحــة ،فــإن هــذه التعديــات علــى القانــون
تتوافــق مــع قــرار صــدر فــي هــذا الشــأن فــي عــام  2018عــن املحكمــة
الدســتورية اجلنــوب أفريقيــة.
 –388وفــي تطــور ذي صلــة ،أحــال مجلــس وزراء جنــوب أفريقيــا إلــى
البرملــان ،فــي  5آب/أغســطس  ،2020مشــروع قانــون اســتخدام القنــب
ألغــراض خاصــة لســنة  .2020ويدخــل مشــروع هــذا القانــون تعديــات،
إلــى جانــب التعديــات التــي أدخلــت علــى قانــون األدويــة واملــواد ذات
الصلــة لســنة  1965املذكــور أعــاه ،علــى قانــون املخــدرات واالجتــار بهــا
لســنة ( 1992القانــون رقــم  140لســنة  )1992املعمــول بــه فــي البلــد،
فيمــا يتعلــق بزراعــة القنــب ألغــراض شــخصية .ويهــدف مشــروع قانــون
اســتخدام القنــب اســتخداما خاصــا لســنة  2020إلــى جعــل تشــريع
مكافحــة املخــدرات فــي البلــد متماشــيا مــع قــرار صــدر فــي عــام 2018
عــن املحكمــة الدســتورية اجلنــوب أفريقيــة وألغــى أجــزاء مــن ذلــك
التشــريع .وكانــت املحكمــة الدســتورية قــد أوقفــت تنفيــذ ذلــك القــرار
ملــدة  24شــهرا إلعطــاء احلكومــة الوقــت الكافــي لتعديــل قوانــن مراقبــة
املخــدرات فــي البلــد للســماح بزراعــة البالغــن للقنــب واســتهالكهم لــه
فــي أماكــن خاصــة .واليــوم ،أصبحــت زراعــة القنــب واســتهالكه ألغــراض
شــخصية فــي مــكان خــاص مباحــن فــي جنــوب أفريقيــا .أمــا بيــع القنــب
واســتهالكه فــي األماكــن العامــة فــا يــزاالن غيــر قانونيــن ويعاقــب
عليهمــا القانــون.
 –389وفــي حزيران/يونيــه  ،2020أطلقــت جنــوب أفريقيــا خطتهــا
الوطنيــة اجلديــدة للمخــدرات للفتــرة  ،2024–2019وهــي رابــع خطــة مــن
هــذا النــوع تنفــذ فــي البلــد .وقــد وضعــت اخلطــة بعــد إجــراء تقييــم
خلطــة البلــد للفتــرة  ،2017–2013ممــا أدى إلــى إصــدار توصيــات
لتعزيــز الســلطات الرئيســية علــى عــدة مســتويات فــي احلكومــة فــي
البلــد والتركيــز علــى التدخــات القائمــة علــى األدلــة ملنــع تعاطــي مــواد
اإلدمــان ومعاجلتــه .وتتضمــن اخلطــة الوطنيــة الرئيســية للمخــدرات
ســبعة أهــداف ملعاجلــة مشــكلة املخــدرات فــي البلــد ،مبــا فيهــا ضمــان
توافــر املــواد اخلاضعــة للمراقبــة لالســتخدام الطبــي املشــروع ،والتصــدي
لنطــاق اســتخدام املؤثــرات النفســانية اجلديــدة اآلخــذ فــي االتســاع.
وإضافــة إلــى ذلــك ،تتضمــن اخلطــة الرئيســية إشــارة إلــى القــرار الصــادر
عــن املحكمــة الدســتورية اجلنــوب أفريقيــة فــي عــام  2018الــذي يســمح
باســتخدام القنــب فــي أماكــن خاصــة ،وتفيــد بــأن احلكومــة وإن كانــت
ســتعدل التشــريعات الوطنيــة لالمتثــال لذلــك القــرار ،إال أن اخلطــة
الرئيســية تظــل إطــارا لكبــح تعاطــي القنــب فــي البلــد.
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	–4الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار
 –390تفيــد البيانــات املتوافــرة بــأن أفريقيــا ال تــزال منطقــة عبــور
ً
رئيســية لتهريــب املخــدرات ،وهــي أيضــا ســوق متناميــة لهــا .وتشــير
بيانــات املضبوطــات إلــى أن غــرب أفريقيــا وشــمالها ال يــزاالن ،كمــا كان
االجتــاه الســائد فــي الســنوات األخيــرة ،مركزيــن رئيســيني لتهريــب
الكوكايــن مــن أمريــكا اجلنوبيــة إلــى أوروبــا .وتبلــغ جميــع البلــدان التــي
تتوافــر عنهــا بيانــات عــن مضبوطــات القنــب وراتنــج القنــب ،ويتجــر
بهذيــن املخدريــن بكميــات كبيــرة فــي شــمال أفريقيــا ،ســواء لبيعهمــا
داخــل هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة أو لتهريبهمــا إلــى أوروبــا .وتشــير
ضبطيــات الترامــادول املغشــوش وغيــر الصيدالنــي ،وهــو مســكن أفيونــي
ال يخضــع للمراقبــة الدوليــة ،التــي أبلغــت بعــض البلــدان عــن تنفيذهــا
فــي غــرب أفريقيــا ،إلــى أن االجتــار بهــذا املخــدر ال يــزال يشــكل حتديــا
أمــام املنطقــة دون اإلقليميــة.
 –391وأبلغــت كل مــن ســلطات إنفــاذ القانــون فــي تونــس واجلزائــر
وكــوت ديفــوار واملغــرب عــن ضبطيــات متعــددة مــن الكوكايــن فــي
عــام  ،2020حيــث ضبطتهــا فــي موانــئ أو علــى مــن ســفن فــي مياههــا
اإلقليميــة .وفــي عمليــة كبيــرة نفــذت فــي شــباط/فبراير  ،2020ضبطــت
القــوات البحريــة لكــوت ديفــوار أكثــر مــن  400كيلوغــرام مــن الكوكايــن
فــي ســفينة كانــت فــي ميــاه البلــد الســاحلية .وأبلغــت عــدة بلــدان أخــرى
ً
فــي أنحــاء أخــرى مــن أفريقيــا أيضــا عــن ضبطيــات نفــذت فــي اجلــزء
األول مــن عــام  ،2020وإن كانــت بكميــات صغيــرة .ومقارنــة بعــام ،2019
عندمــا قدمــت بوركينــا فاســو واجلزائــر وجمهوريــة تنزانيــا املتحــدة
وزامبيــا والســنغال واملغــرب وموريشــيوس وموزامبيــق تقاريــر رســمية عــن
مضبوطــات الكوكايــن ،فــإن نقــص البيانــات مــن بعــض أنحــاء أفريقيــا
بخصــوص الضبطيــات املنفــذة فــي عــام  2020قــد َّ
صعــب حتديــد االجتاه
الســائد فــي االجتــار بالكوكايــن .ومــن اجلديــر بالذكــر أن عــدة ضبطيــات
مهمــة قــد نفــذت فــي غــرب أفريقيــا وشــمالها فــي عــام  ،2020وإن لــم
تكــن مبثــل مضبوطــات الكوكايــن التــي بلغــت أطنانــا متعــددة ونفذتهــا
ســلطات كابــو فيــردي فــي كانــون الثاني/ينايــر وآب/أغســطس .2019
 –392وال يــزال القنــب أكثــر املخــدرات اجتــارا فــي أفريقيــا ،كمــا أنــه
ُيهـ َّـرب إلــى أوروبــا ،حيــث يأتــي معظمــه مــن شــمال أفريقيــا ،مــع ورود
تقاريــر تفيــد بــأن مســار التهريــب ميــر ،فــي بعــض احلــاالت ،عبــر بلــدان
غــرب منطقــة الســاحل .وكمــا حــدث فــي الســنوات الســابقة ،كان معظــم
االجتــار براتنــج القنــب مــن نصيــب شــمال أفريقيــا ،حيــث أبلــغ املغــرب
عــن ضبــط ما يزيــد علــى  75طنــا مــن تلــك املــادة ،نتيجــة لكثــرة عمليــات
االعتــراض التــي نفــذت فــي النصــف األول مــن عــام  .2020وعلــى املنــول
نفســه ،نفــذت الســلطات فــي اجلزائــر عــدة عمليــات اعتــراض ،حيــث
ضبطــت ما يربــو مجموعــه عــن  18طنــا مــن راتنــج القنــب منــذ أواخــر
عــام  .2019وأبلغــت الســنغال عــن ضبــط كميــة كبيــرة مــن راتنــج القنــب
بلغــت  5,1أطنــان .وأبلــغ اجلهــاز الوطنــي إلنفــاذ قوانــن املخــدرات فــي
نيجيريــا عــن ضبــط ما مجموعــه  7,4أطنــان مــن القنــب فــي عــام .2020
وفيمــا يتعلــق باالجتــار بعشــبة القنــب ،أبلغــت بــن وبوركينــا فاســو

وجمهوريــة تنزانيــا املتحــدة وزامبيــا والســنغال وسيشــيل وغابــون وغانــا
وموريشــيوس وناميبيــا عــن ضبــط كميــات تتــراوح بــن عــدة مئــات مــن
الكيلوغرامــات ومئــات مــن األطنــان ،وهــي كميــات مماثلــة لتلــك التــي
ضبطــت فــي الســنوات الســابقة.
 –393وتشــير بيانــات الضبطيــات إلــى أن االجتــار بالهيرويــن ال يــزال
ميثــل مشــكلة رئيســية فــي البلــدان األفريقيــة الواقعــة فــي منطقــة املحيــط
الهنــدي ،مبــا فيهــا جمهوريــة تنزانيــا املتحــدة وسيشــيل وموريشــيوس
َّ
وموزامبيــق ،ولكــن االجتــار بهــذا املخــدر ُيبلــغ عنــه فــي أنحــاء أخــرى
ً
مــن أفريقيــا أيضــا .فقــد أبلــغ كل مــن غانــا وكــوت ديفــوار واملغــرب عــن
ضبــط كميــات مــن الهيرويــن تــراوح إجماليهــا بــن بضعــة كيلوغرامــات
وعــدة مئــات مــن الكيلوغرامــات فــي عــام  .2019ونقــص البيانــات ُي ِّ
صعــب
حتديــد االجتاهــات الســائدة مــن ســنة إلــى أخــرى فــي االجتــار بالهيرويــن
فــي أفريقيــا ،نظــرا إلــى أن الكميــات املضبوطــة قــد ارتفعــت بعــض
الشــيء فــي بضعــة بلــدان ،ولكنهــا انخفضــت فــي بلــدان أخــرى.
 –394وفيمــا يخــص بلــدان املنطقــة ،ال توجــد ســوى بيانــات رســمية
محــدودة جــدا عــن االجتــار باملخــدرات األخــرى خــال الفتــرة املشــمولة
بهــذا التقريــر .وقــد أبلغــت عــدة بلــدان فــي أفريقيــا عــن ضبــط منشــطات
أمفيتامينية ،وســائف كيميائية ذات صلة ،وغيرها من املواد ،وإن كانت
بكميــات أقــل مــن العقاقيــر األخــرى التــي نوقشــت أعــاه .وأبلــغ املغــرب
وتونــس عــن ضبطيــات ملــادة “اإلكستاســي” وغيرهــا مــن املهلوســات.
 –395وال يــزال االجتــار بالترامــادول ،وهــو مــادة أفيونيــة اصطناعيــة
ال تخضــع للمراقبــة الدوليــة ،مبــا فــي ذلــك املســتحضرات غيــر
الصيدالنيــة املصنوعــة علــى نحــو غيــر مشــروع واملحتويــة علــى تلــك
املــادة ،يشــكل حتديــا للمنطقــة .وال تتوافــر ســوى بيانــات رســمية قليلــة
عــن االجتــار بالترامــادول خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر .غيــر أن
البيانــات املتعلقــة مبعــدل انتشــار اســتخدام الترامــادول ،ســواء كان
صيدالنيــا أو مغشوشــا ،تشــير إلــى أن االجتــار بهــذه املــادة ال يــزال ميثــل
مشــكلة تواجههــا املنطقــة.

	–5الوقاية والعالج
 –396ال يــزال نقــص البيانــات واملعلومــات عــن معــدل انتشــار تعاطــي
ً
املخــدرات فــي أفريقيــا يشــكل عائقــا أمــام حتديد مــدى تعاطي املخدرات
ً
فيهــا .كمــا أنــه يشــكل عائقــا أمــام ســعي احلكومــات واملجتمــع الدولــي إلى
التصــدي بفاعليــة للمشــكلة عــن طريــق برامــج قائمــة علــى األدلــة للوقايــة
مــن تعاطــي املخــدرات وعــاج متعاطيهــا .ومــع ذلــك ،يتضــح ،اســتنادا
إلــى املعلومــات املحــدودة املتاحــة ،أن تعاطــي املخــدرات فــي هــذه املنطقــة
يبــدو فــي تزايــد ،إذ تبلــغ بعــض البلــدان بــأن معــدالت تعاطــي بعــض
املخــدرات فيهــا تفــوق معــدل االنتشــار العاملــي .وال يــزال القنــب هــو عقــار
التعاطــي الرئيســي فــي أفريقيــا ،إلــى جانــب الترامــادول ،الــذي ُيتعاطــى
فــي بعــض أنحــاء أفريقيــا.
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 –397وتكــرر الهيئــة دعوتهــا جميــع الــدول فــي املنطقــة إلــى اســتحداث
آليــات لتحســن جمــع املعلومــات عــن معــدل انتشــار تعاطــي املخــدرات
بهــدف وضــع اســتراتيجيات فــي مجالــي مراقبــة املخــدرات وعــاج
ُ
متعاطيهــا تســتند إلــى األدلــة وتصمــم خصيصــا لتلبيــة احتياجــات كل
بلــد علــى حــدة.

 7,4ماليــن شــخص فــي هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة تعاطــوا الترامــادول
فــي العــام الســابق .وعلــى الرغــم مــن وجــود ثغــرات كبيــرة فــي بيانــات
معــدل االنتشــار ،فقــد أشــار تقريــر املخــدرات العاملــي  2020إلــى أن
تعاطــي الكوكايــن واألمفيتامــن و“اإلكستاســي” وغيرهــا مــن املخــدرات
فــي هــذه املنطقــة ،ولكــن بكميــات محــدودة مقارنــة بالقنــب والترامــادول.

 –398وفــي عــام  ،2019أصــدرت وزارة الصحــة املغربيــة بروتوكــوال
وطنيــا للوقايــة مــن تعاطــي املخــدرات بجرعــات مفرطــة فــي أوســاط
متعاطــي املخــدرات عــن طريــق احلقــن وإدارة شــؤون متعاطيهــا.
والهــدف مــن البروتوكــول هــو تقــدمي إرشــادات إلــى املمارســن
الصحيــن واملســتجيبني حلــاالت الطــوارئ واملهنيــن غيــر العاملــن
فــي مجــال الصحــة الذيــن قــد يواجهــون مواقــف تنطــوي علــى تعاطــي
جرعــات مفرطــة .وســيتوقف تنفيــذ البروتوكــول علــى تقــدمي التدريــب
إلــى األشــخاص املعنيــن ،وتبــادل املعلومــات ،وتوزيــع النالوكســون،
ومنــح املهنيــن غيــر العاملــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة صالحيــة
إعطــاء النالوكســون لــدى االســتجابة حلالــة تعاطــي جرعــة مفرطــة
خــارج املستشــفى .ويــوزع البروتوكــول علــى أصحــاب املصلحــة املعنيــن
ً
فــي املغــرب ،إلــى جانــب مجموعــة مــواد معلوماتيــة داعمــة .والحقــا
لتفشــي جائحــة كوفيــد– ،19أدخلــت وزارة الصحــة تعديــات علــى ذلــك
البروتوكــول تتماشــى مــع املبــادئ التوجيهيــة للجمعيــة املغربيــة لطــب
اإلدمــان بهــدف ضمــان حصــول متعاطــي املخــدرات علــى خدمــات العــاج
الالزمــة أثنــاء اجلائحــة.

 –401وفــي آذار/مــارس  ،2020نظمــت وزارة الصحــة اإلثيوبيــة،
بالتعــاون مــع املكتــب ،حلقــة عمــل بشــأن تنفيــذ االلتزامــات املتعلقــة
بسياســات املخــدرات علــى الصعيــد الوطنــي .وقــد شــارك فيهــا أكثــر مــن
ً
 40مشــاركا ،مبــن فيهــم ممثلــون رفيعــو املســتوى عــن احلكومــة االحتاديــة
واحلكومــات اإلقليميــة فــي إثيوبيــا ،وممثلــون عــن مكتــب منســق األمم
املتحــدة املقيــم ومنســق الشــؤون اإلنســانية ،واالحتــاد األفريقــي ،واملجتمع
املدنــي ،واملنظمــات غيــر احلكوميــة املكلفــة بواليــات تتعلــق مبشــكلة
تعاطــي املخــدرات ومــواد اإلدمــان .ومــن املواضيــع املهمــة التــي نوقشــت
خــال االجتمــاع أن إثيوبيــا مســتهدفة مــن مهربــي املخــدرات بوصفهــا
مقصــدا وبلــد عبــور للمخــدرات املصنعــة علــى نحــو غيــر مشــروع.
واختتمــت حلقــة العمــل بإنشــاء فريــق عامــل تقنــي وطنــي جديــد متعــدد
القطاعــات معنــي باملخــدرات ،مــن املقــرر أن تتولــى قيادتــه إدارة األغذيــة
والعقاقيــر اإلثيوبيــة.

 –399وفــي أواخــر عــام  ،2019أصــدرت اجلماعــة االقتصاديــة لــدول
غــرب أفريقيــا تقريــر شــبكة غــرب أفريقيــا املعنيــة باالنتشــار الوبائــي
لتعاطــي املخــدرات للفتــرة  ،2017–2014وهــو أول تقريــر علــى اإلطــاق
ُ
يصــدر عنهــا ،وقــد أعــد مبســاعدة ودعــم مــن املكتــب املعنــي باملخــدرات
واجلرميــة واالحتــاد األوروبــي .ويعــرض التقريــر حتليــا للبيانــات التــي
قدمتهــا جهــات الوصــل التابعــة للشــبكة بشــأن االجتــار باملخــدرات
وتعاطيهــا فــي الــدول األعضــاء فــي اجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب
أفريقيــا .ويفيــد التقريــر بــأن  7مــن كل  10أشــخاص يحصلــون علــى
خدمــات العــاج مــن املخــدرات (دون احتســاب احلــاالت املتعلقــة بتعاطــي
الكحــول) أشــاروا إلــى أن القنــب هــو املخــدر الرئيســي الــذي يتعاطونــه.
ً
وعــاوة علــى ذلــك ،كان الكوكايــن أكثــر املنشــطات شــيوعا فــي تعاطيــه.
كمــا أشــير فــي التقريــر إلــى االرتفــاع الســريع فــي معــدل تعاطــي املؤثــرات
األفيونيــة فــي هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة ،حيــث كان تعاطــي الترامــادول
هــو الدافــع وراء هــذه الظاهــرة ،إلــى جانــب تعاطــي الهيرويــن بكميــات
كبيــرة فــي بعــض بلــدان اجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا.
 –400ووفقــا لتقريــر املخــدرات العاملــي  2020الــذي يصــدره املكتــب،
يتربــع القنــب علــى رأس قائمــة أكثــر املخــدرات تعاطيــا فــي أفريقيــا ،فقــد
تعاطــى هــذا املخــدر ما يقــرب مــن  45مليــون شــخص فــي العــام الســابق.
وحتــل املؤثــرات األفيونيــة الصيدالنيــة ،وال ســيما الترامــادول ،فــي املرتبــة
الثانيــة علــى قائمــة أكثــر مــواد اإلدمــان تعاطيــا؛ وال تتوفــر بيانــات عــن
معــدل االنتشــار إال فــي شــمال أفريقيــا ،ولكنهــا توضــح أن ما يقــرب مــن

 –402وعــززت بوركينــا فاســو قدرتهــا علــى معاجلــة متعاطــي املخــدرات
عــن طريــق نشــر  20أخصائيــا مــن وزارة الصحــة ومــن منظمــات املجتمــع
املدنــي فــي كل مقاطعــة فــي البلــد ،وذلــك متاشــيا مــع منهــج العــاج
الشــامل الــذي أرســاه البرنامــج االستشــاري للمخــدرات املنــدرج فــي إطــار
خطــة كولومبــو .وافتتحــت الســلطات الصحيــة فــي بوركينــا فاســو وحــدة
متخصصــة جديــدة للعــاج مــن تعاطــي املخــدرات فــي مستشــفى يالغــادو
أودراوغــو اجلامعــي فــي أوغادوغــو.
 –403ومــا فتئــت موريشــيوس تشــهد ،منــذ عــدة ســنوات ،زيــادة فــي
تعاطــي العقاقيــر االصطناعيــة .وقــد تضاعــف عــدد اجلرائــم املتعلقــة
باملخــدرات االصطناعيــة منــذ عــام  ،2015ليصــل عــدد قضاياهــا إلــى
 1 059قضيــة فــي عــام  .2018وتشــمل أكثــر العقاقيــر االصطناعيــة
اســتخداما فــي موريشــيوس القنبينــات االصطناعيــة ،التــي زادت
ً
ً
مضبوطاتهــا مــن  1كيلوغــرام تقريبــا فــي عــام  2015إلــى  224كيلوغرامــا
فــي عــام .2018
 –404وأفــادت جمهوريــة تنزانيــا املتحــدة بأنهــا أنشــأت ،بحلــول نهايــة
عــام  ،2019ثمانيــة مراكــز للعــاج ببدائــل األفيونيــات تســتخدم امليثــادون
فــي عــاج متعاطــي املخــدرات باحلقــن و 65دار تعــاف لدعــم متعاطــي
املخــدرات .واحلكومــة أيضــا بصــدد وضــع برنامــج للعــاج ببدائــل
األفيونيــات فــي ســجون البلــد ،بدعــم مــن املكتــب.
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جيم–	القارة األمريكية
أمريكا الوسطى والكاريبي
ً
دربا لعبور الكوكايني الذي ُي َّ
هرب إلى
تظل منطقة أمريكا الوسطى والكاريبي
أمريكا الشمالية وأوروب ــا وبقية العالم .ومــا زالــت اجلرمية والعنف املتصل
بــاملـخــدرات يشكالن قضيتني أساسيتني مثيرتني للقلق فــي بـلــدان أمريكا
الوسطى.
عــاوة على تعاطي الكوكايني ،هناك قلق بشأن تعاطي املجتمعات املحلية
لألمفيتامينات واملنشطات الصيدالنية.

ُّ
	التطورات الرئيسية
–1
 –405ال تــزال أمريــكا الوســطى والكاريبــي منطقــة رئيســية إلعــادة
ً
شــحن املخــدرات غيــر املشــروعة ،وخصوصــا كميــات الكوكايــن ،التــي
ُ
تهــرب مــن بلــدان فــي أمريــكا اجلنوبيــة إلــى أســواق وجهاتهــا النهائيــة
ً
فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا .وتســتخدم بلــدان أمريــكا الوســطى أيضــا
ً
لتنقيــة الكوكايــن ،نظــرا ملوقعهــا اجلغرافــي علــى طــول درب تهريبــه.
 –406وال تــزال جرميــة االجتــار باملخــدرات وغيرهــا مــن أنــواع
ً
اجلرميــة عبــر الوطنيــة ســببا للفســاد والعنــف وعــدم االســتقرار
االجتماعــي والسياســي فــي األماكــن املحرومــة ضمــن هــذه املنطقــة .ففــي
أمريــكا الوســطى ،ما زالــت عصابــات الشــوارع املعروفــة باســم “مــاراس”
منخرطــة فــي االجتــار باملخــدرات .وتقــوم عصابــة إجراميــة تعــرف باســم
“بغــداد” ،تتألــف مــن عــدد مــن العصابــات اإلجراميــة الصغيــرة ،بتوســيع
نطــاق أنشــطتها اإلجراميــة فــي بنمــا ،مبــا فــي ذلــك االجتــار باملخــدرات
غيــر املشــروعة .وفــي الســلفادور وغواتيمــاال وهنــدوراس ،وهــي البلــدان
التــي تشــكل ما يســمى ب“املثلــث الشــمالي” ،واصلــت عصابتــا الشــوارع
مــارا سلفاتروتشــا ( )MS13وباريــو  )Barrio 18( 18أنشــطتهما غيــر
املشــروعة ،مبــا فــي ذلــك االجتــار باملخــدرات وجمــع األمــوال الناجتــة
ً
ً
عــن االبتــزاز ،األمــر الــذي يؤثــر تأثيــرا مدمــرا علــى حيــاة املواطنــن
واقتصــادات البلــدان.
 –407وقــد أدت التدابيــر التقييديــة التــي نفذتهــا احلكومــات علــى
احلــدود للتصــدي جلائحــة كوفيــد– 19إلــى تعطيــل دروب تهريــب
املخــدرات عــن طريــق اجلــو ،كمــا أدت إلــى انخفــاض كبيــر فــي التهريــب
عــن طريــق البــر .ومــع ذلــك ،اســتمرت محــاوالت املهربــن لنقــل كميــات
ً
كبيــرة مــن الكوكايــن بحــرا عبــر أمريــكا الوســطى والكاريبــي ،األمــر الذي
أكــده ضبــط كميــات كبيــرة مــن هــذه املــادة فــي املنطقــة فــي عــام .2020
 –408ومــن أجــل التصــدي لتزايــد وجــود التنظيمــات اإلجراميــة عبــر
احلــدود الوطنيــة وحتالفاتهــا مــع اجلماعــات اإلجراميــة املحليــة فــي
بلــدان وأقاليــم منطقــة الكاريبــي ،يشــير خبــراء فــي مكافحــة املخــدرات
مــن هــذه املنطقــة إلــى ضــرورة زيــادة اإلحاطــة باألحــوال البحريــة فــي

منطقــة الكاريبــي وتعزيــز التعــاون مــع الشــركاء الدوليــن ،وكذلــك إلــى
أهميــة وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة وإقليميــة لألمــن البحــري
ملكافحــة االجتــار باملخــدرات واجلرائــم األخــرى ذات الصلــة.
 –409واملخــدرات االصطناعيــة واملؤثــرات النفســانية اجلديــدة التــي
انتشــرت فــي أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي فــي العقــد املاضــي ،باتــت
اليــوم تســتدعي نفــس مســتويات الرصــد واملراقبــة التــي تطبــق علــى
القنــب والكوكايــن وغيرهمــا مــن املخــدرات الشــائعة اخلاضعــة للمراقبــة
الدوليــة .والحظــت الهيئــة أن بربــادوس وترينيــداد وتوباغــو قــد أنشــأتا
نظامــن وطنيــن لإلنــذار املبكــر مــن أجــل جمــع ونشــر املعلومــات عــن
ً
املخــدرات املســتجدة وما يتصــل بذلــك مــن أخطــار املخــدرات ،وأن بلدانــا
أخــرى فــي املنطقــة ،مبــا فيهــا جامايــكا وكوســتاريكا ،قــد اتخــذت بدورهــا
خطــوات نحــو إنشــاء نظمهــا لإلنــذار املبكــر.

	–2التعاون اإلقليمي
 –410فــي تشــرين األول/أكتوبــر ُ ،2019دعــي ممثلــون عــن أنتيغــوا
وبربــودا وبربــادوس وبليــز وترينيــداد وتوباغــو وجامايــكا وجــزر البهامــا
ودومينيــكا وســانت فنســنت وجــزر غريناديــن وســانت كيتــس ونيفيــس
وســانت لوســيا وغرينــادا حلضــور منتــدى شــباب الكاريبــي األول املعنــي
بالوقايــة مــن تعاطــي املخــدرات .وكان الهــدف الرئيســي للمنتــدى ،الــذي
اســتضافته األمانــة التنفيذيــة للجنــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة تعاطــي
املخــدرات ،هــو تعزيــز قيــادة الشــباب فــي مجــال خفــض الطلــب علــى
املخــدرات عــن طريــق وضــع مبــادرات يقودهــا الشــباب.
 –411وشــارك عــدد مــن البلــدان مــن أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي،
منهــا بليــز وبنمــا وترينيــداد وتوباغــو وجامايــكا واجلمهوريــة الدومينيكيــة
والســلفادور وغواتيمــاال وكوســتاريكا ونيكاراغــوا وهنــدوراس ،فــي
حملــة أوريــون البحريــة الدوليــة اخلامســة ملكافحــة االجتــار باملخــدرات،
ُ
التــي نفــذت فــي عــام  2020فــي املحيــط الهــادئ واملحيــط األطلســي
والبحــر الكاريبــي.
 –412وفــي عــام  ،2020واصلــت جلنــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة
تعاطــي املخــدرات واملكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة توفيــر عــدد مــن
حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة ،مبــا فــي ذلــك دورات تدريبيــة منهــا
عبــر اإلنترنــت ،للســلطات الوطنيــة املختصــة فــي بلــدان املنطقــة .وركــزت
أنشــطة التدريــب علــى جملــة أمــور تدابيــر رعايــة موظفــي اخلطــوط
األماميــة أثنــاء جائحــة كوفيــد–19؛ وتأثيــر كوفيــد– 19علــى هيــاكل
اجلرميــة املنظمــة؛ واالجتــار غيــر املشــروع باســتخدام خدمــات الشــحن
اجلــوي والبريــد الســريع؛ ووقايــة متعاطــي املخــدرات مــن فيــروس نقــص
املناعــة البشــرية وعالجهــم وتقــدمي الدعــم لهــم.
 –413وفــي حزيران/يونيــه  ،2020عقــدت فــي إطــار مشــروع الهيئــة
للتعلــم حلقــات دراســية إقليميــة عبــر اإلنترنــت بشــأن تقييــم االحتياجــات
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الوطنيــة مــن املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة لألغــراض الطبيــة
والعلميــة والتنفيــذ العــام ألحــكام االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات،
مبــا فــي ذلــك االمتثــال اللتزامــات اإلبــاغ .وحضــر احللقــات الدراســية،
ً
التــي تشــكل جــزءا مــن احلــوار اجلــاري بــن الهيئــة والســلطات الوطنيــة
املختصــة ،ممثلــون عــن ثمانيــة بلــدان مــن أمريــكا الوســطى والكاريبــي
وأمريــكا اجلنوبيــة (بليــز وبنمــا واجلمهوريــة الدومينيكيــة والســلفادور
وغواتيمــاال وغيانــا وكوســتاريكا وهنــدوراس).
 –414وفــي متوز/يوليــه  ،2020نســقت الهيئــة ســبل الوصــول إلــى
نظــام آيونيكــس والتدريــب املتعلــق بــه لضبــاط االســتخبارات مــن
مراكــز االتصــاالت اإلقليميــة التابعــة للجماعــة الكاريبيــة ،مما عــزز
تبــادل املعلومــات التــي تدعــم التحقيقــات الدوليــة فــي االجتــار باملــواد
اخلطــرة .وفــي آب/أغســطس  ،2020قدمــت الهيئــة التدريــب ألكثــر مــن
ً
 240موظفــا مــن موظفــي إنفــاذ القانــون والهيئات التنظيمية من أمريكا
الوســطى والكاريبــي وأمريــكا اجلنوبيــة (أنتيغــوا وبربــودا وبربــادوس
وبرمــودا وبليــز وترينيــداد وتوباغــو وجامايــكا وجــزر البهامــا وجــزر
كاميــان ودومينيــكا وســانت فنســنت وجــزر غريناديــن وســانت كيتــس
ونيفيــس وســانت لوســيا وســورينام وغرينــادا وغيانــا ومونتســيرات
وهايتــي) بشــأن املؤثــرات النفســانية اجلديــدة الناشــئة ،واملؤثــرات
األفيونيــة ،واملــواد ذات الصلــة بالفنتانيــل ،وتبــادل املعلومــات املتعلقــة
بالســائف .وفــي حــدث منفصــل يســر تنظيمــه املجلــس الكاريبي إلنفاذ
ً
القوانــن اجلمركيــة ،تلقــى أكثــر مــن  70ضابطــا مــن أنتيغــوا وبربــودا
وأنغيــا وبربــادوس وبرمــودا وبليــز وترينيــداد وتوباغــو وجامايــكا وجــزر
البهامــا وجــزر فرجــن البريطانيــة ودومينيــكا وســانت كيتــس ونيفيــس
ً
وســانت لوســيا وغرينــادا وكوراســاو ومونتســيرات تدريبــا بشــأن الوضــع
املتغيــر فيمــا يتعلــق باالجتــار باملــواد النفســانية اجلديــدة الناشــئة،
واملؤثــرات األفيونيــة ومركبــات الفنتانيــل ،وتبــادل املعلومــات باســتخدام
منصــات االتصــاالت العامليــة اآلمنــة التابعــة للهيئــة.
 –415وفــي عــام َ ،2020
اختتــم برنامــج التعــاون الثانــي بــن أمريــكا
الالتينيــة والكاريبــي واالحتــاد األوروبــي املعنــي بسياســات مكافحــة
املخــدرات ( ،)COPOLAD IIالــذي َّ
مولتــه املفوضيــة األوروبيــة،
أنشــطته التــي امتــدت ألربــع ســنوات ونصــف ،وركــزت علــى تبــادل
املعلومــات واخلبــرات واملمارســات اجليــدة والــدروس املســتفادة ،بهــدف
توحيــد السياســات الفعالــة علــى أســاس األدلــة العلميــة.

	–3التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 –416فــي َ
عامــي  2019و ،2020اســتعرضت عــدة بلــدان فــي املنطقــة
أو اعتمــدت اســتراتيجيات وطنيــة ملكافحــة املخــدرات .فاعتمــدت
حكومــة أنتيغــوا وبربــودا خطــة االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات
للفتــرة  ،2023–2019التــي تهــدف إلــى خفــض الطلــب علــى املخــدرات
غيــر املشــروعة ،وتأخيــر بــدء تعاطــي املخــدرات ،وتعزيــز التعــاون بــن
أصحــاب املصلحــة الرئيســيني .وللتصــدي لتعاطــي املخــدرات فــي البلــد،

نقحــت بربــادوس خطــة عملهــا للفتــرة  .2025–2020وأقــرت حكومــة
كوســتاريكا اســتراتيجيتها الوطنيــة بشــأن املخــدرات واجلرائــم املرتبطــة
بهــا للفتــرة  ،2030–2020وخطتهــا الوطنيــة بشــأن املخــدرات وغســل
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب للفتــرة  .2024–2020واســتعرضت حكومــة
ســانت لوســيا اســتراتيجية جديــدة للمخــدرات للفتــرة 2024–2020
تهــدف إلــى الثنــي عــن التعاطــي املبكــر للكحــول واملخــدرات وتيســير
العــاج الفعــال ملتعاطــي املخـ ِّـدرات وإعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم.
والحظــت الهيئــة أن ترينيــداد وتوباغــو قــد أقــرت مشــروع قانــون
املخــدرات اخلطــرة (تعديــل) مــن أجــل تعديــل الالئحــة التنظيميــة املتعلقــة
باســتخدام القنــب ألغــراض غيــر طبيــة.
 –417وفــي كانــون األول/ديســمبر  ،2019أصــدرت اللجنــة الوطنيــة
ملكافحــة املخــدرات فــي الســلفادور اســتراتيجيتها الوطنيــة مــن أجــل
تعزيــز القــدرات املؤسســية فــي مجــال حظــر املخــدرات والســائف
الكيميائيــة .وتهــدف االســتراتيجية إلــى تعزيــز االمتثــال ألهــداف وغايــات
االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات للفتــرة .2021–2016
ً
واعتمــدت حكومــة كوســتاريكا أيضــا فــي عــام  2019اســتراتيجية جديــدة
لتعزيــز عمليــات حظــر املخــدرات والســائف.
 –418وأعربــت عــدة بلــدان فــي أمريــكا الوســطى والكاريبــي ،مبــا فيهــا
جامايــكا ونيكاراغــوا ،عــن قلقهــا إزاء انتشــار وتســويق املخــدرات غيــر
املشــروعة واملؤثــرات النفســانية اجلديــدة ،وكذلــك االجتــار بالســائف
عــن طريــق اإلنترنــت ،وإرســال هــذه املــواد بواســطة اخلدمــات البريديــة،
ُ
َّ
واســتخدام العمــات املشــفرة لدفــع ثمنهــا .وأشــير إلــى أهميــة تقييــم
املخاطــر التــي تشــكلها شــركات التجــارة اإللكترونيــة علــى التجــارة
الدوليــة فــي ســياق منــع االجتــار باملخــدرات .وفــي هــذا الصــدد ،نوهــت
الهيئــة باجلهــود التــي تبذلهــا أنتيغــوا وبربــودا لوضــع تشــريعات وطنيــة
ً
لتنظيــم اســتخدام العمــات االفتراضيــة امتثــاال لتوصيــات فرقــة العمــل
املعنيــة باإلجــراءات املاليــة.

	–4الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار
 –419منــذ عــام  ،2015أبلــغ عــدد مــن البلــدان فــي أمريــكا الوســطى
والكاريبــي ،مبــا فيهــا بليــز ،وترينيــداد وتوباغــو ،وجــزر البهامــا،
والســلفادور ،وغواتيمــاال ،وكوســتاريكا ،ونيكاراغــوا ،وهنــدوراس ،عــن
أنشــطة زراعــة غيــر مشــروعة للقنــب فــي الهــواء الطلــق علــى أراضيهــا.
وفــي غواتيمــاالُ ،حســنت فــي الســنوات األخيــرة األســاليب املســتخدمة
ً
فــي زراعــة القنــب ،ممــا أدى إلــى حتســن فــي نوعيــة املخــدرات ،فضــا
عــن زيــادة أســعارها فــي الســوق الســوداء .وفــي هنــدوراس ،يــزرع القنــب
ُ ِّ
فــي الغالــب مزارعــون مبســتوى تعليمــي منخفــض تشــغلهم منظمــات
ً
إجراميــة .ويجــري تهريــب معظــم كميــات عشــبة القنــب املنتجــة محليــا
أو اســتهالكها داخــل املنطقــة .وفــي الســنوات األخيــرة ،كانــت غواتيمــاال
هــي البلــد الــذي يذكــر أكثــر مــن غيــره كبلــد منشــأ أو مغــادرة أو عبــور
لكميــات عشــبة القنــب املضبوطــة داخــل أمريــكا الوســطى .أمــا بالنســبة
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ً
ملنطقــة الكاريبــي ،فــكان البلــد األكثــر ذكــرا هو جامايــكا .وفي عام ،2019
ً
أبلــغ عــن ضبطيــات مــن عشــبة القنــب كل مــن كوســتاريكا ( 16,8طنــا)،
ً
ً
وهنــدوراس ( 16طنــا) ،وبنمــا ( 12,9طنــا) ،ونيكاراغــوا ( 3,6أطنــان)،
وغواتيمــاال ( 1,9طــن) ،والســلفادور ( 1,3طــن) .وأبلغــت كوســتاريكا عــن
ً
إبــادة ما مجموعــه  11,6هكتــارا مــن محاصيــل القنــب غيــر املشــروعة
ً
فــي عــام  ،2019مما يعــادل تقريبــا املســاحة التــي متــت إبادتهــا فــي
عــام .2018
ً
 –420ووفقــا لالســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز القــدرات املؤسســية فــي
مجــال حظــر املخــدرات والســائف الكيميائيــة فــي الســلفادور ،فــإن نحــو
 84فــي املائــة مــن الكوكايــن (القاعــدة والهيدروكلوريــد) املنتــج فــي أمريــكا
اجلنوبيــة ينقــل مــن اجلنــوب إلــى الشــمال عبــر شــرق املحيــط الهــادئ.
ومتثــل ســواحل غواتيمــاال واملكســيك أو كوســتاريكا وبنمــا الوجهــات
الرئيســية للمخــدرات املنقولــة عــن طريــق البحــر ،قبل نقلهــا البري النهائي
ً
إلــى الواليــات املتحــدة .ووفقــا ملــا ذكرتــه الســلطات فــي الســلفادور ،فــإن
تهريــب الكوكايــن عــن طريــق البــر فــي البلــد ضئيــل للغايــة.
 –421وفــي عــام  ،2019أبلغــت غواتيمــاال عــن إبــادة مســاحات صغيــرة
تــزرع فيهــا شــجيرة الكــوكا وخشــخاش األفيــون علــى نحــو غيــر مشــروع
ً
(مبجمــوع  37,3هكتــارا) ،وتدميــر ســتة مختبــرات ســرية لتجهيــز
ً
الكوكايــن .وقــد أبيــدت أيضــا مســاحات أصغــر مزروعــة بشــجيرات
الكــوكا ( 2,3هكتــار) فــي هنــدوراس.
 –422وفــي عــام  ،2018بلغــت نســبة مضبوطــات الكوكايــن فــي بنمــا
وكوســتاريكا  4فــي املائــة و 2فــي املائــة علــى التوالــي مــن كميــة إجماليــة
ً
قدرهــا  1 311طنــا مــن الكوكايــن املضبــوط فــي جميــع أنحــاء العالــم.
ُ
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،مثلــت الكميــات التــي أبلــغ عــن ضبطهــا مــن بلدان
الكاريبــي نســبة  0,5فــي املائــة مــن إجمالــي الكميــات العامليــة مــن الكوكايني
املضبــوط ،وجســد معظمهــا ضبطيــات قامــت بها اجلمهوريــة الدومينيكية.

فــي كوســتاريكا فــي شــباط/فبراير  .2020وأتــى ضبــط  5أطنــان مــن
املخــدرات غيــر املشــروعة غيــر املحــددة و 0,7طــن مــن الكوكايــن مــن
زوارق شــبه غاطســة فــي بنمــا فــي شــباط/فبراير وحزيران/يونيــه ،2020
علــى التوالــي ،ليؤكــد ازديــاد اســتخدام الســفن غيــر التقليديــة الــذي
أبلغــت عنــه الــدول األعضــاء فــي جلنــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة
تعاطــي املخــدرات.
ً
 –425وفــي عــام  ،2019ضبطــت غواتيمــاال ما مجموعــه  16,9طنــا مــن
األمفيتامــنُ .ويزعــم أن املخــدرات كانــت موجهــة إلــى األســواق املحليــة
واملكســيك .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ضبطــت الســلطات فــي غواتيمــاال
كميــات كبيــرة مــن اإليفيدريــن والســودوإيفيدرين ،وهمــا مــن ســائف
ُ
امليثامفيتامــن .وذكــر البلــد أيضــا كمصــدر للميثامفيتامــن املضبــوط
فــي الســلفادور .وميكــن االطــاع علــى اســتعراض شــامل حلالــة مراقبــة
الســائف والكيمياويــات التــي يكثــر اســتخدامها فــي صنــع املخــدرات
واملؤثــرات العقليــة غيــر املشــروعة فــي تقريــر الهيئــة لعــام  2020عــن
تنفيــذ املــادة  12مــن اتفاقيــة ســنة .1988

	–5الوقاية والعالج
 –426فــي عــام  ،2018بلغــت نســبة االنتشــار الســنوي لتعاطــي
الكوكايــن فــي أمريــكا الوســطى والكاريبــي  0,66فــي املائــة و 0,63فــي
املائــة ،علــى التوالــي .وجــاءت هاتــان النســبتان أقــل مــن القيــم الوســطية
املســجلة فــي أمريــكا الشــمالية ( 2,13فــي املائــة) ،وغــرب أوروبا ووســطها
( 1,36فــي املائــة) ،وأمريــكا اجلنوبيــة ( 0,96فــي املائــة).
 –427وبلغــت نســبة االنتشــار الســنوي لتعاطــي القنــب فــي منطقــة
الكاريبــي ( 3,39فــي املائــة) فــي عــام  2018وهــي مماثلــة لنســبته فــي
أمريــكا اجلنوبيــة ( 3,49فــي املائــة) ولكنهــا أقــل بكثيــر مــن نســبته فــي
أمريــكا الشــمالية ( 14,56فــي املائــة).

ً
 –423وفــي عــام  ،2019ضبطــت كوســتاريكا  31,1طنــا مــن الكوكايــن،
ومثــل هــذا زيــادة بنســبة  10فــي املائــة مقارنــة بعــام  .2018وتضاعفــت
ً
مضبوطــات الكوكايــن فــي نيكاراغــوا تقريبــا فــي عــام  2019مقارنــة
ً
بعــام  ،2018حيــث بلغــت  5,9أطنــان .وضبطــت بنمــا  78طنــا مــن
ً
الكوكايــن فــي عــام  ،2019أي بزيــادة  20,4طنــا عــن عــام  .2018وفــي
ً
عــام  ،2019أبلغــت غواتيمــاال أيضــا عــن مضبوطــات مــن الكوكايــن
ً
( 18,9طنــا) وهنــدوراس ( 2,8طــن) والســلفادور ( 0,1طــن) .وأفــادت
املديريــة الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات فــي اجلمهوريــة الدومينيكيــة بــأن
مجمــوع كميــة املخــدرات غيــر املشــروعة املضبوطــة فــي البلــد في األشــهر
اخلمســة األولــى مــن عــام  2020بلغــت نحــو  3,4أطنــان ( 2,3طــن مــن
الكوكايــن و 1,1طــن مــن عشــبة القنــب) ،أي بزيــادة قدرهــا  18فــي املائــة
مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام .2019

َّ
 –429ومثــل القنــب املخــدر الرئيســي الذي يســعى النــاس إلى احلصول
علــى عــاج مــن تعاطيــه فــي الســلفادور وغواتيمــاال وهنــدوراس؛ فــي
حــن كان الكوكايــن هــو املخــدر الرئيســي الــذي ُيســعى للعــاج منــه فــي
كوســتاريكا .ومــن بــن األشــخاص الذيــن يتلقــون العــاج فــي هنــدوراس
مــن تعاطــي القنــب ،بلغــت نســبة متلقــي العــاج ألول مــرة  90فــي املائــة.

 –424وال يــزال املتجــرون يســتخدمون ســفن احلاويــات لنقــل كميــات
كبيــرة مــن الكوكايــن ،كمــا يتضــح مــن ضبــط  5أطنــان مــن الكوكايــن

ً
 –430وخالفــا لتعاطــي الكوكايــن ،كانــت نســبة االنتشــار الســنوي
لتعاطــي األمفيتامــن وامليثامفيتامــن واملنشــطات الصيدالنيــة فــي أمريــكا

ً
 –428وظــل القنــب أكثــر املخــدرات تعاطيــا لــدى الســكان فــي ســن
ً
املدرســة ،وال ســيما الصبيــان ،فــي الســلفادور .ووفقــا لتقريــر عــن وضــع
املخــدرات نشــرته اللجنــة الوطنيــة للمخــدرات فــي الســلفادور فــي كانــون
األول/ديســمبر  ،2019تــراوح متوســط عمــر تعاطيــه ألول مــرة بــن 13
ً
و 15عامــا.
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الوســطى ( 0,98فــي املائــة) ومنطقــة البحــر الكاريبــي ( 0,9فــي املائــة)
أعلــى بكثيــر مــن نســبة انتشــاره فــي أمريــكا اجلنوبيــة ( 0,27فــي املائــة).
وفــي عــدة بلــدان مــن أمريــكا الوســطى ،أفيــد بــأن االســتخدام غيــر
الطبــي للمنشــطات الصيدالنيــة ،مبــا فــي ذلــك حبــوب تخفيــض الــوزن،
ً
أكثــر شــيوعا مــن تعاطــي األمفيتامينــات األخــرى ،وال ســيما بــن النســاء.
 –431والحظــت الهيئــة اجلهــود املتواصلــة التــي تبذلهــا بلــدان أمريــكا
الوســطى والكاريبــي مــن أجــل ترســيخ رصــد منهجي للمؤثرات النفســانية
اجلديــدة .وعلــى الرغــم مــن أن العــدد اإلجمالــي لإلنــذارات بشــأن ظهــور
ووجــود مؤثــرات نفســانية جديــدة فــي أمريــكا الوســطى والكاريبــي
ً
ً
ً
وأمريــكا اجلنوبيــة قــد يكــون حاليــا صغيــرا نســبيا ،يتزايــد الوعــي لــدى
احلكومــات فــي املنطقــة باملشــاكل املتصلــة بتلــك املــواد وما يرتبــط بذلــك
مــن آثــار صحيــة ضــارة تترتــب علــى تعاطــي تلــك العقاقيــر.
ً
 –432ووفقــا ألفضــل التقديــرات املســتمدة مــن أحــدث بيانــات
ُ
املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،التــي نشــرت فــي عــام ،2020
يتعاطــى املخــدرات باحلقــن نحــو  20 000شــخص فــي أمريــكا الوســطى
و 100 000ألــف شــخص تتــراوح أعمارهــم بــن  15و 64ســنة فــي منطقــة
الكاريبــي .وتشــير تقديــرات العــام  2018املشــتركة بــن املكتــب ومنظمــة
الصحــة العامليــة وبرنامــج األمم املتحــدة املشــترك املعنــي بفيــروس نقــص
املناعــة البشــرية والبنــك الدولــي إلــى أن النســبة العامليــة النتشــار فيــروس
نقــص املناعــة البشــرية بــن متعاطــي املخــدرات باحلقــن بلغــت  12,6فــي
املائــة .وفــي أمريــكا الوســطى والكاريبــي ،حيــث تتوافــر بيانــات عــن
نســبة انتشــار فيــروس نقــص املناعــة البشــرية بشــأن ثلــث جميــع متعاطــي
ُ
املخــدرات باحلقــن ،قـ ِّـدرت تلــك النســبة ب3,4ـ فــي املائــة و 14فــي املائــة،
علــى التوالــي.
 –433وقــد يكــون األشــخاص الذيــن يتعاطــون املخــدرات عرضــة
بشــكل خــاص لإلصابــة بكوفيــد– ،19بســبب املشــاكل الصحيــة الكامنــة
لديهــم ،وملعاناتهــم مــن الوصــم ،والتهميــش االجتماعــي ،وتعرضهــم األكبــر
ً
ً
للتضــرر اقتصاديــا واجتماعيــا ،مبــا فــي ذلــك عــدم متكنهــم مــن احلصــول
علــى الســكن والرعايــة الصحيــة .وتــود الهيئــة أن تشــجع جميــع الســلطات
الوطنيــة املختصــة علــى مواصلــة تقــدمي خدمــات الوقايــة والعــاج
الشــاملني للمصابــن باضطرابــات تعاطــي املخــدرات خــال الفتــرات
العصيبــة ،مبــا فيهــا فتــرة جائحــة كوفيــد–.19

أمريكا الشمالية
عانت أمريكا الشمالية خــال جائحة كوفيد– 19من ارتـفــاع عــدد الوفيات
الناجمة عــن تعاطي جــرعــات مفرطة ،وواجـهــت حتــديــات فــي توفير العالج
ملتعاطي املخدرات.
استمرت تدابير إباحة القنب ومبادرات إلغاء جترميه في أمريكا الشمالية في
التطور وفي تشكيل مالمح السوق اإلقليمية للقنب.

	–1التطورات الرئيسية
 –434ثمــة تزايــد فــي الوفيــات الناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات غيــر
املشــروعة فــي أمريــكا الشــمالية .وقــد ازدادت إســاءة اســتعمال الفنتانيــل
والكوكايــن وامليثامفيتامــن واالجتــار بهــا فــي العــام املاضــي ،مما أثــر
علــى الطابــع املميــت للجرعــات املفرطــة فــي أمريــكا الشــمالية ،وهــو
ما يرجــع جزئيــا إلــى اســتعمال الفنتانيــل فــي العديــد مــن املخــدرات التــي
تبــاع فــي األســواق غيــر املشــروعة فــي املنطقــة.
 –435وغيــرت حــاالت الطــوارئ الصحيــة العامــة املتصلــة بجائحــة
مــرض فيــروس كورونــا (كوفيــد– )19مشــهد االجتــار باملخــدرات فــي
املنطقــة ،وأضعفــت قــدرة احلكومــات علــى التصــدي للتهديــدات املتعلقــة
بتعاطــي املخــدرات ،وتوفيــر العــاج ملتعاطيهــا ،مبــا فــي ذلــك احلصــول
علــى األدويــة لعــاج اضطرابــات تعاطــي املؤثــرات األفيونيــة.
 –436وأفــادت املكســيك بأنهــا متــر مبرحلــة انتقاليــة فــي السياســة
الوطنيــة املتعلقــة باملخــدرات التــي تســتند إلــى مبــادئ الصحــة العامــة
واألدلــة العلميــة واحتــرام حقــوق اإلنســان ،وإلــى خطــة التنميــة الوطنيــة
للفتــرة  .2024–2019وأشــارت حكومــة املكســيك إلــى أن السياســات
اجلديــدة مصممــة بحيــث تتبــع نهجــا وقائيــا وســريع االســتجابة
الحتياجــات الفئــات الســكانية الضعيفــة ،وال ســيما نــزالء الســجون
والنســاء واملراهقــن ،وســائر الفئــات املتأثــرة أكثــر مــن غيرهــا بتعاطــي
املخــدرات وما يرتبــط بــه مــن حــاالت صحيــة.

	–2التعاون اإلقليمي
 –437يركــز تعــاون أمريــكا الشــمالية فــي مجــال مكافحــة املخــدرات
علــى معاجلــة املشــاكل املعقــدة املتصلــة باالجتــار وأزمــة املؤثــرات
األفيونيــة وأزمــة املخــدرات اإلقليميــة املتعــددة األوجــه .وتتجســد اجلهــود
الثالثيــة األطــراف فــي حــوار أمريــكا الشــمالية الســنوي حــول املخــدرات
الــذي ُعقــدت دورتــه الرابعــة فــي كانــون األول/ديســمبر  .2019فقــد
عــززت املناقشــات التــي دارت بــن مســؤولي إنفــاذ القانــون ومســؤولي
الصحــة التفاهــم اجلماعــي للمنطقــة بشــأن احلاجــة إلــى تكثيــف اجلهــود
الراميــة إلــى مكافحــة املخــدرات االصطناعيــة ،مبــا فــي ذلــك الفنتانيــل
وامليثامفيتامــن.
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 –438وفــي كانــون األول/ديســمبر ُ ،2019عقــد اجتمــاع ثنائــي بــن
املكســيك والواليــات املتحــدة لتوطيــد أواصــر التعــاون األمنــي .واتفــق
مســؤولون مــن البلديــن علــى تعزيــز الفريــق األمنــي الرفيــع املســتوى
املشــترك بــن الواليــات املتحــدة واملكســيك مــن أجــل مكافحــة اجلرميــة
املنظمــة واجلرميــة العابــرة للحــدود .ولــدى هــذا الفريــق األمنــي فريــق
فرعــي معنــي بسياســات املخــدرات يركــز على مســائل مكافحة املخدرات،
مبــا فيهــا مراقبــة احلاويــات البحريــة ،وسلســلة اإلمــداد بالفنتانيــل عبــر
البريــد ،وتتبــع الســائف الكيميائيــة وإتالفهــا علــى نحــو مأمــون.
 –439وعقــد مســؤولون مــن حكومتــي كنــدا والواليــات املتحــدة
اجتماعــا فــي واشــنطن العاصمــة فــي  31كانــون الثاني/ينايــر 2020
بشــأن خطــة عملهــم املشــتركة املتعلقــة باملؤثــرات األفيونيــة .وأنشــأت
اللجنــة التوجيهيــة خلطــة العمــل املشــتركة املتعلقــة باملؤثــرات األفيونيــة
أفرقــة عاملــة وإطــارا للتبــادل الثنائــي بشــأن إنفــاذ القانــون وأمــن احلــدود
والتحديــات الصحيــة التــي تواجــه البلديــن.

	–3التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 –440فــي شــباط/فبراير  ،2020أعلــن املكتــب املعنــي بالسياســة
الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات بالواليــات املتحــدة عــن صدور االســتراتيجية
الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات لعــام  .2020وتركــز االســتراتيجية علــى
ثالثــة مجــاالت ،هــي( :أ) منــع مقدمــات تعاطــي املخــدرات مــن خــال
التوعيــة والوقايــة القائمــة علــى األدلــة؛ (ب) احلــد مــن احلواجــز التــي
تعــوق احلصــول علــى خدمــات العــاج؛ (ج) احلــد مــن توافــر املخــدرات
غيــر املشــروعة مــن خــال إنفــاذ القانــون والتعــاون مــع الشــركاء الدوليني.
ُ
وأكــد فــي االســتراتيجية أن األولويــة القصــوى للحكومــة هي معاجلة أزمة
املؤثــرات األفيونيــة احلاليــة وخفــض عــدد األشــخاص الذيــن ميوتــون فــي
الواليــات املتحــدة بســبب تعاطــي جرعــات مفرطــة مــن املؤثــرات األفيونيــة
االصطناعيــة.
 –441وفــي شــباط/فبراير  ،2020أصــدرت إدارة مكافحــة املخــدرات
بالواليــات املتحــدة التقييــم الوطنــي ملخاطــر املخــدرات لعــام .2019
ويرســم التقييــم اخلطــوط العريضــة للتهديــدات التــي تواجههــا الواليــات
املتحــدة مــن جــراء االجتــار باملخــدرات علــى الصعيديــن املحلــي والدولــي،
مبــا فــي ذلــك خطــر املؤثــرات األفيونيــة ،الــذي يوصــف بأنــه مســتمر علــى
مســتويات وبائيــة متزايــدة غيــر مســبوقة .ووفقــا للتقييــم ،يتزايــد أيضــا
اخلطــر الــذي مصــدره امليثامفيتامــن والكوكايــن .والوفيــات الناجمة عن
تعاطــي جرعــات مفرطــة محتويــة علــى الفنتانيــل فــي أعلــى مســتوياتها
فــي البحيــرات الكبــرى والغــرب األوســط واملناطــق الشــمالية الشــرقية،
مــع اســتئثار واليــة أوهايــو بواحــد مــن أعلــى معــدالت الوفيــات املعدلــة
حســب العمــر مــن جــراء تعاطــي جرعــات مفرطــة محتويــة علــى الفنتانيل.
وال يــزال توافــر املــواد النفســانية اجلديــدة وأنواعهــا املســتحدثة يشــكل
حتديــا؛ وتتطــور حالــة القنــب داخليــا مــع اســتمرار انتشــار إباحــة القنــب
ألغــراض طبيــة وغيــر طبيــة علــى مســتوى الواليــات.

 –442وفــي شــباط/فبراير  ،2020أصــدر املكتــب املعنــي بالسياســة
الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات بالواليــات املتحــدة اســتراتيجية مكافحــة
املخــدرات علــى احلــدود الشــمالية ،التــي تتضمــن أهدافــا محــددة
للحــد مــن توافــر املخــدرات غيــر املشــروعة فــي الواليــات املتحــدة.
وتوضــح االســتراتيجية أن احلــدود بــن الواليــات املتحــدة وكنــدا ،وهــي
أطــول حــدود بــن بلديــن فــي العالــم ،تتيــح فرصــا كثيــرة للتنظيمــات
اإلجراميــة العابــرة للحــدود الوطنيــة لتهريــب املخــدرات ،بوســائل منهــا
اســتغالل الوديــان اجلبليــة فــي واليتــي واشــنطن وأيداهــو ،عــاوة علــى
املمــرات املائيــة الواقعــة علــى احلــدود التــي تهيــئ وســيلة مواتيــة لنقــل
البضائــع املهربــة .وســوف يشــمل تنفيــذ االســتراتيجية تنســيق جهــود
منــع املخــدرات بفعــل التحســينات املجــراة فــي عمليــات تبــادل املعلومــات
واإلجــراءات والتكنولوجيــا .وسـ ُـيدمج أصحــاب املصلحــة مــن البلديــن فــي
عمليــات إنفــاذ القانــون التــي ينفذهــا أي مــن البلديــن ،مــع تنســيق جهــود
التحقيــق والعمليــات.
 –443وفــي  25حزيران/يونيــه  ،2020أقــر مجلــس النــواب بالواليــات
املتحــدة قانــون العدالــة فــي عمليــات ضبــط األمــن ،رغــم بقائــه قيد النظر
فــي مجلــس الشــيوخ .ويتضمــن التشــريع قســما يحظــر ما يســمى “تنفيــذ
أوامــر التفتيــش دون ســابق إخطــار” فــي قضايــا املخــدرات االحتاديــة.
ويعــدل التشــريع املــادة  509مــن قانــون املــواد اخلاضعــة للمراقبــة ليشــمل
حكمــا مفــاده عــدم جــواز أن ينفــذ املوظــف املســؤول عــن إنفــاذ القانــون
أمــر التفتيــش املــأذون بــه مبوجــب تلــك املــادة إال بعــد اإلخطــار بســلطته
ً
وغرضــه .ويصبــح كذلــك متويــل إنفــاذ القانــون مشــروطا باحلظــر
املفــروض فــي الواليــات واملناطــق املحليــة علــى “تنفيــذ أوامــر التفتيــش
دون ســابق إخطــار” .وفــي حــن لــم ُيتخــذ أي إجــراء بشــأن مشــروع ذلــك
التشــريع قبــل نهايــة عــام  ،2020فإنــه مــع ذلــك ميكــن أن يشــكل إطــارا
للتغييــرات القانونيــة التــي ســتحدث خــال عــام .2021
 –444وفــي إطــار التصــدي جلائحــة كوفيــد– ،19بذلــت إدارة مكافحــة
ً
املخــدرات بالواليــات املتحــدة جهــودا لتأييــد زيــادة املرونــة فــي ممارســات
وصــف األدويــة ،مــن قبيــل التطبيــب عــن بعــد ودون إجــراء تقييــم طبــي
وجهــا لوجــه .وأفــادت إدارة مكافحــة املخــدرات بأنهــا تعكــف علــى
العمــل مــع شــركائها االحتاديــن فــي الواليــات املتحــدة لضمــان توفيــر
إمــدادات كافيــة مــن املــواد واألدويــة اخلاضعــة للمراقبــة أثنــاء اجلائحــة.
ً
فعلــى ســبيل املثــال ،ونظــرا حلالــة الطــوارئ الصحيــة العامــةُ ،منــح
املمارســون املصــرح لهــم صالحيــة وصــف البوبرينورفــن لعــاج
اضطرابــات تعاطــي األفيونيــات عــن طريــق التطبيــب عــن ُبعــد ،أي دون
فحــص املريــض وجهــا لوجــه.
 –445ونتيجــة جلائحــة كوفيــد– ،19وردت تقاريــر فــي الواليات املتحدة
عــن نقــص األدويــة احلرجــة الالزمــة لوضــع املرضــى علــى أجهــزة التنفــس
االصطناعــي وغيرهــا مــن العقاقيــر األساســية التــي تصــرف بوصفــات
ً
طبيــة .ووفقــا لتقريــر صــدر فــي كانــون األول/ديســمبر  2019عــن جلنــة
األمــن الداخلــي والشــؤون احلكوميــة مبجلــس الشــيوخ األمريكــي ،حتــى
قبــل أن تؤثــر اجلائحــة علــى سلســلة اإلمــداد ،اســتمر مقــدار ومــدة نقــص

ثلاثلا لصفلا  -لاعلا عضولا ليلحت  65

األدويــة فــي الواليــات املتحــدة فــي االرتفــاع فــي عــام  .2019وأشــير فــي
التقريــر إلــى أن أكثــر مــن  80فــي املائــة مــن املكونــات الصيدالنيــة الفعالــة
فــي عقاقيــر الوصفــات الطبيــة التــي تبــاع فــي الواليــات املتحــدة تأتــي
أساســا مــن الصــن والهنــد .وأصــدرت رابطــة املستشــفيات األمريكيــة
معلومــات فــي حزيران/يونيــه  2020أوضحــت فيهــا أن وســائل عــاج
مرضــى كوفيــد– 19أدت إلــى ازديــاد الطلــب علــى بعــض األدويــة مثــل
املهدئــات ،ولكــن العــرض مــن هــذه العقاقيــر انخفــض جزئيــا علــى األقــل
نتيجــة النقطــاع سالســل اإلمــداد.
 –446وواصلــت احلكومــات املحليــة والوطنيــة فــي أمريــكا الشــمالية
اعتمــاد تدابيــر جديــدة إلباحــة تعاطــي القنــب ألغــراض غيــر طبيــة
وإلغــاء جترميــه لهــذه األغــراض .ففــي املكســيك ،منحــت املحكمــة العليــا
الكونغــرس مهلــة إضافيــة إلقــرار مشــروع تشــريع يتعلــق بقانــون القنــب
يســتهدف تعديــل القواعــد املتعلقــة بــه ويســمح باســتهالكه ألغــراض
غيــر طبيــة.
 –447وفــي كنــدا ،اعتبــارا مــن  1كانــون الثاني/ينايــر ُ ،2020رفــع
احلــد األدنــى للســن القانونيــة الــازم بلوغهــا لشــراء القنــب أو حيازتــه
فــي كيبيــك إلــى  21عامــا .وعدلــت املقاطعــة لوائحهــا لتحظــر حيــازة
أي شــخص دون ســن  21عامــا للقنــب ألغــراض غيــر طبيــة ،مــع عــدم
الســماح بوجــود أفــراد تقــل أعمارهــم عــن  21عامــا فــي أي مــكان يبــاع
فيــه القنــب .وحظــرت حكومــة كيبيــك كذلــك املــواد الغذائيــة التــي حتتــوي
علــى القنــب وميكــن اعتبارهــا جذابــة لألشــخاص الذيــن تقــل أعمارهــم
عــن  21عامــا .وإضافــة إلــى ذلــك ،يحظــر فــي كيبيــك تدخــن القنــب
تقليديــا أو إلكترونيــا فــي أي مــكان عــام ،ســواء داخــل املبانــي أو خارجهــا.
 –448وفــي متوز/يوليــه  ،2020أصــدرت الرابطــة الكنديــة لرؤســاء
ً
الشــرطة تقريــرا عــن جلنتهــا املخصصــة الغــرض املعنيــة بإلغــاء جتــرمي
املخــدرات غيــر املشــروعة .ومــن بــن االســتنتاجات التــي انتهــت إليهــا
اللجنــة االعتــراف بــأن اضطرابــات تعاطــي مــواد اإلدمــان مشــكلة مــن
مشــاكل الصحــة العامــة وبالتوصيــة بإلغــاء جتــرمي احليــازة البســيطة
للمخــدرات بوصفــه وســيلة فعالــة للحــد مــن العواقــب الصحيــة الســلبية
لتعاطــي املخــدرات .وأقــرت الرابطــة فــي التقريــر أيضــا بدائــل للجــزاءات
اجلنائيــة التــي توقــع علــى احليــازة البســيطة واالســتفادة مــن التدابيــر
البديلــة للعدالــة اجلنائيــة.
 –449ومبوجــب مشــروع قانــون الواليــات املتحــدة الزراعــي
لســنة  ،2018أبيــح اإلنتــاج التجــاري للقنــب الصناعــي بحيــث ال تتجــاوز
نســبة التتراهيدروكانابينــول فيــه  0,3فــي املائــةُ ،وو ِجهــت وزارة الزراعــة
بالواليــات املتحــدة إلــى إنشــاء إطــار تنظيمــي وطنــي إلنتــاج القنــب
الصناعــي .وحــذف القنــب الصناعــي وبــذوره مــن جــداول قانــون املــواد
اخلاضعــة للمراقبــة .ومــن خــال وضــع قاعــدة مؤقتــة ســرى مفعولهــا
فــي  31تشــرين األول/أكتوبــر  ،2019وضعــت دائــرة التســويق الزراعــي
أحكامــا للموافقــة علــى خطــط الواليــات والقبائــل الهنديــة املتعلقــة
باإلنتــاج املحلــي للقنــب الصناعــي ،مبــا فــي ذلــك اســتخدام النبتــة

الســتخراج الكانابيديــول .وفــي هــذا الصــدد ،تدعــو الهيئــة الــدول
األطــراف إلــى ضمــان أن تتوافــق زراعــة القنــب ألغــراض صناعيــة مــع
مقتضيــات اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة ،التــي تقصــر زراعــة
القنــب ألغــراض صناعيــة علــى األليــاف والبــذور.
ً
 –450وأقــر كومنولــث فرجينيــا قانونــا إللغــاء جتــرمي احليــازة البســيطة
للقنــب ،حيــث ينــص علــى توقيــع عقوبــة مدنيــة ال تتجــاوز قيمتهــا 25
ً
دوالرا .ودخــل القانــون حيــز النفــاذ فــي  1متوز/يوليــه  .2020ويترتب على
انتهــاك القانــون اســتدعاء الفاعــل ،بالطريقــة نفســها التــي تتبــع فــي حــال
مخالفة قانون املرور ،دون حتمله أي مسؤولية عن املصاريف القضائية.
ُ
وإضافــة إلــى ذلــك ،أنشــئ فريــق عامــل مبوجــب القانــون لدراســة األثــر
املحتمــل إلباحــة القنــب لالســتخدام الشــخصي وغيــر الطبــي.
 –451وفي  7تشــرين األول/أكتوبر  ،2020ســمح حاكم والية فيرمونت
بدخــول التشــريع املتعلــق بالتنظيــم التجــاري للقنــب حيــز النفــاذ .ويســمح
القانــون بإنشــاء ســوق منظمــة لبيــع القنــب ألغــراض غيــر طبيــة .ويقتضي
التشــريع أن تتخــذ املــدن والبلــدات مزيــدا مــن اإلجــراءات قبــل أن تفتــح
مؤسســات البيــع بالتجزئــة أبوابهــا ويضمــن انطبــاق تقســيم املناطــق
املحليــة علــى زراعــة القنــب وإنتاجــه .وســيخصص ما يصــل إلــى  30فــي
املائــة مــن اإليــرادات الضريبيــة املحصلــة مــن املبيعــات التجاريــة للتوعيــة
فــي مجــال تعاطــي مــواد اإلدمــان وبرامــج الوقايــة منــه.
 –452وعقــب االنتخابــات التــي أجريــت فــي  3تشــرين الثانــي/
نوفمبــر  2020فــي الواليــات املتحــدة وجــرى فيهــا التصويــت علــى عــدد
مــن التدابيــر اخلاضعــة لالقتــراع ،أصبــح اآلن ُيســمح باســتخدام القنــب
ألغــراض طبيــة فــي  34واليــة ،وأبيحــت فــي  11واليــة ،إضافــة إلــى
واشــنطن العاصمــة ،حيــازة القنــب واســتخدامه ألغــراض غيــر طبيــة.
 –453ونتيجــة للتدابيــر املقتــرع عليهــا لعــام  ،2020أباحــت واليــات
أريزونــا ومونتانــا ونيوجيرســي وداكوتــا اجلنوبيــة حيــازة البالغــن للقنــب
واســتخدامهم لــه ألغــراض غيــر طبيــة .وفــي واليتــي ميسيســيبي وداكوتــا
اجلنوبيــة ،وافــق الناخبــون علــى تدابيــر للســماح باســتخدام القنــب فــي
أغــراض طبيــة.
 –454وفــي واليــة أوريغــون ،وافــق الناخبــون خــال انتخابــات
عــام  2020علــى إجراءيــن كانــا محــل اقتــراع يتعلقــان مبراقبــة
ُ
املخــدرات .وأقــر التدبيــر  109القاضــي بإنشــاء برنامــج يســمح ملقدمــي
اخلدمــات املرخــص لهــم بوصــف املنتجــات الفطريــة والفطريــات املنتجــة
للسيلوســيبني لألفــراد البالغــن مــن العمــر  21ســنة أو أكثــر .ويلغــي
التدبيــر  ،110الــذي وافــق عليــه الناخبــون فــي واليــة أوريغــون أيضــا،
جتــرمي حيــازة جميــع املــواد اخلاضعــة للمراقبــة حاليــا ويعيــد تصنيــف
ُ
العقوبــات التــي توقــع علــى جرائــم احليــازة لتصبــح عقوبــات مخالفــات
بعــد أن كانــت عقوبــات جنــح ،وهــو ما يعــرض املخالفــن لغرامــة قدرهــا
 100دوالر أو اخلضــوع لتقييــم صحــي .وســيبقى صنــع املــواد اخلاضعــة
ً
للمراقبــة وتوزيعهــا خاضعــا لعقوبــات جنائيــة فــي واليــة أوريغــون.
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 –455وفــي واشــنطن العاصمــة ،وافــق املقترعــون ،فــي انتخابــات
تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2020علــى تدبيــر كان محــل اقتــراع يجعــل
التحقيــق مــع البالغــن وإلقــاء القبــض عليهــم بتهمــة إنبــات النبتــات
والفطريــات املعدلــة إلضفــاء التأثيــر النفســاني أو زراعتهــا أو شــرائها
أو نقلهــا أو حيازتهــا أو املشــاركة فــي ممارســات ذات صلــة بهــا بصفــة
غيــر جتاريــة فــي أدنــى مراتــب أولويــات إنفــاذ القانــون فــي إدارة
الشــرطة فــي املنطقــة .وتعــرف هــذه األنــواع مــن النبتــات والفطريــات
بأنهــا حتتــوي علــى اإليبوغــن أو ثنائــي ميثيــل التريبتامــن أو املســيكالني
أو السيلوســيبني أو السيلوســن.
 –456ويســاور الهيئــة القلــق ألن تدابيــر أو لوائــح اإلباحــة التــي تســمح
باســتخدام أي مــادة خاضعــة للمراقبــة ،مبــا فــي ذلــك القنــب ،ألغــراض
غيــر طبيــة ،ال تتســق مــع التزامــات الــدول األطــراف ،وخصوصــا تلــك
الــواردة فــي الفقــرة (ج) مــن املــادة  4مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا
املعدلــة .وتهيــب الهيئــة بجميــع الــدول أن حتتــرم التزاماتهــا الناشــئة عن
االتفاقيــة لــدى وضــع سياســاتها الوطنيــة فــي مجــال مراقبــة املخــدرات.

	–4الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار
 –457غتيــرت أمنــاط عــرض املخــدرات غيــر املشــروعة واالجتــار بهــا
فــي أمريــكا الشــمالية خــال عــام  2020بســبب اآلثــار املترتبــة علــى
جائحــة كوفيــد– .19وقــد أدت تدابيــر التباعــد االجتماعــي والتحديــات
املجتمعيــة التــي ســببتها اجلائحــة إلــى تغييــر أمنــاط االجتــار باملخــدرات
وإلــى حــدوث تغيــرات فــي صنــع املخــدرات غيــر املشــروعة.
ً
 –458ووفقــا لبحــث أولــي أجرتــه الشــبكة الكنديــة للدراســات الوبائيــة
املجتمعيــة املعنيــة بتعاطــي املخــدرات واســتندت فيــه إلــى معلومــات
ُجمعــت بــن  31آذار/مــارس و 10أيار/مايــو  ،2020تأثــر عــرض املخــدرات
غيــر املشــروعة فــي كنــدا بإغــاق مؤسســات األعمــال وإغــاق احلــدود
والتباعــد االجتماعــي .ولوحــظ حــدوث انخفــاض فــي توافــر املخــدرات
املختلفــة ،وزيــادة فــي أســعار املخــدرات ،وزيــادة فــي غــش املخــدرات.
وال تــزال آثــار جائحــة كوفيــد– 19علــى زراعــة املخــدرات وإنتاجهــا
وصنعهــا واالجتــار بهــا علــى نحــو غيــر مشــروع فــي كنــدا موضــع
بحــث وحتليــل.
 –459وفــي املكســيك ،تركــت اجلائحــة وما يتصــل بهــا مــن حالــة
طــوارئ صحيــة آثــارا عميقــة علــى املجتمــع واالقتصــاد .ومــن املتوقــع أن
تؤثــر هــذه اجلائحــة علــى الطريقــة التــي متــارس بهــا اجلرميــة املنظمــة
عبــر الوطنيــة واألســواق غيــر املشــروعة نشــاطها .وميكــن أن تترتــب علــى
التغييــرات فــي الطريقــة التــي يؤثــر بهــا النشــاط اإلجرامــي املنظــم علــى
االقتصــاد آثــار طويلــة األجــل ،وذلــك وفقــا ملــا حددتــه احلكومــة مــن ثالثــة
آثــار مهمــة هــي( :أ) زيــادة العنــف املســلح املرتبــط باجلرميــة املنظمــة؛
(ب) تنويــع األعمــال اإلجراميــة بســبب انخفــاض اإليــرادات املتأتيــة مــن
ســوق املخــدرات؛ (ج) تقويــة شــوكة العصابــات اإلجراميــة.

 –460وفــي متوز/يوليــه  ،2020أعلــن رئيــس املكســيك ،أثنــاء زيــارة قــام
ُ
بهــا إلــى مجمــع مينــاء مانزانيلــو ،وهــو أحــد املوانــئ التــي تهــرب مــن
خاللهــا كميــة كبيــرة مــن الســائف والفنتانيــل إلــى املكســيك الــواردة مــن
آســيا ،أن القــوات املســلحة فــي البلــد ســتكون مســؤولة عــن اجلمــارك
ومعاجلــة مشــكلة االنفــات األمنــي واالجتــار باملخــدرات فــي املوانــئ،
وذلــك ردا علــى أعمــال العنــف والفســاد الناجمــة عــن االجتــار باملخــدرات
والســائف فــي املوانــئ فــي املكســيك.
 –461وأوضحــت إدارة مكافحــة املخــدرات بالواليــات املتحــدة ،فــي
ُ
تقريــر اســتخباراتي نشــر فــي كانــون الثاني/ينايــر  ،2020أن تدفــق
الفنتانيــل املصنــوع علــى نحــو غيــر مشــروع إلــى الواليــات املتحــدة أصبــح
أكثــر تنوعــا منــذ بدايــة أزمــة املؤثــرات األفيونيــة ،فــي عــام ،2014
مــع ظهــور بلــدان منشــأ وعبــور جديــدة .وأشــير فــي التقريــر إلــى أن
الهنــد بــدأت تبــرز بوصفهــا مصــدرا ملســحوق الفنتانيــل اجلاهــز واملــواد
الكيميائيــة املســتخدمة فــي صنــع الفنتانيــل غيــر املشــروع ،إلــى جانــب
بلــدي املنشــأ الرئيســيني املحدديــن وهمــا الصــن واملكســيك .وكان
التفســير الــوارد فــي التقريــر لنقــل اإلنتــاج مــن الصــن إلــى الهنــد هــو
القيــود التــي تفرضهــا الصــن علــى الصنــع غيــر املشــروع جلميــع أشــكال
الفنتانيــل .وقــد أدى التغييــر الــذي أجــري فــي التشــريع فــي الصــن فــي
عــام  2019مــن أجــل وضــع جميــع نظائــر الفنتانيــل حتــت املراقبــة إلــى
انخفــاض ملحــوظ فــي عمليــات الكشــف علــى احلــدود عــن الفنتانيــل
الــذي يدخــل الواليــات املتحــدة مــن الصــن.
 –462وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2019أصــدرت إدارة مكافحــة
املخــدرات بالواليــات املتحــدة حتذيــرا بشــأن حبــوب الوصفــات
الطبيــة املقلــدة التــي حتتــوي علــى الفنتانيــل وتهــرب مــن املكســيك.
ووفقــا ملــا أفــادت بــه إدارة مكافحــة املخــدرات ،فــإن تنظيمــات تهريــب
املخــدرات ترســل شــحنات كبيــرة مــن احلبــوب املقلــدة املمزوجــة
بالفنتانيــل فــي شــكل منتجــات صيدالنيــة حقيقيــة إلــى الواليــات املتحــدة.
وعــاوة علــى ذلــك ،أعلنــت وزارة العــدل بالواليــات املتحــدة فــي آذار/
مــارس  2020نتائــج عمليــة “مشــروع بيثــون” ،وهــي عمليــة تســتهدف
عصابــة اجليــل اجلديــد فــي خاليســكو .ووفقــا ملــا ذكرتــه الــوزارة ،تتحمــل
العصابــة املســؤولية عــن نقــل أطنــان مــن الكوكايــن وامليثامفيتامــن
والهيرويــن املخلــوط بالفنتانيــل إلــى الواليــات املتحــدة .وتفيــد التقاريــر
بــأن مختبــرات امليثامفيتامــن التــي تديرهــا العصابــة تشــتري الســائف
مــن الصــن والهنــد ،عــاوة علــى إنتــاج الســائف اخلاصــة بهــا.
 –463وفــي نيســان/أبريل  ،2020أصــدرت الشــبكة الكنديــة للدراســات
الوبائيــة املجتمعيــة املعنيــة بتعاطــي املخــدرات نشــرة تصــف محتــوى
املخــدرات فــي الســوق غيــر املشــروعة فــي كنــدا .ووفقــا للنشــرة ،يشــيع
الفنتانيــل ونظائــره فــي املعــروض مــن املخــدرات غيــر املشــروعة فــي البلــد
وهــي موجــودة فــي ما يقــرب مــن ثلثــي العينــات املحتويــة علــى املؤثــرات
األفيونيــة التــي درســتها دائــرة حتليــل املخــدرات التابعــة لــوزارة الصحــة
الكنديــة .وعلــى الصعيــد الوطنــي ،حتتــوي نســبة تصــل إلــى  3فــي املائــة
مــن العينــات املحتويــة علــى منشــطات علــى الفنتانيــل أو نظائــره .وتشــير
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البيانــات الــواردة مــن مقاطعــة بريتــش كولومبيــا املدرجــة فــي النشــرة
إلــى أن نســبة تتــراوح بــن  14و 36فــي املائــة مــن التعــرض للفنتانيــل
غيــر معروفــة أو غيــر مقصــودة .وأبلغــت دائــرة التحليــل اجلنائــي
فــي مقاطعــة بريتــش كولومبيــا فــي كنــدا عــن وجــود تركيــزات عاليــة
للغايــة مــن الفنتانيــل فــي نتائــج الدراســات الســمية التــي جتــرى بعــد
ً
الوفــاة فــي الفتــرة مــن نيســان/أبريل إلــى حزيران/يونيــه  2020مقارنــة
باألشــهر الســابقة.

وقــف تنامــي خطــر امليثامفيتامــن فــي البلــد ،واحلــد مــن املعــروض
منــه والتصــدي لتهريبــه عبــر احلــدود اجلنوبيــة الغربيــة .وقــد ُصممــت
العمليــة لتركيــز جهــود اإلنفــاذ علــى ثمانيــة مراكــز لتوزيــع امليثامفيتامــن
فــي جميــع أنحــاء البلــد ،وهــي أتالنتــا ولــوس أجنلــوس وفينيكــس وإل
باســو وداالس وهيوســن وســانت لويــس ونيــو أورليانــز .وتفيــد التقاريــر
بــأن تنظيمــات االجتــار باملخــدرات املكســيكية تســتخدم تلــك املــدن لتوزيــع
امليثامفيتامــن.

 –464وفــي عــام  ،2019كشــفت عمليــة فاســت فــوروورد التــي نفذتهــا
الهيئــة عــن عمليــات اعتــراض لســائف أوليــة جديــدة (–Nفينيــل
بيبيريدين––4أمــن و–4بيبريــدون) ،ميكــن اســتخدامها فــي صنــع
الفنتانيــل غيــر املشــروع .وقــد ضبطــت املكســيك هــذه املــواد أثنــاء
ورودهــا مــن الصــن والهنــد عبــر خدمــات البريــد الســريع والتوصيــل
ُ
الســريع .وكانــت عمليــة التقــدم الســريع ،التــي أطلقــت فــي كانــون الثانــي/
ينايــر  ،2019تهــدف إلــى الكشــف عــن املصــادر الرئيســية ونقــاط إعــادة
التوزيــع التــي تشــمل الفنتانيــل ونظائــره واملــواد ذات الصلــة التــي يتجــر
بهــا باســتخدام اخلدمــات الدوليــة للبريــد العــادي والســريع والتوصيــل
الســريع .وشــملت العمليــة  45حكومــة ووكالتــن دوليتــن ،وأســفرت عــن
 53بالغــا بشــأن مــواد مســتهدفة ،وجتــاوزت مضبوطاتهــا  29كيلوغرامــا.
وأســفرت أيضــا عــن الكشــف عــن عمليــة توزيــع الفنتانيــل فــي كنــدا
ثــم إفشــالها.

 –468وفــي ملخــص لالســتنتاجات املتعلقــة بامليثامفيتامــن نشــره
املركــز الكنــدي املعنــي بتعاطــي املــواد وإدمانهــا فــي آذار/مــارس ،2020
ُســلط الضــوء علــى حــدوث زيــادات كبيــرة فــي معــدالت االنتهــاكات
اجلنائيــة التــي تنطــوي علــى امليثامفيتامــن بــن عامــي  2010و.2018
وازدادت انتهــاكات حيــازة امليثامفيتامــن بنســبة  626فــي املائــة خــال
تلــك الفتــرة ،وحــدث توســع فــي صنــع امليثامفيتامــن علــى نحــو غيــر
مشــروع فــي مختبــرات صغيــرة فــي شــتى أنحــاء أمريــكا الشــمالية.

 –465وميكــن االطــاع فــي تقريــر الهيئــة لعــام  2020عــن تنفيــذ املــادة
 12مــن اتفاقيــة ســنة  1988علــى اســتعراض شــامل حلالــة مراقبــة
الســائف والكيمياويــات التــي يكثــر اســتخدامها فــي صنــع املخــدرات
واملؤثــرات العقليــة علــى نحــو غيــر مشــروع فــي أمريــكا الشــمالية.
 –466وفــي الوقــت نفســه ،ثمــة تزايــد فــي عــدد مــن املؤثــرات
األفيونيــة االصطناعيــة الناشــئة القويــة الشــبيهة بالفنتانيــل ،مبــا فــي
ذلــك األيزوتونيتازيــن .واأليزتونيتازيــن مؤثــر أفيونــي اصطناعــي قــوي
للغايــة وهــو أحــد نظائــر عــدة لإلنتونيتازيــن .وهــو مختلــف اختالفــا
هيكليــا عــن الفنتانيــل ،ولكــن رصــد الهيئــة للشــبكة املفتوحــة أظهــر لهــا
أنــه ُيســوق علــى اإلنترنــت بوصفــه بديــا مشــروعا للمؤثــرات األفيونيــة
ُ
املجدولــة دوليــا .وفــي أيار/مايــو  ،2020أرســل إخطــار خــاص بشــأن هــذه
املــادة مــن خــال برنامــج الهيئــة العاملــي اجلديــد لالعتــراض الســريع
للمــواد اخلطــرة (برنامــج “غريــدس”) إلــى جميــع جهــات الوصــل املعنيــة
مبشــروع آيــون ومشــروع “أوبيويــدس” .ووردت بعــد ذلــك عــدة بالغــات
تتعلــق مبضبوطــات املــادة عــن طريــق مشــروع آيــون .ومــن خــال برنامــج
ُ
“غريــدس” ،قدمــت معلومــات عــن االجتــار باأليزوتونيتازيــن إلــى جهــات
الوصــل ذات الصلــة فــي أمريــكا الشــمالية .وفــي حزيران/يونيــه ،2020
أضافتــه الواليــات املتحــدة إلــى جدولهــا األول املرفــق بقانــون املــواد
اخلاضعــة للمراقبــة مبوجــب إجــراءات الطــوارئ اخلاصــة بهــا.
 –467وفــي شــباط/فبراير  ،2020اســتهلت إدارة مكافحــة املخــدرات
بالواليــات املتحــدة عمليــة “الــدرع البلوريــة” لتركيــز اجلهــود علــى

 –469فــي عــام  ،2019أصــدر مكتــب الســامة العامــة الكنــدي دراســة
بعنــوان “األمنــاط الســائدة فــي أســواق القنــب املشــفرة فــي كنــدا فــي
ُ
عــام  .”2018وقــد أشــير فــي تلــك الدراســة إلى أن إباحــة القنب ألغراض
غيــر طبيــة فــي كنــدا أعقبهــا فيمــا يبــدو اجتــاه تصاعــدي ملبيعــات جتــار
القنــب الكنديــن فــي األســواق املشــفرة .وانتهــت الدراســة إلــى أن الزيــادة
ترجــع ظاهريــا إلــى املبيعــات للســوق الدوليــة .وبعــد مقارنــة مبيعــات
القنــب فــي األســواق املشــفرة اعتبــارا مــن متوز/يوليــه  2018مــع مبيعــات
تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2018أشــير فــي الدراســة إلــى أن كنــدا انتقلــت
مــن املركــز الثامــن إلــى املركــز الرابــع فــي العالــم.
ً
 –470ووفقــا ملــا أفــادت بــه هيئــة اإلحصــاء الكنديــة ،فــإن الفجــوة
الســعرية بــن القنــب املســتخدم فــي أغــراض غيــر طبيــة ا ُملشــترى بطريقة
مشــروعة والقنــب ا ُملشــترى بطريقــة غيــر مشــروعة آخــذة فــي االتســاع،
مــع عــزو االرتفاعــات فــي الســعر اإلجمالــي إلــى ارتفــاع تكاليــف القنــب
ً
املبــاع بطريقــة مشــروعة .واســتنادا إلــى البيانــات الصــادرة عــن هيئــة
اإلحصــاء الكنديــة فــي  21شــباط/فبراير  ،2020بلــغ إجمالــي مبيعــات
القنــب  1,2مليــار دوالر كنــدي فــي عــام  .2019وبعــد إجــراء حتليــل
إحصائــي للــردود الطوعيــة علــى الدراســة االســتقصائية الوطنيــة للقنــب
املتعلقــة بآثــار اإلباحــة ،أفــادت هيئــة اإلحصــاء الكنديــة بــأن صــدور
قانــون القنــب أعقبــه حصــول مزيــد مــن املســتهلكني علــى القنــب مــن
مصــادر مشــروعة ،بينمــا أبلــغ عــدد أقــل مــن املســتهلكني عــن حصولهــم
عليــه مــن مصــادر غيــر مشــروعة أو مــن العائلــة واألصدقــاء.
 –471وفــي آذار/مــارس  ،2020وضــع مســؤولون مــن كولومبيــا
والواليــات املتحــدة جــدول أعمــال ثنائــي وخطــة عمــل مشــتركة خلفــض
مســتويات زراعــة شــجيرة الكــوكا وصنــع الكوكايــن بنســبة  50فــي املائــة
بحلــول نهايــة عــام 2023؛ واســتقرت مســتويات زراعــة شــجيرة الكــوكا
وصنــع الكوكايــن فــي كولومبيــا فــي عامــي  2018و 2019للمــرة األولــى
منــذ عــام .2012
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 –472وفي آذار/مارس  ،2020نشر املكتب املعني باملخدرات واجلرمية
وحكومــة املكســيك تقريــر الرصــد التقنــي الثالــث عــن زراعــة خشــخاش
األفيــون غيــر املشــروعة عقــب دراســة أجريــت فــي الفتــرة بــن متــوز/
ُ
يوليه  2017وحزيران/يونيه  .2018وقدرت املســاحة املزروعة بخشــخاش
األفيــون فــي املكســيك بـ 28 000 هكتــار ،ويتــراوح نطاقهــا اإلحصائــي بــن
 21 200و 34 800هكتــار .ومقارنــة بالفتــرة  ،2017–2016انخفضــت
املســاحة املزروعــة بخشــخاش األفيــون انخفاضــا طفيفــا ،بنســبة  9فــي
ُ
املائــة ،أو  2 600هكتــار .وقـ ِـدر متوســط غلــة صمــغ األفيــون علــى الصعيــد
الوطنــي بـ  16,1كيلوغرامــا للهكتــار؛ وقــدر اإلنتــاج الوطنــي املحتمــل لصمغ
األفيــون اجلــاف بـ  450طنــا متريــا؛ وبلغــت نســبة تركــز املورفــن فــي صمــغ
األفيــون خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر  16,2فــي املائــة.

	–5الوقاية والعالج
 –473فــي عــام  ،2019اســتمر تأثــر أمريــكا الشــمالية باألضــرار
والوفيــات املرتبطــة باملؤثــرات األفيونيــة .وفــي حزيران/يونيــه ،2020
أفــادت وكالــة الصحــة العامــة الكنديــة بــأن الفتــرة الواقعــة بــن كانــون
الثاني/ينايــر وكانــون األول/ديســمبر  2019قــد شــهدت االشــتباه فــي
تعاطــي أكثــر مــن  21 000جرعــة مفرطــة ذات صلــة باملؤثــرات األفيونيــة.
ووقعــت  3 823وفــاة متصلــة باملؤثــرات األفيونيــة خــال الفتــرة نفســها،
بلغــت نســبة الوفيــات العرضيــة منهــا  94فــي املائــة؛ وانطــوت نســبة بلغــت
 77فــي املائــة مــن احلــاالت علــى الفنتانيــل أو نظائــره .وأفــادت التقاريــر
بــأن جائحــة كوفيــد– 19قــد أدت إلــى تفاقــم تعــرض متعاطــي املخــدرات
لآلثــار الصحيــة الســلبية ،مــع ارتفــاع مســتويات القلــق بشــأن املعــروض
مــن املخــدرات ونوعيتهــا ودرجــة تلوثهــا وقوتهــا وتكلفتهــا.
ً
 –474وفــي بدايــة اجلائحــة ،واســتجابة ألزمــة تعاطــي املؤثــرات
األفيونيــة بجرعــات مفرطــة ،أصــدرت حكومــة كنــدا إعفــاء مؤقتــا مــن
تطبيــق قانــون املخــدرات واملــواد اخلاضعــة للمراقبــة لتيســير وصــف
األدويــة مــن خــال خيــارات العــاج املرنــة ،وإيجــاد إمــدادات بديلــة وأكثــر
مأمونيــة مقارنــة باملخــدرات غيــر املشــروعة املتاحــة للمتعاطــنُ .
ومــدد
اإلعفــاء حتــى  30أيلول/ســبتمبر  .2021وأضيــف الهيرويــن املعــد بدرجــة
مناســبة للوصفــات الطبيــة (ثنائــي خــات املورفــن) إلــى قائمــة العقاقيــر
املطلوبــة بصفــة عاجلــة فــي مجــال الصحــة العامــة ،وأنشــئت مشــاريع
جتريبيــة لتوفيــر إمــدادات أكثــر مأمونيــة فــي مــدن فــي شــتى أنحــاء
كنــدا .ووفقــا ملــا أفــادت بــه وزارة الصحــة الكنديــة ،أظهــرت النتائــج
املبكــرة املســتقاة مــن املشــاريع التجريبيــة أن اســتخدام األدويــة املعــدة
للتــداول الصيدالنــي مثــل الهيدرومورفــون وثنائــي خــات املورفــن ميكــن
أن يســاعد فــي إنقــاذ األرواح وحتســن احلصائــل الصحيــة لألشــخاص
املعرضــن خلطــر التعاطــي بجرعــات مفرطــة.
 –475وفــي نيســان/أبريل  ،2020نشــر املركــز الوطنــي لإلحصــاءات
الصحيــة بالواليــات املتحــدة بيانــات توضــح أن الوفيــات الناجمــة عــن
ً
ً
تعاطــي املخــدرات بجرعــات مفرطــة تشــكل عبئــا متزايــدا يثقــل كاهــل

الصحــة العامــة فــي الواليــات املتحــدة .وقــد ذكــرت إدارة اخلدمــات
املتعلقــة بتعاطــي مــواد اإلدمــان والصحــة العقليــة بالواليــات املتحــدة أنهــا
تتوقــع أن تســهم أزمــة كوفيــد– 19فــي زيــادة أعــداد األشــخاص الذيــن
يعانــون مــن مشــاكل صحــة عقليــة وتعاطــي مــواد اإلدمــان ،إلــى جانــب
زيــادات مقابلــة فــي االكتئــاب والقلــق والصدمــات النفســية واحلــزن.
 –476وكنــدا ،ونتيجــة لزيــادة ســمية املخــدرات املصنوعــة بصــورة غيــر
مشــروعة ،أصــدرت مقاطعــة بريتــش كولومبيــا فــي  21أيار/مايــو 2020
حتذيــرا مــن اجلرعــات املفرطــة علــى مســتوى املقاطعــة عقــب حــدوث
زيــادة فــي اجلرعــات املفرطــة املميتــة وغيــر املميتــة الناجمــة عــن التدخــن
وتعاطي املخدرات غير املشــروعة عن طريق احلقن .ووفقا ملا أفادت به
دائــرة التحليــل اجلنائــي فــي بريتــش كولومبيــا ،توفــي  170شــخصا بســبب
تعاطــي املخــدرات غيــر املشــروعة بجرعــات مفرطــة فــي أيار/مايو ،2020
مقارنــة بـ  76شــخصا فــي شــباط/فبراير  .2020وفــي أيار/مايــو ،2020
ُ
أطلقــت أداة جديــدة ،تســمى تطبيــق إنقــاذ احليــاة “،”Lifeguard App
للمســاعدة فــي التصــدي ألزمــة اجلرعــات املفرطــة .وقــد صمــم التطبيــق
ُليفعــل قبــل تنــاول الشــخص جلرعــة مــن املخــدرات .ويــدق جــرس تنبيــه
ُ
بعــد  50ثانيــة ،فــإذا لــم يســتجب املســتخدم بعــد  75ثانيــة ،تنبــه اخلدمــات
الطبيــة الطارئــة إلــى احتمــال تعاطــي جرعــة مفرطــة.
ً
 –477وفقــا للبيانــات املؤقتــة الــواردة مــن مراكــز مكافحــة األمــراض
والوقايــة منهــا بالواليــات املتحــدة التي توفرت حتــى حزيران/يونيه ،2020
زادت الوفيــات الناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات بجرعــات مفرطــة فــي
الواليــات املتحــدة بنســبة  3فــي املائــة ،خــال الفتــرة مــن تشــرين الثانــي/
نوفمبــر  2018إلــى تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2019عــن العــام الســابق.
 –478وأثــار مديــر املعهــد الوطنــي لشــؤون تعاطــي املخــدرات بالواليــات
املتحــدة مخــاوف بشــأن آثــار كوفيــد– 19واملخاطر واملضاعفات الشــديدة
املحتمــل أن تلحــق باألشــخاص الذيــن يدخنــون تقليديــا أو إلكترونيــا
أو يتعاطــون املؤثــرات األفيونيــة أو امليثامفيتامــن .ففــي مقــال نشــر فــي
مجلــة حوليــات الطــب الباطنــي (،)Annals of Internal Medicine
كتــب املديــر أن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات تعاطــي مــواد
اإلدمــان قــد يكونــون أكثــر تعرضــا لإلصابــة بكوفيــد– 19ويجــدون صعوبة
أشــد فــي احلصــول علــى الرعايــة .وميكــن أن يزيــد التباعــد االجتماعــي
أثنــاء اجلائحــة مــن إمكانيــة تعاطــي املؤثــرات األفيونيــة بجرعــات مفرطــة
إذا قــل األشــخاص املتاحــن إلعطــاء النالوكســون.
 –479وقــد ُرســمت اخلطــوط العريضــة للمخاطــر الصحيــة املحتملــة
املرتبطــة باســتعمال امليثامفيتامــن أثنــاء جائحــة كوفيــد– 19فــي موجــز
األدلــة الــذي أصــدره املركــز الكنــدي املعنــي بتعاطــي املــواد وإدمانهــا.
وفــي ضــوء الزيــادات التــي حدثــت فــي زيــارات أقســام الطــوارئ وحــاالت
دخــول املستشــفيات والوفيــات الناجمــة عــن اجلرعــات املفرطــة املتصلــة
بامليثامفيتامــن فــي كنــدا ،لوحــظ أن األشــخاص الذيــن يتعاطــون
املخــدرات بانتظــام ،مبــا فــي ذلــك امليثامفيتامــن ،قــد يكونــون أكثــر
عرضــة لإلصابــة بعــدوى مــرض كوفيــد–.19
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 –480وخلصــت “الدراســة االســتقصائية لرصــد املســتقبل” ،التــي
أجريــت فــي الواليــات املتحــدة عــن الفتــرة  ،2019–1975إلــى حــدوث
زيــادة كبيــرة فــي التدخــن اإللكترونــي فــي أوســاط املراهقــن ،مبــا فــي
ذلــك تدخــن القنــب ا ُملركــز إلكترونيــا .وخــال الفتــرة ،2019–2017
ارتفــع معــدل انتشــار تدخــن القنــب إلكترونيــا علــى مــدى  30يومــا فــي
ً
أوســاط طــاب الصــف الثانــي عشــر (الذيــن تبلــغ ســنهم عــادة ما بــن
 17و 18عامــا) ،مــن  4,9فــي املائــة فــي عــام  2017إلــى  14,0فــي املائــة
فــي عــام  .2019وبلــغ معــدل انتشــار تدخــن القنــب إلكترونيــا علــى مــدى
الســنة املاضيــة بــن طــاب الصــف الثانــي عشــر  20,8فــي املائــة .وزادت
معــدالت تعاطــي القنــب اليوميــة زيــادة كبيــرة فــي بعــض الصفــوف ،حيــث
ارتفعــت إلــى  4,8فــي املائــة فــي أوســاط طــاب الصــف العاشــر و1,3
فــي املائــة فــي أوســاط طــاب الصــف الثامــن .ومتثــل هــذه األرقــام زيــادة
ً
بنســبة  85,7فــي املائــة مقارنــة بعــام .2018
 –481ووفقــا لالســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات لعــام 2020
فــي الواليــات املتحــدة ،قبــل كوفيــد– ،19أدى تســجيل أســعار بعــض
العقاقيــر االصطناعيــة مســتوى تاريخيــا منخفضــا ،مــن قبيــل
امليثامفيتامــن ،إلــى تزايــد اجتاهــات تعاطــي مجموعــة عقاقيــر متعــددة
فــي مختلــف أنحــاء البلــد .وتدعــو االســتراتيجية إلــى معاجلــة تزايــد
توافــر الكوكايــن وتعاطيــه فــي الواليــات املتحــدة .وترســم االســتراتيجية
أيضــا اخلطــوط العريضــة للجهــود الراميــة إلــى تعزيــز قــدرة الواليــات
واملناطــق املحليــة واملجتمعــات القبليــة علــى الكشــف عــن إســاءة اســتعمال
العقاقيــر ومنعــه .وتدعــو احلاجــة أيضــا إلــى حتســن البحــوث ووضــع
برامــج وقائيــة قائمــة علــى األدلــة ،مبــا فــي ذلــك ما ينفــذ مــن خــال
“برنامــج دعــم املجتمعــات املحليــة املتحــررة مــن أغــال املخــدرات” ،الــذي
يهــدف إلــى الوقايــة مــن تعاطــي الشــباب ملــواد اإلدمــان علــى مســتوى
املجتمــع املحلــي.
 –482وفــي املكســيك ،ثمــة مؤشــرات علــى تزايــد وبــاء تعاطــي
امليثامفيتامــن .ففــي الــدورة العاديــة السادســة والســتني للجنــة البلــدان
األمريكيــة ملكافحــة تعاطــي املخــدرات ،التــي ُعقــدت فــي ميامــي بالواليــات
املتحــدة فــي الفتــرة مــن  19إلــى  21تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2019ذكــر
املفــوض الوطنــي ملكافحــة اإلدمــان فــي املكســيك أن معــدل انتشــار تعاطــي
امليثامفيتامــن مــدى احليــاة قــد ازداد مــن  0,1فــي املائــة إلــى  0,9فــي
املائــة فــي أوســاط عامــة الســكان بــن عامــي  2002و .2016وظــل القنــب
هــو املخــدر الرئيســي الــذي يســعى النــاس إلــى احلصــول علــى العــاج منــه
فــي املكســيك .والحــظ املفــوض الوطنــي أن العــاج في املكســيك ينبغي أن
يفــي علــى نحــو أفضــل باحتياجــات النســاء والشــباب وأن نظــم التســجيل
فــي املستشــفيات ودوائــر التحليــل اجلنائــي بحاجــة إلــى حتســن.
 –483وفــي دراســة ،أجريــت بتكليــف مــن حكومــة املكســيك ،عــن
متعاطــي الهيرويــن وامليثامفيتامــن البلــوري فــي املــدن احلدوديــة
الشــمالية للمكســيك ،أظهــرت اختبــارات أجريــت علــى عينــات مــن أدوات
تعاطــي املخــدرات أن  93فــي املائــة مــن مســحوق الهيرويــن األبيــض
و 40فــي املائــة مــن هيرويــن القطــران األســود و 100فــي املائــة مــن مــادة

“ســبيدبول” (مزيــج مــن الهيرويــن وامليثامفيتامــن البلــوري) حتتــوي علــى
الفنتانيــل .ولــم يكــن متعاطــو املخــدرات الذيــن وفــروا أدوات التعاطــي
علــى علــم بــأن مخدراتهــم ممزوجــة بالفنتانيــل .ولذلــك ،علــى الرغــم
مــن أن مســتوى تعاطــي الهيرويــن فــي املكســيك ليــس مرتفعــا ،باســتثناء
التجمعــات املهمشــة علــى احلــدود الشــمالية ،فــإن متعاطــي الهيرويــن فــي
املكســيك قــد تعرضــوا دون علمهــم للفنتانيــل .وتفســر هــذه النتائــج أيضــا
تعاطــي جرعــات مفرطــة فــي أوســاط متعاطــي املخــدرات فــي أجــزاء مــن
املكســيك فــي الســنوات األخيــرة.
 –484وفــي حزيران/يونيــه  ،2020نشــرت وزارة الصحــة واخلدمــات
ً
اإلنســانية بالواليــات املتحــدة دليــا يتنــاول عــاج اضطرابــات تعاطــي
املنشــطات .ويوضــح مســاعد الوزيــر لشــؤون الصحــة العقليــة وتعاطــي
املخــدرات فــي الدليــل أن تعاطــي املنشــطات ،مبــا فــي ذلــك إســاءة
اســتعمال املنشــطات املوصوفــة طبيــا ،آخــذ فــي االزديــاد فــي الواليــات
املتحــدة .وقــد ازداد خطــر اجلرعــات املفرطــة والوفيــات زيــادة ملحوظــة
بســبب املنشــطات املصنوعــة علــى نحــو غيــر مشــروع واملحتويــة علــى
كميــات غيــر معروفــة مــن الفنتانيــل .ويهــدف دليــل العــاج إلــى معاجلــة
أزمــة الصحــة العامــة التــي تنطــوي علــى الكوكايــن واألمفيتامينــات ،التــي
ازدادت ســهولة احلصــول عليهــا وأصبحــت أنقــى وأرخــص.
 –485وفــي كانــون الثاني/ينايــر  ،2020أصــدر مكتــب املفتــش العــام
لــوزارة الصحــة واخلدمــات اإلنســانية تقريــرا عــن التفاوتــات اجلغرافيــة
فــي الواليــات املتحــدة التــي تؤثــر علــى إمكانيــة احلصــول علــى خدمــات
العــاج بالبوبرينورفــن عنــد اإلصابــة باضطرابــات تعاطــي املؤثــرات
األفيونيــة .ووفقــا للدراســة ،رغــم أن احلصــول علــى العــاج أمــر حيــوي،
فنســبة صغيــرة فقــط مــن النــاس الذيــن يحتاجــون إلــى العــاج فــي
الواليــات املتحــدة يحصلــون عليــه بالفعــل .وخلصــت االســتنتاجات
التــي توصــل إليهــا املفتــش العــام إلــى أن  40فــي املائــة مــن املقاطعــات
فــي الواليــات املتحــدة ليــس لديهــا مقــدم رعايــة صحيــة واحــد يحمــل
تصريحــا اســتثنائيا يســمح لــه بوصــف البوبرينورفــن مكتبيــا .كمــا أن
مقدمــي اخلدمــات ال يتواجــدون بالضــرورة فــي املناطــق التــي يكــون فيهــا
العــاج مبســاعدة األدويــة فــي أشــد حــاالت االحتيــاج إليــه.
 –486وفــي مواجهــة حتديــات تعاطــي املخــدرات وصنعهــا واالجتــار بهــا
فــي املناطــق الريفيــة ،أطلقــت الواليــات املتحــدة أداة “صنــدوق أدوات
املجتمعــات الريفيــة” فــي حزيران/يونيــه  2020لربــط القــادة الريفيــن
بالتمويــل والبيانــات واملعلومــات املســتقاة مــن  16وزارة حكوميــة احتاديــة.
والهــدف مــن هــذه األداة هــو تزويــد املجتمعــات الريفيــة باملــوارد الالزمــة
للتغلــب علــى وبــاء املؤثــرات األفيونيــة وأزمــة تعاطــي املخــدرات مــن
خــال خدمــات الوقايــة والعــاج القائمــة علــى األدلــة .فهــي تــزود القــادة
الريفيــن ببيانــات عــن الوفيــات الناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات بجرعــات
مفرطــة والعوامــل التــي تدفــع اجتاهــات تعاطــي املخــدرات ،مثــل تلــك
املتعلقــة مبســتويات التعليــم والبطالــة .وفــي كانــون الثاني/ينايــر ،2020
صــدر دليــل العمــل املجتمعــي الريفــي الــذي يتضمــن املمارســات وخطوات
العمــل املوصــى بهــا لزيــادة اســتقرار املجتمعــات الريفيــة.
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 –487وفــي تشــرين األول/أكتوبــر  ،2020أعلنــت وزارة العــدل بالواليات
املتحــدة عــن االنتهــاء مــن حتقيقاتهــا اجلنائيــة واملدنيــة بشــأن شــركة
بــوردو فارمــا املصنعــة للمؤثــرات األفيونيــة ،وعــن اختتــام حتقيقاتهــا
املدنيــة مــع املســاهمني فــي الشــركة مــن األفــراد .ووافقــت شــركة بــوردو
فارمــا علــى أن تعتــرف فــي املحكمــة االحتاديــة باجلــرم إقــرارا منهــا
بتهمــة االتفــاق اجلنائــي علــى انتهــاك قانــون مكافحــة الرشــوة االحتــادي،
مــع تغرميهــا جنائيــا مبــا يزيــد عــن  3,5مليــارات دوالر ومصــادرة  2مليــار
دوالر جنائيــا .ومــن ثــم ،فــإن مــن شــأن التوصــل إلــى تســوية مببلــغ 2,8
مليــار دوالر أن يحــل مشــكلة املســؤولية املدنيــة مبوجــب قانــون الدعــاوى
الكاذبــة ،الناجتــة عــن ممارســات إصــدار الوصفــات الطبيــة املحتويــة على
املؤثــرات األفيونيــة غيــر املأمونــة وغيــر الفعالــة وغيــر الضروريــة طبيــا
مبــا يــؤدي إلــى إســاءة االســتعمال والتســريب .ولكــن تلــك التســوية ال حتــل
مشــكلة الدعــاوى األخــرى التــي قــد تقيمهــا الواليــات ضــد الشــركة.
 –488وفــي عــام  ،2020نشــر املركــز الكنــدي املعنــي بتعاطــي املــواد
وإدمانهــا تقريــرا عــن التكاليــف واألضــرار املرتبطــة بتعاطــي مــواد
اإلدمــان خــال الفتــرة  .2017–2015وهــو يحتــوي على حتديثات لألرقام
الســابقة ،مــن الفتــرة  ،2014–2007الــواردة فــي تقريــر عــام .2018
وكمــا هــو ُمحــدد فــي املنشــور األخيــر ،كلــف تعاطــي املــواد املخــدرة كنــدا
ما يقــرب مــن  46مليــار دوالر كنــدي فــي عــام  2017وأدى إلــى دخــول
أكثــر مــن  275 000شــخص إلــى املستشــفيات .وفــي حــن أن ما يقــرب
مــن  63فــي املائــة مــن مجمــوع التكاليــف كان بســبب تعاطــي الكحــول
والتبــغ ،فــإن املؤثــرات األفيونيــة قــد اســتحوذت علــى  5,9مليــارات دوالر
كنــدي أو  12,9فــي املائــة مــن مجمــوع التكاليــف .واســتحوذ الكوكايــن
علــى  3,7مليــارات دوالر كنــدي أو  8,1فــي املائــة مــن مجمــوع التكاليــف.
 –489وفــي آذار/مــارس  ،2020صــدر اســتعراض اجتماعي–اقتصــادي
ملواقــع االســتهالك اخلاضعــة لإلشــراف فــي مقاطعــة ألبرتــا بكنــدا.
وكانــت حكومــة هــذه املقاطعــة قــد جمــدت منــذ عــام  2019متويــل أي
مواقــع اســتهالك جديــدة خاضعــة لإلشــراف حتــى إجــراء اســتعراض
لتأثيــر املواقــع القائمــة .وأبلغــت هيئــة الصحــة باملقاطعــة اللجنــة القائمــة
علــى اســتعراض املواقــع بوقــوع نحــو  6 541حادثــة ضائــرة فــي املواقــع
وبارتفــاع معــدالت الوفيــات فــي املناطــق املجــاورة ،وذلــك منــذ تشــرين
األول/أكتوبــر  .2017وكانــت اللجنــة قلقــة بشــأن مســألتي الشــفافية
واملســاءلة اللتــن حتيطــان بكيفيــة تتبــع حــاالت إبطــال تأثيــر اجلرعــات
املفرطــة وتقــدمي التقاريــر عنهــا .كمــا أفــادت التقاريــر بــأن تعاطــي مــواد
إدمــان بخــاف املؤثــرات األفيونيــة ،مثــل امليثامفيتامــن ،قــد ازداد فــي
بعــض املواقــع ،كمــا ازدادت اجلرميــة فــي املناطــق املجــاورة مباشــرة فــي
معظــم املواقــع.
 –490وفــي  6كانــون الثاني/ينايــر  ،2020أصــدر مجلــس كبــار
ً
املســؤولني الطبيــن فــي وزارة الصحــة الكنديــة بيانــا عــن مســتخلصات
القنــب ومأكوالتــه ومنتجاتــه املوضعيــة .وأفــاد املجلــس ،فــي بيانــه الــذي
أصــدره عــن طريــق وكالــة الصحــة العامــة الكنديــة ،بــأن عــدم ترتــب
أضــرار علــى القنــب غيــر صحيــح وبــأن القنــب ينطــوي علــى مخاطــر.

واســتمرت األدلــة فــي الظهــور بشــأن اآلثــار الصحيــة الطويلــة األجــل
لتعاطــي القنــب ،وهــو ما يبــرز أهميــة البحــوث اجلاريــة .كمــا أشــير فــي
ُ
البيــان إلــى أن أكثــر النهــج مأمونيــة لألشــخاص الذيــن يتعاطــون القنــب
هــو جتنــب تدخــن مســتخلصات القنــب تقليديــا أو إلكترونيــا وأنــه ينبغــي
إبــاغ وزارة الصحــة الكنديــة باآلثــار اجلانبيــة ملنتجــات القنــب.
 –491وأبلغــت املكســيك الهيئــة بــأن جائحــة كوفيــد– 19قــد دفعــت
املعهــد الوطنــي للطــب النفســي إلــى إنشــاء سلســلة مــن برامــج التدخــل عن
بعــد ملتعاطــي املخــدرات .وتقــدم اإلرشــادات إلــى اجلمهــور ،فــي أي وقــت،
عبــر اإلنترنــت .وأبلغــت املكســيك عــن برنامجهــا الرامــي إلــى املســاعدة
فــي مســألتي تعاطــي املخــدرات واالكتئــاب ،الــذي يوفــر عالجــا نفســيا
موجــزا باالتصــال احلاســوبي املباشــر مــن مرشــد متخصــص للتشــجيع
علــى احلــد مــن تعاطــي املخــدرات ومعاجلــة أعــراض االكتئــاب .وأبلغــت
املكســيك أيضــا عــن برامــج إضافيــة ُصممــت لتعزيــز املهــارات االجتماعية
واالنفعاليــة والوالديــة للمســاعدة علــى الوقايــة مــن تعاطــي املخــدرات.

أمريكا اجلنوبية
أثرت جائحة كوفيد– 19على دروب التهريب ،وعلى عرض املخدرات والطلب
عليها ،وعلى طرائق عمليات االجتار الصغرى باملخدرات في أمريكا اجلنوبية.
زاد إجمالي الكمية املمكن صنعها من الكوكايني في كولومبيا بنسبة  1,5في
املائة في عام  2019على الرغم من تراجع املساحة املزروعة بشجيرة الكوكا.
ثمة تزايد في صنع العقاقير االصطناعية ووجــودهــا في أمريكا اجلنوبية،
وال سيما في شيلي.

ُّ
	التطورات الرئيسية
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 –492رتكــت جائحــة كوفيــد– 19أثــارا عميقــة علــى أمريــكا اجلنوبيــة،
مــع ما تبــع ذلــك مــن تداعيــات ضخمــة علــى زراعــة املخــدرات وصنعهــا
واالجتــار بهــا واســتهالكها فــي املنطقــة .ومــع فــرض عمليــات إغــاق
بدرجــات متفاوتــة فــي جميــع أنحــاء أمريــكا اجلنوبيــة ،أثبتــت التنظيمــات
اإلجراميــة مــرة أخــرى قدرتهــا علــى التكيــف مــع الظــروف اجلديــدة.
وقــد لوحــظ ذلــك بوجــه خــاص فيمــا يتعلــق بالقنــوات املســتخدمة فــي
ُ
النقــل غيــر املشــروع للمخــدرات :فقــد أنشــئت دروب بديلــة للتحايــل علــى
عمليــات إغــاق احلــدود والقيــود املفروضــة علــى الســفر بــرا وجــوا؛
واكتســبت الــدروب البحريــة أهميــة ملحوظــة ،حيــث اســتغل املهربــون
القــدرة املحــدودة فــي بعــض بلــدان املنطقــة علــى الكشــف عــن املــواد
اخلاضعــة للمراقبــة التــي تهــرب علــى طــول الــدروب النهريــة والبحريــة
وضبطهــا؛ وحدثــت زيــادة فــي اســتخدام الطائــرات اخلفيفــة ،التــي كانــت
حتلــق علــى ارتفاعــات منخفضــة لتجنــب الــرادارات ،لنقــل املخــدرات بــن
البرازيــل وبوليفيــا (دولة–املتعــددة القوميــات) وبيــرو.
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 –493كمــا تركــت التغيــرات التــي حدثــت فــي العــرض والطلــب
نتيجــة إلغــاق احلــدود أثــرا علــى أســعار املخــدرات فــي املنطقــة .ففــي
البرازيــل ،حدثــت زيــادة فــي أســعار الكوكايــن ،أمــا فــي كولومبيــا ،فقــد
لوحــظ اجتــاه مماثــل فيمــا يتعلــق بســعر عجينــة الكــوكا .ولــم تتوافــر
بعــد بيانــات رســمية حلســاب الزيــادة الدقيقــة فــي ســعر الكوكايــن فــي
األســواق االســتهالكية .وفــي الفتــرة بــن كانــون الثاني/ينايــر ونيســان/
أبريــل  ،2020انخفــض ســعر أوراق الكــوكا بنســبة  46فــي املائــة فــي بيرو،
و 58فــي املائــة فــي منطقــة وادي أنهــار أبورميــاك وإينــي ومانتــارو ،وهــي
واحــدة مــن املناطــق الرئيســية فــي البلــد التــي تــزرع شــجيرة الكــوكا،
ً
نتيجــة لتأثيــر كوفيــد– 19علــى الطلــب علــى الكوكايــن .وانخفضــت
أســعار هيدروكلوريــد الكوكايــن وعجينــة الكــوكا فــي بيــرو ،بنســبة 25
فــي املائــة و 23فــي املائــة علــى التوالــي.
 –494وكانــت اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة ذات املــوارد األكبــر أقــدر
علــى توقــع تداعيــات اإلغــاق علــى أعمالهــا غيــر املشــروعة والتغلــب عليها
عــن طريــق تخزيــن املخــدرات .كمــا تــرك تخفيــض األنشــطة االقتصاديــة
والقيــود املفروضــة علــى النقــل أثــرا علــى شــراء الســائف الكيميائيــة.
وهكــذا ،اعتمــدت بعــض التنظيمــات اإلجراميــة علــى احتياطيــات املــواد
الكيميائيــة التــي كانــت لديهــا إلنتــاج هيدروكلوريــد الكوكايــن ،فــي حــن
حاولــت تنظيمــات أخــرى إنتــاج الســائف الكيميائيــة اخلاصــة بهــا .وعلــى
الرغــم مــن مالحظــة اجتــاه نحــو االعتمــاد علــى الــذات في صنــع الكوكايني
قبــل جائحــة كوفيــد– ،19فــإن القيــود املتعلقــة بهــذه اجلائحــة قــد زادت من
اهتمام اجلماعات اإلجرامية املنظمة بتطوير وصنع ســائفها الكيميائية
اخلاصــة مــن أجــل احلفــاظ علــى إنتاجهــا فــي الظــروف الصعبــة.
 –495كمــا أدت عمليــات اإلغــاق املتصلــة بجائحــة كوفيــد– 19إلــى
إحــداث تغييــرات فــي ممارســات عمليــات االجتــار الصغــرى فــي جميــع
أنحــاء املنطقــة ،حيــث يســتفيد املتجــرون باملخــدرات بشــكل متزايــد
مــن اخلدمــات املشــروعة القائمــة ،مثــل توصيــل األغذيــة ،ومنصــات
اإلنترنــت وخدمــات الطــوارئ ،أو يتظاهــرون بتقــدمي هــذه اخلدمــات
ً
كغطــاء لعملياتهــم .وفــي متوز/يوليــه ُ ،2020
احتجــز  24شــخصا فــي
شــيلي الســتخدامهم خدمــة توصيــل أغذيــة مزيفــة كواجهــة لتســليم
َّ
الكوكايــن والقنــب والكلونازيبــام .واســتغل مهربــو مخـ ِّـدرات آخــرون
عمليــات نقــل معــدات أساســية خــال اجلائحــة لتهريــب املخــدرات .ففــي
آذار/مــارس  ،2020عثــرت الســلطات فــي البرازيــل علــى  1,1طــن مــن
الكوكايــن مخبــأة فــي قفــازات جراحيــة كانــت تنقــل بالشــاحنات ،وضبــط
ضبــاط شــرطة فــي بيــرو أكثــر مــن كيلوغــرام مــن املخــدرات فــي صناديــق
حتتــوي علــى كمامــات واقيــة موجهــة إلــى هونــغ كونــغ ،الصــن.
ُ
 –496وفــي حزيران/يونيــه  ،2020أغلقــت احلــدود بــن مدينــة
ســلفادور مــازا فــي األرجنتــن ودولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات ملنــع
انتشــار كوفيــد– 19ووقــف تهريــب الســلع واملخــدرات فيمــا بــن البلديــن.
وازدادت الضوابــط املفروضــة علــى احلــدود بــن البلديــن ،حيــث يبــدو أن
مهربــي املخــدرات يســتغلون تدفــق األشــخاص مــن دولــة بوليفيــا املتعــددة
القوميــات طلبــا للمســاعدة الطبيــة فــي األرجنتــن لتهريــب ِّ
مخدراتهــم.

 –497ومــن املتوقــع أن تــؤدي األزمــة االقتصاديــة التــي تســببت فيهــا
جائحــة كوفيــد– 19إلــى حتويــل أمنــاط تعاطــي املخــدرات واالجتــار بهــا
نحــو مــواد أرخــص وأكثــر تســببا فــي اإلدمــان .والحــظ املرصــد الشــيلي
املعنــي باملخــدرات احتمــال حــدوث زيــادة فــي الســوق غيــر املشــروعة
للمخــدرات االصطناعيــة التــي هــي أرخــص فــي صنعهــا وأســهل فــي
نقلهــا وتوزيعهــا .ويأتــي ذلــك فــي وقــت أصبــح فيــه وجــود املخــدرات
االصطناعيــة ،مثــل “اإلكستاســي” ،أكثــر وضوحــا فــي املنطقــة.
 –498ودللــت اجلائحــة كذلــك علــى الــدور الــذي تضطلــع بــه العصابــات
واجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة فــي املنطقــة .وفــي بعــض األحيــان،
ســدت هــذه التشــكيالت واجلماعــات الفــراغ الــذي تركتــه احلكومــات
بتنفيــذ تدابيــر اإلغــاق فــي األوقــات واألماكــن التــي لــم تتصــرف فيهــا
احلكومــات أو كانــت غيــر قــادرة علــى إنفــاذ هــذه التدابيــر.
ً
 –499ووفقــا لتقريــر صــادر عــن مؤسســة الســام واملصاحلــة فــي
كولومبيــا ،ازداد وجــود عصابــات وجماعــات االجتــار باملخــدرات القادمــة
مــن املكســيك .وعلــى الرغــم مــن أن وجودهــا يعــود إلــى عقــود ســابقة،
ً
فقــد أصبــح نشــاطها أكثــر بــروزا .وقــد زادت هــذه اجلماعــات مــن متويــل
وتســليح جماعــات االجتــار باملخــدرات الكولومبيــة ،ويفتــرض أن ذلــك
كان لضمــان اســتمرار وصــول الكوكايــن إلــى املكســيك فــي الوقــت الــذي
تتخلــى فيــه القــوات املســلحة الثوريــة الكولومبيــة – اجليــش الشــعبي عــن
الســيطرة علــى مناطــق إنتــاج املخــدرات فــي كولومبيــا.
 –500وفــي آذار/مــارس ُ ،2020وجهــت إلــى رئيــس جمهوريــة فنزويــا
البوليفاريــة ،إلــى جانــب مســؤولني حكوميــن وأعضــاء فــي القــوات
املســلحة الثوريــة الكولومبيــة ،تهــم فــي الواليــات املتحــدة تتعلــق
باإلرهــاب املقتــرن باملخــدرات واالجتــار الدولــي بالكوكايــن .ونــددت
حكومــة جمهوريــة فنزويــا البوليفاريــة علــى الفــور بالتهــم املوجهــة إلــى
ً
رئيســها ووصفتهــا بأنهــا ال أســاس لهــا مــن الصحــة ،مســلطة الضــوء
علــى اإلجــراءات الهجوميــة التــي اتخذتهــا ملكافحــة تهريــب املخــدرات،
ً
ُ
وم ِدينــة ما اعتبرتــه هجومــا علــى بلدهــا .وفــي نيســان/أبريل ،2020
َ َّ
نفــذت حكومــة الواليــات املتحــدة ،ردا علــى تهريــب املخــدرات بحــرا مــن
جمهوريــة فنزويــا البوليفاريــة ،عمليــة ملكافحــة املخــدرات فــي البحــر
الكاريبــي ،شــملت نشــر ســفن حربيــة.
 –501وفــي منطقــة األنديــز ،ما فتئــت املســاحة املزروعــة بشــجيرة
الكــوكا علــى نحــو غيــر مشــروع تتزايــد منــذ عــام  ،2016إلــى جانــب
ما توفــره مــن كميــات مــن املمكــن اســتخدامها فــي صنــع الكوكايــن.
وحتــى عــام  ،2017كان بإمــكان الهيئــة وغيرهــا مــن كيانــات األمم املتحــدة
إجــراء حتليــات مقارنــة الجتاهــات زراعــة شــجيرة الكــوكا وصنــع
الكوكايــن علــى نحــو غيــر مشــروع فــي كولومبيــا وبوليفيــا (دولة–املتعــددة
القوميــات) وبيــرو علــى أســاس أنشــطة رصــد املحاصيــل التــي يضطلــع
بهــا املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة واحلكومــات املعنيــة .وفــي حــن
اســتمر نشــر تقاريــر عــن بوليفيــا (دولة–املتعــددة القوميــات) وكولومبيــا،
لــم تــرد ،منــذ عــام  ،2017أي أرقــام رســمية عــن بيــرو .وهــذا االفتقــار
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إلــى معلومــات محدثــة يضعــف التقييــم الشــامل لالجتاهــات الســائدة
فــي زراعــة الكــوكا فــي منطقــة األنديــز .وتعــرب الهيئــة عــن قلقهــا إزاء
عــدم قيــاس املســاحة املزروعــة بشــجيرة الكــوكا علــى نحــو غيــر مشــروع
فــي بيــرو خــال عامــي  2018و ،2019وحتــث البلــد علــى اســتكمال
وتقــدمي الدراســات املتعلقــة بالســنوات غيــر املشــمولة بالدراســة وجتديــد
ما قطعــه علــى نفســه منــذ زمــن طويــل مــن التــزام باالضطــاع بأنشــطة
رصــد املحاصيــل وتعزيــز التنميــة البديلــة الشــاملة واملســتدامة.

 –505وفــي الفتــرة مــن  28أيلول/ســبتمبر إلــى  1تشــرين األول/
أكتوبــر  ،2020شــارك مســؤولون مــن الســلطات الوطنيــة املختصــة فــي
إكــوادور وبوليفيــا (دولة–املتعــددة القوميــات) وبيــرو وكولومبيــا فــي
ُّ
احللقــات الدراســية الشــبكية التــي يقدمهــا مشــروع الهيئــة للتعلــم.
وأتاحــت احللقــات الدراســية فرصــة لتعزيــز فهــم املشــاركني ملقتضيــات
مراقبــة املخــدرات واإلبــاغ عنهــا علــى النحــو الــذي تنــص عليــه
االتفاقيــات الدوليــة ملكافحــة املخــدرات ،وأتاحــت منبــرا لتبــادل أفضــل
املمارســات بــن ســلطات أمريــكا اجلنوبيــة.

	–2التعاون اإلقليمي

 –506وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2019شــاركت الهيئــة فــي
املؤمتــر الدولــي املعنــي باملخــدرات االصطناعيــة فــي ســانتياغو ،الــذي
عــزز قــدرات أجهــزة إنفــاذ القانــون علــى حتديــد املؤثــرات النفســانية
اجلديــدة واملؤثــرات األفيونيــة االصطناعيــة غيــر الطبيــة ومنعهــا ،وتبــادل
املعلومــات االســتخبارية بشــأن االجتــار بتلــك املــواد .وشــارك فــي هــذا
املؤمتــر ،الــذي اســتضافته حكومــة شــيلي ،أكثــر مــن  130خبيــرا دوليــا
وموظفــا مــن العاملــن فــي اخلطــوط األماميــة مــن إســبانيا وأملانيــا
وإيطاليــا والبرازيــل وشــيلي والصــن ونيوزيلنــدا ،عــاوة علــى ممثلــن
ً
عــن اإلنتربــول والهيئــة .وعقــب هــذا املؤمتــر ،قدمــت الهيئــة تدريبــا ل 21
ً
مســؤوال مــن وزارة الداخليــة ووزارة الصحــة العامــة والشــرطة وهيئتــي
ُ
البريــد واجلمــارك فــي شــيلي بشــأن التوعيــة ونهــج املناولــة اآلمنــة
للمخــدرات املســتجدة وتبــادل املعلومــات باســتخدام نظــام آيونيكــس.
وفــي آب/أغســطس  ،2020شــارك برنامــج الهيئــة العاملــي اجلديــد
لالعتــراض الســريع للمــواد اخلطــرة (برنامــج “غريــدس”) ،فــي إطــار
مبــادرات الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ملكافحــة االجتــار
باملــواد اخلطــرة ،فــي حــدث إقليمــي أقيــم باالتصــال احلاســوبي املباشــر
ونظمــه االحتــاد البريــدي لألمريكتــن وإســبانيا والبرتغــال ،تلقــى خاللــه
ً
ً
ً
 150موظفــا مــن موظفــي األمــن البريــدي مــن  18بلــدا تدريبــا علــى
التوعيــة باملؤثــرات النفســانية اجلديــدة املســتجدة واملؤثــرات األفيونيــة
االصطناعيــة غيــر الطبيــة واملــواد املتصلــة بالفنتانيــل التــي تهــرب عــن
طريــق خدمــات البريــد الدولــي والبريــد الســريع.

 –502فــي عــام ُ ،2020وضعــت عــدة مبــادرات جديــدة للتغلــب علــى
التحديــات التــي تفرضهــا املخــدرات فــي املنطقــة .وفــي يومــي 4
و 5آذار/مــارس ُ ،2020عقــد االجتمــاع األول لــوكاالت اســتخبارات
أمريــكا الالتينيــة فــي البــاز ،مبشــاركة إكــوادور والبرازيــل وبوليفيــا
(دولة–املتعــددة القوميــات) وشــيلي وكولومبيــا والواليــات املتحــدة.
واتفقــت البلــدان املشــاركة علــى التعــاون وتبــادل املعلومــات للكشــف عــن
األشــخاص املعنيــن وأســاليب العمــل املســتخدمة فــي إنتــاج املخــدرات
وصنعهــا واالجتــار بهــا فــي كل بلــد.
 –503وفــي الفتــرة مــن  1نيســان/أبريل إلــى  15أيار/مايــو ،2020
تعــاون  26بلــدا مــن بلــدان أوروبــا والقــارة األمريكيــة ،مبــا فيهــا األرجنتــن
وأوروغــواي والبرازيــل وبيــرو وســورينام وشــيلي وغيانــا وكولومبيــا،
فــي إطــار حملــة أوريــون البحريــة الدوليــة اخلامســة ملكافحــة االجتــار
باملخــدرات ،التــي نســقت كولومبيــا جوانبهــا العملياتيــة .ونتيجــة للحملــة،
َّ
ُضبطــت كميــات تبلــغ  50,3طنــا مــن الكوكايــن و 7,3أطنــان مــن القنــب
و 10كيلوغرامــات مــن الهيرويــن و 12كيلوغرامــا مــن األمفيتامينــات
و 10كيلوغرامــات مــن “اإلكستاســي” و 13كيلوغرامــا مــن امليثامفيتامــن.
وفــي إطــار هــذه العمليــة أيضــاُ ،حجــزت  38ســفينة وغواصتــان وأربــع
ُ ِّ
طائــرات ،وفــكك  72مختبــرا .وقــد بــدأت األنشــطة فــي إطــار حملــة
أوريــون البحريــة اخلامســة فــي عــام 2018؛ وفــي الفتــرة مــن كانــون
الثاني/ينايــر إلــى أيار/مايــو ُ ،2020ضبــط فــي إطارهــا ما مجموعــه
َّ
 180,3طنــا مــن الكوكايــن و 22,6طنــا مــن القنــب.

	–3التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية

 –504وفــي نيســان/أبريل  ،2020أصــدرت جلنــة البلــدان األمريكيــة
ملكافحــة تعاطــي املخــدرات أول نشــرة إعالميــة عــن نظــام اإلنــذار
ُ
املبكــر املنشــأ حديثــا فــي القــارة األمريكيــة .وقــد أنشــئ هــذا النظــام
ِّ
فــي عــام  2019فــي ســياق احلاجــة املتزايــدة إلــى رصــد وجــود مؤثــرات
نفســانية جديــدة فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة الــدول األمريكيــة.
ويجمــع النظــام املعلومــات مــن النظــم الوطنيــة لإلنــذار املبكــر فــي
املنطقــة .وفــي نيســان/أبريل  ،2020كانــت األرجنتــن وأوروغــواي
وشــيلي وكولومبيــا قــد َّ
فعلــت نظــم اإلنــذار املبكــر الوطنيــة اخلاصــة
بهــا للتصــدي للمخــدرات املســتجدة وما يتصــل بهــا مــن تهديــدات ،فــي
حــن اتخــذت باراغــواي والبرازيــل وبيــرو خطــوات نحــو إنشــاء نظــم مــن
هــذا القبيــل.

 –507فــي  28شــباط/فبراير  ،2020أصــدر املجلــس الوطنــي
ملكافحــة االجتــار غيــر املشــروع باملخــدرات فــي دولــة بوليفيــا املتعــددة
القوميــات االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة االجتــار باملخــدرات
واقتصــاد املخــدرات غيــر املشــروعة للفتــرة  ،2025–2020حتــت شــعار
“متحــدون ،متحــررون مــن أغــال املخــدرات” .وتتألــف االســتراتيجية
مــن ســتة مجــاالت مواضيعيــة هــي( :أ) الصحــة العامــة؛ (ب) اإلدمــاج
االجتماعــي االقتصــادي؛ (ج) التنميــة املســتدامة؛ (د) التعــاون اإلقليمــي
والدولــي؛ (ه) تقويــض األســس املاليــة لتنظيمــات املخــدرات؛ (و) تعزيــز
ســيادة القانــون واحلوكمــة فــي مجــال مكافحــة املخــدرات .وتبتعــد هــذه
االســتراتيجية عــن نهــج “املراقبــة االجتماعيــة” الــذي اتبعتــه احلكومــة
الســابقة ،وتتبنــى تقنيــات مباشــرة للقضــاء علــى شــجيرة الكــوكا.
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َّ
ومن امل ُ ــسلم بــه فــي االســتراتيجية أن دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات
ليســت بلــدا منتجــا فحســب ،بــل هــي أيضــا جــزء مــن ســوق املخــدرات،
حيــث يرتبــط مهربوهــا بالشــبكات اإلقليميــة والدوليــة الضالعــة فــي
تهريــب املخــدرات والذهــب ،عــاوة علــى االجتــار باألشــخاص.
 –508وفــي آذار/مــارس ُ ،2020
احتجــز ثمانيــة مــن ضبــاط الشــرطة
فــي دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات لضلوعهــم فــي تهريــب الكوكايــن
الــذي ُضبــط أثنــاء إحــدى العمليــات .وبــدأت احلكومــة املؤقتــة التحقيــق
مــع أعضــاء اإلدارة الســابقة بشــأن ضلوعهــم فــي االجتــار باملخــدرات
وغيــر ذلــك مــن األنشــطة غيــر املشــروعة فــي البلــد .وقــد أخضــع وزيــر
الداخليــة الســابق واملديــر الوطنــي الســابق للقــوة اخلاصــة ملكافحــة
االجتــار باملخــدرات للتحقيــق بتهــم تتعلــق باالجتــار باملخــدرات والفســاد.
 –509وفــي حزيران/يونيــه  ،2020اعتمــدت بيــرو خطتهــا املؤسســية
االســتراتيجية للفتــرة  .2024–2020وتهــدف اخلطــة إلــى حتقيــق أهــداف
منهــا مكافحــة الشــبكات اإلجراميــة التــي متــارس نشــاطها فــي البلــد،
واحلــد مــن االجتــار باملخــدرات.
 –510وفــي حزيران/يونيــه  ،2020قدمــت حكومــة شــيلي مشــروع
قانــون لتغليــظ العقوبــات املتعلقــة باالجتــار باملخــدرات ،وال ســيما فــي
حالــة األفــراد الذيــن ُيشــركون أطفــاال دون ســن الرابعــة عشــرة فــي
أنشــطة تتصــل باالجتــار باملخــدرات ،وللتمكــن مــن اســتخدام املوجــودات
املضبوطــة فــي مكافحــة املخــدرات علــى الصعيــد الوطنــي.
 –511وفــي حزيران/يونيــه  ،2020وافقــت اجلمعيــة الوطنيــة إلكــوادور
علــى مشــروع قانــون بشــأن مكافحــة اســتهالك املخــدرات وعمليــات
االجتــار الصغــرى بهــا .ويســتحدث مشــروع القانــون عقوبــات إداريــة ،مثــل
ُ َّ
الغرامــات والعمــل املجتمعــي ،توقــع علــى تعاطــي املخــدرات فــي األماكــن
العامــة وفــي املناســبات العامــة .ويســمح مشــروع هــذا القانــون بوضــع
كاميــرات فيديــو داخــل املؤسســات التعليميــة وحولهــا ،ويســمح إذا تعــذر
وضــع كاميــرات ،بوجــود ضبــاط انفــاذ القانــون خــارج هــذه املؤسســات
فــي أوقــات الــذروة لضمــان أمــن الطــاب .وســيتعني علــى مؤسســات
التعليــم العالــي أن تــدرج فــي مناهجهــا برامــج إلزاميــة بشــأن الوقايــة
مــن املخــدرات .وينشــئ مشــروع القانــون أيضــا صندوقــا وطنيــا للوقايــة
ُ
الشــاملة مــن املخــدرات ،ســيمول جزئيــا مــن املوجــودات التــي تضبــط
فــي إطــار املالحقــات القضائيــة املتعلقــة باالجتــار باملخــدرات ،وســيدعم
برامــج العــاج وإعــادة التأهيــل ملتعاطــي املخــدرات.
 –512وقــد أحــرزت بعــض احلكومــات فــي أمريــكا اجلنوبيــة مزيــدا مــن
َّ
التقــدم فــي تنظيــم زراعــة القنــب وإنتاجــه واالجتــار بــه ألغــراض طبيــة
وعلميــة .ففــي كانــون األول/ديســمبر  ،2019أصــدرت الوكالــة الرقابيــة
البرازيليــة املعنيــة بالشــؤون الطبيــة الئحــة جديــدة بشــأن اســتعمال
َّ
مشــتقات القنــب وإنتاجهــا وتســويقها جتاريــا ووصفهــا طبيــا وصرفهــا
ورصدهــا ومراقبتهــا لألغــراض الطبيــة .ومبوجــب هــذه الالئحــة،
َّ
ال يســمح فــي البلــد بزراعــة القنــب ألغــراض طبيــة.

 –513وفــي يومــي  7و 8كانــون الثاني/ينايــر  ،2020نشــرت حكومــة
أوروغــواي قانونــن جديديــن (القانــون رقــم  19845والقانــون رقــم )19847
َّ
بشــأن اســتخدام القنــب فــي األغــراض الطبيــة والعلميــة .ويركــز
َّ
القانــون  19845علــى تشــجيع البحــث العلمــي فــي مجــال القنــب ،وينشــئ
َّ
مركزا وطنيا للبحوث املتعلقة بالقنب من أجل املساهمة في البحوث ونقل
التكنولوجيــا والتدريــب .وينشــئ القانــون أيضــا صندوقــا وطنيــا للبحــوث
َّ
املتعلقــة بالقنــب ،مــن املقــرر أن ميــول جزئيــا مــن اإليــرادات املحققــة مــن
َّ
بيــع القنــب ألغــراض غيــر طبيــة .وقــد صــدر القانــون رقــم  19847حلمايــة
الصحــة العامــة وتعزيزهــا وحتســينها مــن خــال مراقبــة جــودة املنتجــات
َّ
القائمــة علــى القنــب .وينــص علــى إنشــاء برنامــج وطنــي للحصــول علــى
َّ
القنــب لألغــراض الطبيــة والعالجيــة ،وجلنــة إلدمــاج مؤسســات األعمــال
َّ
املعنيــة بالقنــب فــي النظــام املصرفــي ألوروغــواي ،وجلنة لتشــجيع أصحاب
منشــآت صنــع القنــب الصغيــرة واملتوســطة احلجــم.
 –514وفــي شــباط/فبراير ُ ،2020منحــت أول مجموعــة تصاريــح
َّ
لزراعــة القنــب الطبــي وصنعــه إلــى  12شــركة فــي باراغــواي .واشــترطت
احلكومــة حتويــل  2فــي املائــة مــن الكميــة املنتجــة إلــى وزارة الصحــة التــي
َّ
ســتوزع منتجــات القنــب مجانــا علــى املرضــى مبوجــب وصفــات طبيــة.
وتســمح باراغــواي حاليــا ،إلــى جانــب األرجنتــن وأوروغــواي والبرازيــل
َّ
وبيــرو وشــيلي وكولومبيــا ،باســتعمال القنــب فــي األغــراض الطبيــة.
 –515وفــي آذار/مــارس  ،2020أعلــن املجلــس الوطنــي ملكافحــة
االجتــار غيــر املشــروع باملخــدرات فــي دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات
أن أمــن جلنــة مكافحــة االجتــار باملخــدرات التابعــة ملجلــس النــواب قــد
َّ
أعــد مشــروع قانــون للســماح باســتعمال القنــب فــي األغــراض الطبيــة،
بقصــد الســماح فــي نهايــة املطــاف بإنتــاج منتجــات طبيــة قائمــة علــى
َّ
القنــب فــي البلــد.
 –516وحدثــت وزارة الصحــة فــي كولومبيــا ،مبوجــب قرارهــا 315
الصــادر فــي آذار/مــارس  ،2020قائمتهــا للمــواد املجدولــة وأنشــأت آليــة
تســمح للصنــدوق الوطنــي املعنــي باملخــدرات بــاإلذن مبمارســة أنشــطة
جديــدة ،مثــل البحــث والتطويــر ،تتنــاول مــواد خاضعــة للمراقبــة الدوليــة.
ويتضمــن القــرار أيضــا أحكامــا ميكــن مبوجبهــا بيــع األدويــة املحتويــة
َّ
علــى القنبينــات .وتخضــع األدويــة التــي حتتــوي علــى أكثــر مــن ميلغرامــن
مــن دلتا––9تتراهيدروكانابينــول للمراقبــة والرصــد عــن طريــق الصندوق
الوطنــي املعنــي باملخــدرات .ووفقــا للمعلومــات الــواردة مــن وزارة الصحــة،
يجــري حاليــا وضــع مشــروع مشــترك بــن املؤسســات إلعــادة صياغــة
َّ
اإلطــار التنظيمــي املتعلــق باحلصــول علــى القنــب ألغــراض طبيــة وعلميــة
بطريقــة مأمونــة ومســتنيرة.
َّ
 –517وبــدأت ســورينام أيضــا محادثــات تتنــاول اســتعمال القنــب
َ
فــي األغــراض الطبيــة .وفــي أيار/مايــو  ،2020أطلــع مكتــب املعاييــر
َّ
الســورينامية وزارات أخــرى علــى معاييــره املتعلقــة باســتعمال القنــب
َّ
فــي أغــراض طبيــة وعلميــة ،التــي تهــدف إلــى تنظيــم صناعــة القنــب
لألغــراض الطبيــة والعلميــة.
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 –518وتكــرر الهيئــة تأكيــد ما تــراه مــن أن اتفاقيــة ســنة 1961
َّ
بصيغتهــا املعدلــة تســمح بزراعــة القنــب وإنتاجــه واســتعماله فــي
األغــراض الطبيــة ،غيــر أن هــذه األنشــطة يجــب أن تنفــذ بطريقــة تتســق
مــع املادتــن  23و 28مــن تلــك االتفاقيــة.

	–4الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار
 –519اســتحوذت بوليفيــا (دولة–املتعــددة القوميــات) وبيــرو وكولومبيــا
علــى  70فــي املائــة و 20فــي املائــة و 10فــي املائــة ،علــى التوالــي ،مــن
املســاحة املزروعــة بالكــوكا عامليــا فــي عــام  ،2017وهــذا آخــر عام تتوافــر
ً
عنــه تقديــرات قابلــة للمقارنــة .ووفقــا لتقريــر املخــدرات العاملــي 2020
الــذي يصــدره املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،ظــل إجمالــي
ً
املســاحة املزروعــة بشــجيرة الكــوكا مســتقرا فــي عــام  ،2018بعــد االجتــاه
التصاعــدي الــذي شــهدته الفتــرة .2017–2013
 –520ووفقــا ملــا أفــاد بــه املكتــب ،أبلغــت كولومبيــا عــن حــدوث
انخفــاض بنســبة  9فــي املائــة فــي املســاحة اإلجماليــة املزروعــة بالكــوكا،
حيــث كانــت  169 000هكتــار فــي عــام  ،2018فأصبحــت 154 000
هكتــار فــي عــام  ،2019وهــو ما ميثــل اســتمرارا لالجتــاه التنازلــي
الــذي لوحــظ فــي العــام الســابق .وعلــى الرغــم مــن هــذا االنخفــاض،
بلــغ إجمالــي الكميــة املمكــن صنعهــا مــن هيدروكلوريــد الكوكايــن
ً
النقــي  1 137طنــا ،وهــو ما ميثــل زيــادة بنســبة  1,5فــي املائــة مقارنــة
ُ
بعــام  .2018وميكــن تفســير هــذه الزيــادة بالتحســينات التــي أدخلــت علــى
تقنيــات الزراعــة ،ممــا أدى إلــى زيــادة حجــم محصــول أوراق الكــوكا،
وإلــى ارتفــاع مســتوى أداء مواقــع صنــع الكوكايــن .وقــد بلــغ إنتــاج أوراق
الكــوكا فــي عــام  2019ما مقــداره  993 107أطنــان ،وهــو ما ميثــل زيــادة
بنســبة  1,6فــي املائــة مقارنــة بعــام .2018
 –521وميكــن أيضــا أن تفســر اجلهــود املتزايــدة التطــور التــي يبذلهــا
َ
جتــار املخــدرات فيمــا يتعلــق بصنــع الكوكايــن غيــر املشــروع الزيــادة فــي
صنــع هيدروكلوريــد الكوكايــن فــي كولومبيــا .ويبــدو أن جتــار املخــدرات
أصبحــوا فــي الســنوات األخيــرة أكثــر اكتفــاء ذاتيــا مــن خــال إنتــاج
ســائفهم الكيميائيــة اخلاصــة بهــم ،مثــل برمنغنــات البوتاســيوم .وهــذا
يتعــارض مــع االجتــاه الــذي لوحــظ ســابقا لــدى بعــض جتــار املخــدرات
الذيــن كانــوا ينقلــون صنــع هيدروكلوريــد الكوكايــن إلــى خــارج كولومبيــا.
ً
 –522وفــي عــام  ،2018اقترحــت حكومــة كولومبيــا نظامــا لتقســيم
املناطــق يســتند إلــى خصائــص األقاليــم املتأثــرة بزراعــة شــجيرة الكــوكا،
وذلــك لرســم السياســة العامــة بطريقــة أكثــر مراعــاة للظــروف املحليــة.
والحــظ املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة أن  48فــي املائــة مــن الكــوكا
ُ
التــي كشــف عنهــا فــي عــام  2019تتركــز فــي ثــاث مــن املناطــق االثنتــي
عشــرة ،وهــي( :أ) مناطــق الغابــات املحميــة ( 18فــي املائــة)؛ (ب) أراضــي
املجتمعــات املحليــة مــن الســود ( 16فــي املائــة)؛ (ج) املناطــق ذات األهمية
االســتراتيجية للتكامــل اإلنتاجــي ( 14فــي املائــة).

 –523ووفقــا للبيانــات الــواردة مــن وزارة الدفــاع فــي كولومبيــا ،أبيــدت،
فــي الفتــرة مــن  1كانــون الثاني/ينايــر إلــى  12متوز/يوليــه  ،2020زراعــات
غير مشروعة على مساحة  44 905هكتارات .وكان املستهدف لعام 2020
هــو  130 000هكتــار مــن شــجيرة الكــوكا ،بزيــادة قدرهــا  30فــي املائــة عــن
عــام  .2019وبعــد اجتمــاع عقــد بــن رئيــس كولومبيــا ورئيــس الواليــات
املتحــدة فــي آذار/مــارس  ،2020بــدأت مناقشــات بشــأن اســتخدام الــرش
اجلــوي للغليفوســات لزيــادة فعاليــة خطــة إبــادة الزراعــات .وكانــت
كولومبيــا قــد أوقفــت الــرش اجلــوي فــي عــام  ،2015بنــاء علــى توصيــة
مــن منظمــة الصحــة العامليــة تشــير إلــى أن اســتخدامه ميكــن أن تكــون
لــه تداعيــات خطيــرة علــى صحــة اإلنســان والبيئــة .وأوقفــت املحكمــة
الدســتورية الكولومبيــة عمليــات الــرش اجلــوي إلــى أن تتمكــن احلكومــة
مــن تلبيــة مختلــف املتطلبــات الصحيــة والبيئيــة ،مبــا فــي ذلــك إجــراء
عمليــة تشــاور شــاملة للجميــع مــع املجتمعــات املحليــة املتضــررة كافــة.
ً
ونظــرا ملتطلبــات الوقايــة مــن كوفيــد– ،19كان مــن املفــروض أن جتــري
املشــاورات عبــر اإلنترنــت ،ولكــن قــدرة العديــد مــن املجتمعــات املتضــررة
علــى الوصــول إلــى االنترنــت محــدودة أو معدومــة .وفــي عــام ،2019
أبيــدت يدويــا محاصيــل غيــر مشــروعة علــى مســاحة  94 606هكتــارات.
وميثــل ذلــك زيــادة بنســبة  58فــي املائــة مقارنــة بعــام  ،2018الــذي بلــغ فيــه
ً
مجمــوع املحاصيــل املبــادة يدويــا  59 978هكتــارا.
 –524وفــي عــام  2019شــهدت دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات
انعــكاس اجتــاه االنخفــاض الــذي بلغــت نســبته  5,7فــي املائــة في املســاحة
املزروعــة بشــجيرة الكــوكا فــي الفتــرة مــن عــام  2017إلــى عــام ،2018
حيــث زادت املســاحة املزروعــة بنســبة  8,2فــي املائــة لتصــل إلــى 25 000
هكتــار ،بعــد أن كانــت  23 100هكتــار فــي عــام  .2018فعــدم االســتقرار
السياســي الــذي ســاد فــي عــام  ،2019وإمكانيــة النفــاذ عبــر احلــدود،
وموقــع البلــد بالقــرب مــن أكبــر مســتهلكي املخــدرات غيــر املشــروعة
وصانعيهــا فــي أمريــكا اجلنوبيــة هــي عوامــل ميكــن أن تكــون قــد أدت
إلــى تلــك الزيــادة فــي زراعتهــا.
 –525ونتيجــة لذلــك ،ســجلت دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات
زيــادة فــي صنــع الكوكايــن ،ميكــن أن تكــون قــد حدثــت أيضــا بســبب
ضخامــة كميــة أوراق الكــوكا املتداولــة فــي الســوق غيــر املشــروعة.
ُ
ً
وفــي عــام  ،2018أنتــج ما يقــدر بنحــو  55 168طنــا مــن أوراق الكــوكا فــي
البلــد ،وفقــا ملــا أفــادت بــه املديريــة العامــة لتســويق أوراق الكــوكا جتاريــا
وصنعهــا .وأفــاد املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة بــأن الســلطات فــي
البلــد قامــت فــي عــام  2019بتفكيــك  50مختبــرا للكوكايــن غيــر املشــروع
و 841مصنعــا لــه .وفــي عــام  ،2018ســجلت الســلطات زيــادة فــي عــدد
مختبــرات الكوكايــن فــي املناطــق النائيــة التــي يصعــب الوصــول إليهــا فــي
اجلــزء الشــرقي مــن البلــد.
 –526وفــي تشــرين األول/أكتوبــر  ،2020نشــرت املديريــة الوطنيــة
ملكافحــة املخــدرات التابعــة للشــرطة الوطنيــة فــي بيــرو تقريــرا عــن
االجتاهــات الســائدة فــي الشــبكات اإلجراميــة لالجتــار باملخــدرات فــي
ً
بيــرو ،اســتنادا إلــى البيانــات املتاحــة املســتقاة مــن عمليــات مكافحــة
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املخــدرات املنفــذة علــى الصعيــد الوطنــي ،وإدارة مكافحــة املخــدرات
فــي الواليــات املتحــدة ،واالحتــاد األوروبــي ،واملكتــب املعنــي باملخــدرات
واجلرميــة .وأقــر التقريــر التقديــرات التــي وضعهــا مكتــب الواليــات
املتحــدة للسياســة الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات والتــي تفيــد بــأن املســاحة
املزروعــة بالكــوكا غيــر املشــروعة فــي عــام  2018بلغــت  52 100هكتــار،
مما ميثــل زيــادة بنســبة  4,4فــي املائــة فــي املســاحة املزروعــة فــي البلــد
ً
مقارنــة بعــام .2017
 –527وفــي متوز/يوليــه  ،2020فككــت الســلطات فــي بيــرو ســتة
مختبــرات تســتخدم لتحضيــر عجينــة الكــوكا وأخرجــت مــن اخلدمــة
 17مهبطــا جويــا ســريا مخصصــا لالســتخدام فــي االجتــار باملخــدرات.
وكانــت تلــك املختبــرات تخــدم مســاحة تزيــد علــى  70هكتــارا مزروعــة
بــأوراق الكــوكا ،وقــد ضبــط نحــو  16طنــا مــن بقايــا تلــك األوراق.
ً
ووفقــا للبيانــات الصــادرة عــن حكومــة بيــرو فــي أيار/مايــو ،2020
ً
أبيــد  25 526,31هكتــارا مــن األراضــي املزروعــة بشــجيرة الكــوكا غيــر
املشــروعة فــي عــام  ،2019متجــاوزة بذلــك الهــدف املحــدد لذلــك العــام
بنســبة  2,11فــي املائــة .وفيمــا يخــص عــام  ،2020يظــل هــدف اإلبــادة
عنــد  25 000هكتــار.
 –528وفــي جمهوريــة فنزويــا البوليفاريــة ،شــهد عــام  2019زيــادة
فــي عــدد املهابــط الســرية والرحــات املشــتبه فيهــا املتصلــة باملخــدرات.
ً
فقــد أبلغــت احلكومــة عــن مصــادرة  23طائــرة خفيفــة وتدميــر  36مهبطــا
ً
ســريا للطائــرات فــي عــام  .2019وتقــع معظــم مهابــط الطائــرات الســرية
فــي البلــد فــي واليــة زوليــا ،املتاخمــة ملنطقــة كاتاتومبــو فــي كولومبيــا،
وهــي إحــدى مناطــق صنــع الكوكايــن البــارزة .ومــع ذلــك ،قــد يكــون عــدد
مهابــط الطائــرات فــي زوليــا أكبــر مــن ذلــك .ووفقــا للتقاريــر الــواردة
مــن مختلــف املنظمــات التــي ترصــد هــذه املســألة ،كشــف عــن نحــو 400
مهبــط للطائــرات تســتخدم فــي هبــوط الطائــرات املتجهــة إلــى جــزر
البحــر الكاريبــي وأمريــكا الوســطى ومغادرتهــا .ويبــدو أن املخــدرات التــي
ُ
تنقــل جــوا مــن جمهوريــة فنزويــا البوليفاريــة تتجــه بصفــة أساســية إلــى
الســلفادور وهنــدوراس .كمــا كشــف عــن التشــكيل العصابــي املكســيكي
املســمى ســينالوا فــي زوليــا ،حيــث اســتغل مهابــط الطائــرات لبنــاء مراكــز
لعبــور املخــدرات وجمعهــا بدعــم مــن جيــش التحريــر الوطنــي الكولومبــي،
الــذي وســع أنشــطته فــي جمهوريــة فنزويــا البوليفاريــة.
 –529وأبلغــت أوروغــواي عــن ضبطيتــن تاريخيتــن مــن الكوكايــن
وعجينــة الكــوكا فــي عامــي  2019و .2020ففــي كانــون األول/
ديســمبر  ،2019ضبطــت  6أطنــان مــن الكوكايــن فــي مينــاء مونتيفيديــو
فــي حاويــات متجهــة إلــى توغــو .وفــي شــباط/فبراير  ،2020أســفرت
عمليــة بغداد–بانغــي عــن ضبــط  347كيلوغرامــا مــن عجينــة الكــوكا
و 206كيلوغرامــات مــن الكوكايــن كانــت قــد هربــت علــى مــن طائــرات
خفيفــة ،وهــو أســلوب متكــرر ويتزايــد اســتخدام جتــار املخــدرات لــه.
وتتحــول أوروغــواي تدريجيــا إلــى بلــد للشــحن العابــر للمخــدرات غيــر
املشــروعة .وفــي عــام  ،2019ضبــط البلــد  12طنــا مــن الكوكايــن،
وهــي أكبــر كميــة أبلــغ عنهــا حتــى اآلن ،ومتثــل زيــادة كبيــرة عــن الكميــة

املضبوطــة فــي عــام  ،2018التــي بلغــت  782كيلوغرامــا فقــط مــن
الكوكايــن .وفــي الوقــت نفســه ،بــات إفســاد جتــار املخــدرات ملوظفــي
إنفــاذ القانــون أكثــر وضوحــا مــع اضطــاع البلــد بــدور متزايــد األهميــة
فــي الســوق الدوليــة للمخــدرات غيــر املشــروعة .ففــي كانــون الثانــي/
ُّ
ينايــر  ،2020اتهــم أربعــة مــن ضبــاط البحريــة فــي أوروغــواي مبســاعدة
منظمــات االجتــار باملخــدرات.
 –530وال تــزال البرازيــل مركــزا مهمــا للعبــور ونقطــة انطــاق رئيســية
للكوكايــن الــذي يدخــل آســيا وأفريقيــا .ففــي نيســان/أبريل ،2020
ُضبطــت فــي مينــاء باراناغــوا كميــة بلغــت  555كيلوغرامــا مــن الكوكايــن
كانــت متجهــة إلــى كــوت ديفــوار .وتظهــر البيانــات املســتقاة مــن املكتــب
املعنــي باملخــدرات واجلرميــة أن معظــم شــحنات الكوكايــن التــي ُه ِّربــت
إلــى أفريقيــا ومــن ثــم إلــى أوروبــا بــن عامــي  2014و 2018قــد انطلقــت
مــن البرازيــل.
 –531وفــي أيار/مايــو  ،2020وفــي ســياق عمليــة تســونامي ،ضبطــت
الســلطات فــي إكــوادور  3أطنــان مــن هيدروكســيد الصوديــوم ،وهــي
مــادة كيميائيــة خاضعــة للمراقبــة فــي إكــوادور ميكــن اســتخدامها فــي
حتضيــر الكوكايــن ،وذلــك فــي مقاطعــة إســميرالدا .وقــد شــهدت هــذه
املقاطعــة زيــادة فــي وجــود منظمــات تهريــب املخــدرات مــن كولومبيــا فــي
الســنوات األخيــرة .وفــي العقــد املاضــي ،أصبحــت إكــوادور ُمصـ ِّـدرا مهمــا
للكوكايــن الــذي ُي َنتــج أساســا فــي جنــوب كولومبيــا .وعــادة ما يكــون هــذا
املخـ ِّـدر متجهــا إلــى أوروبــا وأمريــكا الوســطى ،حيــث ُيهـ َّـرب بعدهــا إلــى
أمريــكا الشــمالية.
 –532وفــي أيار/مايــو  ،2020أبلغــت باراغــواي عــن حــدوث زيــادة فــي
كميــة الكوكايــن املضبوطــة .ففــي األشــهر القليلــة األولــى مــن عــام ،2020
ً
بلــغ مجمــوع املضبوطــات حوالــي  4 300كيلوغــرام .ووفقــا ملــا أفــادت بــه
األمانــة الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات ،فــإن هــذه الكميــة مثلــت رقمــا
قياســيا للبلــد :ففــي الســنوات األخيــرة ،كان املتوســط الســنوي نحــو
 1 500كيلوغــرام.
 –533وفــي عــام  ،2018اســتحوذت أمريــكا اجلنوبيــة علــى  43فــي
َّ
املائــة مــن كميــة عشــبة القنــب املضبوطــة علــى الصعيــد العاملــي .وفــي
أيار/مايــو  ،2020أبــادت ســلطات دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات أكثــر
َّ
مــن  46طنــا مــن نبتــة القنــب .وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2019أدت
عمليــة مشــتركة بــن البرازيــل وباراغــواي (عمليــة أليانــزا  ،)21نفــذت فــي
َّ
باراغــواي ،إلــى تفكيــك  85موقعــا لزراعــة القنــب وإنتاجــه ،وإبــادة 160
َّ
َّ
هكتــارا مــن نبتــة القنــب ،وضبــط  19 480كيلوغرامــا مــن القنــب املجفــف
َّ
و 377كيلوغرامــا مــن القنــب املضغــوط .وفــي آب/أغســطس  ،2020أدى
التعــاون املســتمر بــن البلديــن ،فــي إطــار عمليــة أليانــزا  ،22إلــى تفكيــك
َّ
َّ
 63موقعــا للقنــب ،وإبــادة مســاحة مزروعــة بنبتــة القنــب تبلغ  127هكتارا،
َّ
القنــب املفــروم وا ُمل َّ
حضــر .وأبلغــت البرازيــل عــن
وضبــط  89,6طنــا مــن
ً
َّ
ضبــط  261طنــا مــن عشــبة القنــب فــي عــام  ،2019و 141طنا منها خالل
الفتــرة بــن كانــون الثاني/ينايــر وأيار/مايــو  .2020وفــي أيار/مايــو ،2020
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نفــذت الشــرطة االحتاديــة البرازيليــة أكبــر عمليــة ضبــط للمخــدرات فــي
َّ
البلــد حتــى اآلن ،حيــث اعترضــت  28طنــا مــن عشــبة القنــب كانــت تنقــل
فــي شــاحنة فــي مدينــة تقــع علــى احلــدود مــع باراغــواي.
َّ
َّ
 –534وباتــت أصنــاف مختلفــة مــن القنــب تظهــر فــي ســوق القنــب
َّ
غيــر املشــروع فــي شــيلي .وقــد زادت مضبوطــات القنــب “الكريبــي” ،وهــو
ً
َّ
صنــف مــن أصنــاف القنــب املعدلــة وراثيــا يحتــوي علــى مســتويات عاليــة
مــن التتراهيدروكانابينــول ويشــيع بــن جتــار املخــدرات لربحيتــه ،مبقــدار
ســبعة أضعــاف فــي البلــد فــي الســنوات الثــاث املاضيــة.
َّ
 –535وكثيــرا ما يحجــب الوجــود الطاغــي للقنــب والكوكايــن فــي
املنطقــة وجــود املخــدرات االصطناعيــة .ووفقــا لتقريــر املخــدرات
العاملــي  2020الــذي يصــدره املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة،
انخفضــت كميــات “اإلكستاســي” املضبوطــة فــي أمريــكا اجلنوبيــة بــن
عامــي  2017و .2018ومــع ذلــك ،لوحــظ وجــود متزايــد لهــذا املخـ ِّـدر فــي
املنطقــة منــذ عــام  .2019وفــي نهايــة عــام  ،2019أعلنــت دولــة بوليفيــا
املتعــددة القوميــات عــن ضبــط  1,5كيلوغــرام مــن أقــراص “اإلكستاســي”
الــواردة مــن إســبانيا .وتعــود آخــر عمليــة مصــادرة ملــادة “اإلكستاســي” فــي
البلــد قبــل ذلــك إلــى عــام .2006
 –536وشــهدت أيضــا شــيلي تدفقــا مقلقــا للمخــدرات االصطناعيــة
فــي عــام  .2019ففــي عــام  ،2010أبلــغ البلــد عــن ضبــط نحــو 2 000
جرعــة ،ولكــن بحلــول عــام  ،2019ارتفــع العــدد إلــى  1,5مليــون جرعــة.
وتشــعر الســلطات الشــيلية باالنزعــاج مــن تزايــد وجــود هــذه املخــدرات،
وهــو اجتــاه متزايــد ميكــن مالحظتــه أيضــا فــي عــدد الضبطيــات التــي
نفــذت واملختبــرات التــي فككــت .ففــي عــام  ،2010بلــغ عــدد ضبطيــات
املــواد مــن نــوع “اإلكستاســي”  7ضبطيــات ( 1 501جرعــة) ،وبحلــول
عــام  2019بلــغ  444ضبطيــة ( 456 741جرعــة) .وتظهــر أحــدث
البيانــات الــواردة مــن املرصــد الشــيلي املعنــي باملخــدرات أن عــام 2019
شــهد الكشــف عــن  15مختبــرا ســريا لصنــع املخــدرات ،كانــت مكرســة
إلــى حــد كبيــر لصنــع املخــدرات االصطناعيــة.
 –537وأبلغــت البرازيــل عــن زيــادة بــدأت فــي عــام  2019فــي صنــع
ُ ِّ
“اإلكستاســي” محليــا .وفــي الفتــرة بــن عامــي  2018و ،2020فــكك
ما ال يقــل عــن ثمانيــة مختبــرات ســرية لصنــع هــذه املــادة .ووفقــا للمكتــب
اإلقليمــي التابــع للمكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة فــي البرازيــل ،فــإن
ً
هــذه الظاهــرة جديــدة فــي البلــد .وكانــت املرافــق التــي فككــت ســابقا
تركــز عــادة علــى تقطيــع “اإلكستاســي” املســتورد وإعــادة تشــكيل أقراصه؛
إال أن املختبــرات التــي اكتشــفت مؤخــرا فــي جنــوب البرازيــل باتــت
مكرســة لسلســلة الصنــع برمتهــا.

	–5الوقاية والعالج
َّ
 –538ال يــزال القنــب والكوكايــن ،اتســاقا مــع الســنوات املاضيــة،
أكثــر املخــدرات تعاطيــا فــي أمريــكا اجلنوبيــة وفقــا ملــا أفــاد بــه املكتــب
املعنــي باملخــدرات واجلرميــة .وقــد شــهدت املنطقــة زيــادة مطــردة فــي
َّ
تعاطــي القنــب ،الــذي يبــدو أكثــر انتشــارا بــن األشــخاص ذوي اخللفيــات
االجتماعيــة واالقتصاديــة األكثــر فقــرا .وأفــاد املكتــب ببلــوغ نســبة مــن
َّ
كانــوا فــي عــام  2018مــن متعاطــي القنــب فــي الســنة الســابقة  2فــي
ً
املائــة مــن ســكان دولــة بوليفيــا املتعــدد القوميــات ،مقارنــة بنســبة  1,3فــي
املائــة فــي عــام .2014
 –539وفــي أوروغــواي ،أبلــغ  8,9فــي املائــة مــن الســكان الذيــن تتــراوح
َّ
أعمارهــم بــن  15و 65عامــا عــن تعاطــي القنــب فــي الشــهر املاضــي فــي
َّ
عــام  .2018ومنــذ عــام  ،2011شــهد البلــد زيــادة في عــدد متعاطي القنب
املنتظمــن ومتعاطيــه بكثــرة ،إلــى حــد أن أكثــر مــن ثلــث هــؤالء املتعاطــن
ً
كانــوا يعتبــرون مرتهنــن لــه .ووفقــا للدراســة االســتقصائية الوطنيــة
الســابعة ألوروغــواي بشــأن تعاطــي املخــدرات بــن عامــة الســكان ،التــي
َّ
أجريــت فــي عــام  ،2019فــإن متوســط عمــر متعاطــي القنــب ألول مــرة
هــو  20ســنة ،وهــو ما ميثــل زيــادة عــن الســنوات الســابقة التــي ُعزيــت
َّ
إلــى زيــادة عــدد البالغــن مــن متعاطــي القنــب .وفــي عــام  ،2011بلــغ ســن
املتعاطــن ألول مــرة  18,3ســنة ،وبحلــول عــام  ،2018بلــغ  20,1ســنة.
َّ
وفــي التقريــر التاســع لســوق القنــب اخلاضعــة للتنظيــم ،الــذي نشــره
َّ
معهــد تنظيــم مكافحــة القنــب ومراقبتــه فــي شــباط/فبراير  ،2020أبلــغ
ً
َّ
عــن منــح ما مجموعــه  53 399شــخصا تصاريــح للحصــول علــى القنــب،
وذلــك حتــى  29شــباط/فبراير  :2020فقــد ســجل  40 604أشــخاص
ً
َّ
للحصــول علــى القنــب مــن الصيدليــات ،وســجل  8 120شــخصا لزراعتــه
ً
َّ
محليــا ،وحصــل  4 675شــخصا علــى عضويــة أحــد نــوادي القنــب .وأشــار
املكتــب ،فــي تقريــر املخــدرات العاملــي  ،2020إلــى أن املتعاطــن الذيــن
َّ
ال يحصلــون علــى القنــب إال بوســائل مصــرح بهــا ميثلــون نســبة صغيــرة
َّ
مــن متعاطــي القنــب فــي البلــد.
 –540وتنــوه الهيئــة باجلهــود التــي تبذلهــا حكومــة أوروغــواي لرصــد
َّ
وتقــدمي معلومــات عــن صنــع القنــب وتوزيعــه واســتهالكه ألغــراض غيــر
َّ
طبيــة .غيــر أن الهيئــة تعــرب عــن قلقهــا إزاء زيــادة اســتهالك القنــب
حســبما أبلغــت عنــه حكومــة أوروغــواي ،وتــود أن تكــرر تأكيدهــا علــى أن
َّ
تدابيــر أو لوائــح إباحــة تعاطــي أي مــواد خاضعــة للمراقبــة ،ومنها القنب،
ألغــراض غيــر طبيــة ،ال تتســق مــع التزامــات الــدول األطــراف ،أي تلــك
الــواردة فــي الفقــرة (ج) مــن املــادة  4مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا
املعدلــة .وتهيــب الهيئــة بجميــع الــدول أن حتتــرم التزاماتهــا القانونيــة
الدوليــة لــدى رســم سياســاتها الوطنيــة املتعلقــة مبكافحــة املخــدرات.
 –541ويســتأثر العــاج مــن اضطرابــات تعاطــي مــواد اإلدمــان ،التــي
يشــكل فيهــا الكوكايــن املخـ ِّـدر الرئيســي املثيــر للقلــق ،بحصــة كبيــرة مــن
العــاج مــن املخــدرات فــي أمريــكا اجلنوبيــة .وتشــير التقديــرات إلــى أن
عــام  2018شــهد بلــوغ متعاطــي الكوكايــن فــي أمريــكا اجلنوبيــة فــي
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ً
العــام الســابق  2,8مليــون شــخص تتــراوح أعمارهــم بــن  15و 64عامــا.
وعلــى وجــه اخلصــوص ،فــي عــام  ،2018كان  2فــي املائــة مــن الســكان
البالغــن مــن متعاطــي الكوكايــن فــي العــام الســابق ،وكان  43فــي املائــة
منهــم يعانــون مــن اضطرابــات تعاطــي الكوكايــن.
ً
 –542وإضافــة إلــى ذلــك ،لوحــظ منــط متزايــد فــي تعاطــي عجينــة
الكــوكا فــي املنطقــة .وفــي حــن يبــدو أن تعاطــي الكوكايــن أكثــر انتشــارا
بــن الشــباب مــن ذوي الدخــل املرتفــع واملتوســط ،فــإن عجينــة الكوكا أكثر
انتشــارا بــن متعاطــي املخــدرات األكبــر ســنا ( )45–36مقارنــة بالفئــات
املنخفضــة الدخــل .وأبلغــت أوروغــواي عــن حــدوث تراجــع فــي تعاطــي
عجينــة قاعــدة الكوكايــن فــي أوســاط الشــباب البالغــن ،مــع حــدوث
زيــادة فــي هــذا التعاطــي فــي أوســاط البالغــن ،حيــث إن املتعاطــن
الذيــن بــدؤوا تعاطيــه فــي ســن الثامنــة عشــرة خــال الفتــرة 2004–2002
اســتمروا فــي تعاطيــه علــى مــدى الســنوات التاليــة.
 –543وفــي املاضــي ،كان تعاطــي عجينــة الكــوكا ميــارس فــي الغالــب
فــي البلــدان التــي يصنــع فيهــا الكوكايــن .غيــر أنــه ،وفقــا ملــا ذكــره املكتــب،
انتشــر إلــى بلــدان أخــرى فــي أمريــكا اجلنوبيــة ال يصنــع فيهــا الكوكايــن.
ومــع ذلــك ،مــن الصعــب تقــدمي تقديــرات دقيقــة عــن هــذا التعاطــي
ألن عجينــة قاعــدة الكوكايــن تســتهلكها عــادة الفئــات املهمشــة ،التــي
ال تصلهــا خدمــات العــاج وال تتناولهــا الدراســات االســتقصائية الوطنية.
 –544وخــال تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا ،كان احلصــول علــى
مخـ ِّـدرات مــن قبيــل الكوكايــن محــدودا بســبب توقــف احلركــة عبــر
احلــدود واالرتفــاع الكبيــر فــي األســعار بســبب محدوديــة املخزونــات.
َّ
بيــد أن ذلــك لــم يوقــف اســتهالك الكوكايــن أو القنــب .ففــي  14متــوز/
يوليــه  ،2020قدمــت دائــرة الوقايــة مــن تعاطــي املخــدرات والكحــول
وعالجــه فــي شــيلي نتائــج دراســة اســتقصائية أجريــت باالتصــال
احلاســوبي املباشــر عــن آثــار جائحــة كوفيــد– 19علــى تعاطــي الكحــول
َّ
وســائر املخــدرات فــي البلــد .ووفقــا لتلــك الدراســة ،ظــل اســتهالك القنب
أكثــر اســتقرارا مــن الكوكايــن خــال تفشــي اجلائحــة .ومنذ بداية تفشــي
اجلائحــة ،كان لــدى املجيبــن علــى أســئلة الدراســة قــدر أكبــر مــن فــرص
ً
َّ
احلصــول علــى القنــب ( 84,3فــي املائــة) مقارنــة بالكوكايــن ( 5,5فــي
املائــة) .وقــال ثلــث املشــاركني ( 33,3فــي املائــة) إنهــم اســتهلكوا مزيــدا
َّ
مــن القنــب أثنــاء تفشــي اجلائحــة ،فــي حــن قالــت نســبة  27,7فــي املائــة
منهــم إنهــم اســتهلكوا كميــات أقــل .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،قالــت نســبة
 29,9فــي املائــة منهــم إنهــم اســتهلكوا مزيــدا مــن الكوكايــن أثنــاء تفشــي
اجلائحــة ،فــي حــن قالــت نســبة  49,2فــي املائــة منهــم إنهــم خفضــوا
اســتهالكهم مــن الكوكايــن.
 –545وأظهــر تقريــر نشــرته جلنــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة تعاطــي
املخــدرات واملجلــس الوطنــي املعنــي باملخــدرات فــي أوروغــواي فــي
شــباط/فبراير  2020انتشــار إســاءة اســتعمال املؤثــرات األفيونيــة بــن
الســكان مبعــدل هامشــي ( 0,9فــي املائــة للتعاطــي طــوال العمــر و 0,3فــي
املائــة للتعاطــي خــال األشــهر االثنــي عشــر الســابقة) .ويتســق ما جــاء

فــي ذلــك التقريــر مــع محدوديــة وجــود املؤثــرات األفيونيــة فــي الســوق
غيــر املشــروعة فــي أوروغــواي .غيــر أن احلكومــة نوهــت بضــرورة الرصد
املســتمر لهــذا االجتــاه.
 –546ويقـ ّـدر املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ومنظمــة الصحــة
ً
ً
العامليــة أن شــخصا مــن بــن كل  11شــخصا فقــط فــي أمريــكا الالتينيــة
ميكنهــم االســتفادة مــن برامــج العــاج مــن تعاطــي املخــدرات .وتشــير
التقاريــر الــواردة مــن دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات إلــى قلــة وجــود
مراكــز العــاج العامــة؛ وتقــع املراكــز املوجــودة بالفعــل فــي املناطــق
احلضرية دون غيرها .وأشارت حكومة دولة بوليفيا املتعددة القوميات،
ً
فــي اســتراتيجيتها الوطنيــة التــي نشــرت مؤخــرا بشــأن مكافحــة االجتــار
باملخــدرات واقتصادهــا غيــر املشــروع ،إلــى أنــه ال يوجــد ســوى مرفقــن
ملعاجلــة االرتهــان للمخــدرات تديرهمــا احلكومــة.
 –547والبرازيــل هــي أكبــر ســوق للكوكايــن فــي أمريــكا اجلنوبية ،وفقا
للمعلومــات املســتقاة مــن تقريــر املخــدرات العاملــي  .2020وفــي متــوز/
يوليه  ،2020أصدرت وزارة الصحة في البرازيل القرار  2020/03الذي
يســمح لــدور العــاج بتوفيــر العــاج للمراهقــن (الذيــن تتــراوح أعمارهــم
بــن  12و 18ســنة) ممــن يعانــون مــن اضطرابــات تعاطــي املخــدرات.
ً
ووفقــا لدراســة وطنيــة أجريــت فــي عــام  ،2017فــإن  95فــي املائــة مــن
ُ ً
دور العــاج هــذه تتبــع نهجــا غيــر قائمــة علــى األدلــة فــي عــاج املرضــى.
وفــي حزيران/يونيــه  ،2019أقــرت احلكومــة القانــون رقــم 13840
مــن أجــل جعــل إدخــال متعاطــي املخــدرات إلــى املستشــفيات إلزاميــا.
ـون القانـ َ
ويعــدل هــذا القانـ ُ
ـون االحتــادي رقــم  11343الصــادر فــي آب/
أغســطس  ،2006الــذي أنشــئ مبوجبــه النظــام الوطنــي للسياســة العامــة
بشــأن املخــدرات .ومبوجــب القانــون اجلديــد ،ميكــن أن يعالــج املرضــى
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات تعاطــي املخــدرات دون موافقــة املريــض،
أو بنــاء علــى طلــب أحــد أفــراد األســرة أو الوصــي القانونــي ،أو موظــف
عام فــي مجــال الصحــة يتحقــق مــن وجــود أســباب تبــرر التدبيــر ،فــي
حالــة عــدم وجــود وصــي علــى اإلطــاق.
 –548وتشــجع الهيئــة علــى عــدم اســتخدام العــاج اإللزامــي إلعــادة
تأهيــل املرضــى الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات تعاطــي املخــدرات ،وتشــير
إلى تقرير املقرر اخلاص املعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى
ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة ،املقــدم إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان
فــي دورتــه الرابعــة واألربعــن ،املنعقــدة فــي الفتــرة مــن  30حزيران/يونيــه
إلــى  17متوز/يوليــه  ،)A/HRC/44/48( 2020الــذي حــذر فيــه املقــرر
ً
ً
ً
اخلــاص مــن أنــه ال ينبغــي أبــدا اســتخدام املنطــق الطبــي حجــة أو مبــررا
التبــاع سياســات أو ممارســات تنتهــك كرامــة األشــخاص الذيــن يتعاطــون
املخــدرات وحقوقهــم .وتهيــب الهيئــة بحكومــة البرازيــل أن تنفــذ خدمــات
عالجيــة طوعيــة قائمــة علــى األدلــة مــع إيــاء االحتــرام الواجــب حلقــوق
ً
اإلنســان املكفولــة للمرضــى ،وفقــا للمعاييــر الدوليــة للوقايــة مــن تعاطــي
املخــدرات ،الصــادرة عــن املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ومنظمــة
الصحــة العامليــة ،وقــراري جلنــة املخــدرات  1/46و.4/59
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 –549وواصلــت حكومــات املنطقــة العمــل علــى توعيــة الشــباب
بالعواقــب الســلبية الســتهالك املخــدرات وبالوقايــة مــن تعاطيهــا .ففــي
دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات ،وقعــت وزارة التعليــم ووزارة الداخليــة
فــي حزيران/يونيــه  2020مذكــرة تفاهــم تتنــاول مســألة منــع إســاءة
اســتعمال املخــدرات ومكافحتهــا فــي املــدارس ،وذلــك بتوفيــر مــواد
إعالميــة للتالميــذ واملربــن واألســر مــن خــال مــدارس البلــد.
ً
 –550وقــد وضعــت األرجنتــن وأوروغــواي ،بعــد أن أحاطــت علمــا
باخلســائر الفادحــة التــي أحلقتهــا جائحــة كوفيــد– 19بأضعــف قطاعــات
املجتمــع ،وال ســيما األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات تعاطــي
املخــدرات ،خطتــي عمــل ملســاعدة أولئــك الســكان .ففــي األرجنتــن،
فعلــت أمانــة السياســات الشــاملة املتعلقــة باملخــدرات خطــة طــوارئ
لضمــان توفيــر اخلدمــات األساســية مــن خــال الهيــاكل املجتمعيــة
ومراكــز االتصــال املتاحــة علــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع.
أمــا فــي أوروغــواي ،فقــد بــدأ املجلــس الوطنــي املعنــي باملخــدرات تنفيــذ
مشــروع بــارادورس الــذي يوفــر أماكــن فــي مالجــئ نهاريــة لألشــخاص
الذيــن يعيشــون فــي الشــوارع والذيــن يتعرضــون لدرجــة مرتفعــة مــن خطــر
التهميــش واالســتبعاد االجتماعــي .وتظهــر البيانــات الوطنيــة الــواردة مــن
أوروغــواي أن  87فــي املائــة مــن مواطنيهــا الذيــن يعيشــون فــي الشــوارع
يســتهلكون نوعــا مــن املخــدرات غيــر املشــروعة .وبذلــك ،روج ملشــروع
بــارادورس فــي إطــار مبــادرة شــاملة؛ فباملــوازاة مــع تركيــز املوظفــن
املدربــن علــى منــع انتقــال مــرض كوفيــد– 19واحتوائه ،يقدمون املســاعدة
إلــى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل االرتهــان للمخــدرات.
 –551ولئــن كان مــن املتوقــع أن يــؤدي األثــر االقتصــادي جلائحــة
كوفيــد– 19إلــى زيــادة فــي معــدالت االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي
املخــدرات ،فــإن اإلنفــاق علــى خدمــات الوقايــة مــن املخــدرات وعالجهــا
يشــهدا تراجعــا طويــل األجــل فــي املنطقــة .وقــد تتعطــل إمكانيــة احلصول
علــى خدمــات العــاج مــن املخــدرات مــع حتويــل احلكومــات اهتمامهــا
نحــو معاجلــة األزمــة االقتصاديــة الناجتــة عــن اجلائحــة العامليــة.

دال–	آسيا
شرق آسيا وجنوب شرقها
تشهد منطقة شرق آسيا وجنوب شرقها زيــادة مستمرة في صنع املخدرات
االصطناعية واالجت ــار بها واستخدامها بصورة غير مشروعة ،وخصوصا
ُ
امليثامفيتامني الذي ما فتئت األشكال التي تصنع منه تــزداد نقاء ،وهو أمر
ما زال يشكل شاغال رئيسيا في تلك املنطقة .وقد كانت ملشكلة املخدرات آثار
خطيرة في بلدان املنطقة من حيث الصحة وحقوق اإلنسان واألمن واالقتصاد.
وقد اتخذت الصني قرارا في عام  2019بجدولة جميع املواد املرتبطة بالفنتانيل
باعتبارها فئة شاملة تضم صنفا كيميائيا واحدا ،ويبدو أن ذلك قد أدى ،على
مــدار العام ،إلــى انخفاض حــاد في الكمية املزعوم أنها صينية املنشأ التي
ُضبطت من هذه املواد على الصعيد العاملي .بيد أنه يبدو أيضا أن املتجرين
قد انتقلوا اآلن إلى استخدام سالئف الفنتانيل كوسيلة لتصنيع هذه املواد،
وهو ما يتطلب املزيد من التعاون ملواجهة التحدي الذي يطرحه هذا االجتار.

وقد أعربت الهيئة مرارا عن قلقها إزاء ما ُيرتكب من انتهاكات جسيمة متس
بحقوق اإلنسان بزعم السعي إلى حتقيق أهداف مراقبة املخدرات ،وخصوصا
ِّ
ُ
األعمال التي ترتكب خارج إطار القضاء .وهذه االنتهاكات تشكل تعديا على
معايير حقوق اإلنسان املعترف بها دوليا ،وتتعارض مع التزامات احلكومات
مبقتضى االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات.

	–1التطورات الرئيسية
 –552ال تــزال البلــدان فــي منطقــة شــرق آســيا وجنــوب شــرقها
تشــهد الزيــادة األكبــر فــي صنــع املخــدرات االصطناعيــة ،وخصوصــا
امليثامفيتامــن ،واالجتــار بتلــك املخــدرات وتعاطيهــا بصــورة غيــر
مشــروعة ،مقارنــة بــأي جــزء آخــر مــن العالــم .وقــد انخفــض ســعر
امليثامفيتامــن إلــى أدنــى مســتوياته خــال عقــد مــن الزمــن ،فــي حــن ظل
مســتوى نقائــه ثابتــا أو زاد .ويقـ ِّـدر املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة
أن صنــع امليثامفيتامــن والهيرويــن واالجتــار بهمــا فــي هــذه املنطقــة يــدر
عائــدات ســنوية تزيــد علــى  54مليــار دوالر ،يســتأثر امليثامفيتامــن منهــا
مببلــغ  44,9مليــار دوالر.
 –553وفــي أوائــل عــام ُ ،2020ضبطــت كميــات كبيــرة مــن املخــدرات
االصطناعيــة فــي عــدد مــن بلــدان املنطقــة ،مبــا فيهــا تايلنــد والصــن
وماليزيــا وميامنــار.
 –554وأشــارت الهيئــة فــي تقريرهــا الســنوي لعــام  2019إلــى أن
الصــن قــررت ،بغيــة زيــادة تعزيــز نظــام مراقبــة املخــدرات لديهــا،
جدولــة جميــع املــواد املرتبطــة بالفنتانيــل باعتبارهــا فئــة شــاملة تضــم
صنفــا كيميائيــا واحــدا ،اعتبــارا مــن  1أيار/مايــو  .2019وتشــير البيانــات
املتاحــة حتــى نهايــة عــام  ،2019مبــا فــي ذلــك مــا ورد فــي العــروض
التــي قدمهــا ممثلــو األجهــزة الوطنيــة فــي احللقــات الدراســية التــي
اســتضافتها الهيئــة للخبــراء املتخصصــن ،إلــى تراجــع ملحــوظ فــي عــدد
عمليــات االعتــراض املنطويــة علــى مــواد مرتبطــة بالفنتانيــل مزعــوم أنهــا
صينيــة املنشــأ.
 –555ومــن األمــور التــي ال تــزال حتظــى بأهميــة خاصــة وجــود آليــات
ناجعــة للتنظيــم الرقابــي ،والفعاليــة فــي إدارة احلــدود ومراقبتهــا ،وتوافــر
قــدرات التحليــل اجلنائــي فيمــا يتعلــق بالســائف وغيرهــا مــن املــواد
الكيميائيــة التــي يكثــر اســتخدامها فــي صنــع املخــدرات غيــر املشــروعة،
وذلــك بالنظــر إلــى أن الصناعــة الكيميائيــة لهــا حضــور كبيــر فــي
املنطقــة ،وأن التحســن املتزايــد فــي البنيــة التحتيــة فــي املنطقــة قــد أدى
إلــى زيــادة الربــط بــن بلدانهــا .ويظــل التعــاون اإلقليمــي الفعــال فيمــا
بــن بلــدان املنطقــة أمــرا بالــغ األهميــة ،مبــا يشــمل اجلهــود اجلماعيــة
والعمليــات املشــتركة وتبــادل املعلومــات .وعلــى وجــه اخلصــوص ،وبالنظــر
إلــى الفعاليــة الواضحــة التــي اتســم بهــا قــرار الصــن بجدولــة جميــع
املــواد املرتبطــة بالفنتانيــل باعتبارهــا صنفــا كيميائيــا واحــدا ،ففــي تطــور
تناولتــه الهيئــة فــي تقريرهــا عــن الســائف لعــام  ،2019انتقــل املتجــرون
إلى اســتخدام الســائف كوســيلة ملواصلة تزويد األســواق غير املشــروعة

ثلاثلا لصفلا  -لاعلا عضولا ليلحت  79

بتلــك املــواد ،مما يزيــد مــن أهميــة احلاجــة للعمــل علــى املســتوى اإلقليمي
مــن أجــل التصــدي للتحــدي الــذي يطرحــه هــذا االجتــار.
 –556ومــا زالــت غالبيــة البلــدان تفتقــر إلــى بيانــات شــاملة عــن انتشــار
تعاطــي املخــدرات وإلــى برامــج مســتندة إلــى أدلــة علميــة للعــاج مــن
االرتهــان للمخــدرات .وفــي ضــوء جائحــة كوفيــد– ،19ينبغــي علــى وجــه
اخلصــوص إيــاء االهتمــام وتكريــس املــوارد مــن أجــل مواصلــة اجلهــود
الوقائيــة والعالجيــة ،حتــى ميكــن املحافظــة علــى التقــدم املحــرز ومنــع
وقــوع أي زيــادة إضافيــة فــي مواطــن الضعــف بــن صفوف ســكان املنطقة.

	–2التعاون اإلقليمي
 –557يجمــع بلــدان هــذه املنطقــة تاريــخ طويــل مــن التعــاون علــى
الصعيديــن الثنائــي واإلقليمــي .وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر ،2019
أقــرت األطــراف املوقعــة علــى مذكــرة التفاهــم بشــأن مراقبــة املخــدرات
فــي منطقــة امليكونــغ (تايلنــد وجمهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية
والصــن وفييــت نــام وكمبوديــا وميامنــار واملكتــب املعنــي باملخــدرات
واجلرميــة) إعــان بانكــوك بشــأن التصــدي بفعاليــة ملشــكلة املخــدرات
فــي منطقــة امليكونــغ .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أقــرت األطــراف املوقعــة
أيضــا خطــة العمــل دون اإلقليميــة احلاديــة عشــرة بشــأن مراقبــة
املخــدرات (أيار/مايــو  – 2019أيار/مايــو  ،)2021التــي أعــادت فيهــا
البلــدان املوقعــة تأكيــد التزامهــا املشــترك بالتصــدي ملشــكلة املخــدرات
فــي املنطقــة دون اإلقليميــة .وتتألــف خطــة العمــل مــن أربعــة مجــاالت
للتعــاون ،هــي :املخــدرات والصحــة؛ والتعــاون فــي مجــال إنفــاذ القانــون؛
والتعــاون القانونــي والقضائــي؛ والتنميــة البديلــة املســتدامة.

 –560واســتضافت الهيئــة فــي هانــوي فــي كانــون األول/ديســمبر 2019
حلقــة العمــل الدوليــة الثانيــة بشــأن إقامــة الشــراكات بــن القطاعــن
العــام واخلــاص ملنــع إســاءة اســتغالل التجــارة اإللكترونيــة املشــروعة.
وناقــش املشــاركون إقامــة الشــراكات الطوعيــة مــع األوســاط الصناعيــة،
مــن أجــل جعــل تســويق وبيــع الفنتانيــل وغيــره مــن املــواد اخلطــرة
لألغــراض غيــر الطبيــة أكثــر صعوبــة فــي جميــع أنحــاء املنطقــة.
وخــال حلقــة العمــل ،تبــادل ســبعون مشــاركا مــن  21بلــدا وإقليمــا وأربــع
منظمــات دوليــة وتســعة ممثلــن مــن جهــات شــريكة مــن القطــاع اخلــاص
اخلبــرات واملشــورة العمليــة بشــأن تدعيــم التجــارة اإللكترونيــة املشــروعة
مــع التصــدي فــي الوقــت نفســه لالجتــار باملــواد اخلطــرة عبــر اإلنترنــت.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تعاونــت الهيئــة مــع الشــركاء الدوليــن مــن أجــل
تقــدمي التدريــب ملوظفــن فــي أجهــزة إنفــاذ القانــون وهيئــات التنظيــم
الرقابــي فــي املنطقــة ،باحلضــور الشــخصي وعبــر اإلنترنــت ،فــي مجــال
مكافحــة االجتــار ،مبــا فــي ذلــك عــن طريــق توعيتهــم باملؤثرات النفســانية
ُ
اجلديــدة واملؤثــرات األفيونيــة االصطناعيــة غيــر الطبيــة ونهــج التعامــل
اآلمــن مــع الفنتانيــل ،وكذلــك فــي مجــال تبــادل املعلومــات.
 –561وتأجــل تنظيــم عــدد مــن االجتماعــات اإلقليميــة بســبب جائحــة
كوفيــد–ُ .19
وعقــدت بعــض االجتماعــات األخــرى عبــر اإلنترنــت ،ومنهــا
االجتمــاع الثالــث للمجلــس االستشــاري املعنــي باملخــدرات اخلطــرة التابــع
للجمعيــة البرملانيــة الدوليــة لرابطــة آســيان .واعتمــدت البلــدان املشــاركة
فــي ذلــك االجتمــاع قــرارا بعنــوان “حتويــل األقــوال إلــى أفعــال :نحــو بلــدان
خاليــة مــن املخــدرات فــي منطقــة رابطــة آســيان” ،حــددت فيــه نطــاق
األنشــطة التي سـ ُـيضطلع بها في إطار املجلس االستشــاري في املســتقبل.

	–3التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 –558وفــي كانــون األول/ديســمبر  ،2019وافقــت رابطــة آســيان
علــى إضافــة إدارة األغذيــة والعقاقيــر فــي الفلبــن إلــى القائمــة التــي
تتعهدهــا بالدوائــر املكلفــة بالتفتيــش ،والتــي تضــم حاليــا أيضــا ســلطات
مماثلــة فــي إندونيســيا وتايلنــد وســنغافورة وماليزيــا .ومبقتضــى ترتيــب
رابطــة آســيان القطاعــي بشــأن االعتــراف املتبــادل باملمارســات اجليــدة
فــي مجــال الصناعــة التحويليــة ،أصبــح احلصــول علــى شــهادة باتبــاع
املمارســات اجليــدة فــي مجــال الصناعــة التحويليــة إلزاميــا لتســجيل
املنتجــات الطبيــة فــي أي دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي الرابطــة.
 –559واتفقــت بلــدان املنطقــة علــى زيــادة جهــود التعــاون فــي مجــال
مراقبــة الســائف ،بحيــث تكــون ِّ
مكملــة لبرنامــج العمــل بشــأن الســائف
الــذي تضطلــع بــه الهيئــة فــي إطــار الــدور املنــوط بهــا مبقتضــى املعاهــدات،
والــذي يــرد وصفــه كذلــك فــي تقريــر الهيئــة عــن الســائف لعــام .2020
وفي كانون األول/ديســمبر  2019وشــباط/فبراير  ،2020اجتمع في الصني
وميامنــار ،علــى التوالــي ،مبســاعدة املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة،
أخصائيــون فــي مجــال االســتخبارات مــن شــرق آســيا وجنوبهــا وجنــوب
شــرقها ،باإلضافة إلى أســتراليا وكندا والواليات املتحدة ،لتبادل املعلومات
بشــأن حــاالت التســريب واالجتــار التــي وقعــت فــي اآلونــة األخيــرة.

 –562فــي عــام  ،2020اســتهلت حكومــة تايلنــد عمليــة إدخــال تعديــل
تشــريعي علــى قانــون املخــدرات ،مبــا مــن شــأنه اســتبعاد مــادة القرطــوم
( ،)Mitragyna speciosaوهــي مؤثــر نفســاني نباتــي غيــر خاضــع
للمراقبــة الدوليــة ،مــن الفئــة اخلامســة فــي قائمــة املخــدرات اخلاصــة
بذلــك البلــد .وفــي املقابــل ،تنظــر الســلطات اإلندونيســية فــي إمكانيــة
إخضــاع القرطــوم للمراقبــة الوطنيــة ضمــن الفئــة األولــى مــن املخــدرات،
وهــو ما ســيجعل القرطــوم مــادة غيــر مشــروعة فــي البلــد .وقبــل اتخــاذ
ذلــك القــرار ،سـ ُـتجري إندونيســيا خــال الفتــرة  2024–2020مزيــدا
مــن البحــوث بشــأن املســائل املحيطــة بقــرار اجلدولــة ،مبــا فــي ذلــك
االعتبــارات الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة واملتعلقــة
بالتنميــة البديلــة.
 –563وتنظــر حكومــة تايلنــد فــي اقتــراح برفــع القنــب مــن قائمــة
املخــدرات عــن طريــق الئحــة وزاريــة تصدرهــا وزارة الصحــة العامــة
ُ
وتجــرى مبوجبهــا دراســة تتنــاول آثــار القنــب فــي مجــاالت األدويــة
ومســتحضرات التجميــل واألعشــاب ،مبــا يتوافــق مــع سياســة احلكومــة
الراميــة لتعزيــز القــدرة التنافســية للبلــد فــي إنتــاج املنتجــات القائمــة
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علــى القنــبُ .ويتوخــى أن تنــص هــذه الالئحــة علــى أنــواع معينــة مــن نبتــة
القنــب ُيســمح لألفــراد والشــركات بزراعتهــا ،رهنــا بشــروط معينــة بشــأن
االجتــار واحليــازة .واشــتركت إدارة األغذيــة والعقاقيــر فــي تايلنــد مــع
شــبكة تايلنــد الوطنيــة لزارعــي القنــب لألغــراض الطبيــة مــن أجــل تنظيــم
دورة تدريبيــة عــن تقنيــات الزراعــة لفائــدة املزارعــن وجتمعــات املشــاريع
املجتمعيــة والتعاونيــات الزراعيــة.
 –564وكلــف رئيــس إندونيســيا اجلهــاز الوطنــي ملكافحــة املخــدرات
بتنفيــذ خطــة عمــل وطنيــة جديــدة ملنــع تعاطــي وتــداول املخــدرات
والقضــاء عليهمــا للفتــرة  .2024–2020وتســتند خطــة العمــل إلــى
ســابقتها ،التــي جــرى تنفيذهــا خــال الفتــرة  .2019–2018وتشــمل
إجــراءات العمــل الــواردة فــي اخلطــة توفيــر وتعميــم املعلومــات املتعلقــة
مبخاطــر املخــدرات ،وإنشــاء فرقــة عمــل ملكافحــة املخــدرات ،وإدراج
املواضيــع ذات الصلــة فــي املــواد التعليميــة واملــواد املســتخدمة فــي تدريب
املوظفــن املعنيــن .ومــن املقــرر تنفيــذ اخلطــة بالتعــاون مــع مجموعــة
مختلفــة مــن الــوزارات والســلطات فــي البلــد.
 –565وفــي كانــون الثاني/ينايــر  ،2020اعتمــدت حكومــة إندونيســيا
قــرارا مــن  15نقطــة عمــل يتنــاول حالــة املخــدرات فــي املرافــق
اإلصالحيــة فــي البلــد .وتشــمل نقــاط العمــل تلــك توفيــر املســاعدة
الطبيــة وإعــادة التأهيــل االجتماعــي ألكثــر مــن  21 000ســجني يتعاطــون
املخــدرات ،وكذلــك معاجلــة االكتظــاظ مــن أجــل منــع تــداول املخــدرات
غيــر املشــروعة داخــل الســجون.
 –566وأصــدرت وزارة الداخليــة فــي إندونيســيا الالئحــة الوزاريــة
رقــم  12لعــام ( 2019لتحــل محــل الئحــة ســابقة صــدرت عــام ،)2013
التــي ُيســمح مبوجبهــا حلكومــات املقاطعــات واحلكومــات املحليــة وزعمــاء
القــرى باالضطــاع بأنشــطة تهــدف خلفــض الطلــب علــى املخــدرات فــي
مجــاالت اختصاصهــم .وميكــن لهــذه األنشــطة أن تركــز علــى التوعيــة
أو االكتشــاف املبكــر أو متكــن املجتمعــات املحليــة أو توفيــر العــاج
الطبــي أو خدمــات إعــادة التأهيــل أو كليهمــا.
 –567وفي الفلبنيُ ،ينظر حاليا في السماح باستخدام األدوية القائمة
علــى الكانابيديــول التــي ال يزيــد محتواهــا مــن التتراهيدروكانابينــول
علــى  0,1فــي املائــة لعــاج أشــكال معينــة مــن الصــرع ،مثــل متالزمــة
لينوكس–غاســتو ( )Lennox-Gastautومتالزمــة درافيــه (.)Dravet
وأبلــغ املجلــس الوطنــي ملكافحــة املخــدرات اخلطــرة اجلمهــور بــأن تعاطــي
القنــب ال يــزال غيــر قانونــي فــي البلــد ســواء لالســتخدام الترفيهــي
أو لألغــراض الطبيــة.
 –568وفي حزيران/يونيه  ،2020وعمال بقرار مجلس حقوق اإلنســان
 ،2/41أصــدرت مفوضــة األمم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان تقريــرا
شــامال عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي الفلبــن (.)A/HRC/44/22
وخلصــت املفوضــة الســامية فــي تقريرهــا إلــى أن التركيــز الشــديد علــى
مكافحــة تهديــدات األمــن الوطنــي وتعاطــي املخــدرات فــي البلــد قــد

أدى إلــى وقــوع انتهــاكات خطيــرة حلقــوق اإلنســان ،منهــا حــاالت القتــل
واالحتجــاز التعســفي ،كمــا أدى إلــى إفــات مرتكبــي تلــك االنتهــاكات
مــن العقــاب ،وإخفــاق اآلليــات املحليــة حتــى اآلن فــي كفالــة املســاءلة.
وشــددت املفوضــة الســامية فــي التقريــر أيضــا علــى ضــرورة إجــراء
حتقيقــات مســتقلة ونزيهــة وفعالــة فــي جميــع االدعــاءات بوقــوع انتهــاكات
خطيــرة متــس بحقــوق اإلنســان وبالقانــون الدولــي اإلنســاني .ويعكــف
مكتــب املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة فــي الهــاي علــى إجــراء
دراســة أوليــة للحالــة فــي الفلبــن ،مبــا فــي ذلــك حتليــل للجرائــم التــي
ُيزعــم ارتكابهــا فــي ذلــك البلــد فــي ســياق “احلــرب علــى املخــدرات” التــي
أعلنهــا منــذ  1متوز/يوليــه .2016
ُ ِّ
 –569وتذكــر الهيئــة جميــع احلكومــات بــأن اإلجــراءات اخلارجــة عــن
ُ
نطــاق القضــاء ،التــي تتخــذ بزعــم الســعي إلــى حتقيــق أهــداف مراقبــة
املخــدرات ،تتعــارض مــع التزاماتهــا الناشــئة عــن االتفاقيــات الدوليــة
الثــاث ملراقبــة املخــدرات .وينبغــي اتخــاذ جميــع إجــراءات مراقبــة
املخــدرات الراميــة لالمتثــال لهــذه االلتزامــات فــي إطــار االحتــرام التــام
لســيادة القانــون ومراعــاة األصــول القانونيــة الواجبــة.
 –570وفــي شــباط/فبراير  ،2020أعلــن رئيــس وزراء فييــت نــام عــن
تدابيــر للتصــدي ملشــكلة املخــدرات فــي البلــد ،أوجزهــا فــي إطــار تســع
مهــام رئيســية .وشــملت تلــك التدابيــر إيــاء االهتمــام واألولويــة للوقايــة
مــن تعاطــي املخــدرات ،مبــا فــي ذلــك علــى مســتوى األســرة والبلديــات
واملقاطعــات وبــن أوســاط الفئــات األكثــر تعرضــا خلطــر التعاطــي.
وســتركز فييــت نــام علــى حتســن الكشــف عــن االجتــار الواســع النطــاق
باملخــدرات عبــر احلــدود ،ومنــع حتــول فييــت نــام إلــى بلــد عبــور ،وفــرض
ضوابــط صارمــة علــى اســتيراد املــواد والســائف اخلاضعــة للمراقبــة
وتصديرهــا وصنعهــا .وتعتــزم فييــت نــام جمــع بيانــات عــن عــدد
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات ناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات
مــن أجــل جتهيــز املــوارد الالزمــة للتدخــل املبكــر وحتســن فعاليــة برامــج
العــاج وإعــادة التأهيــل ،كمــا تعتــزم إعــداد وثائــق قانونيــة بشــأن الوقايــة
مــن املخــدرات ومراقبتهــا وصياغــة التعديــات التشــريعية ذات الصلــة.
ُ
وأشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أن التعــاون بــن وزارة األمــن العــام ووزارة
الصحــة ووزارة العمــل ومصابــي احلــرب والشــؤون االجتماعيــة وســائر
األجهــزة املعنيــة هــو أمــر حاســم األهميــة.
 –571واتســاقا مــع ذلــك ،أدخلــت وزارة األمــن العــام فــي فييــت نــام فــي
آذار/مــارس  2020تعديــات علــى القانــون الوطنــي بشــأن الوقايــة مــن
املخــدرات ومراقبتهــا ،بغيــة حتســن فعاليــة إدارة الدولــة جلهــود الوقايــة
مــن املخــدرات ومراقبتهــا ،وكذلــك جهــود إعــادة التأهيــل اإلجباريــة
والطوعيــة .واســتهدفت التعديــات أيضــا حتســن وضمــان الســامة فــي
املجتمــع وخفــض عــدد الوفيــات واإلصابــات باألمــراض بســبب اجلرميــة
وتعاطــي املخــدرات .وطلبــت وزارة الصحــة مــن أجهزتهــا تعزيــز تنفيــذ
أنشــطتها الراميــة إلــى الوقايــة مــن املخــدرات ومراقبتهــا ووضــع خطــط
ُ
وبرامــج فــي هــذا الصــدد .وأعلــن شــهر حزيران/يونيــه شــهر العمــل
الوطنــي للوقايــة مــن تعاطــي املخــدرات ومراقبتهــا.
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 –572واعتمــدت حكومــة ميامنــار خطــة اســتراتيجية وطنيــة جديــدة
للفتــرة  ،2024–2020وتعكــف اآلن علــى إعــداد خطــة عمــل مدتهــا ســنتان
علــى مســتوى الواليــات واملناطــق مــن أجــل تنفيــذ السياســة الوطنيــة
ُ
للمخــدرات التــي أقــرت رســميا فــي عــام ُ .2018وينظــر إلــى السياســة
الوطنيــة علــى أنهــا جتســد االنتقــال مــن نهج يتمحور حــول إنفاذ القانون إلى
نهــج يركــز علــى الصحــة ،مبــا يشــمل مجــاالت مثــل خفــض العــرض والتنميــة
البديلــة ،وخفــض الطلــب ،والتعــاون الدولــي ،والبحــث والتحليــل ،وااللتــزام
باحترام حقوق اإلنســان .وألول مرة ،أدرجت حكومة ميامنار في سياســتها
الوطنيــة رســميا تدابيــر للحــد مــن العواقــب الســلبية لتعاطــي املخــدرات.
 –573واعتبــارا مــن أيار/مايــو  ،2020وســعت ســنغافورة القائمــة
الوطنيــة للمــواد اخلاضعــة للمراقبــة بإضافــة  17مؤثــرا نفســانيا جديــدا
إلــى جداولهــا .وفــي الوقــت الراهــن ،تشــمل املؤثــرات النفســية اجلديــدة
التــي تصنفهــا ســنغافورة ضمــن الفئــة ألــف مــن املخــدرات  12مجموعــة
ُ
مــن املــواد و 160مــادة فرديــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أضيفــت إلــى
اجلــداول الوطنيــة للمــواد اخلاضعــة للمراقبــة فــي البلــد ثالثــة مؤثــرات
أفيونيــة جديــدة غيــر مرتبطــة بالفنتانيــل ،وذلــك بنــاء علــى اســتعراضات
ملؤلفــات منشــورة فــي مجــات علميــة أجنبيــة أبــرزت وجــود تلــك املواد في
أســواق املخــدرات غيــر املشــروعة والتشــابه مــن حيــث البنــاء الكيميائــي
بينهــا وبــن مــواد ثبتــت قابليتهــا للتعاطــي ومحدوديــة اســتخدامها فــي
ُ
األغــراض املشــروعة .وفــي نيســان/أبريل  ،2020أخضعــت ســبع ســائف
للمراقبــة الوطنيــة فــي ميامنــار.
 –574وعقــب ورود تقاريــر تفيــد بتزايــد االجتــار باملخــدرات فــي
كمبوديــا ،اعتمــدت احلكومــة فــي عــام  2020اســتراتيجية مــن ســبع نقــاط
ملكافحــة املخــدرات غيــر املشــروعة .وتشــمل االســتراتيجية التثقيــف،
ونشــر املعلومــات املتعلقــة بالعواقــب الســلبية لتعاطــي املخــدرات بــن
الســكان ،ورصــد تعاطــي املخــدرات ،ومواصلــة بنــاء مراكــز للعــاج وإعــادة
التأهيــل .وتهــدف االســتراتيجية أيضــا إلــى تشــجيع القطــاع اخلــاص على
تقــدمي الدعــم للحركــة الوطنيــة الراميــة ملكافحــة املخــدرات واجلرائــم
املتصلــة بهــا فــي كمبوديــا ،مبــا فــي ذلــك فــي املناطــق احلدوديــة.

مقارنــة بعــام  2018واســتمرارا لالجتــاه التنازلــي الــذي بــدأ فــي عام .2014
ورغــم تراجــع الطلــب علــى املؤثــرات األفيونيــة ،فــإن كميــة الهيرويــن التــي
ُ
ُ
تســتهلك محليــا ،والتــي تقـ َّـدر مبــا مجموعــه  6أطنــان ،تتــراوح قيمتهــا
ُ
املقــدرة بــن  152مليــون دوالر و 290مليــون دوالر ،فــي حــن تقـ َّـدر عائــدات
الصــادرات إلــى البلــدان املجــاورة مبــا مجموعــه  1مليــار دوالر.
 –577ومــا زالــت كميــات امليثامفيتامــن التــي تضبطهــا بلــدان املنطقــة
تتزايــد علــى مــدى الســنوات العشــر املاضيــة ،وهي كميــات تفوق نظيراتها
في أي جزء آخر من العالم .ووفقا للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية،
فقــد شــهدت تايلنــد زيــادات ملحوظــة فــي الكميــات املضبوطــة ،وإن كانــت
قــد انخفضــت أيضــا فــي الصــن ،حيــث أظهــر حتليــل ميــاه الصــرف
الصحــي تراجعــا كبيــرا فــي اســتهالك امليثامفيتامــن.
 –578وظلــت كميــة امليثامفيتامــن التــي تضبطهــا جمهوريــة كوريــا
ســنويا مرتفعــة فــي عــام  ،2019وقــد ُضبــط نحــو  80فــي املائــة تقريبــا
مــن إجمالــي الكميــة املضبوطــة أثنــاء محاولــة تهريــب امليثامفيتامــن
علــى يــد مســافرين عــن طريــق اجلــو .وفــي عــام  ،2019ســجلت الكميــة
املضبوطــة مــن امليثامفيتامــن البلــوري ثانــي أعلــى قيمــة ســنوية لهــا،
فــي حــن بلغــت الكميــة املضبوطــة مــن كل مــن أقــراص امليثامفيتامــن
والكوكايــن مســتوى قياســيا.
 –579وفــي عــام  2019أيضــاُ ،ضبطــت فــي اليابــان كميــة قياســية
مــن امليثامفيتامــن البلــوري ( 2,3طــن) ،ويرجــع ذلــك أساســا إلــى
عمليــات اعتــراض بحريــة ضبطــت خاللهــا الســلطات الوطنيــة كميــات
كبيــرة مــن تلــك املــادة .وباملثــل ،زادت الكميــة املضبوطــة مــن أقــراص
“اإلكستاســي” فــي عــام  2019إلــى ســتة أضعافهــا فــي عــام  ،2018لتصــل
إلــى مســتوى قياســي .وفــي عــام  ،2018اســتأثر امليثامفيتامــن بنســبة
تزيــد علــى  71فــي املائــة مــن حــاالت االعتقــال بســبب جرائــم مزعومــة
متصلــة باملخــدرات ،فــي حــن شــكلت قضايــا التهريــب علــى يــد مســافرين
عــن طريــق اجلــو ما يربــو علــى  63فــي املائــة مــن قضايــا التهريــب.
وفــي عــام  ،2018ســجل عــدد حــاالت االعتقــال املتعلقــة بالقنــب فــي
اليابــان رقمــا قياســيا ،ليســتأثر بنســبة  25فــي املائــة مــن جميــع حــاالت
االعتقــال املتعلقــة باملخــدرات فــي البــاد.

	–4الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار
تــير التقاريــر إلــى أن الهيرويــن هــو ثانــي أشــيع املخــدرات
 –575ش
املتجــر بهــا فــي جنــوب شــرق آســيا ،وال يــزال صنــع هــذا املخــدر واالجتــار
بــه وتعاطيــه بصــورة غيــر مشــروعة يطــرح حتديــات فــي غالبيــة بلــدان
املنطقــة ،وإن كان معظــم صنــع الهيرويــن غيــر املشــروع فــي املنطقــة
يجــري فــي شــمال ميامنــار.

 –580وقــد ســجل امليثامفيتامــن فــي شــكله البلــوري حضــورا أكثر بروزا
فــي الســوق غيــر املشــروعة فــي اآلونــة األخيــرة ،مــع زيــادة مســتوى نقائــه
وانخفــاض ســعره .ففــي إندونيســيا وتايلنــد وفييــت نــام ،انخفضــت أســعار
بيــع امليثامفيتامــن بالتجزئــة إلــى مــا دون النصــف ،فــي حــن ارتفعــت
درجــة نقائــه فــي الوقــت نفســه إلــى نحــو  95فــي املائــة فــي عــام  2019فــي
تايلنــد .ولوحظــت تطــورات مماثلــة فــي بلــدان أخــرى فــي املنطقــة.

 –576وبحســب الدراســة االســتقصائية التــي أجراهــا املكتــب املعنــي
باملخــدرات واجلرميــة عــن األفيــون فــي ميامنــار لعــام  ،2019فــإن املســاحة
ُ
اإلجماليــة املزروعــة بخشــخاش األفيــون فــي ميامنــار فــي عــام  2019تقـ َّـدر
مبــا مجموعــه  33 100هكتــار ،وهــو ما ميثــل انخفاضــا بنســبة  11فــي املائــة

ُ
 –581وال يــزال التبايــن بــن الكميــة التــي تضبــط مــن امليثامفيتامــن
ُ
والكميــة املنخفضــة نســبيا التــي تضبــط مــن الســائف الرئيســية
والســائف األوليــة ســمة ِّ
مميــزة للوضــع فــي املنطقــة .وميكــن االطــاع
علــى اســتعراض شــامل حلالــة مراقبــة الســائف واملــواد الكيميائيــة التــي
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يكثــر اســتخدامها فــي صنــع العقاقيــر املخــدرة واملؤثــرات العقليــة بصــورة
غيــر مشــروعة ،فــي تقريــر الهيئــة لعــام  2020عــن تنفيــذ املــادة  12مــن
اتفاقيــة ســنة .1988

البيانــات املنهجيــة والكميــة أن يتيــح وضــع سياســة مكافحــة املخــدرات
باالســتناد إلــى األدلــة العلميــة ،بحيــث تكــون مصممــة خصيصــا لتلبيــة
االحتياجــات اخلاصــة بــكل بلــد.

 –582وتعــرب الهيئــة عــن قلقهــا إزاء الزيــادات املســتمرة فــي صنــع
املخــدرات االصطناعيــة ،وخصوصــا امليثامفيتامــن ،واالجتــار بهــا
وتعاطيهــا بصــورة غيــر مشــروعة ،وحتــث بلــدان املنطقــة علــى اتخــاذ
املزيــد مــن اإلجــراءات علــى الصعيديــن املحلــي واإلقليمــي ملعاجلــة هــذا
الوضــع الــذي ينــذر باخلطــر.

 –587وامليثامفيتامــن هــو املخــدر الرئيســي الــذي ُيتعاطــى فــي
املنطقــة منــذ عــدة ســنوات .ووفقــا لتقريــر املخــدرات العاملــي  ،2020فــإن
معظــم ملتمســي العــاج مــن تعاطــي املخــدرات فــي برونــي دار الســام
وســنغافورة والفلبــن وكمبوديــا وماليزيــا يلتمســون العــاج مــن تعاطــي
امليثامفيتامــن البلــوري ،أمــا فــي تايلنــد وجمهوريــة الو الدميقراطيــة
الشــعبية ،فيلتمســون العــاج أساســا مــن تعاطــي أقــراص امليثامفيتامــن.
وإجمــاال ،فــإن مــن يتلقــون العــاج مــن تعاطــي امليثامفيتامــن ميثلــون أكثــر
مــن ثالثــة أربــاع مجمــوع متلقــى العــاج مــن تعاطــي املخــدرات فــي كل
مــن برونــي دار الســام وتايلنــد وجمهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية
والفلبــن وكمبوديــا.

 –583ووفقــا للمكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،فبحلــول نهايــة
عــام  ،2019كانــت بلــدان شــرق آســيا وجنــوب شــرقها قــد أبلغــت عــن ظهور
ما مجموعــه  461مــادة مختلفــة مــن املؤثــرات النفســانية اجلديــدة ،أي
قرابــة نصــف العــدد اإلجمالــي املبلــغ عنــه علــى الصعيــد العاملــي .وكانــت
اليابــان هــي البلــد الــذي أبلــغ عــن أكبــر عــدد مــن املــواد ( 366مــادة) ،وتلتهــا
الصــن ( )201ثــم ســنغافورة ( )118ثــم جمهوريــة كوريــا (.)93
 –584وفــي فييــت نــام ،شــهد النصــف األول مــن عــام  2020التحقيــق
ُ
فــي أكثــر مــن  11 000قضيــة ذات صلــة باملخــدرات ،حيــث ألقــي القبــض
علــى ما يقــرب مــن  16 000شــخص ُ
وضبطــت كميــة قدرهــا 235
كيلوغرامــا مــن الهيرويــن ،باإلضافــة إلــى نحــو  1,6طــن و 850 000قــرص
مــن املخــدرات االصطناعيــة ،وفقــا إلدارة شــرطة مكافحــة املخــدرات
التابعــة لــوزارة األمــن العــام .وفــي حــن أن كميــة املخــدرات املضبوطــة
قــد انخفضــت مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام  ،2019فقــد زاد عــدد
القضايــا املتصلــة باملخــدرات بنســبة  10فــي املائــة تقريبــا ،وذلــك بالرغــم
ُ
مــن تدابيــر اإلغــاق التــي فرضــت خــال جــزء مــن تلــك الفتــرة بســبب
جائحــة كوفيــد–.19
 –585ووفقــا حلكومــة الصــن ،فقــد ظلــت مقاطعــة يونــان نقطــة
العبــور الرئيســية للمخــدرات القادمــة مــن اخلــارج التــي يتجــر بهــا داخــل
البلــد ،عــادة عــن طريــق خدمــات البريــد الســريع ،بســبب ضآلــة التكلفــة
وانخفــاض املخاطــر .وقــد بــدأ االجتــار باملخــدرات علــى اإلنترنــت فــي
الظهــور ،حيــث بلــغ مجمــوع القضايــا املنطويــة علــى جرائــم ســيبرانية
متصلــة باملخــدرات  7 000قضيــة فــي عــام  .2019وأفــادت بلــدان أخــرى
فــي املنطقــة أيضــا بتزايــد اســتخدام اإلنترنــت فــي االجتــار غيــر املشــروع
واألنشــطة املتصلــة باملخــدرات .وأفــادت احلكومــة الصينيــة أيضــا بــأن
هنــاك أشــكاال جديــدة وأنواعــا جديــدة مــن املخــدرات آخــذة فــي الظهــور.
فخــال عــام ُ ،2019
اكتشــف فــي الصــن  41مؤثــرا نفســانيا جديــدا،
منهــا  5مــواد مســتجدة.
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الوقاية والعالج

 –586ال يــزال العديــد مــن بلــدان املنطقــة يفتقــر إلــى آليــة جلمــع
املعلومــات عــن نطــاق وطبيعــة تعاطــي املخــدرات .ومــن شــأن توافــر

 –588وقــدرت حكومــة الصــن أن عــدد متعاطــي املخــدرات املســجلني
فــي البلــد بلــغ  2,14مليــون شــخص فــي عــام  ،2019وهــو ما ميثــل 0,16
فــي املائــة مــن مجمــوع ســكان الصــن ،أي أقــل بقليــل مــن العــام الســابق.
وظــل امليثامفيتامــن مخــدر التعاطــي الرئيســي (مســتأثرا بنســبة 55,2
فــي املائــة مــن مجمــوع متعاطــي املخــدرات ،أو  1,18مليــون شــخص)،
ويليــه الهيرويــن ( 37,5فــي املائــة مــن مجمــوع متعاطــي املخــدرات) ثــم
الكيتامــن ( 2,3فــي املائــة مــن مجمــوع متعاطــي املخــدرات) .وظــل عــدد
متعاطــي القنــب ثابتــا مقارنــة بعــام  .2018وفــي عــام  ،2019أفــادت
احلكومــة بــأن  220 000شــخص خضعــوا للعــاج اإللزامــي وأن 300 000
شــخص تلقــوا العــاج وإعــادة التأهيــل عــن طريــق خدمــات مجتمعيــة.
 –589وفــي إندونيســيا ،ووفقــا للدراســة االســتقصائية الوطنيــة
لعــام  2019بشــأن تعاطــي املخــدرات واالجتــار غيــر املشــروع بهــا ،التــي
أجراهــا املعهــد اإلندونيســي للعلــوم بالتعــاون مــع اجلهــاز الوطنــي ملكافحة
املخــدرات وشــملت جميــع مقاطعــات البلــد البالــغ عددهــا  34مقاطعــة،
فقــد بلغــت نســبة انتشــار تعاطــي املخــدرات خــال الســنة املاضيــة 1,80
فــي املائــة ،وهــو ما يعــادل نحــو  3,5مليــون شــخص تتــراوح أعمارهــم بــن
 15و 64عامــا ،نســبة الطــاب منهــم  3,2فــي املائــة .وكانــت املخــدرات
األشــيع تعاطيــا هــي امليثامفيتامــن البلــوري والقنــب واملنشــطات
األمفيتامينيــة وغيرهــا مــن املؤثــرات العقليــة.
 –590وفــي عــام  ،2020افتتحــت وزارة الصحــة العامــة فــي تايلنــد
سلســلة مــن عيــادات القنــب التــي توفــر للمرضــى إمكانيــة احلصــول علــى
ُ
زيــت القنــب ألغــراض العــاج الطبــي .وأعطيــت للمرضــى أربعــة أنــواع
مــن املســتحضرات التــي حتتــوي علــى توليفــات مختلفــة مــن الكانابيديــول
والتتراهيدروكانابينــول ،لعــاج الصــداع النصفــي واألرق وآالم الرقبــة
وتصلــب العضــات.
 –591وفــي عــام  ،2019تلقــى ما مجموعــه  232مريضــا العــاج
الداخلــي فــي مستشــفى مركــز اإلصــاح للعــاج وإعــادة التأهيــل ،وهــو
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املركــز الوحيــد املعتمــد للعــاج مــن االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي
املخــدرات فــي برونــاي دار الســام .وكان  201مــن هــؤالء املرضــى مــن
الرجــال ( 87فــي املائــة) .ومــن بــن مجمــوع املرضــى ،كان هنــاك 209
يتلقــون العــاج ألول مــرة ،و 50فــي املائــة دخلــوا املستشــفى بنــاء علــى
أمــر مــن وزيــر بعــد عــدم اجتيــاز اختبــار حتليــل البــول ،و 34فــي املائــة بنــاء
علــى أمــر مــن محكمــة ،و 16فــي املائــة علــى أســاس طوعــي.

 –595وفــي عــام  ،2019تلقــى العــاج أكثــر مــن  10 000شــخص فــي
 29مركــزا عالجيــا و 56عيــادة فــي ميامنــار ،وكان أكثــر مــن  80فــي املائــة
منهــم يتعاطــون الهيرويــن .وإجمــاال ،يعمــل حتــت إشــراف وزارة الرعايــة
ً
االجتماعيــة واإلغاثــة وإعــادة التوطــن  11مركــزا مــن املراكــز العالجيــة
التــي تقــدم خدمــات إلعــادة إدمــاج األشــخاص الذيــن تلقــوا العــاج مــن
تعاطــي املخــدرات.

 –592ووفقــا للوكالــة الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات فــي ماليزيــا ،كان
املخــدر األكثــر تعاطيــا فــي البلــد فــي عــام  2019هــو امليثامفيتامــن
(نحــو  60فــي املائــة) وتــاه الهيرويــن ( 28فــي املائــة) ثــم األمفيتامينــات
األخــرى ( 10فــي املائــة) .وكان معظــم املتعاطــن ممــن تتــراوح أعمارهــم
بــن  19و 39عامــا .وفــي حــن كان عــدد حــاالت تعاطــي امليثامفيتامــن
البلــوري فــي ماليزيــا فــي عــام  2014نحــو  4 000حالــة ،فقــد ُســجل قرابــة
 14 000حالــة فــي عــام  .2019وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد زاد تعاطــي
املنشــطات األمفيتامينيــة إلــى أكثــر مــن الضعــف ،مــن  1 152حالــة
مســجلة فــي عــام  2018إلــى  2 872حالــة فــي عــام .2019

 –596واتخــذت وحــدة بحــوث االرتهــان للمخدرات والعالج منه ،التابعة
لــوزارة الصحــة والرياضــة فــي ميامنــار ،تدابيــر لضمــان االســتمرارية
فــي تقــدمي خدمــات العــاج املدعــوم طبيــا ملتعاطــي املخــدرات منــذ آذار/
مــارس  ،2020مبــا فــي ذلــك تزويــد املرضــى علــى مــدى فتــرات طويلــة
بجرعــات امليثــادون التــي يأخذونهــا فــي منازلهــم ،وتوفيــر تدابيــر النظافــة
الصحيــة فــي مراكــز الرعايــة ،وتثقيــف مقدمــي اخلدمــات ،وإتاحــة
التواصــل مــع املمارســن اإلكلينيكيــن عــن طريــق أدوات االتصــال عبــر
اإلنترنــت .وفــي عــام  ،2019تلقــى أكثــر مــن  7 000مــن متعاطي املخدرات
العــاج ببدائــل املؤثــرات األفيونيــة باســتخدام امليثــادون.

 –593وفــي حزيران/يونيــه  ،2020أصــدرت وزارة العمــل ومصابــي
ُ
احلرب والشؤون االجتماعية في فييت نام خطة الستعراض ما اضطلع
بــه خــال الفتــرة  2020–2016مــن أنشــطة إلزالــة الســموم والتدبيــر
العالجــي الالحــق إلزالــة الســموم .وتهــدف اخلطــة إلــى اســتعراض تنفيــذ
التدابيــر املتخــذة خــال تلــك الفتــرة ونتائجهــا بغيــة اقتــراح تدابيــر جديدة
للفتــرة  .2025–2021ووفقــا للــوزارة ،ففــي تشــرين الثاني/نوفمبــر ،2019
كان هنــاك أكثــر مــن  200 000شــخص يعانــون مــن اضطرابــات ناجمــة
عــن تعاطــي املخــدرات ،وهــو ما ميثــل زيــادة بأكثــر مــن  10 000شــخص
مقارنــة بعــام  .2018وحتــى نيســان/أبريل  ،2020كان هنــاك ما يقــرب
مــن  35 000شــخص يتلقــون العــاج فــي األماكــن املرخــص لهــا بذلــك،
وهــي  97مرفقــا مــن مرافــق العــاج العامــة و 16مركــزا للعــاج الطوعــي.
وقــد قــدم البرنامــج القائــم للعــاج ببدائــل املؤثــرات األفيونيــة خدمــات
عالجيــة ملــا مجموعــه  54 000مــن املرضــى حتــى اآلن ،باســتخدام كل مــن
ُ
امليثــادون والبوبرينورفــن .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،نفــذت برامــج للعــاج
ببدائــل املؤثــرات األفيونيــة باســتخدام امليثــادون علــى أســاس إلزامــي فــي
مقاطعتــن ،وبــدأ جتريبهــا فــي بيئــة الســجن.

 –597وفــي إطــار حملــة أطلقتهــا وزارة الصحــة العامــة فــي تايلنــد فــي
ُ
حزيران/يونيــه  ،2020تتــاح إمكانيــة اختبــار اإلصابــة بفيــروس نقــص
املناعــة البشــرية مجانــا ،مبــا فــي ذلــك للشــباب دون ســن  18عامــا.
ومبوجــب التدابيــر اجلديــدة ،ميكــن لعمــوم النــاس أن يطلبــوا طوعــا
إجــراء اختبــار اإلصابــة بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية مجانــا مرتــن
فــي الســنة فــي جميــع املستشــفيات التــي تقــدم خدماتهــا فــي إطــار
النظــام الوطنــي للتأمــن الصحــي.

 –594وواصلــت الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات فــي كمبوديــا،
بالتعــاون مــع الــوزارات املعنيــة وجلــان مكافحــة املخــدرات فــي
املقاطعــات ،العمــل علــى احلــد مــن العواقــب الســلبية لتعاطي املخدرات،
وقدمــت العــاج ببدائــل املؤثــرات األفيونيــة باســتخدام امليثــادون
ملــا مجموعــه  108أشــخاص ،مــن بينهــم  17امــرأة ،فــي مستشــفيني.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،اســتفاد مــن البرنامــج الوطنــي ملكافحــة تبــادل
املحاقــن  668مــن متعاطــي املخــدرات باحلقــن فــي عــام .2019
وبلــغ عــدد متعاطــي املخــدرات املســجلني فــي كمبوديــا  20 091شــخصا،
بزيــادة طفيفــة مقارنــة بعــام  .2018وعــزت الســلطات الوطنيــة هــذه
الزيــادة إلــى زيــادة عــدد حــاالت الدخــول الطوعــي لتلقــي الرعايــة فــي
مراكــز العــاج.

 –598وما زال تعاطي املخدرات في سنغافورة ُيقاس بعدد األشخاص
الذيـن ُيلقـى القبـض عليهـم بسـبب تعاطـي املخـدرات .وفـي عـام ،2019
ألقـى املكتـب املركـزي ملكافحـة املخـدرات القبـض علـى  3 526شـخصا
لتعاطيهـم املخـدرات (بنسـبة  41فـي املائـة مـن جميـع حـاالت االعتقـال)،
كانـت نسـبة مـن تقـل أعمارهـم عـن  30عامـا بينهـم  62فـي املائـة .وفـي
ُ
حين تراجـع عـدد األشـخاص الذيـن ألقـي القبض عليهم بسـبب تعاطيهم
ُ
الهيرويـن ،فقـد زاد عـدد األشـخاص الذيـن ألقـي القبـض عليهـم لتعاطـي
املؤثـرات النفسـانية اجلديـدة ( 12فـي املائـة مـن حـاالت االعتقـال)
وامليثامفيتامين ( 63فـي املائـة مـن حـاالت االعتقـال) .وعلـى مـدار العـام،
واصـل املكتـب املركـزي ملكافحـة املخـدرات تكثيـف اجلهـود التثقيفيـة
الراميـة للوقايـة مـن تعاطـي املخـدرات ،باالسـتعانة بتكنولوجيـا الواقـع
املعـزز ووسـائل التواصـل االجتماعـي واملـدارس واآلبـاء ودعـاة نبـذ
املخـدرات ،مـن أجـل التواصـل مـع الشـباب فـي سـنغافورة.
 –599وأجــرى مجلــس مكافحــة املخــدرات اخلطــرة فــي الفلبــن،
بالتعــاون مــع وزارة الرعايــة االجتماعيــة والتنمية ،الدراســة االســتقصائية
الوطنيــة لعــام  2019بشــأن طبيعــة تعاطــي املخــدرات فــي الفلبــن
ومــداه .وإجمــاال ،شــارك فــي الدراســة االســتقصائية  55مرفقــا مــن
مرافــق الرعايــة ( 53تقــدم الرعايــة للمقيمــن و 2يقدمــان الرعايــة فــي
عيــادات خارجيــة) ،وأفــادت هــذه املرافــق بقرابــة  5 300حالــة دخــول
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لتلقــي الرعايــة فــي عــام  ،2019مما ميثــل تراجعــا بنســبة  4فــي املائــة
مقارنــة بعــام  .2018وقــد ُيعــزى هــذا التراجــع إلــى وجــود برنامــج
قائــم إلعــادة التأهيــل املجتمعــي ملتعاطــي املخــدرات .ومــن مجمــوع
املرضــى ،مثــل الرجــال  89فــي املائــة ،مبتوســط أعمــار  32عامــا .ووفقــا
للدراســة االســتقصائية ،فــإن أكثــر املخــدرات تعاطيــا هــو هيدروكلوريــد
ُ
امليثامفيتامــن ،حيــث أفيــد بأنــه املخــدر الرئيســي الــذي يتعاطــاه  94فــي
املائــة مــن املرضــى.

جنوب آسيا
استمر تزايد االجتار باملخدرات في منطقة جنوب آسيا خالل الفترة املشمولة
بالتقرير ،كما يتضح من الزيادات الكبيرة في الكميات املضبوطة في املنطقة
مــن املــؤثــرات األفيونية وعشبة القنب ،وكــذلــك الــزيــادة فــي تعاطي حبوب
امليثامفيتامني (“اليابا”) .ومنذ أوائل عــام  ،2020تفاقمت التحديات املتعلقة
مبكافحة االجتار والتعاطي بسبب جائحة كوفيد–.19
ُ
صــارت شبكة اإلنـتــرنــت تستغل أكثر فأكثر ،بــاالقـتــران مــع خــدمــات البريد
والتوصيل السريع ،فــي االجت ــار بــاملـخــدرات داخــل جنوب آسـيــا ،وخصوصا
لالجتار باملؤثرات العقلية.
يتزايد االجتار بالهيروين وامليثامفيتامني ،وخصوصا عبر الدروب البحرية في
جنوب آسيا.

	–1التطورات الرئيسية
 –600مــن التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا منطقــة جنــوب آســيا فيما
يتعلــق باملخــدرات زيــادة االجتــار بالهيرويــن وامليثامفيتامــن ،وخصوصــا
ُ
عبــر الــدروب البحريــة .وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،أفيــد
بحــدوث حتــول مــن االجتــار بالعقاقيــر املخــدرة إلــى االجتــار باملخــدرات
االصطناعيــة ،مبــا فــي ذلــك املنشــطات األمفيتامينيــة والســائف
الكيميائيــة .واســتمر تهريــب الهيرويــن مــن أفغانســتان بــرا ثــم عبــر الدروب
ُ
البحريــة .وأفيــد أيضــا بزيــادة فــي اســتخدام خدمــات التوصيــل الســريع،
وكذلــك الصيدليــات التــي تعمــل عبــر الشــبكة اخلفيــة واإلنترنــت.
 –601وقــد َّ
تبيــن أن منطقــة جنــوب آســيا هــي مصــدر رئيســي لتوريــد
املســتحضرات الصيدالنيــة املحتويــة علــى اإليفيدريــن والســودوإيفيدرين،
ُ
ُ
وهمــا مــن املــواد التــي تسـ َّـرب وتســتخدم فــي صنــع امليثامفيتامــن ســرا
فــي بلــدان هــذه املنطقــة وفــي بلــدان أخــرى فــي آســيا.
ُ
 –602وأشــير فــي تقريــر املخــدرات العاملــي  ،2020الــذي أعــده املكتــب
املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،إلــى زيــادة عامليــة فــي االضطرابــات
الناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات ،ســواء مــن حيــث عدد املصابــن اإلجمالي
أو نســبتهم مــن ســكان العالــم .وقــد ازداد تعاطــي املخــدرات بوتيــرة أســرع
فــي البلــدان الناميــة خــال الفتــرة  .2018–2000ويشــكل املراهقــون
والشــباب النســبة األكبــر مــن متعاطــي املخــدرات ،وهــم أيضــا األكثــر
عرضــة آلثارهــا الصحيــة الســلبية .ويتجلــى هــذا االجتــاه واضحــا فــي
جنــوب آســيا ،حيــث ميثــل الشــباب نحــو  50فــي املائــة مــن ســكان املنطقــة.

	–2التعاون اإلقليمي
 –603فــي تشــرين األول/أكتوبــر  ،2019عقــد املكتــب املعنــي باملخــدرات
واجلرميــة حلقــة عمــل إقليميــة فــي مانيبــور ،الهنــد ،لكبــار املوظفــن
املعنيــن بإنفــاذ قوانــن املخــدرات وواضعــي السياســات فــي بلــدان جنــوب
آســيا ،بغــرض تعزيــز العمــل اجلماعــي ووضــع توصيــات ملكافحــة االجتــار
باملؤثــرات األفيونيــة واألمفيتامينــات فــي جنوب آســيا .وحضر املشــاورات
مســؤولون مــن بنغالديــش وبوتــان وســري النــكا وملديــف ونيبــال والهنــد.
 –604وفــي كانــون األول/ديســمبر  ،2019شــارك املكتــب املعنــي
باملخــدرات واجلرميــة فــي االجتمــاع اإلقليمــي بشــأن إنفــاذ قوانــن
اجلمــارك ،الــذي حضــره مســؤولون فــي أجهــزة اجلمــارك فــي  21بلــدا
فــي منطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ وممثلــون مــن اإلنتربــول ،وقــدم املكتــب
أثنــاء االجتمــاع عرضــا تنــاول فيــه أهــم مجــاالت االهتمــام فــي موضوعــي
االجتــار باملخــدرات وغســل األمــوال.
 –605وفــي شــباط/فبراير ُ ،2020عقــد فــي نيودلهــي املؤمتــر
الوطنــي الرفيــع املســتوى بشــأن مكافحــة االجتــار باملخــدرات واملؤثــرات
العقليــة وتعاطيهــا ،الــذي نظمتــه مبــادرة خليــج البنغــال للتعــاون التقنــي
واالقتصــادي املتعــدد القطاعــاتُ ((7(.
ودعــي املكتــب املعنــي باملخــدرات
واجلرميــة إلــى عقــد جلســة خاصــة بشــأن عمليــات االعتــراض املنطويــة
علــى االجتــار باملخــدرات عــن طريــق الشــبكة اخلفيــة وخدمــات البريــد
والتوصيــل الســريع.
 –606وفــي أيار/مايــو  ،2020نظــم املكتــب اإلقليمــي جلنــوب آســيا
التابــع للمكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة دورة تدريبيــة علــى اإلنترنــت
لفائــدة أطبــاء وموظفــن تقنيــن مــن بنغالديــش والهنــد بشــأن الوقايــة
مــن تعاطــي اجلرعــات املفرطــة مــن املخــدرات وتدابيــر العــاج.

	–3التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 –607فــي ســياق التصــدي للتحديــات التــي يواجههــا قطــاع الســجون
فــي ســري النــكا ،قــدم املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة مــواد لدعــم
جتديــد مركــز متخصــص فــي إعــادة تأهيــل متعاطــي املخــدرات طوعيــا،
يهــدف إلــى التخفيــف مــن اكتظــاظ الســجناء .وفــي  26حزيــران/
يونيــه  ،2020شــارك املكتــب اإلقليمــي جلنــوب آســيا التابــع للمكتــب
املعنــي باملخــدرات واجلرميــة فــي حــدث ُعقــدت مبناســبة افتتــاح مرفــق
نواديغانثايــا للعــاج مــن املخــدرات فــي كولومبــو ،وحضــر ذلــك احلــدث
أيضــا ممثلــون رفيعــو املســتوى مــن وزارة الدفــاع ،واملجلــس الوطنــي
( ((7مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني واالقتصادي املتعدد القطاعات هي
منظمة إقليمية تضم سبع دول أعضاء تقع في املناطق الساحلية واملناطق املتاخمة لها في
خليج البنغال .وتقع خمس دول أعضاء في املبادرة (بنغالديش وبوتان وسري النكا ونيبال
والهند) في منطقة جنوب آسيا ،في حني تقع دولتان (تايلند وميامنار) في منطقة جنوب
شرق آسيا .وتوفر املبادرة منصة للتواصل بني البلدان في جنوب آسيا وجنوب شرقها،
وتتيح تبادل املعلومات والتقنيات ملواجهة مشكلة املخدرات التي تؤثر في بلدان املنطقتني.
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ملراقبــة املخــدرات اخلطــرة ،والقــوات البحريــة فــي ســري النــكا ،وشــرطة
ســري النــكا ،ودائــرة اســتخبارات الدولــة.
 –608وفــي  26حزيران/يونيــه  2020أيضــا (اليــوم الدولــي ملكافحــة
تعاطــي املخــدرات واالجتــار غيــر املشــروع بهــا) ،أطلقــت وزارة العدالــة
االجتماعيــة والتمكــن فــي الهنــد حملــة جلعــل الهنــد خاليــة مــن املخدرات
بعنــوان  .Nasha Mukt Bharatواســتهدفت احلملــة توفيــر معلومــات
عــن تعاطــي املخــدرات واملشــاكل املرتبطــة بــه فــي  272مــن مقاطعــات
الهنــد .واختــار مكتــب مكافحــة املخــدرات فــي الهنــد هــذه املقاطعــات بنــاء
علــى نتائــج الدراســة االســتقصائية الوطنيــة األخيــرة عــن تعاطــي مــواد
اإلدمــان ،التــي أشــارت إلــى أن تلــك املقاطعــات هــي األكثــر تضــررا مــن
تعاطــي املخــدرات.

	–4الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار
 –609ال يــزال امليثامفيتامــن أهــم املخــدرات املثيــرة للقلــق فــي العديــد
مــن بلــدان املنطقــة .ففــي عــام  ،2020اســتمر فــي بنغالديــش ضبــط
كميــات كبيــرة مــن أقــراص “اليابــا” ،وهــي مزيــج مــن امليثامفيتامــن
والكافيــن وتتوفــر بنكهــات وألــوان مختلفــة ،وذلــك رغــم احلظــر
املفــروض منــذ عــام  2017علــى املــادة الرئيســية املســتخدمة فــي صنعهــا،
أي الســودوإيفيدرين .ووفقــا للمكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،فــإن
الكميــة الســنوية املضبوطــة مــن املنشــطات األمفيتامينيــة ،وعلــى رأســها
امليثامفيتامينــات ،فــي منطقــة جنــوب آســيا خــال الفتــرة 2018–2014
بلغــت  2طــن فــي املتوســط.
 –610وشــهدت منطقــة جنــوب آســيا ،وخصوصــا ســري النــكا وملديــف
والهنــد ،زيــادة فــي عــدد ضبطيــات الهيرويــن والكميــة املضبوطــة منــه
بســبب تزايــد اســتخدام املتجريــن باملخــدرات للــدرب اجلنوبــي ،الــذي
يبــدأ مــن أفغانســتان مــرورا بجمهوريــة إيــران اإلســامية وباكســتان ثــم
ميضــي عــن طريــق البحــر أو اجلــو إلــى أوروبــا إمــا مباشــرة أو عبــر جنــوب
آســيا و/أو أفريقيــا و/أو دول اخلليــج :حيــث ُضبطــت كميــة قدرهــا 218
كيلوغرامــا مــن الهيرويــن علــى طــول الســاحل الغربــي للهنــد فــي أيــار/
مايــو 2019؛ وكميــة قدرهــا  155كيلوغرامــا فــي ســري النــكا فــي متــوز/
يوليــه وآب/أغســطس 2019؛ وكميــة قدرهــا  70كيلوغرامــا فــي ملديــف
فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2019؛ وكميــة قدرهــا  224كيلوغرامــا فــي
ســري النــكا فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  .2019وقــد ُضبطــت جميــع هــذه
الكميــات علــى مــن قــوارب ،كان بعضهــا فــي طريقــه مــن باكســتان ،فــي
ُ ِّ
إطــار عمليــات بحريــة نفــذ معظمهــا باالشــتراك بــن وكاالت إنفــاذ القانــون
فــي ســري النــكا وملديــف والهنــد .وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر،
أفــادت بلــدان جنــوب آســيا بزيــادة كبيــرة فــي تهريــب الهيرويــن عــن
طريــق البحــر.
 –611وضبطــت ســلطات إنفــاذ القانــون فــي الهنــد كميــة تزيــد علــى
 3 212كيلوغرامــا مــن الهيرويــن فــي عــام  ،2019معظمهــا فــي بحــر

العــرب وخليــج البنغــال ،علــى طــول الــدرب اجلنوبــي .وأفــادت املناطــق
القريبــة مــن احلــدود الدوليــة فــي اجلزأيــن الشــمالي الغربــي والشــمالي
الشــرقي مــن الهنــد بانتشــار تعاطــي الهيرويــن مبعــدل أعلــى كثيــرا مــن
املتوســط الوطنــي.
 –612ومــن االجتاهــات األخــرى املثيــرة للقلــق فــي الفتــرة املشــمولة
بالتقريــر الزيــادة التــي شــهدها تهريــب الهيرويــن مــن ميامنــار إلــى
الهنــد .ففــي آذار/مــارس ُ ،2019ضبطــت فــي دلهــي كميــة قدرهــا 44,5
كيلوغرامــا مــن الهيرويــن قادمــة مــن ميامنــار ،وفــي نيســان/أبريل ،2019
ُضبطــت أيضــا فــي دلهــي كميــة قدرهــا  50كيلوغرامــا مــن الهيرويــن،
مصدرهــا ميامنــار كذلــك.
ُ
ـاع لتهريــب
 –613وأبلــغ خــال عــام  2019عــن الكشــف عــن مسـ ٍ
أقــراص ميثامفيتامــن مــن ميامنــار إلــى بنغالديــش والهنــد .ففــي
أيلول/ســبتمبر  ،2019اعتــرض خفــر الســواحل الهنــدي فــي جزيرتــي
أندمــان ونيكوبــار قاربــا قادمــا مــن ميامنــار يحمــل علــى متنــه  1,1طــن
مــن امليثامفيتامــن .وفــي كانــون األول/ديســمبر ُ ،2019ضبطــت فــي
املنطقــة نفســها كميــة أخــرى قدرهــا  370كيلوغرامــا مــن امليثامفيتامــن
ُ
والكيتامــن فــي قــارب قــادم أيضــا مــن ميامنــار .كمــا أبلــغ أيضــا عــن
تدفقــات الســائف مهربــة مــن الهنــد إلــى ميامنــار .ففــي حزيــران/
يونيــه  ،2020جرفــت امليــاه نحــو  78كيلوغرامــا مــن امليثامفيتامــن
البلــوري إلــى الشــاطئ فــي واليــة تاميــل نــادو ،فــي جنــوب الهنــد .وكان
امليثامفيتامــن فــي شــكله البلــوري مخبــأ فــي عبــوات حتمــل العالمــة
التجاريــة ملنتــج شــاي صينــي موضوعــة داخــل برميــل محكــم اإلغــاق.
 –614وخــال عــام ُ ،2019ضبطــت فــي بنغالديــش كميــة كبيــرة مــن
امليثامفيتامــن الــذي يرجــع منشــؤه إلــى ميامنــار إذ إن البلديــن متجــاوران
وهنــاك حركــة منتظمــة عبــر حدودهمــا املشــتركة .ووفقــا حلكومــة
ميامنــار ،فقــد اســتأثرت واليــة راخــن بنحــو ثلــث الكميــة اإلجماليــة مــن
أقــراص امليثامفيتامــن التــي ُضبطــت فــي عــام  ،2019وهــو ما يشــير إلــى
تدفقــات كبيــرة مــن املخــدرات مــن ميامنــار إلــى بنغالديــش.
 –615وتشــير القضايا األخيرة املنطوية على صنع الكيتامني واالجتار
بــه إلــى أنــه مــن املحتمــل أن اجلماعــات الهنديــة الضالعــة فــي االجتــار
باملخــدرات تــؤدي دورا كبيــرا ومتزايــدا فــي ســوق الكيتامــن فــي منطقتــي
شــرق وجنــوب شــرق آســيا .وعلــى ســبيل املثــال ،فقــد فككــت الســلطات
الهنديــة فــي حزيران/يونيــه  2020مختبــرا للمخــدرات االصطناعيــة فــي
تشــيناي وضبطــت نحــو  110كيلوغرامــات مــن الكيتامــن فــي طريقهــا
إلــى ماليزيــا ،إلــى جانــب  55,5كيلوغرامــا مــن الســودوإيفيدرين.
ُّ
وحتســن الربــط بــن
 –616وقــد أدى ازديــاد اســتخدام الــدروب البريــة
ميامنــار وشــمال شــرق الهنــد إلــى زيــادة فــي االجتــار بامليثامفيتامــن
فــي املنطقــة .وأفــادت الشــرطة الهنديــة بضبــط  3,9ماليــن قــرص فــي
شــباط/فبراير  .2020وفــي شــباط/فبراير  ،2020أفــادت وزارة الداخليــة
بتزايــد اســتخدام املنصــات الرقميــة وأســواق الشــبكة اخلفيــة .وفــي
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أعقــاب ضبــط  55كيلوغرامــا مــن الكوكايــن بعــد تهريبهــا إلــى أســتراليا
ُ
مخبــأة فــي آلــة قطــع بالبالزمــا شــحنت مــن الهنــد ،أفضــت حتقيقــات
أجرتهــا الســلطات األســترالية إلــى ضبــط كميــة أخــرى قدرهــا 200
كيلوغــرام مــن امليثامفيتامــن فــي أســتراليا ،فــي حــن متكنــت الســلطات
الهنديــة مــن ضبــط  20كيلوغرامــا مــن الكوكايــن فــي الهنــد.

 –621وميكن االطالع على اســتعراض شــامل حلالة مراقبة الســائف
واملــواد الكيميائيــة التــي يكثــر اســتخدامها فــي صنــع العقاقيــر املخــدرة
واملؤثــرات العقليــة بصــورة غيــر مشــروعة فــي جنــوب آســيا فــي تقريــر
الهيئــة لعــام  2020عــن تنفيــذ املــادة  12مــن اتفاقيــة ســنة .1988

 –617وفــي عــام ُ ،2019ضبــط ما مجموعــه  3 212كيلوغرامــا مــن
الهيروين في الهند ،مقارنة بكمية قدرها  1 258كيلوغراما في عام .2018
وباملثــل ،بلغــت كميــة األفيــون املضبوطــة فــي عــام  2019ما مجموعــه
 4 542كيلوغرامــا ،بزيــادة طفيفــة مقارنــة بالكميــة املســجلة فــي
عــام  2018والبالغــة  4 307كيلوغرامــات .وباإلضافــة إلــى ذلــكُ ،ســجلت
زيــادة فــي كميــة الكوكايــن املضبوطــة مــن  35كيلوغرامــا فــي عــام 2018
إلــى  62كيلوغرامــا فــي عــام .2019

	–5الوقاية والعالج

 –618وفــي عــام ُ ،2019ضبطــت كميــة قدرهــا  70كيلوغرامــا مــن
الهيرويــن فــي ســفينة داخــل املنطقــة االقتصاديــة اخلالصــة مللديــف،
خــال عمليــة تســليم مراقــب .وفــي آذار/مــارس  ،2020ضبطــت دائــرة
شــرطة ملديــف كميــة قدرهــا  61,06كيلوغرامــا مــن الهيرويــن وألقــت
القبــض علــى  11مــن مواطنــي ملديــف خــال عمليــة واحــدة .وصــودرت
كميــة مــن الهيرويــن تبلــغ قيمتهــا نحــو  72مليــون روفيــة ملديفيــة
( 466 900مــن دوالرات الواليــات املتحــدة) مــن ســفينة صيــد راســية فــي
مينــاء ماليــه فــي آذار/مــارس .2020
 –619وفــي ســري النــكاُ ،ضبطــت كميــات قدرهــا  7 071كيلوغرامــا مــن
عشــبة القنــب ،و 15,16كيلوغرامــا مــن راتنــج القنــب ،و 1 741كيلوغرامــا
مــن الهيرويــن ،و 10,84كيلوغرامــات مــن الكوكايــن ،و 35,45كيلوغرامــا مــن
ُ
امليثامفيتامــن فــي عــام  .2019وبلــغ مجمــوع عــدد األشــخاص الذيــن ألقــي
القبــض عليهــم بتهمــة ارتــكاب جرائــم متصلــة باملخــدرات  89 321شــخصا
ُ
فــي العــام نفســه .ومــن بــن هــؤالء ،ألقــي القبــض علــى  45 923شــخصا
( 51,41فــي املائــة) حليازتهــم القنــب ،و 40 970شــخصا ( 45,87فــي املائــة)
ً
بســبب جرائــم تتعلــق بحيــازة الهيرويــن واالجتــار به ،و 2 073شــخصا (2,32
فــي املائــة) لالجتــار بامليثامفيتامــن .وبلغــت كميــات املخــدرات املضبوطــة
بــن  1تشــرين الثاني/نوفمبــر  2019و 30حزيران/يونيــه  ،2020حســبما
أفــادت بــه مختلــف أجهــزة إنفــاذ القانــون في ســري النــكا 1 713 ،كيلوغراما
مــن الهيرويــن ،و 7 088,7كيلوغرامــا مــن القنــب ،و 1 389كيلوغرامــا مــن
الكوكايــن ،و 2 295كيلوغرامــا مــن راتنــج القنــب ،و 775,2كيلوغرامــا مــن
املخــدرات االصطناعيــة (فــي شــكل كبســوالت وأقــراص).
 –620وعل ــى م ــدى االثن ــي عش ــر ش ــهرا املش ــمولة بفت ــرة اإلب ــاغ
 ،2020/2019أوقف ــت الس ــلطات الهندي ــة س ــبع ش ــحنات م ــن الص ــادرات
بع ــد أن اكتش ــفت تزوي ــر ش ــهادات االس ــتيراد اخلاص ــة به ــا .وش ــملت
املضبوط ــات  20,8ملي ــون ق ــرص م ــن الترام ــادول ف ــي أرب ــع ش ــحنات
(مبــا يعــادل  2 980كيلوغرامــا مــن قاعــدة الترامــادول) ،والترامــادول هــو
مس ــكن أفيون ــي غي ــر خاض ــع للمراقب ــة الدولي ــة.

 –622يعيــش فــي جنــوب آســيا ما يقــرب مــن  20فــي املائــة مــن
ســكان العالــم الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن  15و 64عامــا ،وتســتأثر
املنطقــة بأكثــر مــن ثلــث العــدد املقــدر ملتعاطــي املؤثــرات األفيونيــة فــي
العالــم أجمــع .ووفقــا للمكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،فقــد بلغــت
معــدالت االنتشــار الســنوية املتوســطة فــي جنــوب آســيا فــي عــام 2018
بــن الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن  15و 64عامــا  2,82فــي
املائــة لتعاطــي القنــب ،و 2,04فــي املائــة لتعاطــي املؤثــرات األفيونيــة،
و 0,1فــي املائــة لتعاطــي الكوكايــن ،و 0,18فــي املائــة لتعاطــي األمفيتامني
واملنشطات الصيدالنية.
 –623وشــهدت بلــدان جنــوب آســيا أيضــا زيــادة فــي تعاطــي
املستنشــقات بــن أطفــال الشــوارع .ويبعــث هــذا االجتــاه علــى القلــق
بوجــه خــاص ،ألن تعاطــي الشــخص للمستنشــقات أو غيرهــا مــن
املذيبــات فــي مراحــل حياتــه املبكــرة يزيــد مــن تعرضــه خلطــر
تعاطــي مخــدرات أخــرى غيــر مشــروعة فــي وقــت الحــق مــن حياتــه.
وكمــا ِّ
تبيــن الدراســة االســتقصائية الوطنيــة لعــام  2019بشــأن تعاطــي
مــواد اإلدمــان فــي الهنــد ،فاملستنشــقات هــي الفئــة الوحيــدة مــن
مــواد اإلدمــان التــي كان معــدل انتشــار تعاطيهــا احلالــي بــن األطفــال
واملراهقــن ( 1,17فــي املائــة) أعلــى مــن نظيــره بــن البالغــن ( 0,58فــي
املائــة) .وعلــى الصعيــد الوطنــيُ ،يقـ َّـدر أن هنــاك  460 000طفــل ونحــو
 1,8مليــون بالــغ يحتاجــون إلــى الدعــم بســبب إصابتهــم باضطرابــات
ُ
ناجمــة عــن تعاطــي املستنشــقات .وأفيــد مبشــاكل مماثلــة فــي
بنغالديــش ونيبــال .وفــي بوتــان ،يتزايــد اســتخدام املذيبــات ،وخصوصــا
بــن تالميــذ املــدارس.
 –624وفــي جنــوب آســيا ،تواجــه النظــم الصحيــة واجلهــات التــي تقــدم
العــاج مــن االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي مــواد اإلدمــان حتديــات
بســبب ظهــور عقاقيــر جديــدة وتعاطــي عقاقيــر متعــددة ،وهــي حــاالت
ال يتيســر عالجهــا فــي جميــع األحــوال .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فهنــاك
صعوبــات تتعلــق بالتعامــل مــع احلــاالت املرضيــة املصاحبــة املرتبطــة
بتعاطــي املخــدرات ،مثــل فيــروس نقــص املناعــة البشــرية والتهــاب الكبــد
الوبائــي مــن النــوع  .Cوأبــرز املســتجدات مــن حيــث البيانــات املتعلقــة
بانتشــار تعاطــي املخــدرات فــي جنــوب آســيا خــال الفتــرة املشــمولة
بالتقريــر هــو نشــر نتائــج الدراســة االســتقصائية الوطنيــة لعــام 2019
بشــأن تعاطــي املخــدرات فــي الهنــد .وقــد جمعــت الدراســة االســتقصائية
بــن اختيــار العينــات مــن األســر املعيشــية واختيــار العينــات علــى أســاس
ردود املجيبــن ،وشــارك فيهــا أكثــر مــن  500 000مجيــب مــن جميــع
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واليــات الهنــد .وخلصــت الدراســة االســتقصائية إلــى أن عــدد متعاطــي
القنــب فــي الهنــد ممــن تتــراوح أعمارهــم بــن  10أعــوام و 75عامــا يبلــغ
 31مليــون شــخص ،وهــو ما يكافــئ معــدل انتشــار ســنوي قــدره  2,83فــي
ُ
املائــة .وأفيــد بــأن عــدد متعاطــي األفيونيــات فــي تلــك الفئــة العمريــة يبلــغ
 23مليــون شــخص (مبعــدل انتشــار ســنوي قــدره  2,1فــي املائــة) .غيــر أن
“التعاطــي اإلشــكالي” ارتبــط باألفيونيــات فــي عــدد أكبــر مــن احلــاالت
( 7,7مليــون شــخص) مقارنــة بالقنــب ( 7,2مليــون شــخص).
 –625ولــدى الهنــد خطــة عمــل وطنيــة متعــددة اجلوانــب خلفــض
الطلــب علــى املخــدرات .وعلــى مــدى االثنــي عشــر شــهرا املشــمولة بفتــرة
اإلبــاغ  ،2020/2019نفــذت الهنــد أكثــر مــن  1 300برنامــج توعيــة
لفائــدة  150 000مــن الشــباب ،كمــا نفــذت برامــج لتعزيــز القدرات لفائدة
ما يزيــد علــى  1 500مــن املوظفــن املتخصصــن .واسـ ُـتحدثت أيضــا
تدابيــر تدخــل مدرســية بشــأن “الصحــوة اجلديــدة” بعنــوان ،Navchetna
ً
ً
تولــي املعلمــن واألقــران واآلبــاء دورا أساســيا فــي هــذا الشــأن.
 –626وبلــغ مجمــوع عــدد متعاطــي املخــدرات الذيــن تلقــوا العــاج فــي
عــام  2019فــي ســري النــكا  70 862شــخصا؛ منهــم  2 497شــخصا تلقــوا
العــاج مــن اضطرابــات ناجمــة عــن تعاطــي القنــب و 2 769شــخصا تلقــوا
العــاج مــن اضطرابــات ناجمــة عــن تعاطــي املؤثــرات األفيونيــة .وخــال
الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،كان هنــاك  869ســريرا متاحــا فــي املرافــق
التــي تقــدم العــاج الداخلــي فــي ســري النــكا.
 –627وفــي ســري النــكا أيضــا ،ازداد تعاطــي القنــب بني الشــباب خالل
الفتــرة املشــمولة بالتقريــرُ .ويقـ َّـدر أن مجمــوع عــدد مواطنــي ســري النــكا
املسجلني كمتعاطني للقنب يبلغ  301 898شخصا .والقنب هو املادة غير
املشــروعة األشــيع تعاطيــا ،حيــث يبلــغ معــدل االنتشــار الســنوي لتعاطيــه
 9,1فــي املائــة مــن مجمــوع الســكان الذيــن تفــوق أعمارهــم  14عامــا.
وفــي ســري النــكاُ ،يقــدر عــدد متعاطــي الهيرويــن مبــا مجموعــه 92 540
شــخصا ،أو  0,6فــي املائــة مــن الســكان الذيــن تفــوق أعمارهــم  14عامــا.
ومــن بــن هــؤالء ،يبلــغ عــدد املواظبــن علــى تعاطــي الهيرويــن 70 862
شــخصا ،بنســبة  77فــي املائــة مــن مجمــوع متعاطــي الهيرويــن .ويقــدر
معــدل انتشــار تعاطــي الهيرويــن بــن الذكــور الذيــن تفــوق أعمارهــم
 14عامــا بـ  1,2فــي املائــة .ويقــدر عــدد املواظبــن علــى تعاطــي القنــب
مبــا مجموعــه  178 643شــخصا ،فــي حــن بلــغ مجمــوع مــن تلقــوا العــاج
مــن تعاطــي القنــب فــي عــام  2019فــي ســري النــكا  3 613شــخصا،
مبــا ميثــل تراجعــا قــدره  19فــي املائــة مقارنــة بعــام  .2018ويعيــش فــي
الســجون  19فــي املائــة مــن مجمــوع عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن
اضطرابــات ناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات فــي ســري النــكا.
 –628وتشــير البيانــات األوليــة املســتمدة مــن الدراســة االســتقصائية
ُ
األخيــرة عــن تعاطــي املخــدرات فــي نيبــال ،التــي أطلقــت فــي حزيــران/
يونيــه  ،2020إلــى أن متوســط ســن متعاطــي املستنشــقات للمــرة األولــى
فــي نيبــال أقــل مــن  19عامــا .وفــي نيبــال ،ارتفــع عــدد األشــخاص الذيــن

يتلقــون العــاج مــن اضطرابــات ناجمــة عــن تعاطــي املؤثــرات األفيونيــة
مــن  902فــي شــباط/فبراير  2020إلــى  936فــي نيســان/أبريل .2020
 –629وفــي  26حزيران/يونيــه ( 2020اليــوم الدولــي ملكافحــة تعاطــي
املخــدرات واالجتــار غيــر املشــروع بهــا) ،أكــدت حكومــة ملديــف قرارهــا
بالعــودة إلــى توفيــر العــاج ببدائــل املؤثــرات األفيونيــة باســتخدام
امليثــادون ضمــن برامــج إعــادة التأهيــل التــي تديرهــا الدولــة ،بعــد انقطــاع
ملــدة تقــارب الثــاث ســنوات.
 –630وفــي عامــي  2019و ،2020نفــذ املكتــب املعنــي باملخــدرات
واجلرميــة بنجــاح البرنامــج الشــامل للتدريــب علــى اكتســاب املهــارات
األســرية فــي بنغالديــش .والهــدف الرئيســي مــن البرنامــج هــو احلــد مــن
مخاطــر تعاطــي املخــدرات وغيرهــا مــن النتائــج الصحيــة واالجتماعيــة
الســلبية بــن الشــباب مــن خــال الوقايــة املســتندة إلــى األدلــة العلميــة
بالتركيــز علــى حتســن أداء األســرة وتعميــق الترابــط والتواصــل بــن
أفرادهــا .وقــد وصــل إلــى خدمــات البرنامــج واســتفاد منهــا ما مجموعــه
 80أســرة و 83مراهقــا فــي بنغالديــش .وعــرض ِّ
امليســرون الذيــن تلقــوا
التدريــب مــن املكتــب تقريــرا عــن تنفيذ املبــادرة ،بحضور وزير التعليم وكبار
املســؤولني فــي وزارة التعليــم ،فــي دكا فــي  1كانــون الثاني/ينايــر .2020
 –631وأفــاد كل مــن بوتــان وســري النــكا ونيبــال والهنــد بالكشــف عــن
تعاطــي الترامــادول ألغــراض غيــر طبيــة .وفــي ســري النــكاُ ،يقـ َّـدر أن
نحــو  0,2فــي املائــة مــن الســكان البالغــن مــن العمــر  14عامــا فأكثــر
قــد أســاؤوا اســتخدام املســتحضرات الصيدالنيــة فــي العــام املاضــي.
ُ
وتعاطــي الترامــادول لغيــر األغــراض الطبيــة هــو األشــيع ،وإن أفيــد
أيضــا بإســاءة اســتعمال املورفــن[ .وتالحــظ الهيئــة تفاقــم مشــكلة
االجتــار بامليثامفيتامــن وتعاطيــه وزيــادة تعاطــي املخــدرات واملؤثــرات
العقليــة فــي املنطقــة .ويظــل أحــد العناصــر املحوريــة فــي تصميــم
برامــج وقائيــة وعالجيــة فعالــة فــي جميــع أنحــاء جنــوب آســيا هــو جمــع
البيانــات املتصلــة باملخــدرات مــن جانــب الــوكاالت املركزيــة املكلفــة
بتقييــم تلــك املعلومــات .ورغــم التحســن الكمــي والنوعــي الكبيــر فــي
املعلومــات املتوفــرة عــن أمنــاط تعاطــي املخــدرات فــي املنطقــة ،إال أن
هنــاك حاجــة إلــى إجــراء مزيــد مــن البحــوث حــول أمنــاط االســتهالك
واجتاها تــه مــن أجــل تصميــم مبــادرات عالجيــة تلبــي االحتياجــات
املحليــة .وتؤكــد الهيئــة مــن جديــد احلاجــة إلــى بنــاء القــدرات فــي
مجــال عــاج املصابــن باضطرابــات ناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات
وإعــادة تأهيلهــم فــي هــذه املنطقــة.
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غرب آسيا
في أفغانستان ،على الرغم من انخفاض املساحة املزروعة بخشخاش األفيون
في عام  ،2019ظل إنتاج األفيون في البلد في عام  2019على حاله تقريبا كما
كان في عام  ،2018حيث بقيت أفغانستان البلد الذي يستأثر بالغالبية العظمى
من زراعة خشخاش األفيون وإنتاج األفيون على نحو غير مشروع في العالم.
رمبا أدت التدابير التي استحدثت الحتواء جائحة كوفيد– ،19وما نتج عنها من
ُ
نقص في املخدرات في السوق غير املشروعة أبلغ عنه في بلدان جنوب غرب
آسيا إلى زيادة استهالك املواد الضارة املنتجة محليا والعقاقير الصيدالنية،
وغير ذلك من أمناط تعاطي املخدرات األكثر ضررا في أوساط من يعانون من
اضطرابات ناجمة عن تعاطي املخدرات.

ُّ
	التطورات الرئيسية
–1
 –632انخفضــت املســاحة املزروعــة بخشــخاش األفيــون في أفغانســتان
للعــام الثانــي علــى التوالــي فــي عــام  ،2019حيــث تراجعــت بنســبة  47فــي
املائــة تقريبــا ،مــن  263 000هكتــار فــي عــام  2018إلــى  163 000هكتــار
فــي عــام  .2019غيــر أن املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة قـ َّـدر أن
إنتــاج األفيــون فــي عــام  2019ظــل علــى املســتوى نفســه الــذي كان عليــه
ً
الغــال .وكان انخفــاض ســعر
تقريبــا فــي عــام  ،2018رمبــا بســبب زيــادة ِ
األفيــون أثنــاء موســم الزراعــة أحــد العوامــل الرئيســية التــي تســببت فــي
التراجــع فــي زراعتــه .واســتأثرت أفغانســتان بحوالــي  84فــي املائــة مــن
إنتــاج األفيــون العاملــي علــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضيــة ،ولــم تظهــر
حتــى اآلن مؤشــرات علــى انخفــاض واردات الهيرويــن األفغانــي املنشــأ
إلــى األســواق االســتهالكية علــى الصعيــد العاملــي .وتالحــظ الهيئــة بقلــق
أن اســتمرار زراعــة خشــخاش األفيــون وإنتــاج األفيــون علــى نطــاق واســع
فــي أفغانســتان ،إلــى جانــب محدوديــة جهــود القضــاء عليــه ،يفضيــان إلى
اســتمرار تقويــض اجلهــود التــي تبذلهــا أفغانســتان وشــركاؤها لتعزيــز
الســام واألمــن والتنميــة املســتدامة فــي البلــد .وتكــرر الهيئــة مــن جديــد
دعوتهــا لتقــدمي املزيــد مــن املســاعدات التقنيــة واملالية مــن أجل التصدي
للتحديــات التــي يواجههــا هــذا البلــد فــي مجــال مراقبــة املخــدرات.
 –633واســتمر تهريــب األفيونيــات خــال جائحــة كوفيــد– 19علــى
طــول الــدروب التقليديــة :الــدرب الشــمالي ودرب البلقــان والــدرب
اجلنوبــي ،واسـ ُـتخدم نقــل الســلع التجاريــة فــي كثيــر مــن احلــاالت كغطــاء
لنقــل األفيونيــات .لكــن رمبــا تكــون القيــود املفروضــة علــى الســفر اجلــوي
والضوابــط املطبقــة علــى احلــدود ،التــي اسـ ُـتحدثت نتيجــة للجائحــة،
قــد تركــت أثــرا قويــا علــى االجتــار بالهيرويــن بــرا وجــوا ،مــع حــدوث
حتــول نحــو زيــادة التهريــب باســتخدام وســائل النقــل البحــري.
 –634وقــد أصبحــت الزيــادة الكبيــرة فــي االجتــار بامليثامفيتامــن فــي
أفغانســتان فــي عــام  ،2019التــي تواصــل اجتاههــا التصاعــدي امللحــوظ
فــي البلــد منــذ عــام  2014والتــي يحتمــل أن َم َّ
ردهــا إلــى زيــادة صنــع املادة
فــي أفغانســتان ،مصــدر قلــق بالــغ لبلــدان املنطقــة واملجتمــع العاملــي.

َّ
 –635ومــا زالــت أفغانســتان أحــد املصــادر الرئيســية لراتنــج القنــب
علــى الصعيــد العاملــي .وقــد ذكــرت نســبة  19فــي املائــة مــن البلــدان ،التــي
َّ
أفــادت بضبــط راتنــج القنــب فــي الفتــرة  ،2018–2014علــى اختــاف
موقعهــا حــول العالــم ،أن أفغانســتان هــي منشــأ تلــك املــادة.
 –636وتكرر الهيئة اإلعراب عن قلقها إزاء االجتار ب “الكابتاغون”
وصنعــه فــي بلــدان الشــرق األوســط ،التــي ال تشــكل أســواق مقصــد لتلــك
ً
املــادة فحســب ،بــل إنهــا باتــت أيضــا بلــدان منشــأ لهــا.
(((7

 –637وواصلــت بلــدان آســيا الوســطى اإلبــاغ عــن زيــادة فــي االجتــار
باملخــدرات االصطناعيــة ،مبــا فــي ذلــك املــواد النفســانية اجلديــدة ،التــي
تبــاع علــى نحــو متزايــد عبــر اإلنترنــت أو مــن خــال منصــات وســائل
التواصــل االجتماعــي.
 –638وتشــاطر الهيئــة آخريــن فيمــا أعربــوا عنــه مــن قلــق مــن أن
التدابيــر التــي اســتحدثت الحتــواء جائحــة كوفيــد– 19وما نتــج عنهــا
مــن نقــص فــي املخــدرات فــي الســوق غيــر املشــروعة حســبما أبلــغ فــي
بلــدان جنــوب غــرب آســيا ،مبــا فــي ذلــك النقــص فــي الهيرويــن املصنــوع
بصــورة غيــر مشــروعة ،رمبــا تكــون قــد أدت إلــى زيــادة فــي اســتهالك
املــواد املنتجــة محليــا واملســتحضرات الصيدالنيــة الضــارة املحتويــة
علــى العقاقيــر املخـ ِّـدرة و/أو املؤثــرات العقليــة ،وغيــر ذلــك مــن األمنــاط
الضــارة لتعاطــي املخــدرات.

	–2التعاون اإلقليمي
ً
 –639متاشــيا مــع اســتراتيجية مكافحــة املخــدرات للفتــرة 2023–2018
التي وضعتها منظمة شنغهاي للتعاون وبرنامج عمل تنفيذ االستراتيجية،
ُ
نفــذت ،فــي متوز/يوليــه  ،2019عمليــة مكافحــة مخـ ِّـدرات علــى الصعيــد
الدولــي حتمــل اســم “الشــبكة” ( )Webفــي الــدول األعضــاء فــي
املنظمــة (االحتــاد الروســي وأوزبكســتان وباكســتان والصــن وطاجيكســتان
وقيرغيزســتان وكازاخســتان والهند) .وكان الهدف من العملية ،التي تولى
تنســيقها موظفــون متمركــزون فــي املركــز اإلقليمــي للمعلومــات والتنســيق
فــي آســيا الوســطى املعنــي مبكافحــة االجتــار غيــر املشــروع باملخــدرات
واملؤثــرات العقليــة وســائفهما فــي أملاتــي بكازاخســتان ،هــو قمــع قنــوات
ِّ
اإلمــداد باملؤثــرات النفســانية اجلديــدة واملخــدرات االصطناعيــة وغيرهــا
مــن املخــدرات وتوزيعهــا ،مبــا فيهــا تلــك التــي تنطــوي علــى اســتخدام
اإلنترنــت ونظــم الدفــع اإللكترونــي .وســاهم فــي تنفيــذ العمليــة ممثلون عن
أجهــزة مكافحــة املخــدرات ،والهيئــات املعنيــة بالشــؤون الداخليــة واألمــن
( ((7ك ــان “الكابتاغون” في األصــل هو االســم التجاري الرسمي ملستحضر
صيدالني يحتوي على مادة الفينيثيلني ،التي هي منشط اصطناعي .أما “الكابتاغون”
الــذي ُيعثر عليه في املضبوطات في عموم غــرب آسيا حاليا واملـشــار إليه في هذا
التقرير ،فهو عقار مغشوش ُيضغط لتشكيل حبوب أو أقــراص تشبه الكابتاغون في
مظهرها ولكنها مختلفة في تركيبها عن مستحضر الكابتاغون الصيدالني السابق.
والعنصر الفعال في “الكابتاغون” املغشوش هو األمفيتامني ،الذي ُيخفف عادة مبواد
ُ
متعددة تستخدم في غش العقاقير ،مثل الكافيني.
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العــام ،وأجهــزة األمــن الوطنــي ،ودوائــر اجلمــارك واحلــدود التابعــة للــدول
ً
األعضــاء فــي املنظمــة ،عــاوة علــى دولــة لهــا مركــز املراقــب (أفغانســتان)
ومنظمتــن دوليتــن (املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة واملركــز اإلقليمي
للمعلومــات والتنســيق فــي آســيا الوســطى).
 –640ووفقــا خلطــة األنشــطة التنظيميــة الرئيســية لعــام 2019
التــي وضعهــا مجلــس رؤســاء الهيئــات املختصــة املعنــي بتنســيق شــؤون
مكافحــة االجتــار باملخــدرات التابــع ملنظمــة معاهــدة األمــن اجلماعــي،
نفــذت وزارة الداخليــة باالحتــاد الروســي ،بالتعــاون مــع أمانــة املنظمــة،
عمليــة دون إقليميــة ملكافحــة املخــدرات باســم “حصــن قنــاة القوقــاز”
( )Channel-Caucasus Redoubtفــي أيلول/ســبتمبر  ،2019ضبــط
خاللها  18طنا من املخدرات.
ً
 –641وإضافــة إلــى ذلــك ،فــي آب/أغســطس  ،2019نفــذت وحــدات
خاصــة مــن وكاالت مكافحــة املخــدرات فــي الــدول األعضــاء فــي
منظمــة معاهــدة األمــن اجلماعــي ،فــي باليتشــي بقيرغيزســتان،
ً
ً
مترينــا تكتيكيــا باســم “الرعــد– )Thunder-2019( ”2019للكشــف
عــن اجلماعــات اإلجراميــة العابــرة للحــدود الوطنيــة والتحقيــق معهــا،
وضبــط أماكــن تخزيــن املخــدرات وإنتاجهــا وتغليفهــا وتدميرهــا،
وتدمير مختبرات املخدرات.

–3

التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية

 –642فــي  26شــباط/فبراير  ،2020اعتمــد برملــان أوزبكســتان
تعديــات علــى قانــون املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لســنة  1999تســمح
َّ
للكيانــات القانونيــة التــي لديهــا ترخيــص ذو صلــة بــأن تــزرع القنــب
َّ
وتتجــر بــه ألغــراض صناعيــة .ووفقــا للتعديــات ،ال يجــوز زراعــة القنــب
أو حتضيــره أو بيعــه إال لألغــراض الصناعيــة التــي ال تتصــل بإنتــاج
العقاقيــر املخـ ِّـدرة واملؤثــرات العقليــة أو صنعهــا .وثمــة شــرط آخــر ينــص
َّ
عليــه التشــريع هــو محتــوى التتراهيدروكانابينــول فــي أصنــاف القنــب
املــزروع ،الــذي ينبغــي أال يتجــاوز  0,2فــي املائــة .ومــن املقــرر أن يحــدد
َّ
مجلــس وزراء أوزبكســتان أنــواع القنــب التــي يســمح للكيانــات القانونيــة
بزراعتهــا .وقبــل اعتمــاد تلــك التعديــات ،كانــت املــادة  6مــن قانــون
العقاقيــر املخـ ِّـدرة واملؤثــرات العقليــة تنــص علــى احتــكار الدولــة للزراعــة
واألنشــطة األخــرى التــي تشــمل النبتــات املحتويــة علــى عقاقيــر مخـ ِّـدرة،
والتي ال ميكن ممارستها إال ألغراض علمية.
 –643وفــي  3تشــرين األول/أكتوبــر  ،2019اعتمــد مجلــس وزراء
أوزبكســتان قــرارا يهــدف إلــى حتســن تدابيــر الوقايــة مــن األمــراض
املرتبطــة بتعاطــي املخــدرات وتشــخيصها والعــاج منهــا ،وتعزيــز القدرات
املاديــة والتقنيــة والبشــرية لدوائــر العــاج مــن املخــدرات ،وزيــادة فاعليــة
عمــل مؤسســات العــاج .وأدرج مجلــس الــوزراء ،فــي القــرار ،نصــا يوجــب
تشــييد وجتديــد املبانــي واملقــرات ،وتوفيــر املعــدات واألدوات الطبيــة
وغيرهــا مــن مســتلزمات تلــك املؤسســات ،وبــدء اســتخدام أســاليب

وتكنولوجيــات حديثــة للوقايــة والتشــخيص والعــاج وما يتصــل بذلــك
مــن البحــث العلمــي.
 –644وفــي  21نيســان/أبريل  ،2020اعتمــد مجلــس النــواب اللبنانــي
َّ
قانونــا يســمح بزراعــة القنــب والتجــارة فيــه ودراســته واســتخدامه
َّ
ألغــراض طبيــة .ويســمح القانــون بزراعــة القنــب الــذي يبلــغ احلــد
األقصــى ملحتــوى التتراهيدروكانابينــول فيــه  1فــي املائــة .وينــص
َّ
أيضــا علــى إنشــاء هيئــة إلدارة صناعــة القنــب ،وهــي الهيئــة الناظمــة
َّ
لزراعــة نبتــة القنــب لالســتخدام الطبــي والصناعــي ،وجلنــة مســؤولة
عــن اســتعراض طلبــات الترخيــص واالمتثــال للقانــون ووضــع التعليمــات
الصــادرة عــن الهيئــة الناظمــة.
 –645وفــي كانــون األول/ديســمبر  ،2019عقــدت مجموعــة دبلــن
الصغــرى ألفغانســتان ،املخصصــة ملكافحــة االجتــار باملخــدرات ،اجتماعــا
اســتضافته الســفارة الفرنســية فــي كابــول وحضــره القائــم بأعمــال وزيــر
الداخليــة األفغانــي ،واملمثــل اخلــاص لألمــن العــام ألفغانســتان ،وممثلــي
 19دولــة ومنظمــة ،منهــا االحتــاد األوروبــي وحلــف شــمال األطلســي
واملكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة .وكــرر أعضــاء مجموعــة دبلــن
الصغــرى فــي بيانهــم أنهــم ما زالــوا ملتزمــن مبواصلــة العمــل بالتعــاون
الوثيــق مــع الســلطات األفغانيــة ،وأنهــم ســيتخذون إجــراءات لتعزيــز
فعاليــة مكافحــة املخــدرات.
 –646ومــن العوامــل التــي حتــدد احلالــة فيمــا يتعلــق باملخــدرات
فــي كازاخســتان تدفــق أنــواع جديــدة مــن املخــدرات االصطناعيــة إلــى
ســوق املخــدرات غيــر املشــروعة .فقــد ُ
اعتمــدت تعديــات تشــريعية فــي
عــام  2019لتحســن الرقابــة احلكوميــة علــى تــداول املؤثــرات النفســانية
اجلديــدة ومكافحــة االجتــار بهــا .ونتيجــة للتعديــات ،أصبحــت احلكومــة
تتمتــع بصالحيــة املوافقــة علــى قائمــة املــواد اخلاضعــة للمراقبــة وتعيــن
احلــد األدنــى مــن الكميــات التــي حتــدد املســؤولية اجلنائيــة .وفــي
الســابق ،لــم يكــن مــن اجلائــز إدخــال أي تغييــرات علــى تلــك القائمــة
واحلــد األدنــى لكميــات املخــدرات إال مــن خــال عمليــة تشــريعية .وفــي
متوز/يوليــه  ،2019اعتمــدت احلكومــة قــرارا وافقــت فيــه علــى القائمــة
املحدثــة للمخــدرات ،ممــا زاد مــن عــدد العقاقيــر االصطناعيــة اخلاضعــة
للمراقبــة فــي البلــد ،مبــا فــي ذلــك الفنتانيــل ونظائــره املحتملــة .وســمحت
كذلــك التدابيــر املعتمــدة بــإدراج أنــواع جديــدة مــن املخــدرات فــي القائمــة
بســرعة وإخضاعهــا ملراقبــة الدولــة فــي الوقــت املناســب.
 –647وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،أدخلــت كازاخســتان
تعديــات علــى قانونهــا اجلنائــي لتصنيــف بيــع املخــدرات والتحريــض
علــى تعاطيهــا عبــر اإلنترنــت وغيرهــا مــن املــوارد املعلوماتيــة اإللكترونيــة
ُ
ضمــن اجلرائــم الشــديدة اخلطــورة .وشـ ِّـددت املســؤولية اجلنائيــة عــن
بيــع املخــدرات فــي األماكــن العامــة متــى أتــى ذلــك الفعــل مسـ ٌ
ـؤول يســيء
اســتخدام منصبــه الرســمي ،واســتحدثت فئــة جديــدة مــن اجلرائــم
هــي اإلعــان عــن املخــدرات وترويجهــاُ ،
وعـ ِّـدل تعريفــي اإلعــان عــن
املخــدرات وترويجهــا فــي التشــريع بغيــة اســتبعاد األفعــال غيــر العمديــة.

  90تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام 2020

 –648وأفــادت قيرغيزســتان بأنهــا بصــدد وضــع مشــروع قانــون
جديــد بشــأن العقاقيــر املخـ ِّـدرة واملؤثــرات العقليــة ونظائرهــا وســائفها،
ً
وأنهــا أيضــا بصــدد اتخــاذ تدابيــر لتحديــث البرنامــج الوطنــي ملكافحــة
املخــدرات القائــم بالفعــل ،بوســائل منهــا وضــع خطــة عمــل لفتــرة
الســنوات اخلمــس املقبلــة.

توافــر العقاقيــر املخـ ِّـدرة واملؤثــرات العقليــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة.
وقــد شــارك فــي تنظيــم هــذا احلــدث واســتضافته وزارة خارجيــة االحتــاد
الروســي ،وضــم مشــاركني مــن الســلطات الوطنيــة واملنظمــات الدوليــة
واملجتمــع املدنــي ملناقشــة أهميــة ضمــان احلصــول علــى األدويــة املحتويــة
علــى مــواد خاضعــة للمراقبــة الدوليــة.

 –649وعقــد جهــاز مراقبــة املخــدرات فــي طاجيكســتان ،منعــا النتهــاك
قواعدهــا املتعلقــة بالتــداول املشــروع للمــواد اخلاضعــة للمراقبــة،
حلقــات دراســية فــي دوشــانبي وفــي مناطــق أخــرى مــن البلــد حضرهــا
موظفــو أجهــزة الدولــة ومنظماتهــا ومؤسســاتها ومشــروعاتها التــي
تتصــل أنشــطتها بالتــداول املشــروع للعقاقيــر املخـ ِّـدرة واملؤثــرات العقليــة
والســائف .وناقــش املشــاركون فــي احللقــات الدراســية مقتضيــات
اإلطــار التشــريعي لطاجيكســتان فيمــا يتعلــق مبراقبــة املخــدرات
املشــروعة فــي البلــد.

 –654وعقــد فــي فيينــا ،يومــي  29و 30كانــون الثاني/ينايــر ،2020
مببــادرة مــن املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،اجتمــاع خبــراء
مــن االحتــاد الروســي وأذربيجــان وأرمينيــا وأوزبكســتان وجورجيــا
وطاجيكســتان وقيرغيزســتان وكازاخســتان .وحضــر االجتمــاع خبــراء
علميــون مســتقلون وممثلــون عــن املركــز اإلقليمــي للمعلومــات والتنســيق
فــي آســيا الوســطى واملكتــب .وناقــش املشــاركون الوضــع الراهــن
للمخــدرات واالجتاهــات احلديثــة فــي تهريــب األفيونيــات علــى امتــداد
ُ
ً
الــدرب الشــمالي .وإضافــة إلــى ذلــك ،أثيــرت شــواغل بشــأن تزايــد
االجتــار باملخــدرات االصطناعيــة واملؤثــرات النفســانية اجلديــدة فــي
الــدول األعضــاء فــي املركــز اإلقليمــي.

 –650وبغيــة معاجلــة املشــاكل املتعلقــة بتوافــر العقاقيــر املخـ ِّـدرة
واملؤثــرات العقليــة وإمكانيــة احلصــول عليهــا ،وضمــان توافــر مخزونــات
كافيــة فــي حالــة اإلغــاق التــام للحــدود الوطنيــة فــي إطــار التصــدي
جلائحة كوفيد– ،19قدمت وزارة الصحة واحلماية االجتماعية للســكان
الطاجيكيــة طلبــا رســميا للحصــول علــى إذن مــن جهــاز مراقبــة املخــدرات
فــي طاجيكســتان الســتيراد هــذه العقاقيــر واملــواد جــوا .وفــي عــام ،2019
أصــدرت جمهوريــة إيــران اإلســامية عــدة وثائــق تتعلــق باســتراتيجية
مراقبــة املخــدرات ،مبــا فــي ذلــك “الوثيقــة الشــاملة ملكافحــة املعــروض
مــن املخــدرات والوثيقــة الشــاملة العتمــاد نهــج مجتمعــي” ،اعتبــرت
خرائــط طريــق اســتراتيجية وعلميــة ملكافحــة التعاطــي غيــر املشــروع
للمخــدرات واملؤثــرات العقليــة.
 –651ومــن أجــل التصــدي للتحديــات املتزايــدة الناشــئة عــن االجتــار
باملــواد النفســانية اجلديــدة واســتهالكها ،فــي عــام  ،2019وضعــت تركيــا
 69مــادة مــن هــذا النــوع حتــت املراقبــة الوطنيــة.
 –652وفــي الفتــرة مــن  2إلــى  4كانــون األول/ديســمبر  ،2019وفــي
ُّ ُ
إطــار مشــروع الهيئــة للتعلــم ،قــدم فــي موســكو تدريــب متخصــص علــى
مقتضيــات االتفاقيــات الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات ،املتعلقــة
باملراقبــة والرصــد التنظيميــن للتجــارة املشــروعة فــي العقاقيــر املخـ ِّـدرة
ً
واملؤثــرات العقليــة والســائف الكيميائيــة إلــى  38مســؤوال عــن مراقبــة
املخــدرات مــن االحتــاد الروســي وأذربيجــان وأرمينيــا وأوزبكســتان
وتركمانســتان وطاجيكســتان وقيرغيزســتان وكازاخســتان .كمــا تلقــى
املشــاركون تدريبــا عمليــا علــى األدوات العامليــة التــي تتيحهــا الهيئــة عبــر
اإلنترنــت ،مبــا فــي ذلــك النظــام الدولــي ألذون االســتيراد والتصديــر
 ،I2ESونظــام “بــن أوناليــن” ،ونظــام “بيكــس” ونظــام آيونيكــس .وهــذه
النظــم متاحــة للــدول األعضــاء مجانــا.
 –653وعقــب التدريــب املذكــور أعــاه ،عقــدت فــي إطار مشــروع الهيئة
ُّ
للتعلــم ،فــي  5كانــون األول/ديســمبر  ،2019حلقــة عمــل للتوعيــة بأهميــة

	–4الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار
 –655وفقــا ملــا أفــاد بــه املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرمية ،انخفضت
املســاحة املزروعــة بخشــخاش األفيــون فــي أفغانســتان للعــام الثانــي علــى
التوالــي فــي عــام  ،2019حيــث تراجعــت بنســبة  47فــي املائــة تقريبــا
ً
فــي عــام  2019مقارنــة بعــام  .2018وعلــى الرغــم مــن هــذا التراجــع،
قــدر املكتــب أن إنتــاج األفيــون فــي عــام  2019بلــغ  6 400طــن ،وهــي
ُ
ً
الكميــة نفســها تقريبــا التــي أبلــغ عنهــا فــي عــام  .2018وميكــن تفســير
الغــال املبلــغ عنهــا فــي الواليــات الرئيســية املنتجــة لألفيــون
ذلــك بارتفــاع ِ
ُ
فــي أفغانســتان ،وهــو ارتفــاع يعــزى إلــى األحــوال اجلويــة املواتيــة .وكان
انخفــاض ســعر األفيــون أثنــاء موســم الزراعــة أحــد العوامــل الرئيســية
التــي تســببت فــي التراجــع فــي زراعتــه .وفــي مناطــق إنتــاج األفيــون
الرئيســية فــي أفغانســتان ،انخفــض ســعر األفيــون مبتوســط  37فــي
املائــة فــي عــام  2018و 24فــي املائــة فــي عــام  .2019كمــا تراجعــت
أســعار الهيرويــن العالــي اجلــودة فــي تلــك املناطــق بنســبة  11فــي املائــة
فــي عــام  2018و 27فــي املائــة فــي عــام .2019
 –656واســتأثرت أفغانســتان بنحــو  84فــي املائــة مــن اإلنتــاج العاملــي
ُ
لألفيــون (حيــث قـ ِّـدر اإلنتــاج العاملــي لألفيــون بحوالــي  7 610أطنــان
فــي عــام  )2019علــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضيــة ،إذ أمــدت بــه
أســواق املخــدرات غيــر املشــروعة فــي البلــدان املجــاورة ،وفــي أوروبــا
والشــرق األوســط وجنــوب آســيا وأفريقيــا ،وفــي أمريــكا الشــمالية
وأوقيانوســيا بدرجــة محــدودة .وحتــى تاريخــه ،لــم يظهــر ما يشــير إلــى
حــدوث انخفــاض فــي إمــداد األســواق االســتهالكية العامليــة بالهيرويــن،
علــى الرغــم مــن االنخفــاض الــذي حــدث فــي زراعــة خشــخاش األفيــون
فــي أفغانســتان.
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 –657ووفقــا ملــا أفــاد بــه املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،تتمثــل
الفتــرة الرئيســية حلصــد خشــخاش األفيــون فــي أفغانســتان فــي األشــهر
املمتــدة مــن آذار/مــارس إلــى حزيران/يونيــه؛ وهكــذا ،فقــد كان محصــول
خشــخاش األفيــون لعــام  2020قيــد احلصــاد خــال أزمــة كوفيــد–.19
وهــذا يشــير إلــى تأثــر محصــول األفيــون فــي حــال كانــت القــوة العاملــة
الالزمــة للحصــاد غيــر قــادرة علــى االنتقــال إلــى املناطــق التــي يــزرع فيهــا
خشــخاش األفيــون فــي البلــد أو ال ترغــب فــي ذلــك بســبب القيــود علــى
احلركــة التــي تفرضهــا احلكومــة أو اجلهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول،
أو بســبب تفشــي مــرض كوفيــد– 19نفســه .ولوحــظ حــدوث نقــص فــي
ُح َّصــاد خشــخاش األفيــون فــي الواليتــن الغربيــة واجلنوبيــة مــن البلــد،
وهــو ما يعــزى أساســا إلــى إغــاق معبــر حــدودي مــع باكســتان .بيــد أن
النســاء فــي األســر املعيشــية التــي تــزرع خشــخاش األفيــون واألشــخاص
الذيــن فقــدوا وظائفهــم نتيجــة لكوفيــد– 19يبــدون منخرطــن بصــورة
متزايــدة فــي عمليــة حصــاد خشــخاش األفيــون.
ً
 –658وضبطــت أكبــر كميــات مــن األفيونيــات عامليــا في عــام  2018في
أفغانســتان وإيــران (جمهورية–اإلســامية) وباكســتان ،التــي اســتحوذت
ً
مجتمعــة علــى  98فــي املائــة مــن األفيــون املضبــوط عامليــا ،و 97فــي املائــة
ً
مــن املورفــن ،و 38فــي املائــة مــن الهيرويــن .وإجمــاال ،ضبــط  690طنــا
ً
مــن األفيــون و 42طنــا مــن املورفــن و 37طنــا مــن الهيرويــن فــي تلــك
البلــدان الثالثــة فــي عــام  .2018واســتأثرت جمهوريــة إيــران اإلســامية
ً
بأكثــر مــن نصــف كميــة األفيونيــات املضبوطــة عامليــا ( 53فــي املائــة)،
ُ
عندمــا تعـ َّـرف مبعــادالت الهيرويــن الشــائعة؛ وتلتهــا أفغانســتان ( 12فــي
املائــة) ،وتركيــا ( 9فــي املائــة) ،وباكســتان ( 5فــي املائــة).
 –659وعندمــا ُيجمــع إجمالــي كميــة الهيرويــن واملورفــن املضبوطــة
فــي بلــدان آســيا الوســطى مــع إجمالــي كميــة املــواد املضبوطــة فــي
أفغانســتان وإيــران (جمهورية–اإلســامية) وباكســتان ،يشــكل املجمــوع
النــاجت عــن ذلــك أكثــر مــن  56فــي املائــة مــن إجمالــي كميــة الهيرويــن
واملورفــن املضبوطــة عامليــا فــي عــام .2018
ً
 –660ووفقــا ملــا أفــاد بــه املركــز اإلقليمــي للمعلومــات والتنســيق
فــي آســيا الوســطى ،فــإن كميــة الهيرويــن املضبوطــة فــي أراضــي
الــدول األعضــاء فيــه ،وهــي االحتــاد الروســي وأذربيجــان وأوزبكســتان
وتركمانســتان وطاجيكســتان وقيرغيزســتان وكازاخســتان ،قــد زادت
ً
بنســبة  69,6فــي املائــة فــي عــام  ،2019مقارنــة بعــام  ،2018فــي حــن
انخفضــت كميــة األفيــون املضبوطــة بنســبة  41,3فــي املائــة .وإجمــاال،
ضبطــت  5,7أطنــان مــن األفيونيــات فــي عــام  2019مقابــل  5,3أطنــان
فــي عــام  .2018وارتفعــت كميــة الهيرويــن املضبوطــة إلــى أعلــى درجــة
ملحوظــة فــي كازاخســتان ،حيــث كانــت  58,6كيلوغرامــا فــي عــام ،2018
فأصبحــت  1 522كيلوغرامــا فــي عــام  .2019كمــا ارتفعــت كميــة الهيرويــن
املضبوطــة فــي أذربيجــان بنســبة  73فــي املائــة ،وفــي أوزبكســتان بنســبة
ً
 98,5فــي املائــة فــي عــام  ،2019مقارنــة بعــام  .2018وفــي الــدول
األخــرى األعضــاء فــي املركــز اإلقليمــي ،تراوحــت نســبة االنخفــاض
فــي كميــات الهيرويــن املضبوطــة بــن  27فــي املائــة و 39فــي املائــة.

وفي عام  ،2019زادت كمية األفيون املضبوطة في االحتاد الروسي فقط،
حيــث كانــت  1,3كيلوغــرام فــي عــام  ،2018فأصبحــت  7,6كيلوغرامــات في
عــام  ،2019فــي حــن شــهدت الــدول األعضــاء املتبقيــة فــي املركــز اإلقليمي
انخفاضــات تراوحــت بــن  12فــي املائــة و 89فــي املائة.
 –661وفــي ســياق حتليــل األثــر احلالــي واملحتمــل لكوفيــد– 19علــى
االجتــار باملخــدرات فــي منطقــة آســيا الوســطى واالحتــاد الروســي
وأذربيجــان وعبرهــا ،الحــظ املركــز اإلقليمــي أن إغــاق حــدود الــدول
وما يترتــب عليــه مــن فــرض قيــود علــى حركــة األشــخاص والبضائــع قــد
أضعــف إلــى حــد ما قــدرة اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة
ً
علــى تهريــب املخــدرات والســائف ،عــاوة علــى العائــدات النقديــة
املتأتيــة مــن اجلرائــم املتصلــة باملخــدرات ،عبــر احلــدود .ومــع ذلــك،
يــرى املركــز ضــرورة إجــراء مزيــد مــن البحــوث فــي هــذا املوضــوع ،حيــث
لوحــظ خــال األشــهر األولــى مــن عــام  2020حــدوث زيــادة فــي كميــات
املخــدرات املضبوطــة عمومــا ،مبــا فــي ذلــك املخــدرات التــي منشــؤها
أفغانســتان ،فــي منطقــة املركــز اإلقليمــي بأكملهــا ،مما قــد يكــون ناجتــا
عــن الزيــادة فــي التدابيــر الراميــة إلــى مكافحــة االجتــار باملخــدرات،
ومنهــا التدابيــر التــي تتخذهــا الــدول ملراقبــة حركــة الشــحن علــى
احلــدود ،دون أن يكــون ناجتــا بالضــرورة عــن حــدوث زيــادة فــي أنشــطة
اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة فــي حــد ذاتهــا .وقــد يكــون ذلــك أيضــا
ً
ناجتــا عــن اســتغالل اجلماعــات اإلجراميــة العابــرة للحــدود الوطنيــة
لشــحنات املــواد الغذائيــة املرســلة إلــى ســكان تلــك البلــدان خــال تفشــي
اجلائحــة فــي تهريــب املخــدرات.
 –662والحــظ املركــز أنــه علــى الرغــم مــن زيــادة صعوبــة تهريــب
الهيرويــن األفغانــي املنشــأ إلــى األســواق غيــر املشــروعة فــي االحتــاد
الروســي وخارجــه خــال جائحــة كوفيــد– ،19فــإن خطــر تهريــب
األفيونيــات ال يــزال قائمــا ،حيــث ال يــزال نقــل البضائــع التجاريــة
ً
واملنتجــات الغذائيــة مســتمرا ،وإن كان ذلــك تلبيــة لبعــض االحتياجــات
اإلضافيــة للمرافــق الصحيــة .وقــد أثبــت ذلــك عــدد مــن الضبطيــات
الرئيســية التــي نفــذت فــي آذار/مــارس  2020فــي بلــدان تقــع فــي
ـرع جانبــي مــن درب البلقــان ميــر
بدايــة الــدرب الشــمالي وبدايــة فـ ٍ
مــن جمهوريــة إيــران اإلســامية إلــى بلــدان جنــوب القوقــاز ثــم يســتمر
إلــى أوكرانيــا عبــر البحــر األســود وصــوال إلــى شــرق أوروبــاُ .
وســجلت
ضبطيتــان رئيســيتان ملخـ ِّـدرات مهربــة مــن جمهوريــة إيــران اإلســامية
إلــى أذربيجــان فــي آذار/مــارس  :2020حيــث ضبــط أكثــر مــن 43
كيلوغرامــا مــن الهيرويــن و 500غــرام مــن األفيــون و 1,6كيلوغــرام
َّ
مــن القنــب وكيلوغرامــن مــن امليثامفيتامــن خــال العمليــة األولــى،
َّ
وضبــط ما مجموعــه  61كيلوغرامــا مــن الهيرويــن واألفيــون والقنــب
خــال العمليــة الثانيــة .كمــا كشــف ،فــي أفغانســتان ،عــن عصابتــن
إجراميتــن ضالعتــن فــي تهريــب املخــدرات مــن جمهوريــة إيــران
اإلســامية إلــى طاجيكســتان ،مما أســفر عــن ضبــط  10كيلوغرامــات
ً
مــن امليثامفيتامــن و 2,11كيلوغــرام مــن الهيرويــن .وإضافــة إلــى ذلــك،
فــي نهايــة نيســان/أبريل  ،2020ضبــط  40كيلوغرامــا مــن الهيرويــن
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كانــت فــي حــوزة جماعــة تهريــب إجراميــة ،كانــت قــد هربــت املخــدرات
بســيارة مــن أرمينيــا إلــى جورجيــا بقصــد تهريبهــا بعــد ذلــك إلــى أوروبــا.
 –663وخالل هذه اجلائحة ،اســتمر تهريب الهيروين أيضا على طول
درب البلقــان الرئيســي ،الــذي ميتــد مــن أفغانســتان ،مــرورا بجمهوريــة
إيــران اإلســامية وتركيــا وبلــدان البلقــان ،وصــوال إلــى أســواق املقصــد
فــي غــرب أوروبــا الغربيــة ووســطها .وعلــى ِغــرار احلالــة الســائدة علــى
طــول الــدرب الشــمالي ،كان نقــل الســلع التجاريــة يســتخدم فــي كثيــر
مــن احلــاالت كغطــاء .وأفــاد املركــز األوروبــي لرصــد املخــدرات واإلدمــان
بــأن كميــات كبيــرة مــن الهيرويــن ضبطــت علــى طــول درب البلقــان علــى
الرغــم مــن تفشــي جائحــة كوفيــد– .19فعلــى ســبيل املثــال ،أدت عمليــة
مشــتركة بــن الســلطات فــي بلغاريــا وتركيــا إلــى ضبــط  72كيلوغرامــا
مــن الهيرويــن فــي بلغاريــا فــي نهايــة آذار/مــارس  .2020وإضافــة إلــى
ُ
ذلــك ،تشــير عــدة ضبطيــات لكميــات كبيــرة مــن الهيرويــن أبلــغ عنهــا فــي
تركيــا فــي األشــهر األولــى مــن عــام  2020وضبطيتــان إضافيتــان تزيــد
كميــة كل منهمــا علــى  100كيلوغــرام نفذتــا فــي شــرق تركيــا فــي أواخــر
نيســان/أبريل  2020إلــى أن األفيونيــات ما زالــت تتدفــق مــن أفغانســتان
ً
إلــى تركيــا .وعــاوة علــى ذلــك ،أدت عمليــة مشــتركة للشــرطة نفذتهــا
ســلطات تركيــا وهولنــدا فــي نهايــة شــباط/فبراير  2020إلــى ضبــط عــدة
كميــات كبيــرة مــن الهيرويــن ،حيــث ضبــط  2 384كيلوغرامــا فــي خمســة
بلــدان ( 1 105كيلوغرامــات فــي كازاخســتان ،و 703كيلوغرامــات فــي
أملانيــا ،و 350كيلوغرامــا فــي بولنــدا ،و 171كيلوغرامــا فــي هولنــدا ،و55
كيلوغرامــا فــي تركيــا).
 –664وعلــى الرغــم مــن عــدم توافــر أدلــة قاطعــة حتــى اآلن بشــأن
األثــر العــام جلائحــة كوفيــد– 19علــى تهريــب األفيونيــات علــى طــول
الــدرب اجلنوبــي ،الــذي ُيســتخدم فــي تهريــب األفيونيــات إلــى أوروبــا
عــن طريــق شــحنات مرســلة مــن باكســتان وجمهوريــة إيــران اإلســامية
جــوا أو بحــرا ،ســواء مباشــرة أو عبــر دول اخلليــج وشــرق أفريقيــا ،فــإن
القيــود املفروضــة علــى الســفر جــوا نتيجــة لهــذه اجلائحــة رمبــا تركــت
أثــرا أعمــق علــى تهريــب الهيرويــن جــوا .وعــاوة علــى ذلــك ،ميكــن أن
تدعــم الزيــادة األخيــرة فــي مضبوطــات الهيرويــن فــي املحيــط الهنــدي
االســتنتاج القائــل بــأن املهربــن يســتخدمون وســائل النقــل والــدروب
البحريــة بشــكل متزايــد ومتكــرر لتهريــب الهيرويــن إلــى أوروبــا ،مما يــدل
علــى حــدوث حتــول كبيــر فــي اســتراتيجيات التهريــب التــي تســتخدمها
اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة .وتثبــت ضبطيــة هيرويــن نفــذت مؤخــرا
فــي مينــاء روتــردام أيضــا أن تهريــب الهيرويــن عــن طريــق النقــل البحــري
اســتمر أثنــاء تفشــي اجلائحــة.
ً
 –665ووفقــا لتحليــل أولــي للبيانــات املتاحــة ،زاد حجــم امليثامفيتامــن
املضبــوط فــي أفغانســتان زيــادة كبيــرة ،حيــث كان  182كيلوغرامــا فــي
ً
عــام  ،2018فأصبــح  1 251كيلوغرامــا فــي عــام  ،2019وهــو ما ميثــل
اســتمرارا فــي االجتــاه التصاعــدي امللحــوظ منــذ عــام  .2014وهــذا
االجتــاه املســتجد ،الــذي رمبــا يكــون ناجمــا عن زيادة صنــع امليثامفيتامني
فــي أفغانســتان ،يثيــر قلقــا بالغــا لــدى بلــدان املنطقــة واملجتمــع العاملــي.

وقــد اسـ ُـتدل كذلــك علــى الزيــادات الســريعة التــي حدثــت فــي الســنوات
األخيــرة فــي صنــع امليثامفيتامــن علــى نحــو غيــر مشــروع فــي أفغانســتان
مــن كميــات امليثامفيتامــن األفغانــي املنشــأ الضخمة التي ضبطتها بلدان
أخــرى .وأفــادت جمهوريــة إيــران اإلســامية ،علــى وجــه اخلصــوص ،بــأن
معظــم امليثامفيتامــن املضبــوط فــي أراضيهــا فــي عــام  2018ذو منشــأ
ً
أفغانــي .وإضافــة إلــى ذلــك ،أعربــت الســلطات فــي ســري النــكا عــن
قلقهــا إزاء اجتــاه مســتجد يتمثــل فــي تهريــب امليثامفيتامــن املصنــوع
فــي أفغانســتان علــى طــول الــدرب اجلنوبــي املعــروف أصــا بأنــه أحــد
الــدروب الراســخة لالجتــار بالهيرويــن ،بعــد أن ضبطــت فــي البحــر،
فــي شــباط/فبراير  100 ،2020كيلوغــرام مــن امليثامفيتامــن البلــوري،
الــذي تعتقــد أنــه أفغانــي املنشــأ .ووفقــا ملــا أفــاد بــه املكتــب املعنــي
باملخــدرات واجلرميــة ،يبــدو أن حجــم الصنــع الســري للميثامفيتامــن
فــي جمهوريــة إيــران اإلســامية ،التــي ال تــزال تضبــط فيهــا أكبــر كميــة
مــن امليثامفيتامــن ،آخــذ فــي االنخفــاض.
 –666وتكــرر الهيئــة اإلعــراب عــن قلقهــا إزاء االجتــار بـ “الكابتاغــون”
املغشــوش وإنتاجــه ،اللذيــن مــا زاال يتــركان آثــارا ســلبية علــى بلــدان
الشــرق األوســط ،التــي لــم تعــد أســواقا “للكابتاغــون” فحســب،
بــل أصبحــت بشــكل متزايــد بلــدان منشــأ لهــذه املــادة أيضــا .وميكــن
ً
تفســير ذلــك جزئيــا بانعــدام االســتقرار السياســي املســتمر والنزاعــات
التــي لــم حتــل فــي بعــض أجــزاء تلــك املنطقــة دون اإلقليميــة .وفــي عــدة
ضبطيــات بــارزة نفــذت فــي الشــرق األوســط فــي عــام  2019وأوائــل
عــام ُ ،2020
اعت ِقــد أن مــادة “الكابتاغــون” التــي ضبطــت مصنوعــة فــي
لبنــان أو فــي اجلمهوريــة العربيــة الســورية .وخــال النصــف األول مــن
عــام  ،2020ضبطــت إدارة مكافحــة املخــدرات فــي األردن  11,5مليــون
حبــة “كابتاغــون” ،كان معظمهــا فــي املحافظــات الشــمالية مــن األردن،
بالقــرب مــن احلــدود مــع اجلمهوريــة العربيــة الســورية ،أو فــي محافظــة
العقبــة ،بالقــرب مــن احلــدود مــع إســرائيل واململكــة العربيــة الســعودية.
وإضافــة إلــى ذلــك ،فــي شــهر حزيران/يونيــه  ،2019ضبــط  2,1كيلوغــرام
مــن امليثامفيتامــن البلــوري فــي أربــع ضبطيــات نفــذت فــي عمــان.
وفــي الفتــرة بــن متوز/يوليــه  2019وحزيران/يونيــه  ،2020ضبــط لبنــان
حوالــي  1,8مليــون حبــة “كابتاغــون” و 2 990حبــة “إكستاســي” .وقد اقترن
معظــم الضبطيــات بالقبــض علــى أفــراد مــن لبنــان أو مــن اجلمهوريــة
العربيــة الســورية .وفــي إحــدى احلــاالت ،كان “الكابتاغــون” الــذي ضبــط
متوجهــا إلــى الســودان ،وفــي حالــة أخــرى ،إلــى اململكــة املتحــدة ،وفــي عــدة
حــاالت أخــرى ،إلــى اململكــة العربيــة الســعودية أو دول اخلليــج األخــرى.
وفــي حزيران/يونيــه  ،2019فككــت قــوى األمــن الداخلــي اللبنانــي شــبكة
تهريــب “كابتاغــون” وألقــت القبــض علــى مهــرب مخـ ِّـدرات بــارز فــي ســهل
البقــاع .ويشــتبه فــي أنــه هــرب شــحنات كبيــرة مــن “الكابتاغــون” إلــى ســتة
بلــدان علــى األقــل (اإلمــارات العربيــة املتحــدة والســودان وقطــر ومصــر
واململكــة العربيــة الســعودية واليمــن) .وأبلغــت عمــان والكويــت أيضــا عــن
ضبــط حبــوب “كابتاغــون” خــال النصــف األول مــن عــام  .2020وال تــزال
بلــدان هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة تواجــه حتديــات تتعلــق باالجتــار
بالترامــادول وتعاطيــه ،وإن كانــت البيانــات الرســمية فــي هــذا الصــدد
ال تــزال قليلــة للغايــة.
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 –667وفــي متوز/يوليــه  ،2020ضبطــت الشــرطة فــي إيطاليــا كميــة
قياســية تبلــغ  14طنــا مــن األمفيتامينــات ،مبــا فــي ذلــك أكثــر مــن
 84مليــون قــرص “كابتاغــون” تزيــد قيمتهــا علــى مليــار دوالر ،تشــتبه
الســلطات اإليطاليــة فــي أنهــا صنعــت فــي اجلمهوريــة العربيــة الســورية
وكانــت متجهــة إلــى األســواق األوروبيــة علــى أن تســتخدم العائــدات
املتأتيــة منهــا لتمويــل تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام
(داعــش) .وكانــت األقــراص مخبــأة فــي أســطوانات كبيــرة مصنوعــة مــن
الــورق ومــن الصلــب ،ونقلــت إلــى مينــاء ســاليرنو فــي جنــوب إيطاليــا،
حيــث ضبطتهــا الشــرطة .ووفقــا ملــا جــاء فــي البيانــات اإلعالميــة التــي
صــدرت عــن الســلطات اإليطاليــة ،فــإن جائحــة كوفيــد– 19قــد تكــون
أوقفــت صنــع املخــدرات االصطناعيــة وتوزيعهــا فــي أوروبــا ،مما دفــع
العديــد مــن املهربــن إلــى التحــول إلــى اجلمهورية العربية الســورية ،حيث
ال يبــدو أن هــذا النــوع مــن الصنــع قــد تأثــر باجلائحــة .وعلــى الرغــم مــن
أن التوصــل إلــى أي اســتنتاجات قاطعــة ســابق ألوانــه ،فالقيــود املفروضــة
علــى حركــة األشــخاص والســلع واخلدمــات عبــر احلــدود فيمــا يتصــل
بكوفيــد– 19قــد تكــون قــد عطلــت إمــدادات الســائف املســتخدمة فــي
صنــع املخــدرات االصطناعيــة علــى نحــو غيــر مشــروع فــي املنطقــة دون
اإلقليميــة ،مبــا فــي ذلــك فــي اجلمهوريــة العربيــة الســورية ولبنــان.
 –668وأفــادت تركيــا ،التــي تقــع علــى الــدرب املســتخدم فــي تهريــب
“الكابتاغــون” إلــى أنحــاء مختلفــة مــن الشــرق األوســط ودول اخلليــج،
بحــدوث انخفــاض كبيــر فــي كميــة “الكابتاغــون” التــي ضبطــت علــى
أراضيهــا فــي الســنوات األخيــرةُ .ويعتقــد أن العمليــات املنفــذة عبــر
احلــدود وزيــادة التدابيــر األمنيــة املتخــذة للقضــاء علــى التهديــدات
األمنيــة التــي تواجههــا تركيــا مــن جــراء احلــرب األهليــة الدائــرة فــي
اجلمهوريــة العربيــة الســورية هــي الســبب فــي هــذا االنخفــاض،
مما دفــع املهربــن إلــى اختيــار دروب بديلــة .وفــي الوقــت نفســه ،شــهدت
تركيــا ،التــي حتــدث فيهــا زيــادة مســتمرة فــي مضبوطــات امليثامفيتامــن
ً
منــذ عــام  ،2016زيــادة حــادة (الضعفــن تقريبــا) فــي مضبوطــات تلــك
ً
املــادة فــي عــام  ،2019مقارنــة بعــام  .2018فقــد اســتأثرت تركيــا فــي
عــام  2019بأكبــر مضبوطــات للميثامفيتامــن علــى اإلطــاق؛ إذ بلغــت
نحــو  1طــن .ويعتقــد اخلبــراء فــي تركيــا أن هــذه املــادة ستشــكل أكبــر
تهديــد يواجهــه البلــد علــى املــدى القريــبُ .ويضبــط امليثامفيتامــن
ً
البلــوري ،وهــو أكثــر أشــكال امليثامفيتامــن شــيوعا فــي تركيــا ،فــي املقــام
األول فــي املناطــق املتاخمــة جلمهوريــة إيــران اإلســاميةُ .ويعتقــد أن
معظــم امليثامفيتامــن املضبــوط فــي تركيــا منشــأه جمهوريــة إيــران
اإلســامية وبلــدان فــي أوروبــا.
َّ
َّ
 –669وفــي عــام  ،2019ظــل إجمالــي كميــة القنــب وراتنــج القنــب
املضبوطــة يســتأثر بغالبيــة مضبوطــات املخــدرات مــن حيــث الــوزن،
وذلــك فــي أراضــي الــدول األعضــاء فــي املركــز اإلقليمــي للمعلومــات
والتنســيق فــي آســيا الوســطى .وعلــى الرغــم مــن القيــود املفروضــة علــى
ُ
الســفر وغيرهــا مــن تدابيــر احلمايــة التــي نفــذت فــي الــدول األعضــاء
فــي املركــز اإلقليمــي نتيجــة جلائحــة كوفيــد– ،19يعتقــد خبــراء املركــز أن
َّ
َّ
القنــب وراتنــج القنــب ســيظالن يشــكالن غالبيــة مضبوطــات املخــدرات

َّ
َّ
فــي املنطقــة فــي عــام  .2020وبلغــت مضبوطــات القنــب وراتنــج القنــب
 55طنــا مــن أصــل  66,3طــن مخـ ِّـدرات ضبطــت فــي عــام .2019
وفــي عــام  ،2018ضبطــت الــدول األعضــاء فــي املركــز اإلقليمــي حوالــي
َّ
َّ
 52طنــا مــن القنــب وراتنــج القنــب .وفــي أذربيجــان وطاجيكســتان فــي
عــام  ،2019شــكلت األفيونيــات غالبيــة مضبوطــات املخــدرات مــن حيــث
َّ
الــوزن ،فــي حــن اســتأثرت املخــدرات املنتميــة إلــى فئــة القنــب بغالبيــة
مضبوطاتهــا فــي الــدول األعضــاء األخــرى فــي املركــز.
َّ
 –670وضبــط ما مجموعــه  4,4أطنــان مــن راتنــج القنــب فــي الــدول
األعضــاء فــي املركــز اإلقليمــي فــي عــام  ،2019وهــو ما ميثــل تراجعــا
ً
بنســبة  3,8فــي املائــة مقارنــة مبضبوطــات عــام  .2018وانخفضــت كميــة
ً
ً
َّ
راتنــج القنــب املضبوطــة انخفاضــا كبيــرا فــي طاجيكســتان ،حيــث كانــت
 1,3طــن فــي عــام  ،2018فأصبحــت  608كيلوغرامــات فــي عــام .2019
َّ
وفــي عــام  ،2019انخفضــت كذلــك مضبوطــات راتنــج القنــب فــي
ً
أذربيجــان (مــن  89كيلوغرامــا فــي عــام  2018إلــى  23كيلوغرامــا فــي
ً
عــام  ،)2019وكازاخســتان (مــن  839كيلوغرامــا فــي عــام  2018إلــى
 709كيلوغرامات في عام  ،)2019وقيرغيزستان (من  205كيلوغرامات
فــي عــام  2018إلــى  170كيلوغرامــا فــي عــام  ،)2019ولكنهــا زادت فــي
أوزبكســتان (مــن  61كيلوغرامــا فــي عــام  2018إلــى  112كيلوغرامــا فــي
عــام .)2019
 –671ومــن بــن الــدول األعضــاء فــي املركــز اإلقليمــي ،انخفضــت
َّ
مضبوطــات القنــب فــي عــام  2019فــي كازاخســتان (مــن  17طنــا فــي
عــام  2018إلــى  9,6أطنــان فــي عــام  ،)2019وقيرغيزســتان (مــن 2,3
طــن فــي عــام  2018إلــى  1,3طــن فــي عــام  ،)2019وطاجيكســتان (مــن
 496كيلوغرامــا فــي عــام  2018إلــى  60كيلوغرامــا فــي عــام ،)2019
وطاجيكســتان (مــن  496كيلوغرامــا فــي عــام  2018إلــى  60كيلوغرامــا
فــي عــام  ،)2019ولكنهــا زادت فــي أذربيجــان (مــن  756كيلوغرامــا فــي
عــام  2018إلــى  822كيلوغرامــا فــي عــام  ،)2019وأوزبكســتان (مــن 600
كيلوغــرام فــي عــام  2018إلــى  736كيلوغرامــا فــي عــام .)2019
َّ
 –672وال تــزال أفغانســتان منشــأ رئيســيا لراتنــج القنــب علــى الصعيــد
َّ
العاملــي ،وتفيــد التقاريــر بأنهــا منشــأ راتنــج القنــب فــي  19فــي املائــة
َّ
مــن البلــدان التــي أبلغــت عــن ضبــط كميــات مــن راتنــج القنــب فــي
الفتــرة  2018–2014علــى اختــاف موقعهــا حــول العالــم .وأفغانســتان
َّ
هــي ،علــى وجــه اخلصــوص ،بلــد املنشــأ للقنــب املتجــه إلى آســيا الوســطى
ُ
وجنــوب القوقــاز وأوروبــا .أمــا البلــدان اآلخــران اللــذان أبلــغ عــن أنهمــا
َّ
بلــدا منشــأ ،فهمــا باكســتان ولبنــان .وراتنــج القنــب الــذي منشــؤه ســهل
البقــاع فــي لبنــان يتجــر بــه أساســا فــي الشــرق األوســط ،وبدرجــة أقــل
فــي غــرب أوروبــا ووســطها.
َّ
 –673وأفــادت جمهوريــة إيــران اإلســامية بــأن راتنــج القنــب املضبــوط
علــى أراضيهــا منشــؤه أفغانــي بصــورة رئيســية ،وباكســتاني بدرجــة أقــل.
َّ
وفــي عــام ُ ،2018و ِّجهــت نســبة تبلــغ نحــو  65فــي املائــة مــن راتنــج القنــب
ا ُملهـ َّـرب مــن جمهوريــة إيــران اإلســامية إلــى بلــدان فــي شــبه اجلزيــرة
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العربيــةِّ ،
ووجهــت نســبة تبلــغ  15فــي املائــة منــه إلــى جنــوب القوقــاز.
َّ
وكان الغــرض مــن عشــرين فــي املائــة مــن القنــب املضبــوط فــي جمهوريــة
إيــران اإلســامية هــو االســتهالك املحلــي.
 –674وأفــادت تركيــا بــأن العمليــات الناجحــة التــي نفذتهــا وحــدات
إنفــاذ القانــون فــي البلــد فــي الســنوات األخيــرة قــد أثمــرت انخفاضــا
َّ
كبيــرا فــي توافــر القنــب داخــل تركيــا ،باســتثناء مــادة “ســكنك”
(“ ،)”skunkالتــي هــي شــكل مــن أشــكال القنــب قــوي املفعــول للغايــة.
وقــد دفــع هــذا التطــور جتــار املخــدرات إلــى بــدء تهريــب “االســكنك” مــن
أجــل تلبيــة الطلــب املحلــي .وارتفعــت مضبوطــات “االســكنك” املهربــة
ً
بنحــو  14ضعفــا فــي عــام  2019مقارنــة بعــام  ،2017وب 1,5ـ ضعــف
ً
مقارنــة بعــام .2018
 –675وواصلــت دول آســيا الوســطى اإلبــاغ عــن زيــادة االجتــار
باملخــدرات االصطناعيــة ،مبــا فيهــا املؤثــرات النفســانية اجلديــدة،
داخــل أراضيهــا .وفــي الفتــرة مــن  21تشــرين األول/أكتوبــر إلــى
 21تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2019نفــذت الــدول األعضــاء فــي املركــز
اإلقليمــي عمليــة دوليــة ،أطلــق عليهــا اســم “ريفلكــس– ،”2019بهــدف
مكافحــة انتشــار املؤثــرات النفســانية اجلديــدة وغيرهــا مــن املخــدرات
ً
ُ
االصطناعيــة .ونتيجــة لهــذه العمليــة ،فــكك مختبــر لصنــع املخــدرات
االصطناعيــة ،وألقــي القبــض علــى أعضــاء جماعــة إجراميــة منظمــة
عبــر وطنيــة ضالعــة فــي توزيــع أنــواع جديــدة مــن املخــدرات علــى شــبكة
اإلنترنــت فــي منطقــة آســيا الوســطى دون اإلقليميــة.
ِّ
ُ
 –676وأفــادت طاجيكســتان بظهــور نهــج جديــدة لبيــع املؤثــرات
النفســانية اجلديــدة ،مبــا فــي ذلــك نهــج تفــادي التســليم باليــد وذلــك
بوضــع املخــدرات فــي مخابــئ ودفــع ثمنهــا عبــر اإلنترنــت .ويفيــد تقييــم
ِّ
طاجيكســتان بــأن املؤثــرات النفســانية اجلديــدة وغيرهــا مــن العقاقيــر
االصطناعيــة املصنوعــة فــي الســنتني األخيرتــن علــى نحــو غيــر مشــروع
منشــؤها أوروبــا بصــورة رئيســية ،باإلضافــة إلــى أفغانســتان.
 –677وأفــادت كازاخســتان بــأن عــام  2019واألشــهر الثالثــة األولــى
مــن عــام  2020اتســمت بحــدوث زيــادة كبيــرة فــي انتشــار املخــدرات
االصطناعيــة .ومنــذ بدايــة عــام  ،2019ســجلت كازاخســتان نحــو
 380جرميــة جنائيــة تتعلــق باالجتــار باملخــدرات االصطناعيــة علــى
أراضيهــا ،حيــث ضبــط ما يقــرب مــن  40كيلوغرامــا مــن هــذه املــواد،
أي ما يعــادل  75 000جرعــة منفــردة .وفــي عــام  ،2019ضبــط
 111غراما من الفنتانيل و 500غرام من ميثيلني ديوكســي ميثامفيتامني
و 6,9كيلوغرامــات مــن البيروفاليــرون فــي كازاخســتان.
 –678وميكــن االطــاع علــى اســتعراض شــامل حلالــة مراقبــة
الســائف والكيمياويــات التــي يكثــر اســتخدامها فــي صنــع العقاقيــر
املخـ ِّـدرة واملؤثــرات العقليــة علــى نحــو غيــر مشــروع فــي غــرب آســيا فــي
تقريــر الهيئــة لعــام  2020عــن تنفيــذ املــادة  12مــن اتفاقيــة ســنة .1988

	–5الوقاية والعالج
 –679خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،افتتحــت إدارة خفــض الطلــب
علــى املخــدرات التابعــة لــوزارة الصحــة العامــة فــي أفغانســتان ،بدعــم مــن
األمم املتحــدة ،خمســة مراكــز للعــاج مــن تعاطــي املخــدرات فــي البلــد.
وتقــدم املراكــز خدمــات الوقايــة والعــاج مــن االضطرابــات الناجمــة عــن
تعاطــي املخــدرات فــي أوســاط األطفــال وأســرهم.
 –680وفــي عــام  ،2019واصلــت جمهوريــة إيــران اإلســامية تنفيــذ
مجموعــة مــن التدابيــر للوقايــة مــن اضطرابــات تعاطــي املخــدرات
وعالجهــا وإعــادة تأهيــل مــن يعانــون مــن هــذه االضطرابــات .وقــد نفــذ
مشــروع يــد العــون ( )Helping Handsحتــت رعايــة املقــر الرئيســي
ملكافحــة املخــدرات فــي جمهوريــة إيــران اإلســامية بهــدف بــث وتعزيــز
اإلحســاس باملســؤولية الفرديــة واالجتماعيــة واحلــث علــى املشــاركة فــي
جهــود الوقايــة مــن تعاطــي املخــدرات .وفــي إطــار هــذا املشــروع ،نفــذت
أنشــطة مختلفــة ،مبــا فــي ذلــك فعاليــات ثقافيــة ورياضيــة ،وحلقــات
دراســية عــن دور املنظمــات غيــر احلكوميــة ،وبرامــج التدريــب املهنــي.
 –681وفي تشرين الثاني/نوفمبر  ،2019عقد املكتب املعني باملخدرات
واجلرميــة ،فــي دوشــانبي ،فــي إطــار برنامجــه اإلقليمــي ألفغانســتان
والبلــدان املجــاورة ،واحتفــاال باليــوم العاملــي للطفــل ،حلقــة عمــل تدريبيــة
ملــدة ثالثــة أيــام حتــت عنــوان “عــاج األطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل
تعاطــي املخــدرات ،مــع إيــاء اهتمــام خــاص للمخــدرات االصطناعيــة”.
وأبــرزت حلقــة العمــل أهميــة اســتحداث تدخــات علميــة قائمــة على األدلة
فيمــا يتعلــق بالوقايــة والعــاج وإعــادة التأهيــل .وخــال حلقــة العمــل ،عــزز
املشــاركون مــن أفغانســتان وأوزبكســتان وإيــران (جمهورية–اإلســامية)
وباكســتان وطاجيكســتان وقيرغيزســتان وكازاخســتان معرفتهــم بعــاج
األطفــال املصابــن باضطرابــات تعاطــي املخــدرات.
 –682وفــي إطــار البرنامــج اإلقليمــي ألفغانســتان والبلــدان
املجــاورة أيضــا ،عقــد املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة فــي أملاتــي
بكازاخســتان ،فــي كانــون األول/ديســمبر  ،2019اجتماعــا لفريــق خبــراء
إقليمــي بشــأن تبــادل اخلبــرات فــي مجــال تنفيــذ برنامــج تعزيــز األســر
وأفضــل املمارســات فــي مجــال الوقايــة مــن تعاطــي املخــدرات فــي
أوســاط الشــباب .وناقــش ممثلــون عــن قطاعــات إنفــاذ القانــون والتعليــم
والصحــة فــي أفغانســتان وأوزبكســتان وإيــران (جمهورية–اإلســامية)
وباكســتان وتركمانســتان وطاجيكســتان وقيرغيزســتان وكازاخســتان
وتبادلــوا اخلبــرات فــي مجــال تنفيــذ البرامــج فيمــا يتصــل بالتدخــات
األســرية والقائمــة علــى األدلــة .وســلط املشــاركون الضــوء علــى احلاجــة
إلــى جمــع البيانــات والرصــد والتحليــل فيمــا يتعلــق بتنفيــذ التدخــات
الوقائيــة القائمــة علــى األدلــة.
 –683وفــي شــباط/فبراير  ،2020أطلقــت أوزبكســتان حملــة ملــدة
شــهر ركــزت علــى الوقايــة مــن املخــدرات فــي أوســاط الشــباب .وفــي
إطــار احلملــة ،عقــدت جلســات مواضيعيــة شــارك فيهــا ممثلــون عــن
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الســلطات املختصــة والطــاب واملعلمــن ،وكذلــك فعاليــات رياضيــة حتــت
شــعار “نحــن ضــد املخــدرات!” ونشــرت وســائل إيضــاح بصريــة ،وبثــت
أفــام فيديــو وبرامــج تلفزيونيــة للتوعيــة ،ونشــرت مقــاالت ذات صلــة
فــي وســائل اإلعــام املطبوعــة .وخــال احلملــة ،قــام ممثلــون عــن املركــز
الوطنــي لتحليــل املعلومــات املتعلقــة مبراقبــة املخــدرات ووزارة الداخليــة،
إلــى جانــب اللجــان اإلقليميــة ملراقبــة املخــدرات والهيئــات املحليــة التابعــة
لــوزارة التعليــم العــام ووزارة التعليــم العالــي والثانــوي املتخصــص ،بتنفيــذ
أكثــر مــن  16 000نشــاط وقائــي فــي املؤسســات التعليميــة ،ضمــت أكثــر
مــن  2,2مليــون شــخص.
 –684وبدعــم مــن مكتــب برنامــج منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا
فــي بيشــكيك ،نظمــت دائــرة مكافحــة االجتــار غيــر املشــروع باملخــدرات
التابعــة لــوزارة الداخليــة فــي قيرغيزســتان ،باالشــتراك مــع املؤسســات
التعليميــة القيرغيزيــة ،فــي إطــار حملــة مدتهــا شــهر مكرســة لالحتفــال
باليــوم الدولــي ملكافحــة تعاطــي املخــدرات واالجتــار غيــر املشــروع بهــا،
مســابقات بــن تالميــذ املــدارس بشــأن موضــوع “ندعــم قيرغيزســتان
ً
متمتعــة بالصحــة!” .ونظــرا إلــى أن املــدارس ومؤسســات التعليــم العالــي
فــي قيرغيزســتان قــد أغلقــت أبوابهــا فــي آذار/مــارس  2020فــي ســياق
جائحــة كوفيــد– ،19فقــد ُعقــدت منــذ ذلــك الوقــت أحــداث للوقايــة مــن
تعاطــي املخــدرات باســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي.
 –685ووفقــا ملــا أفــاد بــه املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،أبلغــت
بلــدان فــي جنــوب غــرب آســيا عــن نقــص فــي املخــدرات فــي الســوق
غيــر املشــروعة بســبب التدابيــر املتخــذة الحتــواء جائحــة كوفيــد– ،19مبــا
فــي ذلــك نقــص الهيرويــن علــى مســتوى البيــع بالتجزئــة ،مما قــد يــؤدي
إلــى زيــادة اســتهالك املــواد الضــارة املنتجــة محليــا ،وكذلــك إلــى تعاطــي
املخــدرات بأمنــاط أكثــر ضــررا فــي أوســاط مــن يعانــون مــن اضطرابــات
ناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات.
ً
 –686وشــهدت منطقــة آســيا الوســطى دون اإلقليميــة أيضــا آثــارا
َّ
خلفتهــا جائحــة كوفيــد– 19علــى أمنــاط تعاطــي املخــدرات .فعلــى
ســبيل املثــال ،انتهــى املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة إلــى أن تعاطــي
العقاقيــر الصيدالنيــة فــي أوزبكســتان قــد ازداد زيــادة كبيــرة .وشــهدت
املنطقــة دون اإلقليميــة أيضــا زيــادة فــي اســتخدام قلويــد األفيــون املحلــي
الصنع ،املســتخرج من بذور اخلشــخاش املتاحة على نحو مشــروع والتي
تســتخدمها صناعــة األغذيــة علــى نطــاق واســع للتزيــن وإكســاب النكهــة.
وعمومــا ،ونتيجــة لهــذه اجلائحــة ،ســعى متعاطــو املخــدرات بنشــاط
إلــى العثــور علــى بدائــل للمــواد غيــر املشــروعة الشــائعة ،مثــل الكحــول
والعقاقيــر الصيدالنيــة واألفيــون املســتخرج واملــواد االصطناعيــة.
 –687ووفقــا ملــا أفــاد بــه املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،أدت
جائحــة كوفيــد– 19وتدابيــر التصــدي لهــا التــي اتخــذت في آســيا الوســطى
إلــى إحــداث تغيــرات فــي أمنــاط احلصــول علــى املــواد غيــر املشــروعة.
وقــد اســتخدمت شــبكة اإلنترنــت والتكنولوجيــات ذات الصلــة ،مبــا فــي
ذلــك منصــات الرســائل واملحافــظ اإللكترونيــة ،بشــكل متزايــد لشــراء

املؤثــرات النفســانية .وقــد أدت الزيــادة فــي أســعار املخــدرات إلــى انضمــام
متعاطــي املخــدرات إلــى مجموعــات لشــراء تلــك املــواد .وحدثــت كذلــك
زيــادة فــي تواتــر تعاطــي املخــدرات غيــر املشــروعة فــي املنــازل ،مما قــد
أدى إلــى نشــوب نزاعــات خطيــرة داخــل األســر .غيــر أن املكتــب املعنــي
باملخــدرات واجلرميــة أفــاد بــأن بعــض متعاطــي مــواد اإلدمــان قــد قللــوا
مــن هــذا التعاطــي خوفــا مــن أن تصبــح أســرهم وأصدقاؤهــم علــى علــم به.
 –688وقــد يكــون مــن نتائــج االنخفــاض الكبيــر فــي عــرض املخــدرات
التــي كانــت تســتخدم عــادة فــي آســيا الوســطى ،وكذلــك االنخفــاض فــي
نقائهــا والزيــادة فــي تكاليفهــا ،أن شــهدت بلــدان آســيا الوســطى زيــادة
فــي الطلــب علــى العــاج .وفــي الوقــت نفســه ،أدت التدابيــر املتعلقــة
بكوفيــد– ،19مثــل القيــود املفروضــة علــى التنقــل ،وتغييــر اســتخدام
َ
األسـ َّـرة فــي مرافــق العــاج مــن تعاطــي املخــدرات ،وقصــر دخــول
املستشــفيات علــى احلــاالت الطارئــة ،إلــى محدوديــة توافــر خيــارات
العــاج املتاحــة ملتعاطــي املخــدرات .كمــا حــدث انخفــاض فــي نطــاق
اخلدمــات املقدمــة فــي ســياق العــاج مــن املخــدرات والبرامــج الراميــة
إلــى احلــد مــن العواقــب الصحيــة واالجتماعيــة الســلبية املترتبــة علــى
تعاطيهــا ،وزيــادة فــي خدمــات املشــورة املقدمــة عبــر اإلنترنــت .وقــد أدت
هــذه التحديــات إلــى زيــادة الطلــب علــى تدريــب املوظفــن املعنيــن علــى
تقــدمي اخلدمــات املتصلــة باملخــدرات عبــر اإلنترنــت ،وعلــى التدخــات
الطبيــة وغيــر الطبيــة املخصصــة لعــاج متعاطــي املخــدرات االصطناعيــة
بســبب ارتفــاع معــدل انتشــار االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي
املخــدرات االصطناعيــة.
 –689وفــي عــام  ،2019اســتمر االجتــاه التنازلــي فــي عــدد املســجلني
فــي مرافــق العــاج مــن املخــدرات فــي جميــع الــدول األعضــاء فــي املركــز
ً
اإلقليمــي تقريبــا ،باســتثناء أذربيجــان .وانخفــض العــدد فــي كازاخســتان
ً
بنســبة  12في املائة (حيث كان  22 748شــخصا في عام  ،2018فأصبح
 20 003فــي عــام  ،)2019وفــي قيرغيزســتان بنســبة  1,4فــي املائــة
(حيــث كان  8 564فــي عــام  ،2018فأصبــح  8 448فــي عــام  ،)2019وفــي
طاجيكســتان بنســبة  11,3فــي املائــة (حيــث كان  6 059فــي عــام ،2018
فأصبــح  5 375فــي عــام  ،)2019وفــي أوزبكســتان بنســبة  7,2فــي املائــة
(حيــث كان  6 142فــي عــام  ،2018فأصبــح  5 698فــي عــام .)2019
وفــي العــام نفســه ،أبلغــت طاجيكســتان وقيرغيزســتان وكازاخســتان
ً
عــن انخفــاض فــي عــدد األشــخاص الذيــن ســجلوا حديثــا بوصفهــم مــن
ً
املرتهنــن للمخــدرات مقارنــة بالعــام الســابق ،فــي حــن أبلغــت أذربيجــان
وأوزبكســتان عــن حــدوث زيــادات فــي عددهــم.
 –690وأفــادت طاجيكســتان بــأن نحــو  55فــي املائــة مــن األشــخاص
املســجلني فــي البلــد بوصفهــم مــن املرتهنــن للمخــدرات هــم مــن متعاطــي
املخــدرات عــن طريــق احلقــن .وقــد شــهد عــدد املرتهنــن للمخــدرات فــي
طاجيكســتان انخفاضــا فــي الســنوات األخيــرة.
 –691ولوحــظ اجتــاه مماثــل فــي االنخفــاض فــي عــدد متعاطــي
املخــدرات عــن طريــق احلقــن فــي أوزبكســتان .ومــن بــن متعاطــي
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املخــدرات املســجلني فــي البلــد ،شــكل املرتهنــون للقنبينــات أكبــر فئــة
ً
( 3 982شــخصا ،أو  69,9في املائة من متعاطي املخدرات املســجلني في
ً
عــام  ،2019و 4 169شــخصا ،أو  67,9فــي املائــة مــن متعاطــي املخــدرات
املســجلني فــي عــام )2018؛ وبلــغ عــدد املرتهنــن للمــواد األفيونيــة
 1 418شــخصا ،أو  24,9فــي املائــة مــن متعاطــي املخــدرات املســجلني فــي
عــام  ،2019و 1 684شــخصا ،أو  27,4فــي املائــة مــن متعاطــي املخــدرات
املســجلني فــي عــام  .2018وانخفــض عــدد متعاطــي الهيرويــن  1,8مــرة،
ً
ً
وبلــغ  536شــخصا فــي عــام  ،2019مقابــل  979شــخصا فــي عــام ،2018
وبلغــت نســبتهم مــن إجمالــي عــدد متعاطــي املخــدرات املســجلني  9,4فــي
ً
املائــة فــي عــام  ،2019مقارنــة بنســبتهم البالغــة  15,9فــي املائــة فــي
عــام  .2018وأبلغــت أوزبكســتان أيضــا عــن زيــادة فــي الســنوات األخيــرة
فــي اســتهالك القنبينــات االصطناعيــة واملســتحضرات الصيدالنيــة
املحتويــة علــى املؤثــرات األفيونيــة.
 –692وأبلغــت تركيــا عــن قلقهــا البالــغ إزاء تزايــد اســتخدام املؤثــرات
النفســانية اجلديــدة ،وخصوصــا فــي أوســاط الشــباب فــي الســنوات
األخيــرة ،كمــا أن التصــدي لهــذا اخلطــر املســتجد أصبــح أحــد املجــاالت
ذات األولويــة فــي اجلهــود الوطنيــة التــي يبذلهــا البلــد ملكافحــة مشــكلة
ً
املخــدرات .وأشــارت تركيــا أيضــا إلــى تزايــد اســتخدام اإلنترنــت الرتــكاب
جرائــم ذات صلــة باملخــدرات.
 –693وانتهــى املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة إلــى أن انتشــار
فيــروس نقــص املناعــة البشــرية علــى الصعيــد هــذه املنطقــة دون
اإلقليميــة فــي أوســاط متعاطــي املخــدرات عــن طريــق احلقــن ال يــزال
فــي أعلــى مســتوياته حتــى اآلن فــي جنــوب غــرب آســيا ( 29,5فــي املائــة).
وفــي جنــوب غــرب آســيا والشــرق األوســط ،جتــاوز معــدل انتشــار تعاطــي
األفيونيــات فــي الســنة املاضيــة ،البالــغ  1,8فــي املائــة ،املتوســط العاملــي
وهــو  0,6فــي املائــة.
 –694ويبدو أن تعاطي امليثامفيتامني في أفغانستان آخذ في االزدياد،
وعلــى غــرار احلالــة التــي لوحظــت فــي جمهوريــة إيــران اإلســامية ،كثيــرا
ما يســتخدم امليثامفيتامــن فــي أفغانســتان بالتزامــن مــع األفيونيــات بغيــة
التخفيــف مــن اآلثــار اجلانبيــة الســلبية لتعاطــي األفيونيــات.
 –695وقــد شــهد العــراق زيــادة فــي تعاطــي امليثامفيتامــن البلــوري
فــي الســنوات األخيــرة ،وال ســيما فــي محافظــة البصــرة .وأكثــر أنــواع
املخــدرات تعاطيــا فــي العــراق هــي املنشــطات األمفيتامينيــة ،مــع تربــع
امليثامفيتامــن ( 32فــي املائــة مــن جميــع املنشــطات األمفيتامينيــة)
والفينيثيلــن ( 14فــي املائــة) علــى رأس قائمــة أكثــر املخــدرات انتشــارا.
وقــد اسـ ُـتبينت عــدة أســباب النتشــار تعاطــي املخــدرات فــي العــراق،
مــن بينهــا الضغــوط النفســية واإلجهــاد الشــديد الــذي يعانــي منــه
الســكان العراقيــون نتيجــة للتهديــدات األمنيــة والظــروف االجتماعيــة
واالقتصاديــة غيــر املســتقرة التــي يواجهونهــا.

 –696وال يــزال االجتــار بالترامــادول وتعاطيــه ،وهــو مســكن أفيونــي
غيــر خاضــع للمراقبــة الدوليــة ،ميارســان فــي دولــة فلســطني ،وال ســيما
فــي غــزة ،إضافــة إلــى االجتــار باملؤثــرات األفيونيــة االصطناعيــة
وتعاطيهــا فــي الضفــة الغربيــة .وبغيــة التصــدي لهــذه التحديــات ،أنشــئ
املركــز الوطنــي لتأهيــل املدمنــن فــي فلســطني فــي عــام  ،2019وقــدم
املركــز خدمــات إلــى نحــو  260مــن متعاطــي املخــدرات خــال الفتــرة
املشــمولة بالتقريــر .وواصــل املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة دعــم
ً
أعمــال املركــز ،بتوفيــر التدريــب وغيرهــا مــن الوســائل .وإضافــة إلــى
ذلــك ،واصــل املكتــب دعــم مركــز العــاج ببدائــل املؤثــرات األفيونيــة،
الــذي افتتــح فــي عــام  ،2015والــذي يخــدم حاليــا نحــو  230مــن متعاطــي
املخــدرات فــي املجتمعــات املحليــة والبيئــات املغلقــة.
 –697وفــي شــباط/فبراير  ،2020عقــد رئيــس أفغانســتان االجتمــاع
األول للجنــة العليــا ملكافحــة املخــدرات واملســكرات وترأســه .وخــال
االجتمــاع ،حــدد الرئيــس اإلجــراءات الراميــة إلــى مكافحــة االجتــار
باملخــدرات وتعاطيهــا باعتبــاره إحــدى األولويــات اخلمــس حلكومتــه،
مشــددا علــى ضــرورة تعزيــز أوجــه التــآزر بــن قطاعــات الصحــة والعــدل
ً
واألمــنُ .
وســلط الضــوء أيضــا خــال االجتمــاع علــى احلاجــة إلــى توطيــد
أواصــر التعــاون اإلقليمــي.

هاء–	أوروبا
اتخذت عدة بلدان في أوروبا خطوات نحو إباحة استعمال القنب ألغراض غير
طبية ،مبا يخالف أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات.
تشير األدلة إلى أن صنع املخدرات االصطناعية يتزايد في بلدان شرق أوروبا،
حيث شهدت عدة بلدان تفكيك عمليات من النطاقني الصغير والكبير على
السواء.
ُ
في إطــار تقييم سريع لتأثير جائحة كوفيد– ،19أشير إلى تزايد استخدام
ُ
اإلنترنت والشبكة اخلفية لشراء املخدرات على نحو غير مشروع .وأشير أيضا
إلى تراجع في توافر خدمات العالج ملتعاطي املخدرات داخل هذه املنطقة؛
وقــد ُعــوض هــذا النقص في اخلــدمــات جزئيا عن طريق التطبيب عن بعد
وباالستعانة بنماذج مبتكرة أخرى لتقدمي اخلدمات العالجية.

	–1التطورات الرئيسية
 –698تســتعد هولنــدا إلطــاق برنامــج جتريبــي مدتــه أربــع ســنوات
إلنتــاج القنــب وتوزيعــه فــي البلــد ألغــراض غيــر طبيــة ،عــن طريــق
اعتمــاد التشــريعات املحليــة الالزمــة ،وبذلــك تصبــح أول بلــد أوروبــي
يبيــح ،علــى أســاس مؤقــت ،زراعــة وبيــع عقــار مخــدر خاضــع للمراقبــة
الدوليــة ألغــراض غيــر طبيــة فــي أجــزاء مــن أراضيــه .ووافقــت سويســرا
علــى إجــراء دراســة طويلــة األجــل للنظــر فــي اآلثــار املحتملــة لألخــذ
بنهــج مماثــل .وواصلــت لكســمبرغ العمــل علــى وضــع مشــروع قانــون
للغــرض نفســه.
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 –699وباإلضافــة إلــى بلــدان شــمال أوروبــا وغربهــا املعــروف عنهــا أنها
مــن بلــدان املنشــأ للمنشــطات األمفيتامينيــة ،بــدأت البلــدان فــي منطقــة
شــرق أوروبــا تكتشــف أعــدادا متزايــدة مــن عمليــات صنــع املخــدرات
االصطناعيــة غيــر املشــروعة فــي أراضيهــا .ففــي عــام  ،2019فككــت
أوكرانيــا ســت عمليــات كبيــرة احلجــم لصنــع املخــدرات غيــر املشــروعة،
مبــا فــي ذلــك عمليتــان واســعتا النطــاق شــملت كل منهمــا موقعــا لصنــع
امليثامفيتامــن وشــبكة لالجتــار بــه .واكتشــفت بيــاروس أربعــة مختبــرات
ســرية صغيــرة احلجــم ،فــي حــن اســتأصل االحتــاد الروســي بضعــة
مواقــع صغيــرة ومتوســطة احلجــم لصنــع امليثامفيتامــن واكتشــف العديــد
مــن املواقــع األخــرى الضالعــة فــي صنــع طائفــة متنوعــة مــن املنتجــات
النهائيــة ،منهــا امليفيــدرون وامليثــادون واأللفا–بيروليدينوفاليروفينــون
( .)α-PVPوفككــت قبــرص مختبــرا ســريا لصنــع امليثامفيتامــن ألول
مــرة فــي عــام .2020
 –700واســتنادا إلــى بيانــات ُجمعــت مــن خــال اســتقصاء علــى
اإلنترنــت وإلــى املعلومــات االســتخبارية الــواردة مــن ســلطات إنفــاذ
القانــون ،أصــدر املركــز األوروبــي لرصــد املخــدرات واإلدمــان ورقــة
مشــتركة مــع وكالــة االحتــاد األوروبــي للتعــاون فــي مجــال إنفــاذ القانــون
(اليوروبــول) تتضمــن تقييمــا ســريعا لتأثيــر جائحــة كوفيــد– 19فــي ســوق
املخــدرات فــي االحتــاد األوروبــي ،بعنــوان “أســواق املخــدرات فــي االحتــاد
األوروبــي :تأثيــر جائحــة كوفيــد– .”19ويبــدو أن القيــود املفروضــة علــى
الســفر وغيرهــا مــن تدابيــر التباعــد االجتماعــي قــد أدت إلــى نقــص فــي
بعــض املخــدرات وارتفــاع أســعارها (وهــو ما لوحــظ غالبــا علــى مســتوى
البيــع بالتجزئــة) .غيــر أنــه يبــدو أن أنشــطة االجتــار املتصلــة بتوفيــر
إمــدادات املخــدرات علــى مســتوى البيــع باجلملــة لــم تتوقــف .وأفضــت
اخلطــوات التــي اتخذتهــا اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة للتكيــف مــع
األوضــاع وضمــان عــدم توقــف اإلمــدادات إلــى تشــجيع منــو جتــارة
املخــدرات عبــر اإلنترنــت مــن خــال االتصــاالت املشــفرة ،وهــو ما يطــرح
حتديــات إضافيــة أمــام أجهــزة إنفــاذ القانــون.

	–2التعاون اإلقليمي
 –701اعتمــدت املفوضيــة األوروبيــة فــي  24متوز/يوليــه 2020
جــدول أعمــال االحتــاد األوروبــي وخطــة عملــه بشــأن املخــدرات للفتــرة
 ،2025–2021اللذيــن ِّ
يبينــا اإلطــار السياســي وأولويــات العمــل خــال
الســنوات اخلمــس املقبلــةُ .وحـ ِّـددت ثمانــي أولويــات اســتراتيجية فــي إطــار
ثالثة مجاالت للعمل( :أ) تعزيز األمن (بالتركيز على جميع جوانب االجتار
باملخــدرات)؛ (ب) زيــادة جهــود الوقايــة (مــن اآلثــار الضــارة للمخــدرات،
مبا فــي ذلــك الصــات بالعنــف)؛ (ج) معاجلــة األضــرار املرتبطــة باملخدرات
(مــن خــال إتاحــة العــاج ،واحلــد مــن املخاطــر واألضــرار ،واتبــاع نهــج
متــوازن إزاء مشــكلة املخــدرات فــي الســجون).
 –702وبالنظــر إلــى الزيــادة التــي تشــهدها املنطقــة فــي اســتخدام
تكنولوجيــات االتصــال املشــفرة مــن جانــب العصابــات املنظمــة الضالعــة

ُ ِّ
فــي االجتــار باملخــدرات ،شــكل فريــق حتقيــق مشــترك بــن ســلطات إنفــاذ
القانــون والســلطات القضائيــة فــي فرنســا وهولنــدا واليوروبــول ووحــدة
التعــاون القضائــي التابعــة لالحتــاد األوروبــي (اليوروجســت) لتفكيــك
شــبكة هاتفيــة مشــفرة تســتخدمها الشــبكات اإلجراميــة .وأفضــت هــذه
َّ
العمليــة إلــى احلصــول علــى كميــة كبيــرة مــن املعلومــات مكنــت الســلطات
مــن وقــف أنشــطة إجراميــة مزمعــة واســتهالل حتقيقــات جنائيــة جديــدة
بشــأن جماعــات إجراميــة منظمــة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا وخارجهــا.
 –703وأثنــاء املؤمتــر الــذي عقدتــه منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا
بشــأن موضــوع “اخلطــر املتزايــد للمخــدرات االصطناعيــة” ،والــذي
ُعقــد فــي فيينــا يومــي  3و 4حزيران/يونيــه  ،2019قدمــت أمانــة الهيئــة
معلومــات محدثــة عــن الكميــات املضبوطــة فــي أوروبــا مــن املــواد املتصلــة
بالفنتانيــل التــي صــارت متاحــة مؤخــرا ،وعــن أعــداد الوفيــات املرتبطــة
بتعاطــي جرعــات زائــدة مــن املؤثــرات األفيونيــة فــي عــدة دول مشــاركة
فــي منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا .وفــي كانــون الثاني/ينايــر ،2020
عقــدت أمانــة الهيئــة أيضــا حلقــة عمــل تدريبيــة فــي ســلوفاكيا لتعزيــز
قــدرة أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي ســلوفاكيا والنمســا علــى مكافحة االجتار
باملؤثــرات النفســانية اجلديــدة واملــواد الكيميائيــة واملــواد اخلطــرة غيــر
املجدولــة .وخــال حلقــة دراســية شــبكية نظمتهــا وكالــة االحتــاد األوروبي
ُ
للتدريــب علــى إنفــاذ القانــون فــي شــباط/فبراير  ،2020أطلــع ما يقــرب
مــن  260مــن املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن واللوائــح التنظيميــة مــن
أكثــر  30بلــدا أوروبيــا علــى ملحــة عامــة عــن منصــة آيونيكــس العامليــة
التــي تتعهدهــا الهيئــة وتشــارك فيهــا وكاالت متعــددة.

	–3التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 –704اعتبــارا مــن آذار/مــارس  ،2019ســمحت قبــرص لألطبــاء
بوصــف القنــب كــدواء ألي حالــة طبيــة ،مبوجــب اللوائــح الصــادرة املعدلــة
للقانــون  L29/77بشــأن املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .وتكفــل تلــك
اللوائــح أيضــا األســاس إلصــدار تراخيــص زراعــة القنــب لألغــراض
الطبيــة ،والتــي ُيتوقــع أن يتولــى رصدهــا ومراقبتهــا مكتــب حكومــي
مكــرس لبرنامــج اســتخدام القنــب لألغــراض الطبيــة فــي قبــرص.
ووفقــا للرســالة الرســمية الــواردة بشــأن هــذه املســألة ،فــإن هــذا املكتــب
لــم ُينشــأ بعــد.
 –705وفــي تشــيكيا ،اســتحدثت عــدة قوانــن خيــار اســتخدام القنــب
لألغــراض الطبيــة .وتــرد شــروط وصــف القنــب وحتضيــره وتوزيعــه
وتوريــده واســتخدامه لألغــراض الطبيــة فــي املرســوم رقــم .2015/236
وفــي تشــرين األول/أكتوبــر  ،2019أقــر البرملــان تعديــا علــى قانــون
التأمــن الصحــي العــام يســمح بــأن تغطــي شــركات التأمــن  90فــي املائــة
مــن تكلفــة القنــب املوصــوف لالســتخدام الطبــي .ويضــع التعديــل ،الــذي
دخــل حيــز النفــاذ فــي  1كانــون الثاني/ينايــر  ،2020حــدا أقصــى للكميــة
التــي ميكــن أن يغطيهــا التأمــن الصحــي العــام مــن القنــب املوصــوف
لالســتخدام الطبــي ،وهــو  30غرامــا فــي الشــهر.
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 –706وفــي لكســمبرغ ،اقتــرب البرنامــج التجريبــي بشــأن اســتخدام
القنــب فــي األغــراض الطبيــة مــن موعــد تقييمــه األول فــي عــام ،2020
ُ
وكان ذلــك البرنامــج الــذي مدتــه ســنتان قــد أطلــق فــي عــام ،2018
وزيــدت ميزانيتــه إلــى ثالثــة أضعافهــا فــي أواخــر عــام  .2019ومــن
املتوقع أن يســتمر تنفيذ البرنامج وأن يشــمل تدريب املمارســن الطبيني
علــى التعامــل مــع القنــب الســتخدامه فــي األغــراض الطبيــة ،مــع رفــع
القيــود احلاليــة التــي ال تســمح ببيــع القنــب لألغــراض الطبيــة مبوجــب
وصفــة طبيــة إال لصيدليــات موجــودة فــي مستشــفيات مختــارة.
 –707وفــي فرنســا ،صــدر فــي تشــرين األول/أكتوبــر  2020مرســوم
ينــص علــى تفاصيــل اإلطــار التنظيمــي الــذي يحكــم جتربــة اســتخدام
املنتجــات الطبيــة املحتويــة علــى القنــب (التــي وافــق البرملــان عليهــا فــي
عام  .)2019ويحدد املرســوم املؤشــرات العالجية أو احلاالت اإلكلينيكية
التــي جتيــز اســتخدام العقاقيــر املحتويــة علــى القنــب ،ومواصفــات
العقاقيــر املحتويــة علــى القنــب املســموح بهــا وشــروط توفيرهــا .وســتتولى
وزارة التضامــن والصحــة تنفيــذ هــذه التجربــة فــي إطــار برنامــج مدتــه
ســنتان .وتلتــزم الشــركات املشــاركة فــي البرنامــج بتزويــد املرضــى
باملنتجــات مجانــا ،ويجــب أن تكــون املنتجــات املعنيــة ممتثلــة للمعاييــر
الصيدالنيــة ،مبــا فــي ذلــك املمارســات الصناعيــة اجليــدة.
 –708وتوصــي الهيئــة احلكومــات التــي تســمح باســتخدام القنبينــات
فــي األغــراض الطبيــة بــأن ترصــد ِّ
وتقيــم احتماليــة تســريب تلــك املــواد
إلــى االجتــار أو أن تترتــب علــى البرامــج ذات الصلــة عواقــب أخــرى
غيــر مقصــودة.
 –709وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2019أقــرت هولنــدا تشــريعات
تســمح بتنفيــذ برنامــج جتريبــي إلنتــاج القنــب وتوزيعــه جتاريــا ألغــراض
غيــر طبيــةُ ،يشــار إليــه باســم “جتربــة توريــد القنــب فــي إطــار سلســلة
إمــداد مغلقــة” .ودخلــت هــذه التشــريعات حيــز النفــاذ فــي  1متــوز/
ُ
يوليــه  .2020ومبوجــب هــذا البرنامــج ،أبيحــت زراعــة القنــب محليــا
وتوريــده باجلملــة إلــى “املقاهــي” فــي  10بلديــات لفتــرة جتريبيــة مدتهــا
أربــع ســنوات ،علــى أن يعقــب ذلــك إجــراء تقييــم للتجربــة وآثارهــا فــي
مجــاالت الصحــة العامــة والنظــام العــام والســامة واجلرميــة .وفــي
البلديــات العشــر املختــارة (التــي ال تضــم أيــا مــن البلديــات األربــع الكبــرى
فــي أمســتردام وروتــردام والهــاي وأوترخــت) ،ألزمــت “املقاهــي” بــأن
تقصــر مبيعاتهــا حصــرا علــى القنــب املـ َّ
ـورد مــن املنتجــن الهولنديــن
املرخــص لهــم مــن احلكومــة .وتشــمل مرحلــة اإلعــداد الرســمي للتجربــة
مناقصــة عامــة الختيــار عــدد محــدود مــن املنتجــن وفقــا ملعاييــر معينــة،
ليــس منهــا اشــتراط أن يكونــوا مــن البلديــات املختــارة .ومــن املتوقــع أن
يتوافــر فــي عــام  2021أول محصــول مــن القنــب املـ َّ
ـورد محليا لالســتخدام
غيــر الطبــي .أمــا البلديــات غيــر املشــاركة فــي التجربــة ،فســتبقى خاضعــة
للقوانــن الهولنديــة الســارية فــي هــذا الشــأن .وحتظــر هــذه القوانــن
عمومــا زراعــة القنــب وتوزيعــه واســتخدامه ،مــع النــص علــى خيــار
التســامح (أي عــدم إنفــاذ احلظــر) فــي شــأن بيــع الكميــات الصغيــرة
وشــرائها لالســتعمال الشــخصي فــي “املقاهــي” وفــق شــروط معينــة.

 –710وفــي حزيران/يونيــه  ،2020أقــرت سويســرا تشــريعات تســمح
بإجــراء دراســة جتريبيــة طويلــة األجــل بشــأن اآلثــار املتوقعــة فــي حــال
إباحــة اســتخدام القنــب ألغــراض غيــر طبيــة ،مبشــاركة عــدة مــدن
سويســرية كبيــرة .ومــن املواضيــع التــي ســتتناولها الدراســة ســوق القنــب،
ســواء املشــروعة أو غيــر املشــروعة ،والتأثيــر االجتماعــي املتوقــع إلباحــة
القنــب فــي إطــار بيئــة خاضعــة للمراقبــة .وفــي الشــهر نفســه ،قدمــت
احلكومــة السويســرية مشــروعا لتعديــل التشــريعات املتعلقــة باســتخدام
القنــب لألغــراض الطبيــة ،يتضمــن اقتراحــا بتيســير احلصــول علــى
القنــب مــن خــال إلغــاء اشــتراط احلصــول علــى إذن خــاص مــن املكتــب
االحتــادي للصحــة العامــة لصــرف الوصفــات الطبيــة املتضمنــة للقنــب.
 –711وواصلــت لكســمبرغ استكشــاف طرائــق إباحــة إنتــاج القنــب
وتوزيعــه واســتخدامه ألغــراض غيــر طبيــة.
ِّ
 –712وتــود الهيئــة أن تذكــر جميــع األطــراف فــي اتفاقيــة ســنة 1961
بصيغتهــا املعدلــة بــأن الفقــرة (ج) مــن املــادة  4مــن تلــك االتفاقيــة تنــص
علــى قصــر إنتــاج العقاقيــر املخــدرة وصنعهــا وتصديرهــا واســتيرادها
وتوزيعهــا وجتارتهــا واســتعمالها وحيازتهــا علــى األغــراض الطبيــة
والعلمية دون ســواها ،وأن أي تدابير تبيح االســتخدام غير الطبي للقنب
تشــكل مخالفــة لاللتزامــات القانونيــة الواقعــة علــى الــدول األطــراف.
 –713ووافقــت املفوضيــة األوروبيــة علــى إدراج ســبع ســائف فــي
قائمــة املــواد املجدولــة فــي املرفــق األول بالالئحــة التنظيميــة (لالحتــاد
األوروبــي) رقــم  2004/273الصــادرة عــن البرملــان األوروبــي ومجلــس
أوروبــا ،ومرفــق الالئحــة التنظيميــة (لالحتــاد األوروبــي) رقــم 2005/111
ُ
الصــادرة عــن املجلــس ،مبــا فــي ذلــك الســائف التــي أوصــي مؤخــرا
بإخضاعهــا للمراقبــة الدوليــة (–4،3ميثيلني ديوكســي فينيل––2بروبانون
حمــض ميثيــل الغليســيديك ،و–4،3ميثيلــن ديوكســي فينيل––2بروبانــون
ميثيــل غليســيدات ،وألفا–فينيــل أســيتو أســيتاميد ( ،)APAAوامليثيــل
ألفا–فينيــل أسيتوأســيتات ( ))MAPAوكذلــك مادتــان إضافيتــان مــن
ســائف األمفيتامــن املحـ َّـورة (–1فينيل––2بروبانــون ميثيــل غليســيدات
ُ
و–1فينيل––2بروبانــون حمــض ميثيــل الغليســيديك) .وســوف تــدرج هــذه
ً
املــواد الكيميائيــة فــي الفئــة  1مــن املــواد املجدولــة وفقــا لالئحتــن ،نظــرا
لســهولة حتويلهــا ُلتســتخدم فــي إنتــاج األمفيتامينــات و“اإلكستاســي” .أما
الفوســفور األحمر ،الذي له اســتخدامات مشــروعة ذات شــأن لكن كثيرا
ما ُيسـ َّـرب ُليســتخدم فــي صنــع امليثامفيتامــن غيــر املشــروع ،فسـ ُـيدرج
فــي الفئــة  2ألــف ،وســيخضع لرقابــة أقــل صرامــة مــن الرقابــة املفروضــة
علــى املــواد املدرجــة فــي الفئــة  .1وكان مــن املتوقــع أن يبــدأ العمــل بهــذه
القواعــد التنظيميــة اجلديــدة فــي كانــون األول/ديســمبر .2020
َّ
 –714وقــد ُســنت فــي بعــض البلــدان األوروبيــة تغييــرات تشــريعية
تتعلــق باملؤثــرات النفســانية اجلديــدة .ونقحــت اململكــة املتحــدة التعاريــف
العامــة لطائفــة مــن القنبينــات االصطناعيــة اخلاضعــة للمراقبــة الدائمــة
باعتبارهــا مخــدرات مــن الفئــة البــاء مبقتضــى قانــون إســاءة اســتعمال
َّ
املخــدرات لعــام  ،1971وباعتبارهــا مــن املركبــات املدرجــة فــي اجلــدول 1
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فــي إطــار الئحــة إســاءة اســتعمال املخــدرات لعــام  .2001وبــدأ العمــل
بالتعاريــف املنقحــة اعتبــارا مــن  15تشــرين الثاني/نوفمبــر .2019
ُ
وفــي هنغاريــا ،أدخلــت تعديــات علــى القانــون اجلنائــي بشــأن املؤثــرات
النفســانية اجلديــدة تنــص علــى معاقبــة مرتكبــي اجلرائــم اجلنائيــة
املنطويــة علــى مؤثــرات نفســانية جديــدة بنفــس العقوبــة التــي يواجههــا
مرتكبــو اجلرائــم املنطويــة علــى ســائر املــواد اخلاضعــة للمراقبــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــكُ ،عـ ِّـدل املرســوم احلكومــي رقــم ( 2012/22بشــأن
إجــراءات إدراج املؤثــرات النفســانية اجلديــدة فــي جــداول املراقبــة،
وبشــأن األنشــطة املشــروعة املنطويــة علــى املخــدرات واملؤثــرات العقليــة
واملؤثــرات النفســانية اجلديــدة) بغيــة التعجيــل بإجــراءات إدراج املؤثــرات
النفســانية اجلديــدة فــي جــداول املراقبــة داخــل هنغاريــا .وفــي الســويد،
ُعـ ِّـدل قانــون مراقبــة املخــدرات لعــام  1992وقانــون حظــر بعــض
الســلع اخلطــرة علــى الصحــة لعــام  1999ليكفــا للشــرطة اعتبــارا
مــن  1كانــون الثاني/ينايــر  2019صالحيــة الدخــول فــي معامــات شــراء
دون اإلفصــاح عــن هوياتهــم للحصــول علــى املؤثــرات النفســانية اجلديــدة
بالنيابــة عــن الوكالــة الســويدية للصحــة العامــة أو الوكالــة الســويدية
للمنتجــات الطبيــة .ومــن املتوخــى أن يــؤدي هــذا التعديــل إلــى تيســير
اإلســراع بتصنيــف املــواد اخلطــرة علــى الصحــة ،ســواء املتاحــة بالفعــل
ُ
أو التــي ميكــن أن تتــاح فــي وقــت الحــق فــي الســوق الســويدية.
 –715وفــي آب/أغســطس  ،2019أضــاف االحتــاد الروســي  14مؤثــرا
نفســانيا جديــدا ،فضــا عــن نبــات القرطــوم (،)Mitragyna speciosa
ُ
إلــى جــداول مراقبــة املخــدرات الوطنيــة لديــه ،حيــث أدرجــت  12مــادة في
ُ
جــدول املــواد املحظــورة (اجلــدول األول) ،وأدرجــت مادتــان فــي جــدول
ُ
املــواد املقيــدة التــداول (اجلــدول الثانــي) .وأدرجــت  15مــادة إضافيــة
فــي آذار/مــارس ( 2020منهــا  11مــادة فــي اجلــدول األول و 4مــواد فــي
ُ
اجلــدول الثانــي) ،وأخضعــت  10ســائف للمراقبــة الوطنيــة فــي شــباط/
فبراير .2020
 –716وأدرجــت بلغاريــا ،وهــي مــن البلــدان التــي لديهــا تدابير تشــريعية
مرنــة بشــأن الســماح بإخضــاع املــواد اجلديــدة للمراقبــة ،ثمانــي مــواد
جديــدة فــي جــداول املراقبــة مبوجــب املرســوم املتعلــق بإجــراءات تصنيــف
النباتــات واملــواد علــى أنهــا مــن املخــدرات.
 –717وفــي عــام  ،2019ســجل نظــام اإلنــذار املبكــر باملخــدرات فــي
بلجيــكا عــددا متزايــدا مــن اإلشــعارات املتعلقــة بامليفيــدرون ،واكتشــف
ُ
املؤثــر األفيونــي االصطناعــي اجلديــد أيزوتونيتازيــن .وأبلــغ بذلــك
رســميا كل مــن املركــز األوروبــي لرصــد املخــدرات واإلدمــان واملكتــب
املعنــي باملخــدرات واجلرميــة.
 –718وأقــرت حكومــة التفيــا فــي عــام  2019خطــة عمــل للفتــرة –2019
 2020بهــدف احلــد مــن تعاطــي املخــدرات وانتشــارها ،مما مهــد الطريــق
لنقــل املســؤولية عــن وضــع السياســات املتعلقــة باملخــدرات وتنســيقها مــن
وزارة الداخلية إلى وزارة الصحة بحلول نهاية عام  .2020وتهدف اخلطة
إلــى احلــد مــن الطلــب علــى املخــدرات ومــن عرضهــا ،وتشــمل  28تدبيــرا

موزعــة علــى ثالثــة مجــاالت للعمــل( :أ) االرتقــاء بنوعيــة أنشــطة الوقايــة
مــن املخــدرات وعــاج اإلدمــان وإعــادة التأهيــل االجتماعــي والتدخــات
املتعلقــة باحلــد مــن األضــرار ،وتعزيــز توافرهــا؛ (ب) احلــد مــن عــرض
املخــدرات وتوافرهــا؛ (ج) زيــادة الفعاليــة فــي تنســيق السياســات املتعلقــة
باملخــدرات ،وتعزيــز جمــع البيانــات وإجــراء البحــوث والتقييــم.
 –719وفــي كانــون األول/ديســمبر  ،2019أصــدرت املحكمــة العليــا
فــي إيطاليــا حكمــا بحــذف زراعــة القنــب علــى النطــاق الصغيــر لغــرض
االســتعمال الشــخصي مــن التعاريــف الــواردة فــي املــادة  73مــن القانــون
املوحــد الصــادر باملرســوم الرئاســي  ،1990/309والــذي يجــرم األنشــطة
غيــر املشــروعة املتعلقــة باملــواد اخلاضعــة للمراقبــة .وقضــت املحكمــة فــي
حكمها بأن جرمية “زراعة املخدرات” ينبغي أال تشــمل الكميات الصغيرة
التــي يزرعهــا الشــخص فــي منزلــه حصريــا الســتخدامه الشــخصي.
 –720واتخــذت إيطاليــا تدابيــر لتعزيــز التعــاون بــن مختلــف اجلهــات
املعنيــة بالسياســات املتعلقــة باملخــدرات .وعلــى وجــه التحديــد ،وقعــت
إدارة السياســات املتعلقــة باملخــدرات التابعــة لرئاســة مجلــس الــوزراء
اتفاقــات مــع الشــرطة واجلامعــات ومؤسســات أخــرى مــن أجــل زيــادة
رصــد األنشــطة التــي جتــري علــى شــبكة اإلنترنــت فيمــا يتعلــق باملؤثــرات
النفســانية اجلديــدة ،واملدفوعــات املتصلــة باالجتــار الدولــي باملخــدرات
ُ
التــي تســتخدم فيهــا العمــات الرقميــة املشــفرة ،وكذلــك مــن أجــل حتليــل
ميــاه الصــرف الصحــي فــي املــدن الكبــرى لتقييــم تعاطــي املخــدرات بــن
عمــوم الســكان.

	–4الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار
تــير آخــر التقاريــر الصــادرة مــن املركــز األوروبــي لرصــد
 –721ش
املخــدرات واإلدمــان إلــى أن بعــض االجتاهــات احلديثــة تتمثــل فيمــا
يلــي( :أ) تزايــد توافــر الكوكايــن العالــي النقــاء وتعاطيــه علــى نحــو
غيــر مشــروع؛ (ب) زيــادة التنــوع فــي إنتــاج املخــدرات داخــل املنطقــة؛
(ج) اســتمرار توافــر منتجــات امليثيلــن ديوكســي ميثامفيتامــن
( )MDMAالقويــة املفعــول.
 –722وأفــاد االحتــاد الروســي وألبانيــا وأوكرانيا وبيــاروس وجمهورية
مولدوفــا بإبــادة زراعــات غيــر مشــروعة مــن القنــب فــي أراضيهــم فــي
عــام  .2019وشــهدت تلــك البلــدان جميعــا أيضــا زراعــة خشــخاش
األفيــون بصــورة غيــر مشــروعة ،باســتثناء ألبانيــا ،بيــد أن مســاحة
األراضــي املزروعــة بخشــخاش األفيــون قــد انخفضــت (بدرجــة كبيــرة فــي
حالــة جمهوريــة مولدوفــا) ،فيمــا أفــادت التقاريــر بــأن زراعــة القنــب غيــر
املشــروعة آخــذة فــي االزديــاد فــي ألبانيــا وجمهوريــة مولدوفــا.
 –723ورغــم التراجــع العــام فــي تدفــق األفيونيــات املهربــة عبــر الــدرب
الشــمالي ،الــذي يبــدأ مــن أفغانســتان مــرورا بآســيا الوســطى فــي طريقــه
إلــى االحتــاد الروســي وأوروبــا ،الحــظ االحتــاد الروســي محــاوالت مــن
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جماعــات دوليــة ضالعــة فــي اجلرميــة املنظمــة الســتخدام أراضيــه لنقــل
الهيرويــن املتجــه إلــى األســواق األوروبيــةُ .
وســميت بيــاروس ودول
البلطيــق نقــاط عبــور محتملــة للكوكايــن القــادم إلــى االحتــاد الروســي
مــن بلــدان أمريــكا الالتينيــة عبــر أوروبــا.
 –724وأفــادت بيــاروس بالكشــف عــن عمليــات لصنــع األمفيتامــن
واأللفا–بيروليدينوفاليروفينــون ( )α-PVPوامليثــادون غيــر املشــروع فــي
أراضيهــا خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،وإن كان بكميــات أقــل كثيــرا
مــن الســنوات الســابقة .وكانــت وكاالت إنفــاذ القانــون قــد فككــت أربعــة
مواقــع لصنــع هــذه املــواد أقيمــت فــي منــازل خاصــة ،وضبطــت فــي هــذه
ُ
املواقــع معــدات مختبريــة وســائف كيميائيــة لــم تذكــر ماهيتهــا.
 –725والحظــت بعــض الســلطات فــي املنطقــة أن أســواق املخــدرات
غيــر املشــروعة املحليــة قــد تغيــرت ومنــت فــي عــام  ،2019مدفوعــة بزيادة
اســتخدام اإلنترنــت لتبــادل املعلومــات والتواصــل .ففــي الســويد ،أدت
أنشــطة املشــترين والبائعــن الذيــن يســتخدمون الشــبكة اخلفيــة ووســائل
التواصــل االجتماعــي ،وكذلــك أســاليب العمــل التقليديــة املســتخدمة فــي
توزيــع املخــدرات ،إلــى ظهــور اجتــاه لتهريــب مخــدرات متعــددة فــي املــرة
الواحــدة .وفــي الوقــت نفســهُ ،
اكتشــفت فــي التفيــا أعــداد كبيــرة مــن
عمليــات شــراء عبــر األنترنــت لبــذور القنــب وملعــدات مســتخدمة فــي
الزراعــة غيــر املشــروعة ،مــع ارتفــاع الكميــات املضبوطــة من عشــبة القنب
وتزايــد زراعــة القنــب غيــر املصــرح بهــا .وتعتقــد الســلطات أن هــذا النمــو
قــد تعــزز بفعــل عوامــل مثــل اإلباحــة القانونيــة لتعاطــي القنــب وتســامح
عمــوم النــاس معــه ،وكذلــك ســهولة الشــراء عبــر اإلنترنــت .وأفــادت
جمهوريــة مولدوفــا بــأن  12فــي املائــة مــن اجلماعــات املنظمــة الضالعــة
فــي االجتــار باملخــدرات والتــي تــزاول نشــاطها مــن داخــل البلــد تســتخدم
الشــبكة اخلفيــة لتوزيــع املخــدرات ،وتســتهدف املســتهلكني املحليــن فــي
املقــام األولُ .ويعتقــد أن نســبة اجلماعــات اإلجراميــة التــي تــزاول نشــاطا
دوليــا تقــل عــن ُّ
الربــع .والحظــت الســلطات فــي بلجيــكا أيضــا الــدور
املتزايــد الــذي تؤديــه الشــبكة اخلفيــة فــي مبيعــات التجزئــة وظهــور مــزارع
القنــب “املتنقلــة” ،التــي تتألــف مــن حاويــات ُيــزرع القنــب داخلهــا.
 –726ووفقــا للمركــز األوروبــي لرصــد املخــدرات واإلدمــان ،فقــد كان
هنــاك حجــم أكبــر مــن النشــاط علــى الشــبكة اخلفيــة فــي بعــض البلــدان
األوروبيــة خــال الربــع األول مــن عــام  ،2020مدفوعــا فــي الغالــب
مببيعــات التجزئــة مــن القنــب .حيــث أدت القيــود املفروضــة علــى حريــة
التنقــل وتدابيــر التباعــد االجتماعــي إلــى احلــد مــن إمكانيــة الوصــول
إلــى جتــار الشــوارع ،ممــا أدى إلــى زيــادة أنشــطة االجتــار باملخــدرات
عبــر اإلنترنــت والشــحنات عــن طريــق البريــد .وفــي منتصــف عــام ،2020
الحظــت بلغاريــا تراجعــا كبيــرا فــي االجتــار باملخــدرات والســائف،
نتيجــة للقيــود املفروضــة علــى الســفر وتدابيــر التباعــد االجتماعــي
التــي اعتمدتهــا معظــم بلــدان االحتــاد األوروبــي .وتراجــع أيضــا توزيــع
املخــدرات داخــل البــاد مــع إغــاق املالهــي الليليــة واملراقــص ومنتجعــات
التزلــج واملطاعــم والفنــادق واملــدارس .ومــع ذلــك ،تعتقــد الســلطات أن
الشــراء عبــر اإلنترنــت والتســليم علــى نطــاق صغيــر قــد اســتمرا.

 –727وأفــادت إســبانيا بتراجــع كبيــر فــي كميــة الكوكايــن املضبوطــة
فــي عــام ( 2019بنســبة  22فــي املائــة مقارنــة بعــام  .)2018وظلــت
الوســيلة األساســية لتهريــب الكوكايــن هــي اســتخدام حاويــات الشــحن
البحــري .واحتلــت إســبانيا مجــددا ،بســبب موقعهــا االســتراتيجي وقربهــا
مــن أفريقيــا ،املرتبــة األولــى بــن البلــدان األوروبيــة مــن حيــث الكميــة
املضبوطــة مــن راتنــج القنــب فــي عــام ( 2019نحــو  350طنــا) ،التــي
يرجــع منشــؤها فــي املقــام األول إلــى املغــرب (بنســبة  94فــي املائــة).
واســتأثر إقليــم األندلــس ،وهــو اإلقليــم األقــرب إلــى املغــرب ،بغالبيــة
ضبطيــات راتنــج القنــب ( 85فــي املائــة) .وفــي العــام نفســهُ ،ضبــط نحــو
 1,5مليــون مــن نبتــات القنــب ،أغلبهــا مــزروع فــي أماكــن مغلقــة .وظلــت
الكميــة املضبوطــة مــن الهيرويــن (نحــو  230كيلوغرامــا فــي عــام )2019
قريبــة مــن الكميــة املضبوطــة فــي العــام الســابق ،فــي حــن ارتفعــت
الكميــة املضبوطــة مــن امليثامفيتامــن ،فــي شــكل مســحوق أو فــي شــكل
بلــوري ،إلــى مســتويات غيــر مســبوقة لتصــل إلــى نحــو  1,6طــن.
 –728وســجلت كميــة الهيرويــن املهربــة إلــى اململكــة املتحــدة ،مــن
خــال خدمــات التوصيــل الســريع والبريــد وعلــى يــد مســافرين عــن
طريــق اجلــو ،وفــي املقــام األول عبــر الشــحن اجلــوي ،زيــادة كبيــرة فــي
عــام  .2019وفــي الوقــت نفســه ،الحظــت الســلطات اســتمرار االجتــاه
إلــى التهريــب علــى مــن يخــوت عبــر املحيــط األطلســي ،وتزايــد كميــات
القنــب املضبوطــة التــي يرجــع منشــؤها إلــى أمريــكا الشــمالية .واســتمرت
الزيــادة فــي الطلــب علــى املخــدرات االصطناعيــة ،حيــث زادت الــواردات
مــن املــواد الكيميائيــة الالزمــة لصنعهــا كمــا زادت الكميــات املضبوطــة
منهــا ،إلــى جانــب التوســع الــذي شــهدته ســوق األمفيتامــن مــن حيــث
النطــاق اجلغرافــي.
 –729واســتمر ضبــط كميــات كبيــرة مــن الكوكايــن فــي بعــض البلــدان،
مبــا فــي ذلــك البرتغــال ( 10,5أطنــان فــي عــام  ،)2019وبلجيــكا (6,5
أطنــان فــي عــام  ،)2019ورومانيــا ( 1,6طــن فــي عــام  ،)2019وفنلنــدا
( 223كيلوغرامــا فــي عــام  .)2019وجتــدر اإلشــارة إلــى أن الكميــة
املضبوطــة فــي البرتغــال تضاعفــت مقارنــة بعــام  .2018وفــي فنلنــدا،
ُعثــر فــي حاويــة علــى شــحنة مقدارهــا  176كيلوغرامــا مــن الكوكايــن
الــذي تتــراوح درجــة نقائــه بــن  95و 100فــي املائــة .وكانــت احلاويــة قــد
ُ
أرســلت مــن أمريــكا اجلنوبيــة إلــى املينــاء فــي هلســنكي ،وكانــت املــواد
املحظــورة مخبــأة بــن ســلع قانونيــة .وأشــارت الســلطات إلــى أن تهريــب
كميــات كبيــرة مــن الكوكايــن فــي حاويــات بحريــة يرجــع منشــؤها إلــى
أمريــكا اجلنوبيــة هــو ظاهــرة حديثــة العهــد.
 –730ويعــد “اإلكستاســي” واحــدا مــن أشــيع املخــدرات االصطناعيــة
تعاطيــا فــي فرنســا؛ فقــد بلغــت الكميــة املضبوطــة فــي فرنســا مــن هــذه
املــادة أكثــر مــن مليــون قــرص فــي عــام  .2019وللعــام الثانــي علــى التوالي،
جتــاوزت الكميــة اإلجماليــة املضبوطــة مــن امليثامفيتامــن فــي عــام 2019
( 562كيلوغرامــا) الكميــة املضبوطــة مــن األمفيتامــن ( 92كيلوغرامــا).
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 –731وال يــزال اســتمرار ظهــور مؤثــرات نفســانية جديــدة يشــكل
حتديــا كبيــرا أمــام أوروبــا .فقــد اكتشــفت بلغاريــا  18مؤثــرا نفســانيا
جديــدا فــي إطــار نحــو  120قضيــة خــال عــام  ،2019ومــن بــن هــذه
املؤثــرات ،كانــت القنبينــات االصطناعيــة هــي الفئــة األشــيع اكتشــافا،
وكانــت املــادة  5F-ADBهــي النــوع األشــيع مــن القنبينــات االصطناعيــة.
وفــي عــام  ،2019اكتشــف نظــام رصــد املؤثــرات النفســانية اجلديــدة فــي
الدامنــرك ظهــور مؤثــرات نفســانية جديــدة حتتــوي علــى قــدر كبيــر
مــن “اإلكستاســي” ونســبة صغيــرة جــدا مــن نظائــر األمفيتامــن (وهــو
ما ميثــل اجتاهــا مقلقــا بالنظــر إلــى أن امليثامفيتامــن لــم يكــن ُيعثــر عليــه
فــي الدامنــرك إال نــادرا) .وفــي الســويد ،بلــغ عــدد املــواد املكتشــفة للمــرة
ُ
األولــى فــي عــام  2019نحــو  40مــادة ،وأبلــغ بهــا املركــز األوروبــي لرصــد
املخــدرات واإلدمــان مــن خــال نظــام اإلنــذار املبكــر فــي ذلــك البلــد.
 –732وأفــادت جمهوريــة مولدوفــا بحــاالت سـ َّـرب فيهــا مهنيــون طبيــون
الكلونازيبــام خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر .وخــال الفتــرة نفســها
أيضــا ،شــهدت بيــاروس تســريب الكلونازيبــام والفينازيبــام والترامــادول
والســودوإيفيدرين علــى نطــاق صغيــر ،فــي معظــم األحــوال باالســتعانة
باألصدقــاء وأفــراد األســرة وباســتخدام الوصفــات الطبيــة املزيفــة.
 –733وفككــت قبــرص ثالثــة مختبــرات ســرية لصنــع امليثامفيتامــن
علــى أراضيهــا فــي عــام  ،2020وهــي أول مــرة ُيكتشــف فيهــا ُصنــع
امليثامفيتامــن غيــر املشــروع فــي ذلــك البلــد .وفككــت أوكرانيــا فــي
عــام  2019ســت عمليــات لصنــع املخــدرات غيــر املشــروعة ،مــن
بينهــا مختبــر ســري إلنتــاج املؤثــرات العقليــة (األمفيتامــن واأللفــا–
بيروليدينوفاليروفينــون ( )α-PVPوامليفيــدرون) هــو األكبــر فــي تاريــخ
ذلــك البلــد ،وشــبكة لالجتــار باملخــدرات علــى الصعيــد األقاليمــي
متخصصــة فــي صنــع املــادة –1فينيل––2نيتروبروبــن ،وهــي مــن
ســائف األمفيتامــن وامليثامفيتامــن .وأدى تفكيــك مختبــر آخــر كبيــر
احلجــم لصنــع امليثامفيتامــن فــي أوكرانيــا فــي عــام  2020إلــى ضبــط
ُ
كميــات كبيــرة مــن الســودوإيفيدرين .وأفيــد بــأن هــذه الســليفة تشــارك
فــي توريدهــا جماعــات إجراميــة منظمــة ُيقــال إنهــا تضــم مواطنــن
مــن بولنــدا .واكتشــفت الســلطات البلجيكيــة أيضــا مواقــع إلنتــاج
امليثامفيتامــن وأول موقــع لتحويــل املورفــن إلــى الهيرويــن فــي بلجيــكا.
 –734وفــكك االحتــاد الروســي العديــد مــن املختبــرات الســرية التــي
تصنــع األمفيتامــن واأللفا–بيروليدينوفاليروفينــون ( ،)α-PVPوكذلــك
امليثامفيتامــن وامليفيــدرون ،وأفــاد بزيــادة ملحوظــة فــي صنــع املخــدرات
االصطناعيــة غيــر املشــروعة باســتخدام أســاليب بســيطة للتركيــب
الكيميائــي بنــاء علــى تعليمــات مأخــوذة مــن اإلنترنــت.

	–5الوقاية والعالج
 –735وتجــد لــدى معظــم البلــدان األوروبيــة بيانــات عاليــة اجلــودة
عــن انتشــار تعاطــي املخــدرات ،مما يســاعد علــى رصــد االجتاهــات فــي

املنطقــة .ووفقــا لتقريــر املخــدرات األوروبــي لعام  ،2018ففي عام ،2018
ُ
قـ ِّـدر أن أكثــر مــن  92مليــون شــخص تتــراوح أعمارهــم بــن  15و 64عامــا
(بنســبة تزيــد علــى  25فــي املائــة مــن ســكان االحتــاد األوروبــي) قد جربوا
املخــدرات غيــر املشــروعة خــال حياتهــم .وظــل القنــب أشــيع املخــدرات
غيــر املشــروعة تعاطيــا فــي املنطقــةُ ،ويقـ َّـدر أن معــدل انتشــاره الســنوي
بلــغ  5,4فــي املائــة فــي عــام  .2018وفــي غــرب أوروبــا ووســطها ،كان
معــدل انتشــار تعاطــي القنــب فــي الســنة الســابقة بــن الســكان الذيــن
تتــراوح أعمارهــم بــن  15و 64عامــا يتأرجــح بــن  6و 7فــي املائــة خــال
العقــد املاضــي .ومــع ذلــك ،فقــد ســجلت بعض البلدان (وال ســيما البلدان
األكثــر ســكانا ،مثــل أملانيــا وإيطاليــا واململكــة املتحــدة) زيــادة فــي تعاطــي
ً
القنــب فــي إطــار دراســات اســتقصائية أجريــت مؤخــرا عــن تعاطــي
املخــدرات .ويبــدو أن ارتفــاع معــدل االنتشــار علــى مــدى العقــد املاضــي
يشــير إلــى تزايــد القبــول االجتماعــي لتعاطــي القنــب.
 –736وظلــت الوفيــات املرتبطــة باملخــدرات تشــكل مصــدر قلــق فــي
معظــم البلــدان األوروبيــة خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر .ومــن دواعــي
القلــق فــي عــدة بلــدان ،ومنهــا قبــرص ،أن حــاالت الوفيــات املرتبطــة
باملخــدرات شــهدت وجــودا متزايــدا للمؤثــرات األفيونيــة غيــر الهيرويــن.
وأفــادت بعــض البلــدان ،ومنهــا أوكرانيــا علــى ســبيل املثــال ،بزيــادة فــي
حــاالت الوفيــات املنطويــة علــى املســكنات ،وخصوصــا البنزوديازيبينــات
والباربيتيــورات ،ولكــن كذلــك فــي حــاالت الوفيــات املنطويــة على مهدئات
مجهولــة املاهيــة ومــواد مضــادة للصــرع .وفــي أوكرانيــا أيضــا ،جــاءت
احلــاالت املنطويــة علــى املهلوســات فــي املرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد
الوفيــات املرتبطــة باملخــدرات (بعــد احلــاالت املنطويــة علــى املؤثــرات
األفيونيــة وقبــل احلــاالت املنطويــة علــى املســكنات) ،مما ميثــل زيــادة
ملحوظــة مقارنــة باألرقــام املســجلة فــي الســنوات الســابقة .وفــي اململكــة
املتحــدة ،لوحظــت زيــادات كبيــرة فــي معــدالت الوفيــات املرتبطــة بجميــع
فئــات املخــدرات ،فيمــا عــدا القنــب ،خــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر.
 –737وظلــت منطقــة شــرق أوروبــا املنطقــة دون اإلقليميــة التــي
تســتأثر بأعلــى معــدل انتشــار عاملــي لتعاطــي املخــدرات باحلقــن بــن مــن
تتــراوح أعمارهــم بــن  15و 64عامــا ( 1,26فــي املائــة فــي عــام  ،2018أي
ما يزيــد علــى  5,5أضعــاف املتوســط العاملــي) .ويســهم اســتخدام اإلبــر
واملحاقــن علــى نحــو غيــر مأمــون فــي ارتفــاع معــدالت اإلصابــة بفيــروس
نقــص املناعــة البشــرية وااللتهــاب الكبــد الوبائــي مــن النــوع  Bفــي تلــك
املنطقــة دون اإلقليميــة.
 –738وأفــادت بعــض البلــدان فــي أوروبــا بزيــادة تعاطــي املــواد غيــر
اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة .وأفــادت هولنــدا بــأن أكســيد النيتــروز
ُ
(“غــاز الضحــك”) ،وهــو مــادة تســتخدم علــى نطــاق واســع فــي مجالــي
الطــب والطهــي ،احتــل املرتبــة الرابعــة بــن أكثــر املخــدرات انتشــارا فــي
عــام  ،2019وخصوصــا بــن الشــباب (بعــد املســكنات والقنــب واملنشــطات
األمفيتامينيــة ،علــى التوالــي) .وشــهد تعاطــي العقاقيــر املحتويــة علــى
السيلوســيبني ،مــن بــن مهلوســات أخــرى ،زيــادة كبيــرة فــي عــدة بلــدان،
منهــا لكســمبرغ واململكــة املتحــدة .ومــن املســتجدات التــي طــرأت خــال

  102تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام 2020

الفتــرة املشــمولة بالتقريــر تعاطــي البنزوديازيبينــات بــن الشــباب فــي
ليختنشــتاين واململكــة املتحــدة .ولوحــظ أيضــا تعاطــي الكوديــن فــي
ليختنشــتاين ،وشــهدت اململكــة املتحــدة أعلــى معــدل انتشــار مســجل حتــى
اآلن لتعاطــي الكيتامــن بــن البالغــن.
ُ
 –739وأفيــد بزيــادة تعاطــي املنشــطات (مثــل الكوكايــن
وامليثامفيتامــن) بــن متعاطــي املخــدرات فــي عــدة بلــدان أوروبية ،مبا في
ذلــك أوكرانيــا وسويســرا وقبــرص وهولنــدا وأجــزاء مــن اململكــة املتحــدة
(إنكلتــرا)؛ وفــي هــذه األخيــرةُ ،ســجلت زيــادة بنســبة  4,4فــي املائــة فــي
العــدد التقديــري ملتعاطــي الكوكايــن مــن نــوع “الكــراك” و/أو األفيونيــات
خــال فتــرة ســنتنيُ ،
واعتبــر أن لهــذه الزيــادة داللــة إحصائيــة ذات شــأن.
ُ
وأفيــد أيضــا بزيــادة كبيــرة فــي تعاطــي املهلوســات فــي عــام  2019فــي
عــدة بلــدان أوروبيــة ،منهــا أوكرانيــا.
 –740ووفقــا للمكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ،يحتــل الكوكايــن
املرتبــة الثانيــة بــن أكثــر املخــدرات غيــر املشــروعة تعاطيــا فــي أوروبــا،
وقــد بلــغ معــدل انتشــار تعاطــي الكوكايــن فــي الســنة الســابقة فــي غــرب
أوروبــا ووســطها  1,4فــي املائــة فــي عــام  .2018ويشــير العــدد املتزايــد
مــن املتعاطــن الذيــن يتلقــون العــاج املتخصــص أيضــا إلــى زيــادة فــي
االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي هــذه املــادة بفعــل الزيــادة فــي معــدل
انتشــار التعاطــي .وتشــير نتائــج حتليــل ميــاه الصــرف الصحــي فــي
املنطقــة إلــى زيــادة فــي تعاطــي الكوكايــن بنســبة تزيــد علــى  50فــي
املائــة فــي  136مدينــة فــي  29بلــدا أوروبيــا بــن عامــي  2011و.2019
ُ –741ويقـ َّـدر أن معــدل انتشــار تعاطــي األمفيتامينــات فــي الســنة
الســابقة بــن الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن  15و 64عامــا فــي
أوروبــا بلــغ  0,5فــي املائــة (أو  2,5مليــون شــخص) فــي عــام .2018
وتشــير بيانات الدراســات االســتقصائية لألســر املعيشــية إلى أن تشــيكيا
َّ
لديهــا واحــد مــن أعلــى مســتويات تعاطــي امليثامفيتامــن ،وبــات اآلن ُيبلــغ
عــن تزايــد تعاطــي هــذه املــادة فــي إســبانيا وأملانيــا وســلوفاكيا وقبــرص
وأجــزاء مــن شــمال أوروبــا.
 –742وفــي حــن أن تعاطــي املؤثــرات األفيونيــة ال يــزال نــادرا نســبيا،
وأن معــدل انتشــاره ُيقــدر بنســبة  0,4فــي املائــة مــن الســكان البالغــن
فــي االحتــاد األوروبــي (نحــو  1,3مليــون متعــاط) ،فــإن العــدد املرتفــع مــن
متعاطــي الهيرويــن اإلشــكاليني ال يــزال يثيــر القلــق .وفــي أوروبــا ،يشــكل
تعاطــي املؤثــرات األفيونيــة الســبب الرئيســي لتلقــي العــاج املتخصــص
مــن املخــدرات ،وتشــير الدراســات ذات الصلــة إلــى وجــود فئــة مــن
متعاطــي املؤثــرات األفيونيــة املســنني فــي املنطقــة .وفــي الوقــت نفســه،
لوحــظ ازديــاد االســتعمال غيــر الطبــي للمؤثــرات األفيونيــة الصيدالنيــة
فــي غــرب أوروبــا ووســطها ،كمــا يتبــن مــن زيــادة نصيــب هــذه املــواد
مــن حــاالت االلتحــاق ببرامــج العــاج .ووفقــا للمكتــب املعنــي باملخــدرات
واجلرميــة ،فــإن متعاطــي املؤثــرات األفيونيــة الصيدالنيــة يشــكلون
نســبة  22فــي املائــة مــن مجمــوع متعاطــي املخــدرات الذيــن يلتحقــون

ببرامــج العــاج مــن املخــدرات فــي غــرب أوروبــا ووســطها للعــاج مــن
االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي املؤثــرات األفيونيــة.
 –743وكشــفت نتائــج الدراســة االســتقصائية للمــدارس لعــام 2019
حــول تعاطــي املخــدرات بــن الشــباب بــن  15و 16عامــا فــي خمســة
بلــدان (إســبانيا والســويد وفنلنــدا والتفيــا وليتوانيــا) عــن أمنــاط مماثلــة
لتعاطــي املخــدرات ،مــع اختالفــات كبيــرة فــي معــدالت االنتشــار .وكان
القنــب أشــيع املخــدرات تعاطيــا ،وإن تفــاوت معــدل انتشــار تعاطيــه ولــو
ملــرة واحــدة فــي العمــر بــن  34فــي املائــة فــي إســبانيا و 6,3فــي املائــة
فــي الســويد .واحتلــت املســكنات واملهدئــات املرتبــة الثانيــة بــن أشــيع
املخــدرات تعاطيــا ،حيــث ســجلت معــدال أعلــى بكثيــر النتشــار تعاطيهــا
ولــو ملــرة واحــدة فــي العمــر فــي التفيــا وليتوانيــا ( 20فــي املائــة) مقارنــة
بالســويد ( 3,8فــي املائــة) .وأفــادت الشــابات مبعــدل أعلــى النتشــار
تعاطــي املســكنات واملهدئــات ولــو ملــرة واحــدة فــي العمــر ،فــي حــن أفــاد
الشــباب الذكــور مبعــدل أعلــى النتشــار تعاطــي القنــب ولــو ملــرة واحــدة
فــي العمــر.
 –744وأكــدت سلســلة مــن الدراســات االســتقصائية عــن تعاطــي
ُ
املخــدرات ،أجريــت فــي عــام  2019فــي رومانيــا وســلوفاكيا واململكــة
املتحــدة ،أن تعاطــي املخــدرات يتبــع أمناطــا مماثلــة فــي تلــك البلــدان.
حيــث تبــن أن القنــب هــو أشــيع املخــدرات تعاطيــا ،وتــراوح معــدل انتشــار
تعاطيــه ولــو ملــرة واحــدة فــي العمــر بــن  30,3فــي املائــة فــي اململكــة
املتحــدة و 17فــي املائــة فــي ســلوفاكيا و 6,1فــي املائــة فــي رومانيــا.
وفــي حــن احتلــت املســكنات واملهدئــات املرتبــة الثانيــة بــن أشــيع أنــواع
املخــدرات تعاطيــا فــي ســلوفاكيا ،حيــث بلــغ معــدل انتشــار تعاطيهــا ولــو
ملــرة واحــدة فــي العمــر  8,5فــي املائــة ،فقــد جــاء الكوكايــن ( 10,8فــي
املائــة) واملؤثــرات النفســانية اجلديــدة ( 6,3فــي املائــة) فــي املرتبــة الثانيــة
فــي اململكــة املتحــدة ورومانيــا علــى التوالــي .وكان معــدل انتشــار تعاطــي
املخــدرات غيــر املشــروعة ولــو ملــرة واحــدة فــي العمــر أعلــى بــن الرجــال
منــه بــن النســاء فــي كال البلديــن.
 –745وعلــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضيــة ،زاد االحتــاد الروســي
بدرجــة كبيــرة مــن توافــر املخــدرات واملؤثــرات العقليــة محليــا لتخفيــف
األلــم مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن التدابيــر ،مبــا فــي ذلــك حتديــد
مجموعــة مــن املســتحضرات الصيدالنيــة التــي حتتــوي علــى املخــدرات
مــن أجــل تنويــع األدويــة املتاحــة بحلــول عــام 2024؛ وتوســيع نطــاق
الرعايــة التســكينية؛ والســماح باســتيراد أدويــة األطفــال األجنبيــة غيــر
املســجلة بعــد بأســعار مدعومــة إلــى حــن بــدء تصنيعهــا محليــا .ونتيجــة
لذلــك ،زاد العــدد التقديــري للمرضــى الذيــن يحصلــون علــى مســتوى
كاف مــن تخفيــف األلــم إلــى ســبعة أضعافــه بحلــول نهايــة عــام .2019
ففــي عــام  ،2019حصــل نحــو  80فــي املائــة مــن العــدد التقديــري
للمرضــى الذيــن يحتاجــون إلــى تخفيــف األلــم خــال الشــهر األخيــر مــن
كاف مــن األدويــة ،مقارنــة بنســبة  12فــي املائــة فقــط
حياتهــم علــى قــدر ٍ
مــن املرضــى قبــل خمــس ســنوات.
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 –746وخــال الفتــرة املشــمولة بالتقريــر ،كانــت بيــاروس بصــدد
االنتقــال مــن اســتخدام امليثــادون إلــى اســتخدام البوبرينورفــن فــي
برنامجهــا للعــاج باالســتعانة باألدويــة ،كمــا كان العمــل جاريــا فيهــا مــن
أجــل توســيع نطــاق الفــرص املتاحــة إلجــراء اختبــارات املخــدرات ذاتيــا،
مبــا فــي ذلــك زيــادة توافــر االختبــارات الســريعة لــدى الصيدليــات.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أطلقــت بيــاروس عــدة مبــادرات علــى مــدى
عــام  2019بهــدف اســتكمال البنيــة التحتيــة القائمــة لتقــدمي العــاج
ودعــم إعــادة اإلدمــاج فــي إطــار برنامــج إعــادة اإلدمــاج االجتماعــي
اإللزامــي فــي ذلــك البلــد .ومــن بــن هــذه املبــادرات مبــادرة إنشــاء “مركــز
جتريبــي” يوفــر مزيجــا مــن الدعــم الطبــي والنفســي والعــاج النفســي؛
ومــن املقــرر تكــرار هــذه املبــادرة فــي جميــع أنحــاء البلــد .وفــي عــام 2019
أيضــا ،وقعــت بيــاروس علــى تدبيــر مشــترك بــن الــوزارات ليصبــح
ً
ُ
قانونــا (القــرار رقــم  )2/8/5يقضــي بــأن تفضــي عمليــة إعــادة التأهيــل
االجتماعــي ملــن يعانــون مــن اضطرابــات ناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات
إلــى التحاقهــم بالعمــل إلزاميــا .ومنــذ عــام ُ ،2019يلــزم القانــون متعاطــي
املخــدرات فــي بيــاروس أيضــا باخلضــوع لتقييــم نفســاني وقائي إلزامي.
 –747وحتــث الهيئــة احلكومــات علــى ضمــان اســتمرار تقــدمي
خدمــات العــاج مــن اضطرابــات الصحــة النفســية واالضطرابــات
الناجمــة عــن تعاطــي مــواد اإلدمــان باعتبارهــا مــن اخلدمــات
َ
وتوصــى احلكومــات بالنظــر فــي أفضــل املمارســات
األساســية.
القائمــة ووضــع اســتراتيجيات فعالــة لضمــان اســتمرار عمــل خدمــات
الوقايــة والعــاج وإعــادة التأهيــل والرعايــة الالحقــة وإعــادة اإلدمــاج
ُ
االجتماعــي .وفــي هــذا الصــدد ،تشــجع احلكومــات علــى الرجــوع
إلــى الفصــل األول مــن تقريــر الهيئــة الســنوي لعــام  ،2017املعنــون
“عــاج املصابــن باالضطرابــات الناشــئة عــن تعاطــي املخــدرات وإعــادة
تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم فــي املجتمــع :العناصــر األساســية خلفــض
الطلــب علــى املخــدرات” وإلــى “املعاييــر الدوليــة لعــاج االضطرابــات
الناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات” التــي وضعهــا املكتــب املعنــي باملخدرات
واجلرميــة ومنظمــة الصحــة العامليــة.
 –748وأفــادت عــدة بلــدان أوروبيــة مبعلومــات عــن تأثيــر جائحــة
كوفيــد– 19علــى تعاطــي املخــدرات غيــر املشــروعة فــي أراضيهــا.
فأفــادت لكســمبرغ بزيــادة (بنســبة  25–10فــي املائــة) فــي ســعر التجزئــة
للقنــب والكوكايــن والهيرويــن خــال فتــرة اإلغــاق .ولوحظــت تغيــرات
أكثــر أهميــة فيمــا يتعلــق بنقــاء املخــدرات :فقــد لوحــظ أن نســبة
املكونــات الفعالــة إلــى عوامــل التخفيــف قــد انخفضــت ،وال ســيما فــي
حالــة الكوكايــن .واســتمر تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة وغيرهــا
مــن اخلدمــات ،وخصوصــا املشــورة النفســية ،وجهــا لوجــه دون انقطــاع،
ُ ِّ
لكنــه خفــض وحتــول جانــب كبيــر منــه إلــى وســائل لتقــدمي اخلدمــات
عــن بعــد (مبــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل املثــال ،إعطــاء جرعــات العــاج
ُّ
باالســتعانة باألدويــة للمرضــى) بســبب التدابيــر التــي اتخــذت الحتــواء
انتشــار جائحــة كوفيــد– .19وأطلقــت لكســمبرغ أيضــا دراســة بــن
مقدمــي الرعايــة الصحيــة ودراســة اســتقصائية ملتعاطــي املخــدرات
لتقييــم أثــر جائحــة كوفيــد– 19والتدابيــر ذات الصلــة بهــا علــى توافــر

اخلدمــات وعلــى احتياجــات متعاطــي املخــدرات ،وذلــك لتقييــم ما جــرى
فــي الســابق وكذلــك بغيــة التأهــب حلــاالت التفشــي الالحقــة.
 –749وأشــارت دراســة اســتقصائية أجراهــا املركــز األوروبــي لرصــد
املخــدرات واإلدمــان جلهــات الوصــل الوطنيــة خــال شــهر نيســان/
أبريــل  2020إلــى أنــه يبــدو أن التأثيــر املترتــب علــى جائحــة كوفيــد–19
والتدابيــر الوطنيــة املتخــذة الحتوائهــا قــد تســبب فــي التقليــل مــن توافــر
وتقــدمي العــاج واخلدمــات الراميــة إلــى احلــد مــن العواقــب الصحيــة
واالجتماعيــة الســلبية الناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات فــي معظــم البلــدان
ُ
األوروبيــة .وأغلقــت فــي بعــض البلــدان املرافــق املتخصصــة فــي تقــدمي
العــاج للمرضــى اخلارجيــن التــي لــم تتمكــن مــن تنفيــذ تدابيــر التباعــد
االجتماعــي املطلوبــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،فقــد ُ
اعتمــد بصــورة متزايــدة
اســتخدام منصــات متاحــة عبــر األجهــزة املحمولــة أو عــن طريق اإلنترنت
وابتــكارات أخــرى ،مثــل زيــادة املرونــة فــي منــاذج تقــدمي خدمــات العــاج
باالســتعانة باألدويــة واســتخدام التطبيــب عــن بعــد ،مــن أجــل توفيــر
خدمــات العــاج مــن املخــدرات فــي جميــع أنحــاء املنطقــة.
 –750وفــي دراســة اســتقصائية أخــرى ركــزت علــى تأثيــر جائحــة
ُ
كوفيــد– 19علــى أمنــاط تعاطــي املخــدرات ،أشــير إلــى أن تعاطــي
املخــدرات غيــر املشــروعة شــهد شــيئا مــن التراجــع خــال الفتــرة
املبكــرة مــن جائحــة كوفيــد–( 19مــن آذار/مــارس إلــى أيار/مايــو .)2020
وفــي إطــار هــذه الدراســة االســتقصائية ،التــي أجراهــا املركــز األوروبــي
لرصــد املخــدرات واإلدمــان عبــر اإلنترنــت ،قــدم املجيبــون تفســيرات
مختلفــة لذلــك التراجــع ،مــن عــدم وجــود الفــرص االجتماعيــة إلــى
انخفــاض توافــر املخــدرات وعــدم إمكانيــة الوصــول إلــى مصــادر اإلمــداد
ُ
باملخــدرات .وذكــر أيضــا أن فقــدان الدخــل وانعــدام اليقــن املالــي همــا
مــن األســباب الرئيســية لتراجــع تعاطــي املخــدرات غيــر املشــروعة.
ُّ
 –751واتفــق فــي كثيــر مــن األحيــان علــى اعتبــار أن إغــاق االقتصــاد
الليلــي هــو الســبب الرئيســي فــي تراجــع تعاطــي “اإلكستاســي”
والكوكايــن بصــورة غيــر مشــروعة ،بيــد أن التقاريــر أفــادت بازديــاد
تعاطــي األمفيتامينــات علــى نحــو غيــر مشــروع فــي بعــض البلــدان فــي
شــمال أوروبــا خــال فتــرة اإلغــاق .ومــن ناحيــة أخــرى ،بــدا أن تعاطــي
القنــب كان أقــل تأثــرا باإلغــاق ،حيــث قلــل مــن يتعاطــون املخــدرات
مــن وقــت إلــى آخــر مــن اســتهالكهم ،فــي حــن زاد االســتهالك بــن
صفــوف مــن هــم أكثــر مواظبــة علــى التعاطــي .ولوحــظ تراجــع تعاطــي
الهيرويــن بــن متعاطــي املؤثــرات األفيونيــة الشــديدة اخلطــورة فــي أملانيــا
ُ
وأيرلنــدا والبرتغــال وتشــيكيا وســلوفاكيا وهولنــدا .وأشــير إلــى زيــادة
“رقمنــة” ســوق املخــدرات وزيــادة املرونــة فــي نظــم التوزيــع باعتبارهمــا
ُّ
مــن خطــوات التكيــف التــي اتخــذت مــن أجــل كفالــة اســتمرار إمكانيــة
احلصــول علــى املخــدرات.
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واو–	أوقيانوسيا
ال تــزال املـخــدرات ُت َّ
هرب بكميات كبيرة عبر البلدان واألقاليم اجلزرية في
املحيط الهادئ في طريقها إلى أستراليا ونيوزيلندا ،وثمة تزايد في تهريب
امليثامفيتامني مــن آسـيــا .ويـتــزايــد ،فــي الــوقــت نفسه ،الطلب املحلي على
امليثامفيتامني والكوكايني في البلدان اجلزرية في املحيط الهادئ ،وحدثت
زيادة في عدد ما ُسجل من جرائم متصلة باملخدرات .غير أن البيانات املتعلقة
مبدى تعاطي املخدرات والطلب على العالج في البلدان اجلزرية في املحيط
الهادئ ما زالت شبه معدومة.
ُ
فــي نيوزيلندا ،رفــض الناخبون فــي استفتاء أج ــري فــي  17تشرين األول/
َّ
أكتوبر  2020مشروع قانون مقترح إلباحة القنب ومراقبته ،كان من شأنه أن
َّ
يسمح لألشخاص بحيازة القنب واستهالكه في ظروف معينة .وفي أستراليا،
دخل حيز النفاذ في إقليم العاصمة األسترالية في كانون الثاني/يناير 2020
َّ
تشريع يسمح بزراعة نبتة القنب للتعاطي الشخصي ألغراض غير طبية؛ ومع
َّ
ذلك ،ال يزال تعاطي القنب ألغراض غير طبية يشكل جرمية جنائية مبوجب
القانون االحتادي األسترالي.
انتهت الدراسة االستقصائية لألسر املعيشية اخلاصة باالستراتيجية األسترالية
الوطنية للمخدرات لـعــام  2019إلى أن نسبة من تعاطوا الكوديني ألغراض
غير طبية في األشهر اإلثني عشر السابقة قد انخفضت إلى النصف ،حيث
كانت  3,0في املائة في عــام  ،2016فأصبحت  1,5في املائة في عــام .2019
ومنذ عــام  ،2018لم يعد من املمكن شراء األدوية املحتوية على الكوديني من
الصيدليات دون وصفة طبية.

ُّ
	التطورات الرئيسية
–1
 –752أشــارت أمانــة منظمــة اجلمــارك فــي أوقيانوســيا إلــى أن
التدابيــر التــي اتخذتهــا حكومــات الــدول اجلزريــة فــي املحيــط الهــادئ،
مثــل إغــاق احلــدود والقيــود املفروضــة علــى الــواردات والصــادرات،
فــي إطــار التصــدي جلائحــة كوفيــد– 19قــد أعاقــت حركــة املســتلزمات
واألفرقــة الطبيــة الالزمــة ملســاعدة البلــدان .وفــي وثيقــة إرشــادية بشــأن
ُ
كوفيــد– ،19طلــب إلــى أعضــاء منظمــة اجلمــارك فــي أوقيانوســيا النظــر
فــي التعجيــل بتخليــص الســلع األساســية وإجــراءات دخــول العاملــن
ُ
ً
األساســيني لدعــم تدابيــر االســتجابة الوطنيــة .وطلــب إليهــم أيضــا النظر
فــي وضــع جميــع املســتلزمات واملعــدات الطبيــة الالزمــة لتوفيــر اإلغاثــة
فــي ســياق اجلائحــة علــى رأس قائمــة األولويــة فــي عبــور احلــدود ،متــى
كان ذلــك ممكنــا مــن الناحيــة العمليــة.
ُ
 –753وال تــزال بلــدان وأقاليــم جــزر املحيــط الهــادئ تســتخدم كنقــاط
عبــور لتهريــب املخــدرات؛ بيــد أنهــا تتحــول علــى نحــو متزايــد لتصبــح
مقاصــد للمخــدرات االصطناعيــة مثــل امليثامفيتامــن ،مــع تنامــي الطلــب
املحلــي عليهــا ،وتتحــول لتصبــح مواقــع لصنعهــا علــى نحــو غيــر مشــروع.
والهيئــة ،إذ تســلم بــأن القــدرات الوطنيــة فــي املنطقــة غيــر كافيــة
للتصــدي لهــذا اخلطــر ،فإنهــا توصــي بــأن يقــدم املجتمــع الدولــي الدعــم
لتعزيــز قــدرات الــدول اجلزريــة فــي املحيــط الهــادئ علــى التصــدي لهــذه
التحديــات اجلديــدة وحمايــة صحــة مواطنيهــا.

 –754ولــم توقــع جميــع الــدول اجلزريــة فــي املحيط الهــادئ االتفاقيات
الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات أو تصــدق عليهــا ((7(.وغيــاب هــذا
اإلطــار القانونــي الدولــي ،املقتــرن بتنامــي الطلــب املحلــي علــى املخــدرات
ومحدوديــة القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة للبلــدان واألقاليــم اجلزريــة فــي
املحيــط الهــادئ يجعــل هــذه البلــدان واألقاليــم أكثــر عرضــة لالجتــار
باملخــدرات وصنعهــا علــى نحــو غيــر مشــروع وما يتصــل بذلــك مــن
ِّ
جرائــم ،مــن بينهــا غســل األمــوال والفســاد .وتذكــر الهيئــة بــأن املعاهــدات
معتــرف بكونهــا حجــر الزاويــة فــي النظــام الدولي ملراقبــة املخدرات وأنها
توفــر للبلــدان إطــارا للتصــدي للتحــدي الــذي ميثلــه االجتــار باملخــدرات،
وذلــك ،علــى ســبيل املثــال ،مــن خــال األحــكام املتعلقــة بتســليم املطلوبــن
واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة ،وكذلــك اإلخطــار املســبق بالتصديــر .غيــر
أن بعــض الــدول غيــر األطــراف الواقعــة فــي املنطقــة تبلــغ الهيئة وتشــارك
فــي النظــام الدولــي لرصــد التجــارة املشــروعة فــي املــواد اخلاضعــة
للمراقبــة علــى أســاس طوعــي .وتتعــاون الهيئــة مــع بلــدان املنطقــة،
كتعاونهــا فــي إطــار مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــن الهيئــة ومنظمة اجلمارك
فــي أوقيانوســيا فــي عــام  ،2019وقــد نظمــت أنشــطة فــي املنطقــة خــال
العــام الســابق فــي إطــار برنامــج “غريــدس” التابــع للهيئــة (انظــر أدنــاه
لالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل) .وترحــب الهيئــة بالتوصيــة التــي
ُ
ق ّد َمــت فــي املؤمتــر الثامــن واألربعــن لرؤســاء الشــرطة فــي جــزر املحيــط
الهــادئ ،الــذي ُع ِقــد فــي باغــو باغــو فــي ســاموا األمريكيــة ،فــي الفتــرة
مــن  21إلــى  23آب/أغســطس  ،2019والتــي دعــت إلــى اتخــاذ تدابيــر
منهــا انضمــام الــدول غيــر األطــراف إلــى االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة
املخــدرات وغيــر ذلــك مــن التدابيــر املهمــة األخــرى .وحتــث الهيئــة جميــع
الــدول اجلزريــة فــي املحيــط الهــادئ التــي ليســت أطرافــا فــي االتفاقيــات
الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات جميعهــا علــى االنضمــام إليهــا بأســرع
ما ميكــن ،وتعــرض تقــدمي دعمهــا حتقيقــا لهــذه الغايــة .وتشــجع الهيئــة
املجتمــع الدولــي علــى دعــم الــدول غيــر األطــراف الواقعــة فــي املنطقــة
مــن أجــل االنضمــام إلــى املعاهــدات وتنفيذهــا.

	–2التعاون اإلقليمي
 –755أيــد املشــاركون فــي املنتــدى اخلمســن جلــزر املحيــط الهــادئ،
الــذي ُعقــد فــي فونافوتــي فــي توفالــو ،فــي الفتــرة مــن  13إلــى  16آب/
أغســطس  ،2019خطــة عمــل إعــان بــو كإطــار لتنفيــذ إعــان بــو بشــأن
األمــن اإلقليمــي ،بوســائل منهــا إنشــاء جلنــة فرعيــة تابعــة للجنة مســؤولي
املنتــدى املعنيــة باألمــن اإلقليمــي .وتتضمــن اخلطــة تأكيــدا ملفهــوم موســع
لألمــن ،مــع زيــادة التركيــز علــى أمــور منهــا اجلرميــة عبــر الوطنيــة.
وتشــمل اخلطــة أيضــا االعتــراف باملســاحة اجلغرافيــة الكبيــرة للمنطقــة،

( ((7تقع سبع من الــدول العشر التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املعدلة في أوقيانوسيا ،وهي :توفالو ،جزر كوك ،ساموا ،فانواتو ،كيريباس،
ناورو ،نيوي .وتقع ثمان من الدول الثالث عشرة غير األطراف في اتفاقية سنة 1971
في أوقيانوسيا ،وهي :توفالو ،جزر سليمان ،جزر كوك ،ساموا ،فانواتو ،كيريباس ،ناورو،
نيوي .وتقع أربع من الدول السبع غير األطراف في اتفاقية سنة  1988في أوقيانوسيا،
وهي :بابوا غينيا اجلديدة ،توفالو ،جزر سليمان ،كيريباس.
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وحدودهــا الواســعة الســهلة االختــراق ،واختالفاتهــا فــي مجــال احلوكمــة
والقــدرة علــى إنفــاذ القانــون التــي تزيــد مــن درجــة تعرضهــا للتهديــدات
واألســواق واألنشــطة غيــر املشــروعة .وحتــدد اخلطــة سلســلة مــن
اإلجــراءات التــي يســتهدف العديــد منهــا تعطيــل تدفــق املخــدرات غيــر
املشــروعة ،مثــل امليثامفيتامــن والكوكايــن ،وتعزيــز القــدرات الوطنيــة
علــى التصــدي للطلــب وتقليــل الضــرر املرتبــط بتعاطــي املخــدرات غيــر
املشــروع إلــى أدنــى حــد مــن خــال نهــج حكومــي شــامل يشــمل اخلدمــات
الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة.
 –756وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2019قــدم املكتــب املعنــي
باملخــدرات واجلرميــة تدريبــا إلــى موظفــي إنفــاذ القانــون وموظفــي
اجلمــارك فــي جــزر ســليمان وفانواتــو علــى اســتخدام عــدة اختبــار
املخــدرات والســائف .وقــد جــاء التدريــب بعــد ســنتني مــن حلقــات العمــل
التدريبيــة الوطنيــة التــي اســتهدفت املوظفــن التقنيــن مــن ســلطات إنفاذ
القانــون والســلطات الصحيــة وتناولــت التحــدي الــذي متثلــه املخــدرات
االصطناعيــة .وعقــد املكتــب أيضــا اجتماعــات مــع مســؤولني مــن البلديــن
الســتعراض التقــدم املحــرز فــي تنفيــذ التوصيــات العمليــة التــي ُوضعــت
فــي حلقــات العمــل التدريبيــة الوطنيــة.
 –757وفــي كانــون األول/ديســمبر  ،2019قدمــت منظمــة اجلمــارك
ُ
فــي أوقيانوســيا تدريبــا علــى املــواد اخلطــرة التــي تهـ َّـرب فــي املنطقــة
ُ
واســتخدام نظــم الهيئــة ،وذلــك خــال فعاليــة اســتغرقت يومــن ُعقــدت
فــي مقرهــا فــي ســوفا .وشــمل التدريــب التوعيــة واملناولــة واملنــع
اآلمنــن واالجتــار بالســائف واملخــدرات االصطناعيــة وتبــادل املعلومــات
االســتخبارية ،وحضــره موظفــون وضبــاط مــن منظمــة اجلمــارك فــي
أوقيانوســيا وشــرطة فيجــي ودائــرة اإليــرادات واجلمــارك فــي فيجــي.
وقــد نظــم التدريــب فــي إطــار مذكــرة التفاهــم املبرمــة فــي عــام 2019
بــن الهيئــة ومنظمــة اجلمــارك فــي أوقيانوســيا .ونظمــت الهيئــة فــي
ويلينغتــون ،فــي  9كانــون األول/ديســمبر  ،2019فعاليــة تدريبيــة مماثلــة
اســتهدفت دائــرة اجلمــارك النيوزيلنديــة واملكتــب الوطنــي لالســتخبارات
بشــأن املخــدرات .وفــي شــباط/فبراير  ،2020قدمــت الهيئــة تدريبــا
فــي مدينــة نــادي فــي فيجــي ،خــال حلقــة عمــل إقليميــة عــن إعمــال
حقــوق امللكيــة الفكريــة فــي مجــال اجلمــارك نظمتهــا منظمــة اجلمــارك
فــي أوقيانوســياُ .
ومنــح املشــاركون فــي حلقــة العمــل فرصــة اســتخدام
منصــات االتصــاالت العامليــة اآلمنــة التابعــة للهيئــة ،التــي تتيــح تبــادل
املعلومــات والتنبيهــات لدعــم التعــاون والتحقيقــات فــي االجتــار باملــواد
اخلطــرة غيــر اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة محليــا ودوليــاُ ،
ود ِّربــوا
ُ
علــى اســتخدام تلــك املنصــات .وق ِّدمــت حلقــة العمــل أيضــا فــي إطــار
مذكــرة التفاهــم املبرمــة بــن الهيئــة ومنظمــة اجلمــارك فــي أوقيانوســيا،
وحضرهــا موظفــو جمــارك مــن أســتراليا وبابــوا غينيــا اجلديــدة وبــاالو
وتوفالــو وتونغــا وجــزر ســليمان وجــزر مارشــال وجــزر ماريانــا الشــمالية
وغــوام وفيجــي وكيريبــاس ونــاورو ونيــوي .وفــي إطــار برنامــج “غريــدس”
التابــع للهيئــة ،عقــد فــي  3آذار/مــارس  ،2020علــى هامــش الــدورة الثالثة
والســتني للجنــة املخــدرات ،اجتمــاع غيــر رســمي ضــم  11خبيــرا وتنــاول
موضــوع االجتــار باملــواد اخلطــرة فــي جميــع أنحــاء أوقيانوســيا.

َّ
 –758وكانــت الهيئــة ممثلــة فــي املؤمتــر الســنوي لنيوزيلنــدا املعنــي
باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة ،الــذي ُعقــد فــي كليــة الشــرطة في بوريورا
فــي ويلينغتــون ،فــي  9كانــون األول/ديســمبر  .2019وعقــدت مشــاورات
بــن ممثــل الهيئــة وممثلــي رؤســاء الشــرطة فــي جــزر املحيــط الهــادئ فــي
ويلينغتون في  10كانون األول/ديسمبر  2019وأمانة منتدى جزر املحيط
الهــادئ فــي ســوفا فــي  13كانــون األول/ديســمبر  2019لتحديــد الســبل
العمليــة التــي ميكــن بهــا زيــادة االســتفادة مــن أدوات برنامــج “غريــدس”
وشــراكاته فــي مكافحــة اجلرميــة عبــر الوطنيــة مــن خــال تعزيــز التعــاون
وتبــادل املعلومــات مــن أجــل تعطيــل تدفــق املخــدرات غيــر املشــروعة
اســتجابة خلطــة عمــل إعــان بــو التــي اعتمدتهــا املنطقــة مؤخــرا.
 –759وفــي آب/أغســطس  ،2020أطلقــت اخلطــة االســتراتيجية
اخلمســية لرؤســاء الشــرطة فــي جــزر املحيــط الهــادئ للفتــرة
 .2024–2020وأقــرت اخلطــة بــأن اجلرميــة عبــر الوطنيــة ال تــزال فــي
مقدمــة الشــواغل ،حيــث تشــكل األســواق املحليــة املتناميــة للميثامفيتامني
تهديــدا للمجتمعــات املحليــة .وتنــص اخلطــة علــى ترتيبــات لتبــادل
ُ
املعلومــات واملــوارد بســرعة ،ووضــع نهــج وقائيــة ،وبنــاء القــدرات فــي
مجــال االســتخبارات ،وتعزيــز القــدرة علــى إجــراء التحقيقــات.

	–3التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية
 –760فــي كانــون الثاني/ينايــر  ،2020دخــل حيــز النفــاذ فــي إقليــم
العاصمــة األســترالية تشــريع يســمح بزراعــة ما يصــل إلــى نبتتــن مــن
َّ
القنــب للشــخص الواحــد ألغــراض غيــر طبيــة ،أو أربــع نبتــات لــكل أســرة
َّ
معيشــية .ومبوجــب هــذا التشــريعُ ،جــرم تعاطــي القنــب فــي مــكان عــام،
َّ
َّ
وتعريــض طفــل أو شــاب لدخــان القنــب ،وتخزيــن القنــب فــي متنــاول
َّ
األطفــال ،وزراعــة القنــب بطريقــة الزراعــة املائيــة أو باســتخدام الضــوء
االصطناعــي أو احلــرارة االصطناعيــة ،وزراعــة النبتــات فــي مــكان
َّ
ميكــن أن يكــون فــي متنــاول عامــة النــاس .وال يــزال بيــع القنــب وتقاســمه
وإهــداؤه أفعــاال غيــر مباحــة ،وكذلــك حيــازة أشــخاص تقــل أعمارهــم
َّ
عــن  18ســنة للقنــب وزراعتهــم وتعاطيهــم لــه ،وقيــادة مركبــة مــع وجــود
َّ
أي كميــة مــن القنــب فــي اجلســم .وتنــص إرشــادات الشــرطة االحتاديــة
َّ
األســترالية علــى عــدم إباحــة القنــب فــي إقليــم العاصمــة األســترالية،
ُ
إال أن تعديــات أدخلــت تعفــي األفــراد مــن املســؤولية اجلنائيــة فــي
َّ
ظــروف معينــة محــدودة .وال يــزال اســتعمال القنــب ألغــراض غيــر طبيــة
غيــر مبــاح مبوجــب القانــون االحتــادي األســترالي .ويــرد مزيــد مــن
املعلومــات عــن هــذا التطــور فــي الفصــل الثانــي مــن هــذا التقريــر.
ّ
َّ
 –761وتذكــر الهيئــة بــأن التطــورات التــي تســمح باســتعمال القنــب
ألغــراض غيــر طبيــة مخالفــة ألحــكام اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا
َّ
املعدلــة واتفاقيــة ســنة  ،1988التــي تعــد أســتراليا طرفــا فيهمــا معــا.
ً
ومتاشــيا مــع الفقــرة  5مــن املــادة  9مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا
َّ
املعدلــة ،ال تــزال الهيئــة منخرطــة فــي حــوار مــع حكومــة أســتراليا بغيــة
تيســير اتخــاذ إجــراءات وطنيــة فعالــة لتحقيــق أهــداف تلــك االتفاقيــة.

  106تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام 2020

 –762وخــال االنتخابــات العامــة التــي شــهدتها نيوزيلنــدا فــي تشــرين
األول/أكتوبــر  ،2020أجــري اســتفتاء علــى مشــروع قانــون مقتــرح ينــص
َّ
علــى إباحــة القنــب ومراقبتــه .ورفــض الناخبــون مشــروع القانــون.
 –763وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2019نظــم ،فــي تونغــا ،مكتــب
املدعــي العــام بالتعــاون مــع شــرطة تونغــا وغيرهــا مــن الــوزارات واألجهــزة
“أســبوع القانون” الذي تناول موضوع “مكافحة املخدرات غير املشــروعة
مــن خــال التوعيــة” .وشــملت األنشــطة برنامجــا للتوعيــة بقيــادة فريــق
الســامة التابــع لشــرطة تونغــا .وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  2019أيضــا،
قــدم معهــد نيوزيلنــدا للعلــوم والبحــوث البيئيــة تدريبــا لضبــاط الشــرطة
َّ
فــي تونغــا علــى الكشــف عــن القنــب .وأقــر مجلــس الــوزراء سياســة تونغــا
الوطنية بشــأن املخدرات غير املشــروعة في تشــرين األول/أكتوبر ،2019
وهــي تشــجع علــى اتبــاع نهــج شــامل للمجتمــع بأســره مــن خــال احلــد مــن
الضــرر وخفــض العــرض وخفــض الطلــب.
 –764وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2019اضطلعــت منظمــة اجلمارك
العامليــة ،بالتعــاون مــع قــوة احلــدود األســترالية ودائــرة اإليــرادات
واجلمــارك فــي فيجــي ،بتدريــب موظفــي اجلمــارك فــي ســوفا ونــادي فــي
إطــار برنامــج مراقبــة احلاويــات املشــترك بــن املكتــب املعنــي باملخــدرات
واجلرميــة واملنظمــة .وفــي كانــون األول/ديســمبر  ،2019وقعــت دائــرة
اإليــرادات واجلمــارك فــي فيجــي والقــوات املســلحة جلمهوريــة فيجــي
مذكــرة تفاهــم تضفــي الطابــع الرســمي علــى التــزام بالتعــاون مــن خــال
توفيــر التدريــب وتبــادل املعلومــات وتنفيــذ عمليــات مشــتركة ملكافحــة
األنشــطة غيــر املشــروعة العابــرة للحــدود الوطنيــة.
 –765وفــي آذار/مــارس  ،2020أصــدرت جلنــة مراجــع الشــؤون
املجتمعيــة التابعــة ملجلــس الشــيوخ األســترالي تقريــرا بعنــوان “احلواجــز
َّ
التــي حتــول دون حصــول املرضــى علــى القنــب الطبــي فــي أســتراليا
فــي الوقــت الراهــن” ،قدمــت فيــه سلســلة مــن التوصيــات لتخطــي تلــك
احلواجــز .وأقــر برملــان أســتراليا فــي حزيران/يونيــه  2020مشــروع قانون
تعديل تشريع الرقابة على الصادرات (املوافقة على صادرات املخدرات)
لســنة  .2020ويعدل املشــروع قانون الرقابة على الصادرات لســنة 1982
وقانون الرقابة على الصادرات لســنة  2020للســماح بالتصدير املشــروع
َّ
َّ
لبعــض العقاقيــر املخـ ِّـدرة ،مثــل القنــب الطبــي ومنتجــات القنــب املحتويــة
علــى كميــات منخفضــة مــن التتراهيدروكانابينــول.
 –766وفــي آب/أغســطس  ،2020دخلــت لوائــح تعديــل القانــون
اجلنائــي وتشــريع اجلمــارك (الســائف واملخــدرات) لســنة  2020حيــز
النفــاذ فــي أســتراليا ،حيــث أدرجــت مــواد إضافيــة بوصفهــا ســائف
خاضعــة للمراقبــة وحــددت الكميــات التجاريــة مــن تلــك املــواد وكمياتهــا
ُ
اجلائــز تســويقها .وقــد خفضــت الكميــات التجاريــة واجلائــز تســويقها
فيمــا يخــص فينيل––2بروبانــون علــى نحــو يتماشــى مــع التغيــرات فــي
أســاليب صنــع امليثامفيتامــن مــن تلــك املــادة علــى نحــو غيــر مشــروع.
وميكــن االطــاع علــى اســتعراض أشــمل للحالــة فيمــا يتعلــق مبراقبــة
الســائف الكيميائيــة فــي املنطقــة فــي تقريــر الهيئــة لعــام  2020عــن

تنفيــذ املــادة  12مــن اتفاقيــة ســنة  .1988ووضــع التشــريع حتــت املراقبــة
الوطنيــة أيضــا املــواد املضافــة مؤخــرا إلــى جــداول اتفاقيتــي ســنة 1961
وســنة  1971عمــا مبقــررات اجلدولــة الصــادرة في عامــي  2019و2020
عــن جلنــة املخــدرات .وفــي عــام  ،2019وضعــت املادتــان 5F-MDMB-
 )5F-ADB( PINACAو،)FUB-AMB( AMB-FUBINACA
َّ
وهمــا مــن القنبينــات االصطناعيــة ،حتــت املراقبة الوطنيــة في نيوزيلندا.
َّ
 –767ودخلــت اخلطــة املتعلقــة بالقنــب الطبــي فــي نيوزيلنــدا حيــز
ً
النفــاذ فــي  1نيســان/أبريل  ،2020وفقــا للوائــح إســاءة اســتخدام
َّ
َّ
املخــدرات (بشــأن القنــب الطبــي) لســنة  .2019ومنتجــات القنــب الطبيــة
غيــر متاحــة للمرضــى إال بوصفــة طبيــة صــادرة عــن طبيــبُ .ويطلــب مــن
َّ
املصنعــن واملســتوردين تقــدمي أدلــة إلــى جهــاز شــؤون القنــب الطبــي تفيــد
بأنهــم يســتوفون املعاييــر الدنيــا للجــودة ،ويجــب علــى أي شــخص يرغــب
َّ
فــي العمــل فــي هــذه الصناعــة أن يحمــل ترخيصــا للقنــب الطبــي أو أن
يعمــل لــدى شــركة حتمــل مثــل هــذا الترخيــص.

	–4الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار
ً
 –768إضافــة إلــى اســتمرار اســتخدام البلــدان واألقاليــم اجلزريــة فــي
املحيــط الهــادئ كنقــاط إلعــادة الشــحن ألغــراض تهريــب املخــدرات إلــى
أســتراليا ونيوزيلنــدا ،تشــير األدلــة إلــى أن تلــك البلــدان واألقاليــم تتحــول
علــى نحــو متزايــد لتصبــح مواقــع للصنــع غيــر املشــروع والتعاطــي املحلــي.
ففــي فيجــي ،علــى ســبيل املثــال ،زاد عــدد اجلرائــم املتصلــة املخــدرات
بنســبة فاقــت  560فــي املائــة فــي الفتــرة مــن عــام  2013إلــى عــام .2018
والحظــت ســلطات فيجــي حــدوث زيــادة كبيــرة خــال الفتــرة نفســها فــي
مضبوطــات الطــرود املحتويــة علــى مخـ ِّـدرات ،ومنهــا امليثامفيتامــن،
التــي منشــؤها الصــن والواليــات املتحــدة وبلــدان فــي أمريــكا اجلنوبيــة.
ً
َّ
وال يــزال ُيضبــط امليثامفيتامــن والكوكايــن ،إضافــة إلــى القنــب ،فــي
تونغــا .وفــي الفتــرة مــن نيســان/أبريل  ،2018عندمــا بــدأت فرقــة العمــل
املعنيــة بإنفــاذ قوانــن مكافحــة املخــدرات عملهــا ،حتــى تشــرين الثانــي/
نوفمبــر ُ ،2019ضبــط فــي تونغــا ما مجموعــه  42,56كيلوغرامــا مــن
امليثامفيتامــن و 2,49كيلوغــرام مــن الكوكايــن و 3,48كيلوغرامــات
َّ
مــن القنــب .وقــد أشــير فــي منشــور املكتــب الــذي يتنــاول موضــوع آخــر
التطــورات والتحديــات املتعلقــة باملخــدرات االصطناعيــة فــي شــرق آســيا
وجنـ�وب شـ�رقها ،املعنـ�و ن �Synthetic Drugs in East and South
 ،east Asia: Latest Developments and Challengesإلــى أن كميــة
امليثامفيتامــن املضبوطــة فــي تونغــا قــد بلغــت مقــدرا كبيــرا ،نظــرا إلــى
أن عــدد الســكان يقـ ّـدر مبــا يزيــد قليــا عــن  100 000شــخص .وفــي
متوز/يوليــه ُ ،2020ضبــط فــي بابــوا غينيــا اجلديــدة أكثــر مــن 500
كيلوغــرام مــن الكوكايــن ،كانــت متجهــة إلــى أســتراليا.
 –769وتضاعفــت مضبوطــات الكوكايــن فــي أوقيانوســيا ثــاث مــرات
ً
تقريبــا فــي الفتــرة مــن عــام  2014إلــى عــام  ،2018لتصــل إلــى  2,1طــن؛
وقــد اســتأثرت أســتراليا بنســبة بلغــت  97فــي املائــة مــن مضبوطــات
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الكوكايــن خــال تلــك الفتــرة .وخــال الفتــرة نفســها ،زادت مضبوطــات
الكوكايــن فــي نيوزيلنــدا مــن  10كيلوغرامــات إلــى  213كيلوغرامــا .غيــر
أن مضبوطــات الكوكايــن التــي أبلغــت نيوزيلنــدا عنهــا انخفضــت فــي
عــام  ،2019مــع زيــادة نســبة املضبوطــات ذات الصلــة بالنقــل اجلــوي
وانخفــاض نســبتها ذات الصلــة بالنقــل البحــري.
ُ
 –770وال تــزال كميــات كبيــرة مــن املنشــطات األمفيتامينيــة تضبــط في
أســتراليا .ففــي نيســان/أبريل  ،2020علــى ســبيل املثــالُ ،
اعتــرض يخــت
يحمــل نحــو طــن مــن امليثامفيتامــن فــي أســتراليا ،وذلــك عقــب حتقيــق
جــرى بالتعــاون مــع ســلطات كاليدونيــا اجلديــدة واململكــة املتحــدة .وفــي
آذار/مــارس  ،2020أبلغــت الســلطات األســترالية عــن ضبــط ما يزيــد
علــى طــن مــن “اإلكستاســي” املشــتبه فــي أن منشــأه أوروبــا وهـ ِّـرب
عبــر جمهوريــة كوريــا .واســتمر انخفــاض عــدد املختبــرات الســرية
املفككــة فــي أســتراليا ،ومعظمهــا مرتبــط بصنــع امليثامفيتامــن غيــر
املشــروع ،إلــى  308مختبــرات فــي فتــرة االثنــي عشــر شــهرا املشــمولة
بالتقريــر  ،2019/2018مما يعنــي حــدوث انخفــاض بنســبة  30فــي املائــة
ً
تقريبــا مقارنــة بالفتــرة الســابقة.
 –771وزادت مضبوطــات امليثامفيتامــن و“اإلكستاســي” فــي
عــام  2019زيــادة كبيــرة فــي نيوزيلنــدا ،بنســبة  515فــي املائــة و556
ً
فــي املائــة علــى التوالــي ،مقارنــة بالعــام الســابق ،وضبطــت كميــة قياســية
مــن امليثامفيتامــن تبلــغ أكثــر مــن  400كيلوغــرام فــي عــام ،2019
كانــت تنقــل عــن طريــق البحــر مــن تايلنــد .ولوحــظ انخفــاض فــي عــدد
املختبــرات الســرية التــي تصنــع امليثامفيتامــن علــى نحــو غيــر مشــروع
فــي نيوزيلنــدا ،حيــث فــكك  54مختبــرا مــن هــذا القبيــل فــي عــام ،2019
ً
مقارنــة بـ  71مختبــرا فــي العــام الســابق .ومــع ذلــك ،لوحــظ اجتــاه
تصاعــدي فــي الربــع األول مــن عــام .2020
 –772وانخفضــت كميــات الهيرويــن واملورفــن املضبوطــة فــي
أوقيانوســيا ملــدة ثــاث ســنوات متتاليــة حتــى بلغــت أدنــى مســتوى لهــا
منــذ عــام  ،2009واســتأثرت أســتراليا بأكثــر مــن  99فــي املائــة مــن
املضبوطــات املبلــغ عنهــا فــي املنطقــة.

	–5الوقاية والعالج
 –773ال يــزال هنــاك نقــص فــي البيانــات املتوافــرة عــن مــدى ونطــاق
تعاطــي املخــدرات والطلــب علــى خدمــات العــاج منهــا وتقدميهــا فــي
الــدول اجلزريــة فــي املحيــط الهــادئ .وحتــث الهيئــة الــدول اجلزريــة فــي
املحيــط الهــادئ علــى إجــراء دراســات جلمــع البيانــات عــن نطــاق مشــكلة
املخــدرات بغيــة تيســير تصميــم سياســات املخــدرات القائمــة علــى األدلــة
واعتمادهــا وتوفيــر خدمــات الوقايــة والعــاج وإعــادة التأهيــل املناســبة.
وتشــجع الهيئــة املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة والشــركاء الثنائيــن
الذيــن يقدمــون املســاعدة إلــى الــدول اجلزريــة فــي املحيــط الهــادئ علــى
تقــدمي دعمهــم إلــى بلــدان املنطقــة فــي هــذا الصــدد.

ُ
 –774وقد أظهرت النتائج األولية لدراســة اســتقصائية أجريت خالل
الفتــرة مــن نيســان/أبريل إلــى حزيران/يونيــه  2020علــى األســتراليني
الذيــن تعاطــوا املخــدرات بانتظــام فــي عــام  2019أن تطبيــق تدابيــر
َّ
مكافحــة انتشــار كوفيــد– 19أعقبــه زيــادة فــي تعاطــي القنــب ،فــي حــن
انخفــض تعاطــي “اإلكستاســي” والكوكايــن والكيتامــن .وقــد ظــل تعاطــي
املؤثــرات األفيونيــة الصيدالنيــة ،وحمــض غامــا – هيدروكســي الزبــد،
ً
والبنزوديازيبينــات ،وثنائــي إيثيالميــد حمــض الليســرجيك مســتقرا فــي
غالبــه .وظــل معظــم املجيبــن علــى الدراســة يتلقــون ِّ
مخدراتهم شــخصيا،
رغــم حــدوث زيــادات طفيفــة فــي نســبة املجيبــن الذيــن ُســلمت املخــدرات
إليهــم وأولئــك الذيــن لــم يحصلــوا علــى املخــدرات بعــد تطبيــق القيــود.
وأفــادت نســبة طفيفــة مــن املجيبــن بأنهــم حاولــوا احلصــول علــى العــاج
مــن املخــدرات و/أو خدمــات الصحــة العقليــة ولكنهــم لــم يتمكنــوا مــن
ذلــك بعــد تطبيــق القيــود فــي ســياق اجلائحــة .وأشــارت دراســات أخــرى
إلــى حــدوث بعــض االضطــراب فــي أســواق الهيرويــن وامليثامفيتامــن،
وهــو ما يتضــح مــن التغيــرات التــي حدثــت فــي األســعار والتوافــر.
وخلصــت دراســة أخــرى ،أجريــت عــن أثــر اجلائحــة وما يرتبــط بهــا مــن
قيــود فرضــت علــى متعاطــي املنشــطات غيــر املشــروعة فــي أســتراليا،
إلــى نتائــج أوليــة متشــابهة ،مما يشــير إلــى أن تعاطــي “اإلكستاســي”
انخفــض عمومــا عقــب تطبيــق القيــود املتعلقــة بكوفيــد– ،19بينمــا ازداد
َّ
تعاطــي القنــب وظــل تعاطــي البنزوديازيبينــات وثنائــي إيثيالميــد حمــض
الليســرجيك علــى حالــه .وأبلــغ عــدد قليــل مــن املجيبــن ( 6فــي املائة) عن
مواجهتهــم لصعوبــات فــي احلصــول علــى خدمــات العــاج مــن الكحــول
واملخــدرات منــذ آذار/مــارس  .2020ومــن بــن املجيبــن علــى اســتطالع
ُ
لــرأي متعاطــي املخــدرات أجــري فــي أيار/مايــو  ،2020أفــاد  26فــي
املائــة منهــم بانخفــاض اســتهالكهم للمخــدرات أثنــاء جائحــة كوفيــد–،19
فــي حــن أفــاد  17,6فــي املائــة عــن حــدوث زيــادة فيــه .وفــي نيســان/
أبريــل  ،2020أعلنــت حكومــة أســتراليا عــن تخصيــص مــوارد إضافيــة
لدعــم اخلدمــات املقدمــة عبــر اإلنترنــت والهاتــف إلــى مــن يعانــون مــن
مشــاكل تتصــل باملخــدرات والكحــول خــال تفشــي اجلائحــة.
 –775وقــدم التقريــر احلــادي عشــر للبرنامــج الوطنــي لرصــد
املخــدرات فــي ميــاه الصــرف الصحــي ،الــذي شــمل نحــو  56فــي املائــة
مــن الســكان ،نظــرة ثاقبــة تناولــت أثــر جائحــة كوفيــد– 19علــى اســتهالك
املخــدرات فــي أســتراليا .وســجلت مســتويات قياســية مــن اســتهالك
امليثامفيتامــن والهيرويــن خــارج عواصــم الواليــات ،بينمــا ُســجلت
َّ
مســتويات قياســية مــن اســتهالك الكوكايــن والقنــب فــي العواصــم.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،ســجل اســتهالك الفنتانيــل مســتوى قياســيا
منخفضــا خــارج العواصــم وســجل األوكســيكودون مســتوى مماثــا فــي
العواصــم .وفــي العواصــم وخارجهــا ،انخفــض املتوســط املرجــح بعــدد
الســكان الســتهالك “اإلكستاســي” واألوكســيكودون والفنتانيــل ،بينمــا زاد
املتوســط نفســه الســتهالك الهيرويــن .وزاد كذلــك متوســط اســتهالك
َّ
القنــب خــارج العواصــم خــال تفشــي اجلائحــة .وأشــارت بيانــات
ميــاه الصــرف الصحــي التــي ُجمعــت فــي تشــرين/األول أكتوبــر ،2019
وكانــون األول/ديســمبر  ،2019وشــباط/فبراير ( 2020أي قبــل تفشــي
كوفيــد– 19فــي أســتراليا) إلــى أن امليثامفيتامــن ال يــزال أكثــر العقاقيــر
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ً
غيــر املشــروعة التــي خضعــت لالختبــار انتشــارا ،مــع تســجيل مســتويات
ً
ً
قياســية فــي العواصــم .وإضافــة إلــى ذلــك ،ازداد أيضــا وجــود الكوكايــن
و“اإلكستاســي” منــذ آب/أغســطس  ،2016مــع حــدوث زيــادة كبيــرة فــي
“اإلكستاســي” منــذ نيســان/أبريل  ،2018حتــى بلغــت مســتوى قياســيا.
ومنــذ آب/أغســطس  ،2016انخفــض وجــود الهيرويــن إلــى حــد كبيــر
خــارج العواصــم ،ولكنــه ازداد فــي بعضهــا .وقــد لوحــظ انخفــاض فــي
وجــود األوكســيكودون والفنتانيــل منــذ كانــون األول/ديســمبر .2018
 –776وانتهــت الدراســة االســتقصائية لألســر املعيشــية اخلاصــة
باالســتراتيجية األســترالية الوطنيــة للمخــدرات لعــام  2019إلــى أن نســبة
 16,4فــي املائــة مــن األشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم  14ســنة فأكثــر
قــد تعاطــوا عقــارا غيــر مشــروع فــي األشــهر الـ  12الســابقة ،وهــي نســبة
مشــابهة ملــا كانــت عليــه فــي عــام  15,6( 2016فــي املائــة) ،ولكنهــا متثــل
زيــادة مقارنــة بعــام  13,4( 2007فــي املائــة) .وفــي املقابــل ،انتهــت تلــك
الدراســة االســتقصائية إلــى انخفــاض معــدل انتشــار تعاطــي املخــدرات
غيــر املشــروعة فــي أوســاط الشــباب :ففــي عــام  ،2001كان  38فــي املائــة
مــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن  14و 19عامــا قــد تعاطــوا مخـ ِّـدرا غيــر
ً
مشــروع فــي وقــت ما مــن حياتهــم ،مقارنــة بنســبة بلغــت  22فــي املائــة فــي
عــام  .2019غيــر أن تعاطــي “اإلكستاســي” والكوكايــن قــد ازداد بــن مــن
تتــراوح أعمارهــم بــن  20و 29ســنة .وخــال الفتــرة  ،2019–2016زاد
تعاطــي املــواد التاليــة فــي الســنة املاضيــة فــي أوســاط مــن تبلــغ أعمارهــم
َّ
 14ســنة فأكثــر :القنــب (مــن  10,4فــي املائــة إلــى  11,6فــي املائــة)،
والكوكايــن (مــن  2,5فــي املائــة إلــى  4,2فــي املائــة) ،و“اإلكستاســي” (مــن
 2,2فــي املائــة إلــى  3,0فــي املائــة) ،واملهلوســات (مــن  1,0فــي املائــة إلــى
 1,6فــي املائــة) ،واملستنشــقات (مــن  1,0فــي املائــة إلــى  1,4فــي املائــة)،
والكيتامــن (مــن  0,4فــي املائــة إلــى  0,9فــي املائــة) .وفــي عــام ،2019
اســتقر تعاطــي امليثامفيتامــن فــي العــام الســابق عنــد  1,3فــي املائــة
ً
ممــن تزيــد أعمارهــم عــن  14عامــا .وفــي الفتــرة بــن عامــي 2016
و ،2019انخفــض العــدد املقــدر للبالغــن مــن عمــر  14ســنة فأكثــر ممــن
ً
ً
تعاطــوا عقــارا صيدالنيــا ألغــراض غيــر طبيــة خــال األشــهر االثنــي
عشــر الســابقة (مــن  4,8فــي املائــة إلــى  4,2فــي املائــة) ،وانخفضــت
نســبة متعاطــي مــواد مــن فئــة “املســكنات واملؤثــرات األفيونيــة” ألغــراض
ُ
واعتبــر أن هــذا
غيــر طبيــة مــن  3,6فــي املائــة إلــى  2,7فــي املائــة.
االنخفــاض جــاء علــى األرجــح نتيجــة إلعــادة تصنيــف األدويــة املحتويــة
علــى الكوديــن فــي عــام  ،2018التــي أعقبهــا عــدم جــواز شــراء املنتجــات
املحتويــة علــى الكوديــن مــن الصيدليــات دون وصفــة طبيــة .وفــي الواقــع،
انخفضــت نســبة متعاطــي الكوديــن فــي العــام الســابق ألغــراض غيــر
طبيــة إلــى النصــف ،حيــث كانــت  3فــي املائــة فــي عــام  ،2016فأصبحــت
ُ
 1,5فــي املائــة فــي عــام  .2019وقـ ِّـدر تعاطــي الهيرويــن فــي العــام الســابق
بنســبة  0,1فــي املائــة فــي عــام  2019و 0,2فــي املائــة فــي عــام .2016
ُ
 –777كمــا أشــارت املقابــات التــي أجريــت مــع متعاطــي املخــدرات عــن
طريــق احلقــن إلــى أن تعاطــي امليثامفيتامــن زاد فــي عــام  ،2019حيــث
أبلــغ ثالثــة أربــاع املجيبــن عــن تعاطــي امليثامفيتامــن فــي األشــهر الســتة
الســابقة .ومــن ناحيــة أخــرى ،انتهــت إحــدى الدراســات االســتقصائية

إلــى أن تعاطــي “اإلكستاســي” فــي أســتراليا اســتمر فــي االنخفــاض فــي
عــام  ،2019حيــث أشــارت نســبة  67فــي املائــة مــن املجيبــن إلــى تعاطــي
هــذه املــادة فــي األشــهر الســتة الســابقة.
 –778وفــي أســتراليا ،زاد عــدد ملفــات العــاج املغلقــة ((7(،بــن
ً
فترتــي االثنــي عشــر شــهرا املشــمولتني بالتقريــر ،وهمــا 2010/2009
و ،2019/2018فيمــا يخــص األمفيتامينــات (مــن  10 000إلــى ،58 200
ً
َّ
أي مبقــدار ســتة أضعــاف تقريبــا) وفيمــا يخــص القنــب (مــن 31 500
إلــى )41 200؛ وكانــت األمفيتامينــات أكثــر املخــدرات غيــر املشــروعة
الرئيســية املثيــرة للقلــق مــن حيــث درجــة شــيوعها .وانخفــض عــدد ملفــات
العــاج التــي أغلقــت والتــي كان الهيرويــن املخـ ِّـدر الرئيســي الــذي يثيــر
القلــق فيمــا يخصهــا مــن  9,9فــي املائــة فــي الفتــرة  2010/2009إلــى 5,2
فــي املائــة فــي الفتــرة  .2019/2018وكان عــدد الوفيــات التــي وقعــت فــي
أســتراليا ولهــا عالقــة باألمفيتامينــات أعلــى بأربــع مــرات فــي عــام 2018
منــه فــي عــام  .1999وخــال الفتــرة نفســها ،تضاعــف معــدل الوفيــات
الناجمــة عــن املخــدرات ذات الصلــة بالكوكايــن ( 0,2وفــاة لــكل 100 000
نســمة) .وكانــت املؤثــرات األفيونيــة حاضــرة فيمــا يقــرب مــن ثلثــي
الوفيــات الناجمــة عــن املخــدرات فــي عــام  4,6( 2018لــكل 100 000
نســمة) ،وزاد معــدل الوفيــات الناجمــة عــن املؤثــرات األفيونيــة ذات
الصلــة باالصطناعــي منهــا علــى مــدى العقــد الســابق .وخــال الفتــرة
مــن عــام  2014إلــى عــام  ،2018انخفضــت نســبة الوفيــات الناجمــة عــن
املخــدرات املنســوبة إلــى عقاقيــر الوصفــات الطبيــة ،مــن  75فــي املائــة
إلــى  60فــي املائــة.
 –779وقــد أشــارت الدراســة االســتقصائية الصحيــة فــي نيوزيلنــدا
ً
فيمــا يخــص الفتــرة املشــمولة بالتقريــر البالغــة  12شــهرا 2019/2018
إلــى أن  15فــي املائــة مــن األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن 16
َّ
و 64عامــا قــد تعاطــوا القنــب فــي الســنة الســابقة ،وأن معــدل االنتشــار
الســنوي بــن الشــباب ،الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن  15و 24ســنة ،قــد
ً
بلــغ  28,6فــي املائــة .ويشــير هــذا إلــى حــدوث زيــادة مقارنــة بالســنة
الســابقة ( 11,9فــي املائــة و 24,2فــي املائــة علــى التوالي) .وانتهت دراســة
اســتقصائية أجريــت فــي عــام  2019علــى طــاب املــدارس الثانويــة
فــي نيوزيلنــدا إلــى أن  4,1فــي املائــة مــن الطــاب أبلغــوا عــن تعاطــي
َّ
القنــب مــرة أســبوعيا علــى األقــل ،وهــو ما يعنــي حــدوث انخفــاض منــذ
عــام  6,5( 2001فــي املائــة) ،دون حــدوث تغيــر كبيــر منــذ عــام .2012
 –780ويب ــدو أن تعاط ــي امليثامفيتام ــن ف ــي نيوزيلن ــدا ق ــد ازداد
ف ــي الس ــنوات األخي ــرة ،حي ــث أظه ــرت الدراس ــة االس ــتقصائية
الصحي ــة ف ــي نيوزيلن ــدا فيم ــا يخ ــص الفت ــرة املش ــمولة بالتقري ــر
البالغ ــة  12ش ــهرا  2019/2018أن  1ف ــي املائ ــة م ــن األش ــخاص الذي ــن
تبل ــغ أعماره ــم  15س ــنة أو أكث ــر ق ــد تعاط ــوا ه ــذه امل ــادة ف ــي الع ــام
الس ــابق ،مما يعن ــي ح ــدوث زي ــادة كبي ــرة مقارن ــة بالفت ــرة .2018/2017
( ((7يعتبر ملف العالج قد أغلق عند اكتمال العالج أو توقفه؛ أو عندما
ال يحدث أي اتصال بني الزبون ومقدم العالج ملدة ثالثة أشهر؛ أو عندما يحدث تغير
ِّ
في نوع العالج األساسي ،أو املخدر الرئيسي املثير للقلق أو بيئة تقدمي العالج.
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ً
ووفقــا لبيانــات رصــد ميــاه الصــرف الصحــي التــي تشــمل  80فــي املائــة
م ــن س ــكان نيوزيلن ــدا ،ف ــي ع ــام  ،2019كان ُيس ــتهلك ما ب ــن  14و16
كيلوغرامــا مــن امليثامفيتامــن فــي كل أســبوع فــي املواقــع التــي خضعــت
لالختب ــار ،رغ ــم مالحظ ــة ح ــدوث انخف ــاض ف ــي اس ــتهالك تل ــك امل ــادة
ف ــي الرب ــع األخي ــر م ــن ع ــام  .2019وأبلغ ــت حكوم ــة نيوزيلن ــدا ع ــن
ح ــدوث بع ــض الزي ــادة ف ــي ع ــدد األش ــخاص الذي ــن يتلق ــون الع ــاج م ــن
تعاط ــي املنش ــطات األمفيتاميني ــة.
ُ
 –781وأبلــغ عــن حــدوث زيــادة كبيــرة فــي تعاطــي املــواد مــن نــوع
“اإلكستاســي” فــي نيوزيلنــدا قبــل تفشــي جائحــة كوفيــد– .19ففــي الربــع
األخيــر مــن عــام  ،2019أشــار حتليــل ميــاه الصــرف الصحــي إلــى أن
ُ
“اإلكستاســي” هــو ثانــي أكثــر املخــدرات التــي كشــف عنهــا فــي امليــاه
شــيوعا (املواد التي خضعت لالختبار هي امليثامفيتامني و“اإلكستاســي”
والكوكايــن والهيرويــن والفنتانيــل) ،حيــث يقــدر متوســط االســتهالك

ُ
الســنوي ب426,4ـ كيلوغرامــا ،أي أكثــر مــن ضعــف املســتوى الــذي كشــف
عنــه فــي الربــع األول مــن نفــس العــام .ويعتقــد أن “اإلكستاســي” ُيتعاطــى
ً
عــادة كبديــل للكحــول ،ورمبــا ُيتعاطــى يوميــا علــى نحــو عرضي ،وال ســيما
فــي أوســاط الشــباب.
 –782وفــي حزيران/يونيــه  ،2020بــدأ العمــل بنظــام لإلنــذار املبكــر
بهــدف احلــد مــن األضــرار املتصلــة باملخــدرات فــي نيوزيلنــدا .وتتولــى
تشــغيل هــذا النظــام ،املســمى “إنــذار حالــة التأهــب القصــوى” ،مبــادرة
معلومــات املخــدرات وإنــذارات حــاالت التأهــب فــي نيوزيلنــدا التابعــة
للمكتب الوطني لالســتخبارات بشــأن املخدرات ،وهو مصمم للمســاعدة
فــي حتديــد األماكــن التــي يقــع فيهــا الضــرر املرتبــط باملخــدرات ،وتقــدمي
األدلــة علــى وقــوع أضــرار مفاجئــة ،وتوقــع األضــرار املحتملــة املتصلــة
بتعاطــي املخــدرات فــي بعــض احلــاالت.

الفصل الرابع
توصيات إلى الحكومات واألمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية
والوطنية المعنية

 –783تـ ُّ
ـود الهيئــة ،بعــد أن اســتعرضت تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة
ملراقبــة املخــدرات ،أن تقــدم إلــى احلكومــات واملنظمــات الدوليــة
واإلقليميــة ،اســتنتاجاتها وتوصياتهــا الرئيســية علــى النحــو التالــي.

وباء خفي :تعاطي املخدرات في أوساط كبار السن
 –784إن ظهــور أمنــاط متزايــدة مــن تعاطــي املخــدرات واالرتهــان لهــا
فــي أوســاط كبــار الســن ظاهــرة تثيــر قلقــا متزايــدا .وال توجــد ســوى
بيانــات وبائيــة محــدودة عــن مــدى تعاطــي مــواد اإلدمــان فــي أوســاط
ُ
كبــار الســن ،حتــى فــي البلــدان التــي تجــرى فيهــا دراســات اســتقصائية
منتظمــة عــن تعاطــي املخــدرات .فقــد دأبــت عمليــات جمــع البيانــات عــن
تعاطــي مــواد اإلدمــان علــى التركيــز علــى عامــة الســكان ( 65–15ســنة)
والشــباب وصغــار البالغــن والفئــات املهمشــة وا ُمل َّ
عرضــة للخطــر؛ فــي
حــن أنهــا أهملــت بعــض الفئــات ،مثــل كبــار الســن .ولــم ُيعتــرف مبشــكلة
ً
تعاطــي مــواد اإلدمــان فــي أوســاط كبــار الســن إال مؤخــرا ،ولــم تبــدأ
دراســات محــددة بشــأنهم إال فــي اآلونــة األخيــرة.
 –785ويترجــم النقــص العــام فــي البيانــات املتعلقــة بتعاطــي مــواد
اإلدمــان فــي أوســاط كبــار الســن إلــى نقــص فــي االهتمــام بهــذه املســألة
عنــد رســم السياســات وإنشــاء البرامــج .ومحدوديــة جمــع األدلــة العلميــة
ُت ِّ
صعــب حتديــد التدخــات والسياســات التــي أســفرت عــن نتائــج إيجابيــة
فيمــا يتعلــق بتعاطــي املخــدرات فــي أوســاط كبــار الســن مــن حيــث الوقايــة
والعــاج وإعــادة التأهيــل .وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي للحكومــات ،عنــد
رســم سياســاتها وإنشــاء برامجهــا فــي هــذا املجــال ،أن تتنــاول مســائل
إجــراء البحــوث وجمــع البيانــات ،ومكافحــة الوصــم املرتبــط بتعاطــي
املخــدرات فــي أوســاط كبــار الســن ،واحلاجــة إلــى رعايــة متكاملــة وكليــة
ومراعيــة للســن.

التوصية  :1حتث الهيئة جميع احلكومات على القيام مبا يلي:
(أ)	توســيع الفئــة العمريــة للســكان املشــمولني بدراســات
اســتقصائية وبائيــة لتشــمل َمــن تخطــوا ســن  65ســنة
والنظــر فــي اســتخدام التكنولوجيــات الصحيــة
ـاعدة املبتكــرة أو الوســائل املبتكــرة لتنســيق أنشــطة
املسـ ِ
معاجلــة كبــار الســن مــن متعاطــي املخــدرات ودعمهــم
ورصــد احلصائــل املتصلــة بهــم؛
(ب)	إنشــاء نظــم لرصــد الوصفــات الطبيــة التــي ميكــن
أن تســاعد فــي كشــف مشــاكل اجلرعــات املفرطــة ومــا
يتصــل بهــا مــن مخاطــر ،أو توســيع نطــاق النظــم
القائمــة وحتســينها؛
(ج)	اســتخدام البيانــات املوجــودة املســتقاة مــن نظــم
الســجالت الصحيــة الوطنيــة ،مبــا فــي ذلــك مــا يتعلــق
منهــا بالطلــب علــى العــاج ،وإجــراء حتليــات وبحــوث
مــن أجــل تقــدمي تقديــرات أوليــة لنطــاق انتشــار
تعاطــي املخــدرات ،مبــا فــي ذلــك إســاءة اســتعمال أدويــة
الوصفــات الطبيــة ،فــي أوســاط كبــار الســن؛
(د)	اســتخدام اســتراتيجيات الوقايــة القائمــة علــى األدلــة
ملنــع وصــم كبــار الســن الذيــن يتعاطــون املخــدرات
وإشــراك كبــار الســن فــي إعــداد الرســائل التي تســتهدف
مكافحــة الوصــم علــى مســتوى املجتمــع املحلــي وفــي
تطويــر قــدرات املهنيــن العاملــن فــي جهــات الدعــم
ذات الصلــة وتدريبهــم؛
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(هـ)	وضــع تدابيــر تصــد فعالــة فــي مجــال اخلدمــات،
وإشــراك كبــار الســن الذيــن يتعاطــون املخــدرات أو ســبق
لهــم تعاطيهــا فــي عمليــة رســم سياســة رعايــة متكاملــة
تركــز علــى احتياجــات األفــراد وأســرهم ومجتمعاتهــم؛
(و)	توســيع أو تطويــر خدمــات التوعيــة القائمــة املقدمــة
إلــى متعاطــي املخــدرات كمنطلــق لسلســلة متواصلــة
مــن الرعايــة املتكاملــة التــي تســتهدف كبــار الســن مــن
متعاطــي املخــدرات الذيــن يعانــون مــن أكبــر قــدر مــن
ا لتهميــش ؛
(ز)	ضمــان قــدرة اخلدمــات الصحيــة علــى إخضــاع كبــار
الســن للكشــف األولــي لتحديــد تعاطيهــم املخــدرات
مــن عدمــه وضمــان تكييــف هــذه اخلدمــات والبرامــج
ً
ً
القائمــة علــى األدلــة تكييفــا ثقافيــا لتالئــم كبــار الســن
علــى اختــاف مجتمعاتهــم وخلفياتهــم؛

(ح)

ُ
كفالــة أن تســتند أي سياســات ترســم بشــأن كبــار الســن
مــن متعاطــي املخــدرات إلــى مبــادئ االســتقاللية
واملشــاركة والرعايــة وحتقيــق الــذات والكرامــة ،علــى
النحــو املبــن فــي مبــادئ األمم املتحــدة املتعلقــة بكبــار
الســن ،وينبغــي وضعهــا باســتخدام إطــار "الشــيخوخة
النشـ�طة :إطـ�ار سياسـ�ايتي (�Active Ageing: A Pol
 ،)icy Frameworkو"االســتراتيجية وخطــة العمــل
العامليتــان بشــأن الشــيخوخة والصحــة" (Global
Strategy and Action Plan on Ageing and

. )Health
ولالطالع على توصيات إضافية ومزيد من التفاصيل بشــأن اإلجراءات
املقترحــةُ ،يرجــى الرجــوع إلــى الفصــل األول من هذا التقرير.

َّ
االستعمال غير الطبي للقنب

الثــاث ملراقبــة املخــدرات ،وتوهــن مــن قــوة تنفيذهــا ،الــذي أكدتــه الــدول
ً
األعضاء مجددا أثناء الدورة االســتثنائية للجمعية العامة بشــأن مشــكلة
املخــدرات العامليــة ،املعقــودة فــي عــام  ،2016وفــي اإلعــان الــوزاري
لعــام  2019بشــأن تعزيــز إجراءاتنــا علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي
والدولــي ابتغــاء التعجيــل بتنفيــذ التزاماتنــا املشــتركة بالتصـ ِّـدي ملشــكلة
املخــدرات العامليــة ومواجهتهــا.
التوصيــة  :2إن الهيئــة إذ تالحــظ أن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا
املعدلــة تقصــر ،فــي مادتهــا  ،4إنتــاج املخــدرات اخلاضعــة للمراقبــة
وصنعهــا وتصديرهــا واســتيرادها وتوزيعهــا واالجتــار بهــا واســتعمالها
وحيازتهــا علــى األغــراض الطبيــة والعلميــة ،فإنهــا توضــح أن تدابيــر
أو لوائــح اإلباحــة التــي تســمح باســتعمال أي مــادة خاضعــة للمراقبــة،
َّ
مبــا فــي ذلــك القنــب ،ألغــراض غيــر طبيــة ،تتعــارض مــع التزامــات
الــدول األطــراف فــي تلــك االتفاقيــة .وتهيــب الهيئــة بجميــع الــدول أن
حتتــرم التزاماتهــا الناشــئة عــن االتفاقيــة لــدى رســم سياســاتها الوطنيــة
اخلاصــة مبراقبــة املخــدرات.

َّ
زراعة القنب ألغراض طبية
َّ
 –788تالحــظ الهيئــة تزايــد عــدد البلــدان التــي تســمح بزراعــة القنــب
ألغــراض طبيــة ،وفــي بعــض احلــاالت ،لغــرض وحيــد هــو التصديــر إلــى
الواليــات القضائيــة التــي تســمح باســتعماله لألغــراض الطبيــة .ويخضــع
َّ
أي تصديــر إلــى واليــة قضائيــة تســمح باســتعمال القنــب لألغــراض
الطبيــة اللتــزام بتقــدمي تقديــرات إلــى الهيئــة ،عمــا باتفاقيــة ســنة 1961
بصيغتهــا املعدلــة .وتقــوم الهيئــة ،فــي إطــار تنفيــذ والياتهــا التعاهديــة،
باســتعراض وإقــرار التقديــرات الســنوية التــي تقدمهــا احلكومــات بشــأن
ً
َّ
كميــات القنــب التــي سـ ُـتزرع وتســتهلك .وإضافــة إلــى ذلــك ،تواصــل
أمانــة الهيئــة تلقــي استفســارات مــن احلكومــات تطلــب فيهــا توضيحــا
َّ
بشــأن األحــكام التعاهديــة املتعلقــة بزراعــة القنــب لألغــراض الطبيــة
َّ
ومــا يتصــل بذلــك مــن تدابيــر مراقبــة لضمــان عــدم تســريب القنــب إلــى
قنــوات غيــر مشــروعة.

َّ
 –786كـتـرر الهيئــة إعرابهــا عــن القلــق إزاء إباحــة اســتعمال القنــب فــي
غيــر األغــراض الطبيــة والعلميــة فــي عــدة واليــات قضائيــة ،وإزاء نظــر
واليــات قضائيــة أخــرى فــي اتخــاذ إجــراءات مماثلــة .وتؤكــد الهيئــة مــن
جديــد أن اتفاقيــة ســنة  ،1961بصيغتهــا َّ
املعدلــة واتفاقيتــي ســنة 1971
وســنة  1988تقصــر اســتخدام جميــع املــواد اخلاضعــة للمراقبــة علــى
األغــراض الطبيــة والعلميــة.

التوصيــة  :3تــود الهيئــة أن تشــير إلــى أن احلكومــات التــي تســمح بزراعــة
َّ
القنــب لألغــراض الطبيــة ملزمــة بوضــع تدابيــر مراقبــة وفقــا للمــادة 23
مــن اتفاقيــة ســنة  1961بصيغتهــا املعدلــة .وتشــمل تلــك التدابيــر إنشــاء
هيئــة تكــون مســؤولة عــن تعيــن املناطــق الزراعيــة وإصــدار تراخيــص
الزراعــة ،وعــن شــراء تلــك املحاصيــل وحيازتهــا الفعليــة فــي أقــرب وقــت
ممكــن ،وأن تكــون صاحبــة احلــق احلصــري فــي اســتيراد املحاصيــل
وتصديرهــا واالجتــار فيهــا باجلملــة واالحتفــاظ مبخزوناتهــا عــدا عــن
تلــك املخزونــات التــي يحتفــظ بهــا الصانعــون.

 –787والتطــورات التــي شــهدتها بعــض البلــدان القليلــة التــي أباحــت
َّ
اســتعمال القنــب فــي األغــراض غيــر الطبيــة أو ســمحت بــه أو أخــذت
تتســامح في تشــريعاتها على املســتوى دون الوطني بشــأن هذا االستعمال
إمنــا تضعــف مــن الطابــع العاملــي لنطــاق االنضمــام للمعاهــدات الدوليــة

َّ
التوصيــة  :4توصــي الهيئــة احلكومــات التي تســمح باســتعمال القنبينات
لألغــراض الطبيــة برصــد وتقييــم احتمــال تســريبها إلــى االجتــار أو غيــر
ذلــك مــن العواقــب غيــر املقصــودة املترتبــة علــى تلــك البرامــج.
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 –789وتالحــظ الهيئــة التقــدم املحــرز فــي تكنولوجيــات الهندســة
الوراثيــة وغيرهــا مــن التكنولوجيــات األحيائيــة التــي تســمح بتعديــل نبتــة
َّ
َّ
القنــب ،وكذلــك التكنولوجيــات األخــرى التــي قــد تســمح بصنــع القنبينــات
بطريقــة غيــر تقليديــة .وتتيــح هــذه التكنولوجيــات حتســن العمليــات
َّ
الصناعيــة وضبــط ِغــال أنــواع القنبينــات اجلــاري إنتاجهــا علــى نحــو
أكثــر دقــة.
التوصيــة  :5تهيــب الهيئــة باحلكومــات أن حتيــط علمــا باإلجنــازات
التــي حتققــت فــي مجــال الهندســة الوراثيــة والتكنولوجيــا األحيائيــة
َّ
فيمــا يتعلــق بزراعــة القنــب ،وكذلــك التكنولوجيــات األخــرى التــي ميكــن
َّ
أن تســمح بصنــع القنبينــات بوســائل غيــر تقليديــة .و تدعــو الهيئــة
احلكومــات أيضــا إلــى ضمــان اســتخدام هــذه التكنولوجيــات اســتخداما
مناســبا فيمــا يتعلــق باالتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات واتخــاذ
خطــوات ملنــع إســاءة اســتخدام هــذه التكنولوجيــات فــي صنــع املخــدرات
غيــر املشــروع.

االنضمام العاملي إلى املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات
 –790متثــل االتفاقيــات الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات توافــق اآلراء
الدولــي بشــأن املتطلبــات املتعلقــة مبراقبــة التجــارة املشــروعة في العقاقير
املخـ ِّـدرة واملؤثــرات العقليــة والســائف الكيميائيــة التــي ميكــن تســريبها،
وبشــأن التدابيــر الالزمــة لتيســير احلصــول علــى املــواد اخلاضعة للمراقبة
وتوافرهــا لألغــراض الطبيــة والعلميــة املشــروعة .وعندمــا تصبــح الــدول
أطرافــا فــي هــذه االتفاقيــات ،فإنهــا تدلــل بذلــك علــى قبولها مبســؤولياتها
العامــة واملشــتركة عــن الوفــاء بتلــك املتطلبــات الدنيــا بغيــة حتقيــق هــدف
االتفاقيــات ،وهــو صــون صحــة اإلنســان ورفاهــه.
ً
ِّ
التوصيــة  :6تؤكــد الهيئــة مجــددا أن تصديــق جميــع دول العالــم علــى
اتفاقيــات مراقبــة املخــدرات أمــر مهــم مــن أجــل تعزيــز اإلطــار الدولــي
ملراقبــة املخــدرات املشــروعة ومنــع املتجريــن مــن اســتهداف الــدول غيــر
األطــراف بســبب مواطــن ضعــف فعليــة أو متصــورة فــي نطــاق مراقبــة
املــواد املجدولــة .وبنـ ً
ـاء علــى ذلــك ،حتــث الهيئــة جميــع الــدول التــي لــم
ً
تصبــح بعــد أطرافــا فــي واحــد أو أكثــر مــن هــذه الصكــوك علــى أن تبــادر
إلــى ذلــك دون إبطــاء وأن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة لضمــان تنفيــذ هــذه
ً
ً
الصكــوك تنفيــذا كامــا ضمــن نظمهــا القانونيــة الوطنيــة.

ِّ
املخدرة واملؤثرات العقلية وإمكانية
توافر العقاقير
احلصول عليها ،مبا في ذلك خالل جائحة كوفيد–19
 –791فـتـرض جائحــة كوفيــد– ،19منــذ بدايــة عــام  ،2020حتديــات
غيــر مســبوقة تواجههــا اقتصــادات جميــع البلــدان ونظــم الصحــة العامــة
بهــا .فقــد وضعــت التدابيــر التــي اتخذتهــا معظــم البلــدان للحــد مــن عــدد
َ
اإلصابــات واحتــواء زيــادة انتشــار الفيــروس علــى املحــك قــدرة املجتمــع

الدولــي علــى ضمــان احلصــول علــى العقاقيــر اخلاضعــة للمراقبــة
الدوليــة وتوفيرهــا علــى نحــو كاف ملــن هــم بحاجــة إليهــا.
 –792ويســاور الهيئــة القلــق إزاء النقــص املبلــغ عنــه فــي األدويــة
املحتويــة علــى مــواد خاضعــة للمراقبــة ،مثــل الفنتانيــل وامليــدازوالم ،فــي
بعــض البلــدان ،وهــو مــا يعــزى إلــى حــد كبيــر إلــى الزيــادات الكبيــرة فــي
احلاجــة إلــى توفيــر عقاقيــر تخفيــف األلــم واملســكنات للمرضــى الذيــن
َ
ُيدخلــون إلــى وحــدات العنايــة املركــزة.
التوصيــة  :7توصــي الهيئــة بــأن تســتعرض البلــدان توقعاتهــا للطلــب وأن
تبســط جميــع متطلباتهــا اإلداريــة واللوجســتية الضروريــة .وحتقيقــا
لهــذه الغايــةُ ،تشـ َّ
ـجع جميــع احلكومــات علــى مواصلــة العمــل عــن كثــب
بعضهــا مــع بعــض ومــع الهيئــة لضمــان توافــر األدويــة املحتويــة علــى
مــواد خاضعــة للمراقبــة عامليــا ،وخاصــة ملــن هــم فــي أمــس احلاجــة إليهــا
خــال حــاالت الطــوارئ.
التوصيــة  :8تهيــب الهيئــة باحلكومــات التــي تبلــغ عــن حــاالت تــدن
أو تــدن شــديد فــي مســتويات اســتهالك املســكنات األفيونيــة أن تســتحدث
نظــم مراقبــة مناســبة وتنفــذ سياســات متوازنــة فــي مجــال الصحــة
العامــة لضمــان اســتهالك هــذه املــواد اســتهالكا رشــيدا وكافيــا ،بالتعــاون
مــع املجتمــع املدنــي وصناعــة املســتحضرات الصيدالنيــة واملجتمــع
الدولــي.
 –793و تالحــظ الهيئــة أن تدنــي توافــر املؤثــرات العقليــة وقلــة
فــرص احلصــول عليهــا ميثــان تهديديــن يتعلقــان مبراقبــة هــذه املــواد
واســتعمالها علــى نحــو رشــيد ،وال ســيما فيمــا يتعلــق مبعاجلــة حــاالت
الصحــة العقليــة واحلــاالت العصبيــة .ويظــل االفتقــار إلــى بيانــات
اســتهالك املؤثــرات العقليــة فــي أنحــاء كثيــرة مــن العالــم هــو التحــدي
الرئيســي الــذي ُيواجــه فــي تقييــم وحتليــل االجتاهــات الســائدة فــي
توافرهــا وفــي تقــدمي املســاعدة املناســبة للبلــدان التــي يتســم توافرهــا
فيهــا بالنــدرة.
ً
 –794وتالحــظ الهيئــة مــع التقديــر أن عــددا مــن البلــدان مــا فتــئ
يقــدم طوعــا بيانــات وطنيــة عــن اســتهالك املؤثــرات العقليــة .وقــد أعــدت
الهيئــة ،إدراكا منهــا للصعوبــات التــي تواجههــا بعــض احلكومــات فــي هــذا
الصــدد ،مجموعــة مــن منهجيــات جمــع البيانــات عــن اســتهالك املؤثــرات
العقليــة ،بهــدف معاجلــة التفــاوت فــي جمــع البيانــات عــن اســتهالكها.
التوصيــة  :9تهيــب الهيئــة بجميــع احلكومــات أن تقــدم ســنويا معلومــات
ً
عــن اســتهالك املؤثــرات العقليــة وفقــا لقــرار جلنــة املخــدرات  ،6/54حيــث
إن لهــذه البيانــات أهميــة جوهريــة فــي حســن تقييــم مــدى توافــر املؤثــرات
العقليــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة .وتشــجع الهيئــة جميــع احلكومات
علــى االســتفادة مــن مجموعــة املنهجيــات التــي أعدتهــا مؤخــرا جلمــع
البيانــات عــن اســتهالك املؤثــرات العقليــة ،وتقــف علــى أهبــة االســتعداد
ملســاعدة احلكومــات فــي هــذا الصــدد.
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 –795أقــرت الهيئــة بــأن السياســات املتبعــة فــي بعــض البلــدان ،بذريعــة
“احلــرب علــى املخــدرات” ،أدت إلــى اتخــاذ تدابيــر تصــد غيــر متناســبة
وقمعيــة بشــكل مفــرط دون مراعــاة األصــول القانونيــة الواجبــة وســيادة
القانــون .وتســهم هــذه التدابيــر فــي زيــادة العنــف ومــا يتصــل بــه مــن
معــدالت وفيــات .وتكــرر الهيئــة مــا أكدتــه مــن أن اجلرائــم املتصلــة
باملخــدرات يجــب التصــدي لهــا مــن خــال تدابيــر رســمية تتخــذ علــى
أســس العدالــة اجلنائيــة والتقيــد التــام مبعاييــر األصــول القانونيــة
الواجبــة املعتــرف بهــا دوليــا.

ً
 –797أكــدت الهيئــة مــرارا أهميــة احتــرام حقــوق اإلنســان واحلريــات
األساســية كجــزء مــن التنفيــذ الفعــال للمعاهــدات الدوليــة ملراقبــة
املخــدرات .وال تــزال الهيئــة تؤكــد أنــه لكــي تكــون تدابيــر الوقايــة والعــاج
ناجحــة ومســتدامة ،ال بــد لهــا أن تكــون متســقة مــع املعاييــر الدوليــة
حلقــوق اإلنســان .وتشــكل املحافظــة علــى صحــة اإلنســان ورفاهــه حجــر
الزاويــة فــي اإلطــار الدولــي ملراقبــة املخــدرات ،وهــذا يشــمل ضمــان أن
يحصــل األشــخاص ،الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات ناجمــة عــن تعاطــي
املخــدرات ،علــى خدمــات مســتندة إلــى أدلــة ملعاجلــة اضطرابــات تعاطــي
املخــدرات ومــا قــد يتصــل بــه مــن أضــرار.

 –796وبغيــة حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،وال ســيما الهــدف
 ،16تالحــظ الهيئــة أن أحــكام االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات
املتعلقــة بخفــض العــرض ،إلــى جانــب أحــكام االتفاقيــات املتعلقــة بخفــض
الطلــب علــى املخــدرات غيــر املشــروعة ،تشــكل بعضــا مــن العناصــر
األساســية التبــاع نهــج شــامل ومتكامــل ومتــوازن .وميكــن أن تكــون أحــكام
املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات املتصلــة بالعدالــة اجلنائيــة ،التــي
تشــمل مســائل مــن قبيــل األحــكام العقابيــة ،والتعــاون الدولــي فــي مجــال
القضــاء وإنفــاذ القانــون ،ومصــادرة املوجــودات وحجزهــا ،مبثابــة صكــوك
قانونيــة فعالــة فــي التصــدي ال للجرائــم املتصلــة باملخــدرات فحســب ،بــل
ً
ألي نشــاط إجرامــي مرتبــط بهــا أيضــا ،مثــل اجلرميــة املنظمــة والفســاد
وغســل األمــوال.

التوصيــة  :12تشــجع الهيئــة علــى عــدم اســتخدام العــاج اإللزامــي
إلعــادة تأهيــل املرضــى الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات ناجمــة عــن تعاطي
املخــدرات ،وتهيــب بجميــع احلكومــات املعنيــة أن تقــدم خدمــات عالجيــة
طوعيــة قائمــة علــى األدلــة مــع إيــاء االحتــرام الواجــب حلقــوق اإلنســان
املكفولــة للمرضــى ،مثــل اخلدمــات املســتندة إلــى املعاييــر الدولية للعالج
مــن االضطرابــات الناشــئة عــن تعاطــي املخــدرات التــي َّ
أعدهــا املكتــب
املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ومنظمــة الصحــة العامليــة وغيرهــا مــن
املعاييــر الدوليــة ذات الصلــة التــي أوصــت الـ ُ
ـدول األعضــاء ،فــي الوثيقــة
اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة بشــأن مشــكلة املخــدرات
العامليــة التــي ُعقــدت فــي عــام  ،2016البلـ َ
ـدان بــأن تعززهــا وتنفذهــا.

التوصيــة  :10تــود الهيئــة أن تدعــو احلكومــات إلــى مكافحــة االجتــار
باملخــدرات ومــا يتصــل بــه مــن عنــف مــن خــال تدابيــر شــاملة ومتوازنــة.
وتشــمل هــذه التدابيــر تدابيــر فعالــة فــي مجــال الوقايــة والعدالــة
اجلنائيــة ومبــادرات للتنميــة البديلــة تســتهدف احلوافــز املاليــة التــي
يوفرهــا االجتــار باملخــدرات .وينبغــي لهــا أيضــا أن تكفــل تناســب تدابيــر
التصــدي للســلوك اإلجرامــي املتصــل باملخــدرات ،واســتنادها إلــى احترام
حقــوق اإلنســان وكرامتــه ،مبــا يتماشــى مــع االتفاقيــات الدوليــة الثــاث
ملراقبــة املخــدرات ،والصكــوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،وســيادة القانــون.

 –798ويســاور الهيئــة القلــق إزاء مــا ورد مــن تقاريــر تفيــد بتوقــف
خدمــات عــاج متعاطــي املخــدرات وتدابيــر احلــد مــن اآلثــار الســلبية
لتعاطــي املخــدرات ،فــي أنحــاء كثيــرة مــن العالــم ،نتيجــة جلائحــة
كوفيــد– .19وتظــل مواصلــة تقــدمي خدمــات العــاج مــن تعاطي املخدرات
ً
أثنــاء أي أزمــة صحيــة أمــرا يكتســي أهميــة بالغــة ،وينبغــي أن يســتمر
تقــدمي هــذه اخلدمــات ،مــع اتخــاذ تدابيــر الصحــة والســامة لضمــان
الوقايــة مــن العــدوى بــن املوظفــن الذيــن يقدمــون اخلدمــات ،وكذلــك
بــن املســتفيدين مــن تلــك اخلدمــات.

ّ
التوصيــة  :11تذكــر الهيئــة جميــع احلكومــات بأن اإلجــراءات التي تتخذ
خــارج نطــاق القضــاء فيمــا يتعلــق باألشــخاص املشــتبه فــي ارتكابهــم
جرائــم ذات صلــة باملخــدرات ،فــي إطــار الســعي املزعــوم لتحقيــق أهــداف
مراقبــة املخــدرات ،تتعــارض مــع التزاماتهــا الناشــئة عــن االتفاقيــات
الدوليــة الثــاث ملراقبــة املخــدرات .وجميــع إجــراءات مكافحــة املخــدرات
ً
َ
املتخــذة لالمتثــال لهــذه االلتزامــات ينبغــي لهــا أن حتتــرم متامــا ســيادة
القانــون واألصــول القانونيــة الواجبــة ومبــدأ التناســب.

التوصيــة  :13حتــث الهيئــة احلكومــات علــى ضمــان مواصلــة تقــدمي
خدمــات العــاج مــن اضطرابــات الصحــة العقليــة واالضطرابــات
الناجمــة عــن تعاطــي مــواد اإلدمــان فــي إطــار اخلدمــات األساســية
ُ
املقدمــة .وتوصـ َـى احلكومــات بالنظــر فــي أفضــل املمارســات القائمــة
ووضــع اســتراتيجيات فعالــة لضمــان اســتمرار خدمــات الوقايــة وخدمــات
العــاج وإعــادة التأهيــل والرعايــة الالحقــة وإعــادة اإلدمــاج االجتماعــي
ُ
القائمــة علــى األدلــة .وفــي هــذا الصــدد ،توصـ َـى احلكومــات بالرجــوع إلــى
الفصــل األول مــن تقريــر الهيئــة الســنوي لعــام  2017املعنــون “عــاج
املصابــن باالضطرابــات الناشــئة عــن تعاطــي املخــدرات وإعــادة تأهيلهــم
وإعــادة إدماجهــم فــي املجتمــع :العناصــر األساســية خلفــض الطلــب
علــى املخــدرات” ،واملعاييــر الدوليــة للعــاج مــن االضطرابــات الناشــئة
عــن تعاطــي املخــدرات التــي َّ
أعدهــا املكتــب املعنــي باملخــدرات واجلرميــة
ومنظمــة الصحــة العامليــة.
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جمع البيانات واإلبالغ
ؤدي السلطات الوطنية املختصة دورا رئيسيا في دمج البيانات
 –799ت
الــواردة مــن شــركات املســتحضرات الصيدالنيــة واملســتوردين واملصدريــن
وغيرهــم مــن الــوكالء املعتمديــن فــي نطــاق والياتهــا لضمــان تزويــد الهيئــة
ببيانــات كاملــة وموثوقــة فــي الوقــت املناســب .غيــر أن بعــض احلكومــات
ال تقــدم إلــى الهيئــة فــي الوقــت املناســب مــا يكفــي مــن التقديــرات
أو البيانــات اإلحصائيــة التــي يعــول عليهــا ،مبــا فــي ذلــك اإلحصــاءات
الفصليــة والســنوية عــن الصنــع واالســتهالك والتجــارة الدوليــة.
 –800وتشــكل دقــة اإلبــاغ فــي الوقــت املناســب مؤشــرا مهمــا علــى
فعاليــة وكفــاءة نظــم مراقبــة املخــدرات ،كمــا أن توافــر بيانــات ذات جــودة
أمــر حيــوي يتيــح للهيئــة أن تضطلــع علــى نحــو دقيــق بوظيفــة الرصــد
املســندة إليهــا مبوجــب املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات .ومــع ذلــك،
مــا زال القلــق يســاور الهيئــة بشــدة بشــأن جــودة بعــض البيانــات املقدمــة،
وبخاصــة البيانــات التــي تــرد مــن بعــض البلــدان املنتجــة واملصنعــة
الرئيســية ،ألنهــا تــدل علــى وجــود قصــور فــي اآلليــات الوطنيــة املعنيــة
بتنظيــم ورصــد املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة.

املخــدرات  ،11/50معلومــات عــن مضبوطــات املــواد اخلاضعــة للمراقبــة
ُ َّ
ُ
التــي تطلــب عبــر اإلنترنــت وتســلم بالبريــد.
 –802ويتطلــب تعزيــز التعــاون الدولــي فــي مجــال مكافحــة املخــدرات
ُ
فهمــا جماعيــا للتحديــات املشــتركة وحتديــد نهــج متبادلــة تتبــع فــي
ً
التعامــل مــع املفاهيــم واملســائل الرئيســية .ومتاشــيا مــع اإلعــان الــوزاري
لعــام  ،2019تســعى الهيئــة إلــى تعزيــز جمــع البيانــات ذات اجلــودة
والقابلــة للمقارنــة وحتليلهــا وتبادلهــا .وهــذا يتطلــب اســتمرار اســتبانة
أي غمــوض علمــي أو قانونــي فــي املصطلحــات املختــارة فــي صياغــة
سياســات املخــدرات.
التوصيــة  :17حتــث الهيئــة احلكومــات علــى أن تــدرس باســتمرار أي
مصطلحــات مخـ ِّـدرات تتســم بالغمــوض فــي اســتخدامها ،أو لهــا آثــار
مفضيــة إلــى الوصــم ،وقــد تكــون لهــا آثــار علــى قــدرة املجتمــع الدولــي
علــى التعــاون الفعــال فــي مكافحــة مشــكلة املخــدرات العامليــة والتصــدي
لهــا علــى نحــو مشــترك.

السالئف الكيميائية
التوصيــة  :14حتــث الهيئــة احلكومــات علــى أن تقــدم ،علــى نحــو دقيــق
وفــي الوقــت املناســب ،إحصاءاتهــا الســنوية والفصليــة عــن صنــع املــواد
اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة واســتهالكها والتجــارة الدوليــة فيهــا،
حســبما تقتضيــه املعاهــدات والقــرارات ذات الصلــة الصــادرة عــن املجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي وجلنــة املخــدرات.
التوصيــة  :15حتــث الهيئــة احلكومــات علــى مواصلــة تعزيــز آلياتهــا
الوطنيــة املعنيــة برصــد زراعــة املــواد اخلاضعــة للمراقبــة وإنتاجهــا
وصنعهــا والتجــارة فيهــا .وقــد يتأتــى ذلــك ،جزئيــا ،مــن خــال حتســن
نظــم جمــع البيانــات الوطنيــة وتطويرهــا ،وتدريــب موظفــي الســلطات
الوطنيــة املختصــة ،فــي مناســبات منهــا تغيــر املوظفــن ،وحتســن
التعــاون املشــترك بــن األجهــزة ،وضمــان التعــاون الوثيــق مــع الشــركات
املرخــص لهــا بالتعامــل فــي املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة.

 –803منــذ بــدء نفــاذ اتفاقيــة ســنة  1988فــي تشــرين الثانــي/
نوفمبــر  ،1990حــدث تطــوران رئيســيان اعتبرتهمــا الهيئــة مغيريــن
ملشــهد مراقبــة الســائف .أوال ،حــدث حتــول فــي تســريب الســائف
مــن التجــارة الدوليــة إلــى التجــارة الداخليــة .ويســلط ذلــك مزيــدا مــن
الضــوء علــى عمــل نظــم املراقبــة الداخليــة ،وهــو مــا تتركــه اتفاقيــة
ســنة  1988لتقديــر الــدول األطــراف .ثانيــا ،ازداد علــى نحــو كبيــر مــدى
تعقــد وتنــوع صنــع املخــدرات غيــر املشــروعة وطرائــق احلصــول علــى
املــواد الكيميائيــة .وكان ظهــور وانتشــار “الســائف املحـ َّـورة” والســائف
األوليــة وغيرهــا مــن واملــواد الكيميائيــة غيــر املجدولــة الســتعمالها فــي
أنشــطة غيــر مشــروعة مــن بــن مجــاالت تركيــز الهيئــة فــي الســنوات
القليلــة املاضيــة.

ً
 –801وال يــزال التســريب مــن القنــوات الداخليــة املشــروعة مصــدرا
ً
رئيســيا للمواد اخلاضعة للمراقبة املســتعملة في أغراض غير مشــروعة؛
ومــع هــذا ،فــإن عــدد التقاريــر الــواردة إلــى الهيئــة مــن احلكومــات عــن
ً
جهودهــا فــي االعتــراض ال يــزال محــدودا .وإضافــة إلــى ذلــك ،فــإن
الهيئــة تشــدد علــى أنــه مــن الضــروري ،رغــم نــدرة عمليــات التســريب
مــن التجــارة الدوليــة ،أن تظــل احلكومــات يقظــة ملحــاوالت املتجريــن
تســريب املســتحضرات املحتويــة علــى املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة
مــن الســوق الدوليــة املشــروعة.

التوصيــة  :18حتــث الهيئــة احلكومــات علــى إيــاء مزيــد مــن االهتمــام
إلنشــاء وتنفيــذ نظــم شــاملة لرصــد الســائف علــى الصعيــد الوطنــي،
ً
وخاصــة االســتفادة مــن اإلرشــادات الــواردة فــي الفقــرة  8مــن املــادة 12
مــن اتفاقيــة ســنة  .1988وتشــجع الهيئــة احلكومــات علــى حتســن
دقــة تقديــرات االحتياجــات الســنوية املشــروعة لفــرادى الســائف
بغيــة ضمــان أن جتســد دائمــا ظــروف الســوق الفعليــة ،وعلــى حتســن
اســتخدام شــبكات جهــات الوصــل التابعــة لهــا فــي إطــار مشــروعي
“بريــزم” و“كوهيجــن” ،اللذيــن يوفــران أيضــا منصــة لتبــادل املعلومــات
عــن أفضــل املمارســات فــي مجــال مراقبــة الســائف.

التوصيــة  :16تقــر الهيئــة بجهــود االعتــراض التــي تبذلهــا احلكومــات
املعنيــة فيمــا يتعلــق باالجتــار باملــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدولية ،وتدعو
جميــع احلكومــات إلــى أن تقــدم بانتظــام إلــى الهيئــة ،عمــا بقــرار جلنــة

التوصيــة  :19حتــث الهيئــة احلكومــات علــى مواصلــة استكشــاف
مختلــف اخليــارات الالزمــة للتصــدي النتشــار الســائف غيــر املجدولــة
واســتعمالها فــي أنشــطة غيــر مشــروعة .وملــا كان تبــادل املعلومــات عــن
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ً
هــذه املــواد الكيميائيــة فــي الوقــت املناســب أمــرا ال غنــى عنــه ،فــإن الهيئــة
تشــجع احلكومــات علــى اســتخدام نظــام “بيكــس” مبزيــد مــن الفعاليــة.
 –804وقــد الحظــت الهيئــة علــى مــر الســنني تزايــدا فــي اســتخدام
اإلنترنــت ومنصــات التواصــل االجتماعــي فــي احلصــول علــى الســائف
واملــواد الكيميائيــة غيــر املجدولــة .وجنحــت بعــض احلكومــات فــي
التصــدي ملحــاوالت تســريب الســائف مــن خــال إقامــة شــراكات مــع
منصــات اإلنترنــت فــي إطــار التعامــات فيمــا بــن املؤسســات التجاريــة
(وميكــن االطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل فــي التقاريــر الصــادرة عــن
الهيئــة منــذ عــام  2018بشــأن تنفيــذ املــادة  12مــن اتفاقيــة ســنة .)1988
التوصيــة  :20تشــجع الهيئــة احلكومــات علــى تركيــز جهودهــا علــى
“الشــبكة الظاهــرة” أو “الشــبكة الســطحية” ملنــع إســاءة اســتخدام
اإلنترنــت فــي تســريب الســائف واملــواد الكيميائيــة غيــر املجدولــة
واملعــدات إلــى قنــوات غيــر مشــروعة .واحلكومــات مدعــوة إلــى أن تتبــادل
النهــج الوطنيــة الناجحــة ،وأن ترجــع ،فــي هــذا الصــدد ،إلــى النهــج
التــي نوقشــت فــي تقاريــر الهيئــة بشــأن تنفيــذ املــادة  12مــن اتفاقيــة
ســنة  .1988وبغيــة تكملــة هــذه اجلهــودُ ،تشـ َّ
ـجع احلكومــات أيضــا
علــى الرجــوع إلــى القائمــة املحــدودة للمــواد غيــر املجدولــة اخلاضعــة
ملراقبــة دوليــة خاصــة ،التــي حتتــوي علــى مــواد كيميائيــة توجــد بشــأن
اســتعمالها فــي صنــع املخــدرات غيــر املشــروع معلومــات وفيــرة.

املؤثرات النفسانية اجلديدة واملؤثرات
األفيونية االصطناعية غير الطبية
املستجدة وغيرها من املواد اخلطرة
 –805ال يــزال صنــع املؤثــرات األفيونيــة االصطناعيــة غيــر الطبيــة
واملــواد النفســانية اجلديــدة وتعاطيهــا واالجتــار بهــا علــى نحــو غيــر
مشــروع مــن التحديــات الكبيــرة التــي تواجههــا اجلهــود الدوليــة ملراقبــة
املخــدرات .وتواصــل املتاجــر اإللكترونيــة اســتخدام اإلنترنــت والشــبكة
اخلفيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي لعــرض تلــك املــواد .وال تــزال
ُ
الشــحنات تهـ َّـرب بواســطة خدمــات البريــد الدولــي وخدمــات التوصيــل
الســريع .وتواصــل الهيئــة تعزيــز الشــراكات فيمــا بــن احلكومــات
واملنظمــات الدوليــة والقطــاع اخلــاص ملنــع املــواد النفســانية اجلديــدة
واملؤثــرات األفيونيــة االصطناعيــة غيــر الطبيــة املســتجدة وغيرهــا مــن
املــواد اخلطــرة واعتــراض عمليــات بيعهــا .وتنــوه الهيئــة بضــرورة أن
ُيرصــد ،علــى وجــه اخلصــوص ،صانعــو املنتجــات الكيميائيــة املرجعيــة
واملســتحضرات الصيدالنيــة؛ وعمليــات التســويق والبحــث عبــر االنترنــت
والســجالت اإللكترونيــة وأمنــاء تلــك الســجالت ومنصــات وســائل
التواصــل االجتماعــي؛ والبريــد العــادي والســريع وخدمــات التوصيــل
الســريع والشــحن اجلــوي وشــحن البضائــع ومــا يتصــل بذلــك مــن
قطاعــات النقــل؛ وصناعــات اخلدمــات املاليــة املقدمــة عبــر اإلنترنــت
واملحافــظ اإللكترونيــة وأســاليب حتويــل الســلع واخلدمــات إلــى أمــوال.

التوصيــة  :21تشــدد الهيئــة علــى احلاجــة إلــى زيــادة اجلهــود الراميــة
ِّ
إلــى احلــد مــن االجتــار باملؤثــرات النفســانية اجلديــدة واملؤثــرات
األفيونيــة االصطناعيــة غيــر الطبيــة املســتجدة ،وتدعــو احلكومــات إلــى
ترشــيح جهــات وصــل فعالــة معنيــة بالقانــون واإلنفــاذ الرقابــي فــي أجهزة
الشــرطة ومراقبــة املخــدرات واجلمــارك والبريــد واألجهــزة الرقابيــة
للمشــاركة فــي العمليــات اخلاصــة جلمــع املعلومــات االســتخبارية التــي
تضطلــع بهــا الهيئــة وإلــى االســتفادة الكاملــة مــن منصــة االتصــال
اآلمنــة املتمثلــة فــي نظــام “آيونيكــس” ،وخدمــات بنــاء القــدرات واملعــدات
التــي تتيحهــا فــي إطــار برنامــج “غريــدس” ومشــروع “آيــون” ومشــروع
“أوبيويــدس”.
التوصيــة  :22تشــجع الهيئــة احلكومــات علــى العمــل مــع برنامــج
“غريــدس” ومبــادرة الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص مــن أجــل
إقامــة وتعزيــز الشــراكات مــع القطاعــات ذات الصلــة ،بهــدف القيــام
طوعــا بالكشــف عــن اجلهــات البائعــة التــي حتــاول اســتغالل الصناعــة
املشــروعة ألغــراض االجتــار باملؤثــرات النفســانية اجلديــدة اخلطــرة التي
ال تخضــع للمراقبــة الدوليــة ،ومنعهــا والقضــاء عليهــا.
التوصيــة  :23تواصــل الهيئــة توســيع قائمتهــا التــي تضــم املــواد
الفنتانيليــة التــي ليســت لهــا اســتعماالت طبيــة أو صناعيــة مشــروعة
معروفــة كــي تســتخدمها كأداة عمليــة السـ ُ
ـلطات الوطنيــة املعنيــة
والشــركاء الدوليــون وأصحــاب املصلحــة اآلخــرون ،مبــا فــي ذلــك
الشــركاء مــن القطــاع اخلــاص واألوســاط العلميــة واألكادمييــة،
وتهيــب باحلكومــات أن تتخــذ التدابيــر املناســبة ملنــع صنــع تلــك املــواد
الفنتانيليــة وتســويقها ونقلهــا وكســب املــال منهــا علــى نحــو غير مشــروع.
 –806وفــي العــام املاضــي ،ازداد عــدد الوفيــات الناجمــة عــن تعاطــي
املخــدرات غيــر املشــروعة – وخاصــة الفنتانيــل وامليثامفيتامــن – فــي
أمريــكا الشــمالية وفــي بعــض املناطــق األخــرى مــن العالــم .وزاد تفاقــم
األزمــة بســبب جائحــة كوفيــد– 19التــي مــن املتوقــع أن تســهم فــي زيــادة
أعــداد مــن يعانــون مــن اضطرابــات الصحــة العقليــة واالضطرابــات
الناجمــة عــن تعاطــي مــواد اإلدمــان ،إلــى جانــب مــا يقابــل ذلــك مــن
زيــادات فــي االكتئــاب والقلــق والصدمــات واحلــزن.
التوصيــة  :24تشــجع الهيئــة احلكومــات مــرة أخــرى علــى أن تتعــاون مــع
موظفــي الصحــة العامــة والصيادلــة واألطبــاء والصانعــن واملوزعــن
ورابطــات حمايــة املســتهلك وأجهــزة إنفــاذ القانــون علــى العمــل علــى
توعيــة اجلمهــور العــام باملخاطــر املقترنــة باالســتعمال غيــر الســليم
لعقاقيــر الوصفــات الطبيــة واملؤثــرات األفيونيــة االصطناعيــة
وامليثامفيتامــن املنتجــة علــى نحــو غيــر مشــروع ،واتخــاذ التدابيــر
املناســبة للحــد مــن تعاطيهــا وخطــر تعاطيهــا بجرعــات مفرطــة.
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النظام الدولي ألذون استيراد وتصدير
ِّ
املخدرة واملؤثرات العقلية
العقاقير
 –807قـتـر الهيئــة باجلهــود التــي بذلتهــا احلكومــات التــي طبقت النظام
الدولــي ألذون االســتيراد والتصديــر  I2ESوتؤكــد مجــددا مــا يوفــره مــن
مزايــا للســلطات الوطنيــة مــن خــال التخفيــف بدرجــة كبيــرة مــن األعبــاء
ً
اإلداريــة لعمليــة إدارة االســتيراد والتصديــر إلــى جانــب كونــه أيضــا أداة
مفيــدة تســاعد علــى منــع تســريب املــواد اخلاضعــة للمراقبــة الدوليــة.
 –808وإذ الحظــت الهيئــة مــا تواجهــه بعــض احلكومــات مــن حتديــات
تعتــرض التقــدم فــي اســتعمال النظــام  ،I2ESفإنهــا ســوف تســتمر ،عــن
طريــق أمانتهــا ،فــي التواصــل مــع احلكومــات ومســاعدتها علــى جتــاوز
العوائــق القائمــة فيمــا يتعلــق مثــا بالدرايــة الفنيــة الالزمــة لتشــغيل
النظــام وبااللتــزام باســتخدامه علــى مســتوى صنــع القــرار ،وذلــك من أجل
التشــجيع علــى اعتمــاده علــى نطــاق أوســع وزيــادة مشــاركة املســتعملني.
التوصيــة  :25تشــجع الهيئــة احلكومــات علــى أن تطلــب املســاعدة مــن
أمانتهــا فــي تطبيــق النظــام الدولــي ألذون االســتيراد والتصديــر I2ES
ودمجــه فــي أنظمتهــا الوطنيــة بوســائل منهــا توفيــر اإلرشــادات بشــأن
اخلطــوات األولــى والتدريــب املبدئــي اإلضافــي ،إذا لــم تكــن قــد قامــت
بذلــك بعــد.
ً
التوصيــة  :26تــود الهيئــة ،إضافــة إلــى ذلــك ،أن تؤكــد مجــددا للــدول
األعضــاء ضــرورة تواصــل الدعــم ،مبــا فــي ذلــك توفيــر مــوارد خارجــة
عــن امليزانيــة ،لتوســيع نطــاق وظائــف النظــام الدولــي ألذون االســتيراد
والتصديــر  I2ESومعاجلــة املشــاكل التقنيــة التــي أشــارت احلكومــات إلــى
أنهــا واجهتهــا ،وتوفيــر تدريــب موســع ملواصلــة دعــم البلــدان فــي اعتمــاد
منصــة ذلــك النظــام واســتخدامها.

التوصية  :27تناشــد الهيئة جميع الدول أن تواظب على تزويدها وتزويد
ســائر املنظمــات الدوليــة املعنيــة ببيانــات عــن االجتــار باملخــدرات ومــدى
انتشــار تعاطيهــا ،وكذلــك بــأي معلومــات عــن التشــريعات والسياســات
وســائر اجلهــود املتعلقــة بالوقايــة مــن تعاطــي املخــدرات وعــاج املتعاطــن
وإعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم فــي املجتمــع داخــل أراضيهــا.
التوصيــة  :28تطلــب الهيئــة ،إقــرارا منهــا بــأن القــدرات الوطنيــة فــي
كثيــر مــن بلــدان أوقيانوســيا غيــر كافيــة للتصــدي خلطــر االجتــار
باملخــدرات وبــأن اســتهالك املخــدرات آخــذ فــي االزديــاد فــي تلــك البلــدان،
إلــى املجتمــع الدولــي أن يقــدم الدعــم لتعزيــز قــدرات الــدول اجلزريــة
فــي املحيــط الهــادئ علــى التصــدي لهــذه التحديــات اجلديــدة واحلفــاظ
علــى صحــة مواطنيهــا.
 –811وعلــى الرغــم مــن انخفــاض املســاحة املســتخدمة لزراعــة
خشــخاش األفيــون فــي أفغانســتان ،فــإن اإلنتــاج غيــر املشــروع لألفيــون
ً
ظــل علــى املســتوى نفســه تقريبــا فــي الفتــرة مــن عــام  2018إلــى
الغــال .وكان انخفــاض ســعر األفيــون
عــام  ،2019رمبــا بســبب زيــادة ِ
أثنــاء موســم زراعــة خشــخاش األفيــون أحــد العوامــل الرئيســية التــي
أدت إلــى انخفــاض زراعتــه .وقــد اســتأثرت أفغانســتان بحوالــي  84فــي
املائــة مــن إنتــاج األفيــون العاملــي علــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضيــة،
ولم تظهــر حتــى اآلن مؤشــرات علــى انخفــاض واردات الهيرويــن
األفغانــي املنشــأ إلــى األســواق االســتهالكية فــي العالــم.
التوصيــة  :29تالحــظ الهيئــة بقلــق أن اســتمرار زراعــة خشــخاش
األفيــون وإنتــاج األفيــون علــى نطــاق واســع فــي أفغانســتان إلــى جانــب
محدوديــة جهــود القضــاء عليــه يفضيــان إلــى اســتمرار تقويــض
اجلهــود التــي تبذلهــا أفغانســتان وشــركاؤها لتعزيــز الســام واألمــن
والتنميــة املســتدامة .وتكــرر الهيئــة مــن جديــد دعوتهــا لتقــدمي املزيــد
مــن املســاعدات التقنيــة واملاليــة مــن أجــل التصــدي للتحديــات التــي
يواجههــا هــذا البلــد فــي مجــال مراقبــة املخــدرات.

بلدان ومناطق محددة
 –809ال يــزال مــن دواعــي قلــق الهيئــة نقــص املعلومــات والبيانــات
الرســمية املتعلقــة باالجتــار باملخــدرات ،ومعــدالت انتشــار تعاطيهــا،
عــاوة علــى جهــود الوقايــة مــن تعاطــي املخــدرات وعالجهــا فــي مناطــق
عديــدة ،منهــا أفريقيــا وأوقيانوســيا علــى وجــه التحديــد .فنقــص تلــك
املعلومــات يعــوق اجلهــود التــي يبذلهــا املجتمــع الدولــي فــي إجــراء تقييــم
كامــل ملشــكلة املخــدرات فــي تلــك املناطــق.
 –810وقــد ازداد تهريــب املخــدرات فــي العديــد مــن الــدول اجلزريــة
فــي املحيــط الهــادئ ،مــع حتــول أوقيانوســيا علــى نحــو متزايــد لتصبــح
نقطــة عبــور لتهريــب املخــدرات بــن القــارة األمريكيــة وآســيا .وعــاوة
علــى ذلــك ،يتزايــد صنــع املخــدرات االصطناعيــة واســتهالكها علــى نحــو
غيــر مشــروع فــي الــدول اجلزريــة فــي املحيــط الهــادئ .ويعانــي العديــد
مــن هــذه البلــدان مــن نقــص القــدرات الالزمــة للتصــدي لهــذه التحديــات.

املؤثرات العقلية
 –812يشــكل التطبيــق العاملــي الشــتراط احلصــول علــى أذون
لالســتيراد والتصديــر ،املنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة ســنة ،1971
عنصــرا رئيســيا فــي منــع تســريب املخــدرات إلــى الســوق غيــر املشــروعة.
وال تشــترط اتفاقيــة ســنة  1971احلصــول علــى أذون اســتيراد وتصديــر
للتجــارة فــي املؤثــرات العقليــة املدرجــة فــي جدوليهــا الثالــث والرابــع.
ومــع ذلــك ،وبالنظــر إلــى اتســاع نطــاق تســريب هــذه املــواد مــن قنــوات
التجــارة الدوليــة املشــروعة أثنــاء ســبعينيات وثمانينيــات القــرن املاضــي،
فقــد طلــب املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي إلــى احلكومــات ،فــي
قراراتــه  15/1985و  30/1987و  ،38/1993أن ِّ
توســع نطــاق نظــام أذون
االســتيراد والتصديــر ليشــمل تلــك املؤثــرات العقليــة أيضــا.
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التوصيــة  :30حتـ ُّـث الهيئــة حكومــات الــدول القليلــة املتبقيــة التــي
ال تشــترط تشــريعاتها الوطنيــة بعــد احلصــول علــى أذون اســتيراد
وتصديــر جلميــع املؤثــرات العقليــة ،بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت
ً
تلــك الــدول أم لــم تكــن أطرافــا فــي اتفاقيــة ســنة  ،1971علــى أن تســن
هــذه التشــريعات فــي أقــرب فرصــة .وحتــث الهيئــة احلكومــات علــى أن

توســع نطــاق هــذه التدابيــر الرقابيــة لتشــمل جميــع املــواد املدرجــة
فــي اجلدولــن الثالــث والرابــع مــن اتفاقيــة ســنة  1971فــي أقــرب وقــت
ممكــن ،مبــا فــي ذلــك املــواد املدرجــة فيهمــا حديثــا ،وأن تبلــغ الهيئــة
بذلــك الشــأن.

(توقيع)
برنار لوروا ،املقرر

(توقيع)
كورنيليس بي .دي يونخيري ،الرئيس
(توقيع)
ستيفانو بيرتيرامي ،األمني املؤقت
فيينا 13 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2020

المرفق األول
المجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية المستخدمة في تقرير الهيئة الدولية
لمراقبة المخدرات لعام 2020
تــرد أدنــاه قائمــة باملجموعــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املســتخدمة فــي تقريــر الهيئــة لعــام  ،2020مــع بيــان الــدول املنتميــة إلــى كل مــن هــذه
املجموعــات.

أفريقيا
إثيوبيا

سيشيل

إريتريا

الصومال

إسواتيني

غابون

أنغوال

غامبيا

أوغندا

غانا

بنن	

غينيا

بوتسوانا

غينيا-بيساو

بوركينا فاسو

غينيا االستوائية

بوروندي

كابو فيردي

تشاد

الكاميرون

توغو

كوت ديفوار

تونس

الكونغو

اجلزائر

كينيا

جزر القمر

ليبريا

جمهورية أفريقيا الوسطى

ليبيا

جمهورية الكونغو الدميقراطية

ليسوتو

جمهورية تنزانيا املتحدة

مالي

جنوب أفريقيا

مدغشقر

جنوب السودان

مصر

جيبوتي

املغرب

رواندا

مالوي

زامبيا

موريتانيا

زمبابوي

موريشيوس
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سان تومي وبرينسيبي

موزامبيق

السنغال

ناميبيا

سيراليون

النيجر

أمريكا الوسطى والكاريبي
أنتيغوا وبربودا

سانت كيتس ونيفس

بربادوس

سانت لوسيا

بليز

السلفادور

بنما

غرينادا

ترينيداد وتوباغو

غواتيماال

جامايكا

كوبا

جزر البهاما

كوستاريكا

اجلمهورية الدومينيكية

نيكاراغوا

دومينيكا

هايتي

سانت فنسنت وجزر غرينادين

هندوراس

أمريكا الشمالية
كندا

الواليات املتحدة األمريكية

املكسيك

أمريكا اجلنوبية
األرجنتني

بيرو

إكوادور

سورينام

أوروغواي

شيلي

باراغواي

غيانا

البرازيل

فنزويال (جمهورية-البوليفارية)

بوليفيا (دولة-املتعددة القوميات)

كولومبيا

األرجنتني

بيرو

إكوادور

سورينام

شرق وجنوب شرق آسيا
إندونيسيا

سنغافورة

بروني دار السالم

الصني

تايلند

الفلبني

تيمور-ليشتي

فييت نام

جمهورية كوريا

كمبوديا
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جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

ماليزيا

جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

منغوليا

إندونيسيا

ميامنار

بروني دار السالم

اليابان

جنوب آسيا
بنغالديش

ملديف

بوتان

نيبال

سري النكا

الهند

غرب آسيا
أذربيجان

جورجيا

األردن

دولة فلسطني

أرمينيا

طاجيكستان

إسرائيل

العراق

أفغانستان

عمان

اإلمارات العربية املتحدة

قطر

أوزبكستان

قيرغيزستان

إيران (جمهورية-اإلسالمية)

كازاخستان

باكستان

الكويت

البحرين

لبنان

تركمانستان

اململكة العربية السعودية

تركيا

اليمن

اجلمهورية العربية السورية

أوروبا
شرق أوروبا
االحتاد الروسي

بيالروس

أوكرانيا

جمهورية مولدوفا

جنوب شرق أوروبا
ألبانيا

رومانيا

بلغاريا

صربيا

البوسنة والهرسك

كرواتيا

اجلبل األسود

مقدونيا الشمالية
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غرب أوروبا ووسطها
إسبانيا

فرنسا

إستونيا

فنلندا

أملانيا

قبرص

أندورا

الكرسي الرسولي

أيرلندا

التفيا

آيسلندا

لكسمبرغ

إيطاليا

ليتوانيا

البرتغال

ليختنشتاين

بلجيكا

مالطة

بولندا

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

تشيكيا

موناكو

الدامنرك

النرويج

سان مارينو

النمسا

سلوفاكيا

هنغاريا

سلوفينيا

هولندا

السويد

اليونان

سويسرا

أوقيانوسيا
أستراليا

ساموا

بابوا غينيا اجلديدة

فانواتو

باالو

فيجي

توفالو

كيريباس

تونغا

ميكرونيزيا (واليات-املوحدة)

جزر سليمان

ناورو

جزر كوك

نيوزيلندا

جزر مارشال

نيوي

المرفق الثاني
األعضاء الحاليون في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

سيزار توماس آرسي ريفاس
ولد في عــام  .1954من مواطني باراغواي .مدير عام متقاعد ،مكتب
التعاون الوطني والدولي وتعزيز املؤسسات باألمانة الوطنية ملكافحة
املـخــدرات ()2020-2012؛ أستاذ الكيمياء العضوية في كلية العلوم
الدقيقة والطبيعية ،جامعة أسونسيون الوطنية (منذ عام .)1993
حائز على شهادة دكتوراه في الكيمياء اجلنائية ،مركز التحليل اجلنائي،
جامعة الطب في فيينا ()1990-1988؛ وبكالوريوس في الكيمياء في كلية
العلوم الدقيقة والطبيعية ،جامعة أسونسيون الوطنية (.)1975-1971
ً
شغل سابقا املناصب التالية :نائب األمني التنفيذي ،األمانة الوطنية
ملكافحة امل ـخــدرات ()2012-2008؛ ومــديــر مختبر ،األمــانــة الوطنية
ملكافحة امل ـخــدرات ()2007-1987؛ وأسـتــاذ مــادة الكيمياء العضوية
لطالب السنتني األولــى والثانية ،اجلامعة الكاثوليكية ،سـيــوداد ديل
إسـتــي ،بــاراغــواي ()2008-1996؛ وم ـتــدرب فــي مختبرات الشرطة
االحتادية األملانية (.)1990
ألف وحده وشارك في تأليف العديد من املنشورات وساهم فيها ،مبا
فيها منشور “Drug policy, strategy and action plan on drugs
) of Paraguay” (2016ومنشور “Study of the interrelation of

كانكون ،املكسيك ()2017؛ واالجتماع الثاني عشر املتخصص لسلطات
إنفاذ قوانني مكافحة املخدرات ،السوق اجلنوبية املشتركة (ميركوسور)،
الــذي عقد في بوينس آيــرس ()2017؛ واالجتماع التحضيري للدورة
االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية املعقودة
في فيينا ()2016؛ والــدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة
املخدرات العاملية املعقودة في نيويورك ()2016؛ واالجتماعات اإلقليمية
الثنائية الرفيعة املستوى التي انعقدت بني االحتاد األوروبــي وجماعة
دول أمريكا الالتينية والكاريبي بشأن مشكلة املخدرات ،في بوينس
آيرس ( ،)2017والهاي ( ،)2016ومونتيفيديو ( ،)2015وأثينا (،)2014
وبروكسل ()2012؛ واجتماع مجلس أمريكا اجلنوبية املعني مبشكلة
املخدرات العاملية ،احتاد أمم أمريكا اجلنوبية ،الذي عقد في أسونسيون
(( )2012كرئيس مؤقت)؛ واالجتماعني املتخصصني لسلطات إنفاذ
قوانني مكافحة املخدرات ،السوق اجلنوبية املشتركة ،أسونسيون (2015
و( )2009كرئيس مؤقت)؛ االجتماع الرابع والعشرين لرؤساء األجهزة
الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات ،أمريكا الالتينية والكاريبي،
املعقود في أسونسيون (( )2014كرئيس)؛ االجتماع الدولي للمديرين
التنفيذيني ملراقبة السالئف واملواد الكيميائية األساسية ،الذي عقد في
سانتياغو ()1998؛ واحللقات الدراسية الدولية ال  10وال  15وال  6وال 17
في مجال الكيمياء اجلنائية ،إدارة مكافحة املخدرات ،واشنطن العاصمة
()1995-1987؛ واجتماع مراجعي احلسابات ِّ
ومقيمي مكافحة املخدرات
واملؤثرات العقلية في إدارة الصحة العمومية ،سانتياغو (.)1992

cannabinoids in marijuana and determination of the stor-

age and harvest time of a marijuana sample, by means of

.”the cannabinoid relation
عضو وفد باراغواي حلضور الدورة الستني للجنة املخدرات ()2017؛
واجتماع منظمات مراقبة املخدرات وإدارة املخدرات من أجل تنفيذ
دورات الوقاية والعالج وتعزيز النظم الصحية ،جلنة البلدان األمريكية
ملكافحة تعاطي املخدرات التابعة ملنظمة الدول األمريكية ،املعقود في
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(((

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام  ،)2020وعضو اللجنة
الدائمة املعنية بالتقديرات (.)2020
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سيفيل أتاسوي
ولــدت في ع ــام  .1949من مواطني تركيا .أسـتــاذة الكيمياء احليوية
وعلوم الطب الشرعي؛ نائبة عميد معهد اإلدمان وعلوم الطب الشرعي،
ومديرة املعهد؛ رئيسة إدارة علوم الطب الشرعي؛ مديرة مركز منع
العنف واجلرمية بجامعة أوسكودار ،إسطنبول .مديرة معهد علوم الطب
الشرعي ،جامعة إسطنبول ( .)2010-1988مديرة إدارة املخدرات وعلم
ٌ
ٌ
السموم ،وزارة العدل التركية ( .)1993-1980شاهدة خبيرة أمام املحاكم
املدنية واجلنائية (منذ عام .)1980
حائزة على الدرجات العلمية التالية :بكالوريوس علوم في الكيمياء
()1972؛ ماجستير علوم في الكيمياء احليوية ()1976؛ دكتوراه في
الكيمياء احليوية ( ،)1979جامعة إسطنبول.
محاضرة في مجال الكيمياء احليوية وعلم اإلجرام والتحقيقات التي
جترى في مسرح اجلرمية (منذ عام )1982؛ مشرفة على أكثر من 50
رسالة ماجستير ودكـتــوراه في مجال الكيمياء احليوية وعلوم الطب
ً
ًّ
علميا؛ منها بحوث في مجاالت
الشرعي .ألفت أكثر من  130بحثا
اختبارات املخدرات ،وكيمياء املخدرات ،وأسواق املخدرات ،واجلرائم
ُ
الـتــي تتعلق بــاملـخــدرات والـتــي تــر تـكــب بسبب إدمــانـهــا ،ومـنــع تعاطي
املخدرات ،وعلم السموم السريري واجلنائي ،والتحقيقات التي جترى
في مسرح اجلرمية ،وحتاليل احلمض اخللوي الصبغي.
زميلة هيئة هيوبرت ه .همفري في وكالة املعلومات في الواليات املتحدة
األمريكية ()1996-1995؛ عاملة زائــرة في كلية الصحة العامة بإدارة
علوم الطب الشرعي ،جامعة كاليفورنيا ،بيركلي ،ومركز بحوث تعاطي
املـخــدرات ،بجامعة كاليفورنيا ،لوس أجنلوس؛ قسم العلوم الوراثية،
جامعة ستاندفورد؛ قسم العلوم الوراثية البشرية ،جامعة إميــوري؛
معهد الدراسات اجلنائية في كاليفورنيا؛ مكتب التحقيقات االحتادي،
فيرجينيا؛ املختبرات اجلنائية ،إدارة األمــن ،لوس أجنلوس ،الواليات
املتحدة؛ مكتب الشرطة اجلنائية االحتادي ( ،)BKAويزبادن؛ جامعة
لودفيغ-ماكسيميليان ،معهد ميونيخ للكيمياء احليوية الفيزيائية ومعهد
الطب الشرعي؛ مركز العلوم الوراثية البشرية ،جامعة برمين؛ معهد
الطب الشرعي ،جامعة مونستر ،أملانيا؛ مختبر املخدرات التابع لألمم
املتحدة ،فيينا؛ مكتب التحقيقات املركزي ،نيودلهي.
عضو في اللجنة اخلاصة ملنع تعاطي املخدرات ،مكتب رئيس الوزراء
ِّ
محررة ِّ
مؤسسة ملجلة Turkish Journal of Legal
(منذ عام .)2014
) .Medicine (1982-1993عضو في مجلس التحرير العلمي ملجلة
 .International Criminal Justice Reviewرئيسة ِّ
مؤسسة للجمعية
التركية لعلوم الطب الشرعي؛ عضو شرفي في أكادميية البحر املتوسط
لعلوم الطب الشرعي .عضو في اجلمعية الدولية لعلم السموم في
الطب الشرعي؛ ورابطة الهند واملحيط الهادئ للقانون والطب والعلوم؛
والرابطة الدولية لالختصاصيني في علم السموم في الطب الشرعي؛
واألكادميية األمريكية لعلوم الطب الشرعي؛ واجلمعية األمريكية ملديري
املختبرات اجلنائية؛ واجلمعية األمريكية للعلوم اجلنائية.

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات ( 2010-2005ومنذ عام .)2017
عضو اللجنة املالية واإلدارية ( 2006و )2018ورئيستها ( 2017و.)2020
النائبة الثانية للرئيس ورئيسة اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات
( )2006وعضو فيها ( 2007و .)2020مقررة الهيئة ( 2007و.)2019
النائبة األولى لرئيس الهيئة ( .)2008رئيسة الهيئة (.)2009

كورنيليس بي .دي يونخيري
ًّ
حاليا منصب رئيس
ولد في عــام  .1954من مواطني هولندا .يشغل
منتدى هولندا لتطوير املضادات احليوية ،وعضو الفريق االستشاري
خلبراء مجمع براءات اختراع األدوية في جنيف ،وخبير استشاري في
مجال السياسات الصيدالنية لدى منظمة الصحة العاملية.
حائز على الدرجات العلمية التالية :دكتوراه في الصيدلة ،ماجستير
في مجال علوم الصيدلة ،جامعة غرونينغن وجامعة أمستردام ،هولندا
()1981-1975؛ ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة سان دييغو ،الواليات
املتحدة األمريكية/سان خوزيه ،كوستاريكا؛ بكالوريوس علوم .درجة
ُّ
التفوق االستثنائي في الصيدلة (طالب شرفي) في جامعة غرونينغن،
هولندا (.)1975-1972
سبق له أن شغل منصب مدير إدارة األدوية األساسية واملنتجات الصحية
مبنظمة الصحة العاملية في جنيف ( ،)2016-2012حيث اشتمل عمله
على إتاحة األدوية اخلاضعة للمراقبة ،عالوة على عضوية جلنة اخلبراء
املعنية باالعتماد على األدويــة التابعة ملنظمة الصحة العاملية؛ ممثل
منظمة الصحة العاملية في كييف ()2012-2011؛ املستشار اإلقليمي
ملنظمة الصحة العاملية في مجال التكنولوجيا الصيدالنية والصحية،
مكتب املنظمة اإلقليمي في أوروبــا ،كوبنهاغن ()2010-1996؛ منسق
البرنامج الوطني للعقاقير األساسية ،منظمة الصحة للبلدان األمريكية/
منظمة الصحة العاملية ،الـبــرازيــل ()1996-1994؛ صيدلي ،منسق
مشاريع العقاقير األساسية ،منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة
الصحة العاملية ،كوستاريكا ()1993-1988؛ خبير صيدالني ،منظمة
الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية ،بنما ()1988-1986؛
خبير توريدات صيدالنية في اليمن ،وزارة اخلارجية ،إدارة التعاون
الدولي ،هولندا ()1985-1982؛ هيئة املستشفيات والصيدليات املحلية
في أمستردام ،هولندا (.)1982-1981
رئيس رابطة موظفي أوروبا اخلاصة مبنظمة الصحة العاملية ()2010-2006؛
عضو جلنة اسـتـعــراض امل ـبــادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية
َّ َ
()2011-2007؛ عضو اجلمعية امللكية الهولندية للصيدلة؛ ألف وحده
َ
العديد من املنشورات في مجاالت العلوم الصيدالنية
أو مبشاركة آخرين
والصحية.
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عــام ِّ .)2017
مقرر الهيئة
( .)2017عضو اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ( .)2018-2017عضو
اللجنة املالية واإلدارية ( .)2018-2017رئيس الهيئة (.)2020-2019
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ديفيد تي .جونسون
ولد في عام  .1954من مواطني الواليات املتحدة .رئيس شركة سوان
جونسون ل.ل.س؛ دبلوماسي متقاعد .حائز على شهادة البكالوريوس
في االقتصاد من جامعة إميوري؛ خريج كلية الدفاع الوطني في كندا.
موظف في السلك اخلارجي للواليات املتحدة ( .)2011-1977أمني
مساعد في مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القوانني ،وزارة
اخلارجية األمريكية ( .)2011-2007نائب رئيس البعثة ()2007-2005
والقائم باألعمال املؤقت ( )2005-2003في سفارة الواليات املتحدة في
لندنِّ .
منسق الشؤون األفغانية بالواليات املتحدة ( .)2003-2002سفير
الواليات املتحدة لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا (.)2001-1998
نائب السكرتير الصحفي في البيت األبيض واملتحدث باسم مجلس
األمــن القومي ( .)1997-1995نائب املتحدث باسم وزارة اخلارجية
( )1995ومــديــر املكتب الصحفي ل ــوزارة اخلارجية (.)1995-1993
القنصل العام للواليات املتحدة ،فانكوفر ( .)1993-1990معاون مدقق
الصندوق االستئماني الوطني لدى مكتب مراقب شؤون ُ
العملة بوزارة
اخلزانة بالواليات املتحدة (.)1977-1976
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام  .)2012عضو اللجنة
املالية واإلدارية (منذ عام  .)2012رئيس اللجنة املالية واإلدارية (2014
و .)2018النائب الثاني للرئيس ورئيس اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات
( ،)2019وعضو فيها (.)2020

غالينا كورشاغينا
ولدت في عام  .1953من مواطني االحتاد الروسي .أستاذة ،ونائبة مدير
املركز الوطني للبحوث املتعلقة بإدمان املخدرات (منذ عام .)2010
خريجة معهد لنينغراد لطب األطفال ،االحتاد الروسي ()1976؛ طبيبة
( .)2001تستند آراؤهــا العلمية إلى البحوث السريرية والوبائية التي
تتناول اتباع وسائل جديدة في النظر إلى التصدي لتعاطي املخدرات
في زمن يشهد تغيرات متالحقة.
ً
تولت سابقا عدة مناصب بصفتها طبيبة أطفال في مستشفى غاتشينا
املركزي ،منطقة لنينغراد؛ وطبيبة في مدرسة داخلية (.)1979-1976
رئيسة شعبة التنظيم والسياسات في مستوصف املخدرات اإلقليمي
بلنينغراد ()1989-1981؛ محاضرة فــي أكــادميـيــة لنينغراد الطبية
اإلقليمية ()1989-1981؛ رئيسة األطـبــاء مبستوصف املـخــدرات في
مساعدة (-1991
محاضرة
مدينة سانت بطرسبرغ ()1994-1989؛
ِ
ِ
 )1996ثم أستاذة ( )2001-2000في إدارة التكنولوجيات االجتماعية
مساعدة
محاضرة
التابعة للمعهد احلكومي للخدمات واالقـتـصــاد؛
ِ
ِ
( ،)2000-1994ثم أستاذة مساعدة ( )2002-2001ثم أستاذة (-2002
 )2008في قسم بحوث إدمــان املـخــدرات ،أكادميية سانت بطرسبرغ
الطبية للدراسات العليا؛ كبيرة األساتذة ورئيسة قسم األبحاث الطبية

وأمناط احلياة الصحية ،جامعة هرتزن احلكومية التربوية في روسيا
()2008-2000؛ أستاذة في قسم دراســات النزاعات ،كلية الفلسفة،
جامعة سانت بطرسبرغ احلكومية (.)2008-2004
عضو فــي العديد مــن الــرابـطــات واجلمعيات ومنها :رابـطــة األطباء
النفسانيني واالختصاصيني في مجال إدمــان املـخــدرات في االحتــاد
الروسي وسانت بطرسبرغ؛ وجمعية كيتيل برون للبحوث االجتماعية
والوبائية املتعلقة بالكحول؛ واملجلس الدولي املعني مبشاكل الكحول
واإلدمان؛ واجلمعية الدولية لطب اإلدمان .رئيسة قسم علم االجتماع
اخلاص باجلوانب العلمية في البحوث الطبية والبيولوجية ،التابع ملجلس
البحوث املتعلقة باألبعاد االجتماعية للعلم وتنظيم البحث العلمي ،مركز
سانت بطرسبرغ العلمي في أكادميية العلوم الروسية (.)2008-2002
َّ ً
َّ
لها أكثر من  100مؤلف منشور ،مبا في ذلك ما يزيد على  70مؤلفا
َّ َّ
عدة أدلة
نشر في االحتاد الروسي ،وساهمت بفصول في دراسات وفي
ُّ
التفوق في مجال حماية الصحة من وزارة
عملية .حائزة على جائزة
الصحة في احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية ( .)1987خبيرة
استشارية في حتالف دوائــر األعـمــال العاملية لشؤون فيروس نقص
املناعة البشرية/األيدز والسل واملالريا (منذ عام .)2006
خبيرة في وبائيات إدمان املخدرات ،فريق بومبيدو التابع ملجلس أوروبا
ً
ً
()2003-1994؛ شاركت بصفتها باحثة رئيسية في مشروع مكافحة
الكوكايني اخلــاص مبنظمة الصحة العاملية ()1994-1993؛ وشاركت
ً
ً
بصفتها منسقة رئيسية في مشروع املــدن الصحية اخلــاص مبنظمة
الصحة العاملية في سانت بطرسبرغ ()1998-1992؛ وخطة عمل منظمة
ً
الصحة العاملية ملكافحة الكحول ،استنادا إلى مركز عالج اإلدمان في
سانت بطرسبرغ ( .)1998-1992ساهمت بصفتها ِّ
مدربة مشاركة في
َّ
برنامجي منظمة الصحة العاملية “مساعدة الناس على التغيير” (منذ
عــام  )1992و“مهارات من أجل التغيير” (منذ عــام )1995؛ مستشارة
َّ
َّ
مؤقتة ملنظمة الصحة العاملية ( .)2008-1992شاركت في اجتماعات
جلنة املخدرات (.)2008-2002
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات ( 2015-2010ومنذ عام .)2017
نائبة رئيس اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ( ،2011و ،2012و،2017
و ،)2019وعضو فيها ( .)2018النائبة األولى لرئيس الهيئة (.)2013
عضو اللجنة املالية واإلدارية (.)2020

برنار لوروا
ولد في عــام  .1948من مواطني فرنسا .نائب فخري للمدعي العام،
ومدير املعهد الدولي لبحوث مكافحة األدوية املزيفة.
حــائــز على ش ـهــادات فــي الـقــانــون مــن جامعة كــان ()Caen؛ ومعهد
زاربروكن للدراسات األوروبية ،أملانيا؛ وجامعة باريس العاشرة .خريج
مدرسة القضاة الوطنية الفرنسية (.)1979
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تولى سابقا منصب نائب املدعي العام مبحكمة استئناف فرساي (-2010
 .)2013مستشار قانوني أقدم مبكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية (مكتب املخدرات واجلرمية) ( .)2010-1990مستشار مسؤول
عن الشؤون الدولية والتشريعية والقانونية لدى املكتب الوطني الفرنسي
لتنسيق شؤون املخدرات ( .)1990-1988قاضي حتقيق متخصص في
قضايا املخدرات مبحكمة إفري العليا ( .)1988-1979رئيس برنامج
ِّ
ومنسق
املساعدة القانونية ،التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية؛
الفريق الالمركزي للخبراء القانونيني ،في بوغوتا وطشقند وبانكوك
( .)2010-1990قائد فريق املساعدة القانونية ،الــذي ساعد حكومة
أفـغــانـسـتــان فــي عملية صـيــاغــة قــانــون مكافحة املــخ ــدرات اجلــديــد
ل ـعــام  .2004شــارك فــي تأليف الــدراســة التحضيرية للقانون الــذي
استحدث عقوبة اخلدمة املجتمعية كبديل للسجن في فرنسا (.)1981
شارك في تأسيس منظمة “استقبال إيسون” (“،)”Essonne Accueil
وهــي منظمة غير حكومية توفر خدمات عالجية ملدمني املخدرات
( .)1982عضو الوفد الفرنسي في املفاوضات اخلتامية بشأن اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة االجتار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية
لسنة  .1988رئيس الفريق الــدراســي املعني باالجتار بالكوكايني في
أوروبا ،التابع ملجلس أوروبا ( .)1989مؤلف التقرير الذي أفضى إلى
إنشاء أول جلنة أوروبية للتنسيق السياسي من أجل مكافحة املخدرات
( .)1989رئيس الفريق املشترك بــن البنك الــدولــي واملكتب املعني
باملخدرات واجلرمية (مبادرة “ستار” السترداد املوجودات املسروقة)،
الذي نظم عملية جتميد املوجودات التي سرقها الدكتاتور السابق جان-
كلود دوفالييه في هايتي ،ثم استردادها في سويسرا (.)2008
ِّ
منظم برنامج التعلم مــدى احلياة بشأن مكافحة االجتــار باملخدرات
واإلدم ــان عليها ،املوجه إلــى أعضاء الهيئة القضائية الفرنسية ،في
مدرسة القضاة الوطنية الفرنسية ( .)1994-1984محاضر في دراسات
الطب النفسي العليا في مجال اخلبرة الفنية واملسؤولية في التحليل
اجلنائي االستداللي ،لدى كلية الطب بجامعة جنوب باريس (-1983
 .)1990محاضر في مجال العمل االجتماعي ،جامعة باريس -1984( 13
 .)1988محاضر في منهاج السنة الثانية من دورات املاجستير في مجال
األمن والقانون الدولي العام ،جامعة جان موالن ليون .)2013-2005( 3
عضو املجلس التنفيذي للقسم الدولي للرابطة الوطنية ألخصائيي
محكمة امل ـخــدرات ( .)2006عضو خــارجــي فــي مجلس إدارة املركز
الفرنسي لرصد املخدرات واإلدمان عليها ( .)2013عضو جلنة تقرير
رينو ( .)2013األوسمة :فارس جوقة الشرف.
من منشوراته املختارة ما يليLe travail au profit de la communauté,“ :

)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؛ �Rout
ledge Handbook of Transnational Criminal Law, Neil Bois).ter and Robert Curie, eds. (Routledge, 2014

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عــام  .)2015مقرر الهيئة
( 2015و 2018و .)2020عضو اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات
( .)2016عضو اللجنة املالية واإلدارية (.)2019

فيفيانا مانريكي زولواغا
ولدت في عام  .1979من مواطني كولومبيا .خبيرة استشارية كبيرة في
مجال السياسة العامة.
حائزة على شهادة املاجستير في دراسات التنمية املتعددة التخصصات؛
وشهادة بكالوريوس في القانون والفلسفة والعالقات الدولية؛ والتحقت
بدورات جامعية متخصصة في السياسات احلكومية والعمومية والقانون
اإلداري والدراسات األوروبية.
ً
شغلت سابقا منصب أستاذة جامعية لعدة مواد ( ،)2018-2004وال سيما
مادة القانون املقارن ( )2017-2016وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني
الدولي ()2017-2015؛ مستشارة الرئيس لشؤون القدرات التنافسية
واإلنتاجية ()2008-2005؛ خبيرة استشارية في مجال املخدرات غير
املشروعة ملنظمة الــدول األيبيرية األمريكية للتربية والعلم والثقافة
()2018-2011؛ محامية إداري ــة ()2017-2014؛ مديرة مركز رصد
األسلحة واملـخــدرات غير املشروعة ،جامعة روزاريــو ()2014-2010؛
وكيلة وزارة الداخلية ()2010-2009؛ نائبة املفوض الرئاسي املعني
بخطة بويبال – بنما ( .)2008-2007اجلوائز :جائزة عن بحوث متعلقة
باالجتار باملخدرات ،قدمها لها مؤمتر اجليوش األمريكية ()2015؛
جائزة (2016) Bomberos de Colombia؛ جائزة Orden de la
(2010) Justicia؛ جائزة Coronel Bernardo Echeverry Ossa
من فئة “املرتبة األولى اخلاصة” ،قدمها املعهد الوطني لإلصالحيات
والسجون ()2010؛ اعتراف من املديرية الوطنية ملكافحة املخدرات
باملساهمة في سياسة املخدرات ()2010؛ طالبة شرفية ،جامعة ديل
روزاريو (.)2004

substitut aux courtes peines d’emprisonnement”, Revue de

)science criminelle et de droit comparé, No. 1 (Sirey, 1983؛
Drogues et drogués, Association of Studies and Research of
(1983) the French National School for the Judiciary؛ Etude
�comparative des législations et des pratiques judiciaires eu
ropéennes face à la drogue (Commission of the European

ألفت وحدها وشاركت في تأليف العديد من املنشورات مبا في ذلك
منشو ر “�Diagnóstico regional para el posconflicto en Colom
( ”biaالفصل املعني باملخدرات غير املشروعة) (منظمة الدول اإليبيرية
األمريكية للتربية والعلم والثقافة)2018( ،؛ “Una aproximación
integral a la problemática de drogas ilícitas en Colom-
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)bia” (2018؛ (2015) ”La realidad de las drogas sintéticas؛
“�Políticas públicas de lucha contra las drogas en Colom
(2015) ”bia: una mirada sistémica؛ “ La Tenue Línea de
�la Tranquilidad: Estudio Comparado sobre Seguridad Ci

 .(2004) ”udadana y Policíaتتمتع بخبرة ألكثر من  10سنوات
كمحللة خبيرة في وسائل اإلعالم املكتوبة الكولومبية ،مبا في ذلك موقع
 ،www.semana.commومجلة  KienyKeعلى اإلنترنت ،و�El Colom
biano؛ أجري معها مقابالت تلفزيونية وإذاعية مع قنوات ومحطات
كولومبية ودولـيــة مثل  ،RCNو ،Caracolو ،Blue RadioوCable
Noticias؛ وتعمل لصالح وسائل إعالم دولية منها سي إن إن باللغة
اإلسبانية ،وجريدة “ميامي هيرالد”.
شاركت كمقدمة ومتكلمة في أكثر من  30مؤمترا وطنيا ودوليا بشأن
املخدرات غير املشروعة وعالقتها بأمن املواطنني والسياسة العامة
واألمــن الوطني؛ تولت تنظيم املؤمتر الوطني املعني باملخدرات في
كولومبيا (.)2014-2010
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام (((.)2020عضو اللجنة
الدائمة املعنية بالتقديرات (.)2020

َّ َ
َ
العديد من املنشورات في مجاالت منع
ألف وحده أو مبشاركة آخرين
تعاطي املـخــدرات وعــاج مدمني املـخــدرات وإجــراء استقصاءات في
هــذا الصدد ومــا يتعلق بذلك من مواضيع ،منها ما يليNational :
( Survey on Drug Use Among Students, 2014املعهد الوطني
للطب النفسي  ،INPRFMاللجنة الوطنية ملكافحة اإلدمان ،وزارة الصحة
َّ
َ
املكسيكية)2015 ،؛ “هل يدعم ُ
االستخدام الطبي للقنب؟” (اللجنة
العلم
الوطنية ملكافحة اإلدمان ،املركز الوطني ملنع اإلدمان ومراقبته)2014 ،؛
“العالج النموذجي الــذي تستخدمه مراكز عالج املدمنني ‘Centros
 ‘Nueva Vidaوعالقته بخدمات الرعاية الصحية األولية” و“عالج
ً
اإلدمـ ــان اس ـت ـنــادا إل ــى من ــاذج تـخــص والي ــة املـكـسـيــك :ح ــاالت بشأن
دراس ــة عــوامــل املـخــاطــر ومجابهتها مــن خــال من ــوذج ،”Chimalli
 ،Actualidades en adicciones 2012املجلد الثاني (اللجنة الوطنية
ملكافحة اإلدمان)2012 ،؛ “هل الكحول مشكلة تخص الشباب واملراهقني
وحدهم؟” في املنشور املعنون ،Actualidades en adicciones 2012
املجلد الرابع (اللجنة الوطنية ملكافحة اإلدمـ ــان)2012 ،؛ “Alcohol
 ،”in primary care mental health clinicsفــي املنشور املعنون
“( ”Alcohol use disorderاملنظمة العاملية للكليات واألكادمييات
ُ
والرابطات األكادميية الوطنية لألطباء العامني/أطباء األ َســر)2010 ،؛
State of Mexico Survey on Alcohol, Tobacco and Drug Use

( among Studentsاملعهد الوطني للطب النفسي  ،INPRFMاملعهد
املكسيكي لعالج اإلدمان (.)IMCA)، 2009

راؤول مارتن دل كامبو سانشيز
ولد في عام  .1975من مواطني املكسيك .املدير العام للجنة الوطنية
ملكافحة اإلدمان (أيار/مايو  - 2013كانون األول/ديسمبر .)2016
حائز على الدرجات العلمية التالية :بكالوريوس في علم النفس؛ درجة
االمتياز الشرفية من جامعة أخواسكالينتس املستقلة .1998 ،ماجستير
في علم النفس الصحي ،كلية علم النفس ،جامعة املكسيك الوطنية
املستقلة ،مع التخصص في فرع اإلدمان .2002 ،التخصص في االرتهان
للمخدرات وما يتعلق به من أزمات ،مركز عالج مدمني املخدرات ،املعهد
الصحي لوالية املكسيك.2010 ،
مــديــر تنسيق الـبــرامــج الوطنية املعنية مبكافحة اإلدمـ ــان ،املرصد
املكسيكي للتبغ والكحول واملخدرات ،اللجنة الوطنية ملكافحة اإلدمان
()2013-2012؛ مدير املعهد املكسيكي ملكافحة اإلدمان ،والية املكسيك
()2011-2007؛ رئيس إدارة رصد املؤشرات ،اللجنة الوطنية ملكافحة
اإلدمــان ()2007-2003؛ رئيس وحــدة الطب النفسي (عــاج متعاطي
املخدرات) ،مركز عالج مدمني املخدرات ،بلدية أخواسكالينتس (-1999
)2000؛ معالج ُم ِقيم ملدمني املخدرات واملرضى النفسانيني ،مركز عالج
املدمنني وإعادة تأهيلهم ومركز أخواسكالينتس لعالج األمراض النفسية
ِّ
متطوع بتقدمي اخلدمات االجتماعية والدعم
والعصبية ()2000-1999؛
للفريق التقني ،مراكز دمج الشباب ،أخواسكالينتس (.)2000-1997
((( انتخبها املجلس االقتصادي واالجتماعي في  7أيار/مايو .2019

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عــام  .)2016نائب رئيس
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ( )2020وعضو فيها (.)2019-2017
عضو اللجنة املالية واإلدارية (.)2019

ريتشارد بي .ماتيك
ولد في عام  .1955من مواطني أستراليا .أستاذ فخري معني بدراسات
املخدرات والكحول في املركز الوطني لبحوث املخدرات والكحول في
كلية الطب بجامعة نيو ســاوث ويلز؛ أستاذ علوم الدماغ بجامعة نيو
ساوث ويلز؛ كبير زمالء البحوث ،حاصل على منحة ،باملجلس الوطني
للبحوث الصحية والطبية ،التابع حلكومة أستراليا (2017-2013
َّ
ومسجل.
و ،)2023-2019طبيب نفساني سريري معتمد
بكالوريوس في العلوم (علم النفس) مع مرتبة الشرف األولى من جامعة
نيو ساوث ويلز1982 ،؛ ماجستير في علم النفس (السريري) من جامعة
نيو ســاوث وي ـلــز1989 ،؛ دكـتــوراه من جامعة نيو ســاوث ويـلــز1988 ،؛
شهادة في التشريح العصبي ،من قسم التشريح بجامعة نيو ساوث
ويلز.1992 ،
مدير البحوث باملركز الوطني األسترالي لبحوث املخدرات والكحول
()2001-1995؛ املدير التنفيذي للمركز الوطني األسترالي لبحوث
املــخ ــدرات وال ـك ـحــول ،الـتــابــع لكلية ال ـطــب بجامعة نـيــو س ــاوث ويلز
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( .)2009-2001عضو في جلنة اخلبراء االستشارية األسترالية الوطنية
املعنية بــامل ـخــدرات غير املـشــروعــة ()2004-2002؛ وفــريــق اخلـبــراء
ّ
االستشاري الوطني األسترالي املعني بعقار النالتريكسون املستدمي
االنبعاث ()2004-2002؛ وجلنة الرصد في مركز َ
احلقن اخلاضع لإلشراف
الطبي ،التابع للديوان الوزاري حلكومة نيو ساوث ويلز ()2004-2003؛
ِّ
املحسنة لألداء واملظهر ،التابعة للمجلس
والفرقة العاملة املعنية بالعقاقير
الوزاري األسترالي املعني باستراتيجية املخدرات ()2005-2003؛ وجلنة
َّ
اخلبراء االستشارية املعنية بالقنب والصحة ،التابعة لإلدارة احلكومية
األسترالية لشؤون الصحة والشيخوخة ()2006-2005؛ وفريق خبراء نيو
ساوث ويلز االستشاري املعني باملخدرات والكحول ،التابع لوزير الصحة
بحكومة نيو ســاوث ويلز ()2013-2004؛ واملجلس الوطني األسترالي
املعني باملخدرات ،الذي يسدي املشورة إلى رئيس الوزراء ()2010-2004؛
وفريق إعداد املبادئ التوجيهية التقنية بشأن العالج العقاقيري لالرتهان
ِّ
للمؤثرات األفيونية املشترك بني منظمة الصحة العاملية واملكتب املعني
بــاملـخــدرات واجلــرميــة ()2008-2004؛ والتحالف البحثي األسترالي
لشؤون األطفال والشباب (.)2015-2005
عمل في مجلس التحرير واملجلس التنفيذي ملجل ة “�Drug and Al

) ،cohol Review” (1994–2005وبصفة نائب محرر ()2000-1995
ً
ً
ومحرر تنفيذي(  ( .)2005-2000كما عمل محررا مساعدا ملجلة “�Ad
ً
 ”dictionالدولية التي يراجعها األقــران ( ،)2005-1995ومحررا في
فريق مؤسسة “كوكرين” االستعراضي لـشــؤون امل ـخــدرات والكحول
َّ
( .)2003-1998ألف أكثر من  300كتاب وفصل في مجلدات محررة
بشأن تعاطي مواد اإلدمان ،واإلدمان ،وعالجهما ،وأجرى مراجعة أقران
ُ
ملقاالت نشرت في مجالت أكادميية تناولت هذه املواضيع .ومن أحدث
مقاالته ما يلي Buprenorphine maintenance versus place�“ :
bo or methadone maintenance for opioid dependence”,
” “Young adult sequelae of adolescent cannabis useو “The
Pain and Opioids IN Treatment study: characteristics of a

.”cohort using opioids to manage chronic non-cancer pain
ً
َّ
ًّ
ًّ
وبحثيا من وزارة الصحة حلكومة أستراليا؛ ووزارة
أكادمييا
تلقى دعما
الصحة حلكومة نيو ساوث ويلز؛ والصندوق الوطني األسترالي لبحوث
إنـفــاذ قــوانــن امل ـخــدرات؛ ومؤسسة التثقيف وإع ــادة التأهيل بشأن
الكحول؛ واملكتب املعني باملخدرات واجلرمية؛ ومعهد الواليات املتحدة
الوطني لشؤون تعاطي املخدرات؛ ومجلس البحوث األسترالي؛ واملجلس
الوطني للبحوث الصحية والطبية ،التابع للحكومة األسترالية.
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام  .)2015عضو اللجنة
الدائمة املعنية بالتقديرات (.)2016-2015

لويس ألبرتو أوتاروال بنياراندا
محام .حاصل على درجة جامعية
ولد في عام  .1967من مواطني بيرو.
ٍ
عليا في السياسات العامة واإلدارة العامة من اجلامعة الكاثوليكية
البابوية في بيرو.
املــديــر التنفيذي للجنة الوطنية للتنمية واحلـيــاة مــن دون مـخـ ِّـدرات
( .)2016-2014رئيس جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات،
التابعة ملنظمة الدول األمريكية (تشرين الثاني/نوفمبر  - 2015أيلول/
سبتمبر  .)2016وزير الدفاع ( ،)2012نائب وزير الداخلية (،)2011
نائب وزيــر الــدفــاع ( ،)2003ممثل دولــة بيرو أمــام محكمة البلدان
األمريكية حلقوق اإلنسان ( ،)2001أستاذ القانون الدستوري وحقوق
اإلنسان.
َ َّ

َ
األعمال التاليةCompendio sobre :
ألف 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 على وسام االستحقاق الرفيع إزاء تقدمي خدمات مرموقة (ن ْوط
ً
مينحه رئيس اجلمهورية االحتادي) .وحصل أيضا على جائزة أياكوشو
(أرفع األوسمة التي مينحها اجليش في بيرو).
ِّ
ِّ
ُم ِّ
لتحدي
“التصدي
ـروض إيضاحية أثناء حلقة العمل املعنونة
قدم عـ
ٍ
املـخــ�درات اآلخ ـ�ذ فـ�ي التطرور” ،املؤسسة األملــانـيــة �Deutsche Ge
) ،sellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZلندن
()2015؛ ُم ِّ
ـروض إيضاحية بشأن التنمية البديلة أمام املجلس
قدم عـ
ٍ
االقتصادي واالجتماعي ،نيويورك ()2015؛ رئيس وفد بيرو في االجتماع
السابع للجنة املخدرات املشتركة بني بيرو وكولومبيا ()2014؛ رئيس وفد
بيرو في االجتماع الرابع والعشرين لرؤساء الوكاالت الوطنية املختصة
بإنفاذ قوانني مراقبة املخدرات في أمريكا الالتينية والكاريبي ()2014؛
متحدث أثناء الندوة األمريكية الالتينية الثانية بشأن الدميقراطية
والفساد ،مونتفيديو ()2014؛ رئيس وفد بيرو في االجتماع الثامن للجنة
املخدرات املشتركة بني بيرو والبرازيل ()2014؛ متحدث أثناء الندوة
األمريكية الالتينية بشأن الشباب واحلوكمة الدميقراطية ،كارتاجينا
دي إندياز ،كولومبيا ()2012؛ متحدث أثناء الندوة األمريكية الالتينية
بشأن الشباب والعنف وثقافة السالم ،أنتيغوا ،غواتيماال (.)2009
عـضــو الهيئة الــدول ـيــة ملــراقـبــة املــخ ــدرات (مـنــذ عـ ـ ــام  .)2017عضو
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ( .)2019-2017النائب األول لرئيس
الهيئة (.)2020
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جاغجيت بافاديا
ولدت في عــام  .1954من مواطني الهند .خريجة مبرتبة الشرف في
األدب اإلنكليزي ( )1974من جامعة دكا ،بكالوريوس في القانون من
جامعة دلهي ( ،)1988شهادة ماجستير في اإلدارة العمومية من املعهد
الهندي ل ــإدارة العمومية ( .)1996أجنــزت أطــروحــة عــن “مصادرة
املمتلكات مبقتضى قانون املـخــدرات واملــؤثــرات العقلية لعام ،”1985
لغرض إكمال شهادة املاجستير.
َّ
تولت عدة مناصب رفيعة في دائرة اجلباية الهندية على مدى  35سنة
في حكومة الهند ،منها :وظيفة مفوض شؤون املخدرات باملكتب املركزي
الهندي لشؤون املخدرات ()2012-2006؛ ومفوضة الشؤون القانونية
()2005-2001؛ وكـبـيــرة موظفي الــرقــابــة مبؤسسة متــويــل مشاريع
الكهرباء ()2001-1996؛ ومستشارة لشؤون تدريب موظفي اجلمارك
في ملديف ،منتدبة من أمانة الكومنولث ()1995-1994؛ ونائبة مدير
مكتب مراقبة املخدرات ()1994-1990؛ وكانت تشغل عند تقاعدها ،في
عام  ،2014منصب كبيرة مفوضي اجلمارك بالدائرة املركزية لضرائب
اإلنتاج واخلدمات ،في مدينة ناغبور.
َّ
تلقت شـهــادة تقدير رئاسية لسجل خدمتها املتميز بــدرجــة خاصة،
مبناسبة يوم اجلمهورية(  ( ،)2005نشرت في اجلريدة الرسمية �Ga
.zette of India Extraordinary
عضو في الوفد الهندي إلــى جلنة املـخــدرات ،فيينا ()2012-2007؛
قدمت القرارين  )2008( 15/51و ،)2010( 12/53اللذين اعتمدتهما
ً
ًّ
جانبيا على هامش دورة اللجنة التي
جلنة املخدرات ،ونظمت حدثا
عقدت في عام َ ،2011عرضت فيه املسائل التي ينطوي عليها النقل غير
املشروع لبذور اخلشخاش إلى البلدان املنتجة واملستوردة واملصدرة.
حضرت اجتماعات فرقتي العمل اخلاصتني مبشروع بريزم ومشروع
كوهيجن ( ،)2012-2006بصفتها ممثلة السلطة الوطنية املختصة،
َ َّ
َّ
ونسقت ونظمت االجتماع املتعلق مبشروع بريزم ومشروع كوهيجن في
نيودلهي ( .)2008شاركت في االجتماع الثالثني لرؤساء األجهزة الوطنية
املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات (هونليا) ،آسيا واملحيط الهادئ ،املعقود
في بانكوك ( ،)2006ونظمت االجتماع اخلامس والثالثني لهونليا ،آسيا
واملحيط الهادئ ،املعقود في مدينة أغــرا ،الهند .)2011( ،عضو في
فريق اخلبراء االستشاري التابع للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات واملعني
بجدولة املــواد ( ،)2006وعضو في الفريق االستشاري املعني بوضع
الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية الصادرة من الهيئة الدولية ملراقبة
املخدرات بشأن صوغ مدونة طوعية للممارسات في الصناعة الكيميائية
(ِّ .)2008
مقررة الدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية املعنية باالجتار
غير املـشــروع بــاملـخــدرات واملسائل ذات الصلة فــي الشرقني األدنــى
واألوسط ،املعقودة في َّ
عمان ()2006؛ ورئيسة الدورة الثانية واألربعني
للجنة الفرعية ،املعقودة في مدينة أغرا ،الهند ()2007؛ نظمت اجتماع
فريق اخلبراء العامل املعني بالسالئف ،التابع ملبادرة ميثاق باريس،
املعقود في نيودلهي ( ،)2011وشاركت في املؤمترين الدوليني املعنيني

بإنفاذ قوانني املخدرات ،اللذين استضافتهما وكالة الواليات املتحدة
إلنفاذ قوانني املخدراتُ ،
وعقدا في إسطنبول ،تركيا ( )2008وكانكون،
املكسيك (.)2011
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام  .)2015النائبة الثانية
للرئيس ورئيسة اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ( 2015و2017
و ،)2020ونائبة رئيسها ( )2018وعضوها ( .)2019عضو اللجنة املالية
واإلداري ــة ( 2016و 2017و )2020ورئيستها ( .)2019النائبة األولــى
لرئيس الهيئة (.)2016

جالل توفيق
ولد في عــام  .1963من مواطني املغرب .رئيس املركز الوطني للعالج
والوقاية والبحث في اإلدمان؛ مدير املرصد الوطني للمخدرات واإلدمان
باملغرب؛ مدير مستشفى الــرازي اجلامعي لألمراض العقلية؛ أستاذ
األمراض النفسية في كلية الطب بالرباط.
دك ـتــوراه فــي الـطــب ،كلية الطب بالرباط ()1989؛ دبـلــوم التخصص
حاضر في كلية الطب بالرباط (منذ
في الطب النفسي ()1994؛ ُم ِ
ع ــام  .)1995حصل على تدريب متخصص في باريس في مستشفى
سانت آن لــأمــراض العقلية ومــركــز مــارمــوتــان ( ،)1991-1990وفي
جامعة جونز هوبكنز بصفة زميل أبحاث ومراقب للتجارب السريرية
ً
في املعهد الوطني لشؤون تعاطي املخدرات ( .)1995-1994أجرى بحوثا
في جامعة بيتسبرغ ()1995؛ وحصل على شهادات في بحوث العقاقير
السريرية من معهد فيينا للبحوث السريرية ( 2001و.)2002
يشغل ًّ
حاليا مناصب في املغرب بصفة رئيس برنامج احلد من الضرر،
في املركز الوطني للعالج والوقاية والبحث في اإلدمان؛ ومنسق شؤون
التعليم وتدريب األطباء املقيمني مبستشفى ال ــرازي؛ ومدير برنامج
الدبلوم الوطني في مجال العالج والوقاية من تعاطي املخدرات بكلية
الطب بالرباط؛ ومدير برنامج الدبلوم الوطني في مجال الطب النفسي
لألطفال بكلية الـطــب بــالــربــاط؛ وعـضــو فــي اللجنة املعنية بتعاطي
املخدرات ،التابعة لوزارة الصحة.
على الصعيد الدولي ،ممثل املغرب في شبكة البحر املتوسط (فريق
بومبيدو/مجلس أوروب ــا)؛ مراسل دائــم سابق لفريق بومبيدو (التابع
ملجلس أوروبا) في املغرب بشأن الوقاية من تعاطي املخدرات والبحوث
املتعلقة بذلك ،وعضو سابق في الفريق املرجعي لألمم املتحدة بشأن
فيروس نقص املناعة البشرية وتعاطي املخدرات باحلقن .عضو مؤسس
وعضو في اللجنة التوجيهية لرابطة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
للحد من الـضــرر؛ مدير مركز ال ــرازي للمعارف في شمال أفريقيا،
التابع لرابطة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للحد من الضرر؛ عضو
شبكة مينتور االستشارية العلمية الدولية (منع تعاطي املخدرات في
أوساط الشباب)؛ مسؤول اتصال/خبير سابق في شؤون الوقاية لدى
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مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (الشبكة املحلية لشمال
أفريقيا)؛ عضو مؤسس في شبكة البحر املتوسط (الفريق االستشاري
املعني باأليدز والسياسات اخلاصة بتعاطي املخدرات) ،التابعة ملجلس
أوروبا ،وعضو في الفريق املرجعي لألمم املتحدة بشأن فيروس نقص
املناعة البشرية وتعاطي املخدرات باحلقن.
اضطلع بأدوار استشارية لدى مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي
لشرق البحر املتوسط ،ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية،
ومؤسسات دولية أخرى ،وزمــاالت بحثية ولدى املعهد الوطني لشؤون
تعاطي املخدرات بالواليات املتحدة .نشر مؤلفات عديدة في مجال
الطب النفسي وتعاطي الكحول واملخدرات.
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام  .)2015عضو اللجنة
الدائمة املعنية بالتقديرات ( .)2015عضو اللجنة املالية واإلداري ــة
( .)2016النائب األول لرئيس الهيئة (.)2018

زوكيسوا زينجيال
ولدت في عــام  .1969من مواطني جنوب أفريقيا .رئيسة قسم الطب
النفسي والعلوم السلوكية ،جامعة والتر سيسولو ومستشفى نيلسون
مانديال األكادميي ،قسم إيستيرن كيب للصحة (منذ عام .)2015
حائزة على شهادة ماجستير في الطب النفسي (جامعة بريتوريا)؛ زميلة
كلية األطباء النفسيني في جنوب أفريقيا.
ً
شغلت سابقا منصب رئيسة اللجنة االستشارية لعميد الكلية ،املكلفة
بشؤون كلية العلوم الصحية ،جامعة والتر سيسولو ()2017-2016؛
ورئيسة الــوحــدة السريرية ،مستشفى دورا نغنزا ،قسم الصحة في
منطقة إيستيرن كيب ،وكبيرة محاضرين في جامعة والتر سيسولو
()2015-2011؛ وعملت كأخصائية فــي الـطــب النفسي فــي عيادة
خاصة ()2008-2003؛ واستشارية طب نفسي ،فريق مجتمع بالكبول
نورث املحلي للصحة النفسية ،دائرة الصحة الوطنية ،اململكة املتحدة
( .)2008-2003وشملت واجباتها في الوظائف املذكورة أعاله تدريب
طالب الطب اجلامعيني وطالب الدراسات العليا في الطب النفسي مع
التركيز على الطب النفسي املعني بشؤون اإلدمان وتعاطي املخدرات،
وتوفير العالج البديل للمرضى الذين يعانون من اضطرابات ناجمة عن
تعاطي املؤثرات األفيونية ،واألمراض النفسية العصبية ،والطب النفسي
االس ـت ـشــاري ،والـطــب النفسي لـشــؤون األط ـفــال واملــراه ـقــن ،والطب
النفسي لشؤون الشيخوخة ،وعلم النفس والصحة العقلية .املناصب:
رئيسة مجلس إدارة مركز إرنست مالغاس لعالج الشباب (إعادة تأهيل
متعاطي املـخــدرات) ()2018-2016؛ رئيسة جمعية أطباء النفس في
جنوب أفريقيا ،املجموعة الفرعية ملنطقة إيستيرن كيب ()2018-2016؛
رئيسة جلنة التدريب والتنفيذ ألمناء التسجيل في جامعة والتر سيسولو
()2018-2015؛ رئيسة فريق العمل الــذي عينه رئيس إدارة منطقة

إيستيرن كيب للصحة للتحقيق في مزاعم إســاءة معاملة املرضى في
ِّ
مستشفى ومركز تــاور لألمراض النفسية وإعــادة التأهيل ،وقد سلم
تقرير التحقيق إلى وزير الصحة في عام .2018
ألفت وحدها وشاركت في تأليف العديد من املنشورات مبا فيها منشور
“( ”First-episode psychosis and substance useللمؤلفني :ثونغانا
وزينغيال (املشرفة) وفان ويك (مساعد املشرفة)) ،مجلة جنوب أفريقيا
للطب النفسي ،املجلد )2018( 24؛ “Personality and personality
( ”disorderللمؤلفني املشاركني م .ناغدي ،وس .غروبلير ،وزي زينغال)،
وهو فصل في كتا ب “ �Oxford Textbook of Psychiatry for South
) ،”ern Africa (J. Burns and L. Roos, eds.الطبعة الثانية (.)2016
عضو اللجنة التوجيهية إلنشاء مركز إعادة تأهيل متعاطي املخدرات
(مركز إرنست مالغاس لعالج الشباب) ()2015-2012؛ مستشارة في
اللجنة االستشارية املعنية بتنفيذ قانون منع تعاطي املخدرات ومعاجلة
متعاطيها .أس ــدت امل ـشــورة ،على أس ــاس طــوعــي ،إلــى مــركــز إرنست
مالغاس لعالج الشباب بشأن تنفيذ قانون إساءة استعمال املواد املخدرة
ودعــم برنامج إعــادة التأهيل الوطني ()2015؛ أنشأت برنامج توعية
بشأن الصحة العقلية خــاص مبركز إرنست مالغاس لعالج الشباب،
ينفذ أنشطة تقييم وتــدخــات ذات صلة ( 2016حتى اآلن)؛ يسرت
الدعم املقدم من وزارة الصحة إلى جلنة العمل املحلية بشأن املخدرات
من خالل تخصيص موظف متعدد التخصصات (أخصائي علم نفس
سريري) للعمل في اللجنة (.)2016-2014
شاركت في املؤمتر الوطني اخلامس عشر جلمعية أطباء النفس في
جنوب أفريقيا ( )2018الذي ينعقد كل سنتني (قدمت ورقة عن النوبة
األولى للذهان وتعاطي املخدرات ،أعدها املؤلفون ثونغانا ،وزينغيال ،وفان
ويك)؛ شاركت في دورة تقييم تعاطي املخدرات والتدخالت ذات الصلة،
وهي دورة تدريبية إقليمية نظمتها جامعة والتر سيسولو ومديرية الصحة
في منطقة إيستيرن كيب ()2017؛ شاركت في املؤمتر األفريقي السابع
للسكان ،جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا( )2015 ،قدمت ورقة عن برامج
التوعية بشأن تعاطي املخدرات في املدارس ،أعدها املؤلفون :زينغيال،
وبرونكرست ،ونغويشيني)؛ شاركت في املؤمتر األفريقي السابع للسكان،
جوهانسبرغ ،جنوب أفريقيا( 2015 ،قدمت ورقة عن إدمــاج السياسة
العامة املتعلقة باخلطة الرئيسية ملكافحة املخدرات في جنوب أفريقيا
وإطــار سياسة الصحة العقلية واخلطة االستراتيجية (املؤلفة :زي.
زينغيال)؛ شاركت في الندوة الوطنية لتعاطي املخدرات (( )2015ترأس
الندوة وقدمت ورقة عن خدمات الرعاية الالحقة والعيادات اخلارجية
وخدمات العالج الصياني من تعاطي املخدرات)؛ شاركت في ندوة تعاطي
امل ـخــدرات ،بــورت إليزابيث (جنوب أفريقيا) ،حتضيرا الفتتاح مركز
إرنست مالغاس لعالج الشباب (( )2015تولت مسؤولية تنظيم الندوة).
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام (((.)2020عضو اللجنة
الدائمة املعنية بالتقديرات (.)2020
((( انتخبها املجلس االقتصادي واالجتماعي في  7أيار/مايو .2019

نبذة عن الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات
الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات هي هيئة رقابية مستقلة شبه قضائية،
أنشئت تعاهديا مــن أجــل رصــد تنفيذ امل ـعــاهــدات الــدولـيــة ملراقبة
املخدرات .وكانت هناك منظمات سالفة لها في إطار املعاهدات السابقة
بشأن مراقبة املخدرات ،يرجع تاريخها إلى عهد عصبة األمم.

(ب) فيما يتعلق بصنع املخدرات واالجتار بها واستعمالها
بطريقة غير مشروعة ،حتدد الهيئة مواطن الضعف في نظم املراقبة
ً
الوطنية والدولية ،وتسهم في تصحيح تلك األوضاع .وتتولى الهيئة أيضا
مسؤولية تقييم املواد الكيميائية املستخدمة في صنع املخدرات بطريقة
غير مشروعة ،بغية تقرير ما إذا كان ينبغي إخضاعها للمراقبة الدولية.
وتقوم الهيئة ،اضطالعا مبسؤولياتها ،مبا يلي:

تركيبتها
تتألف الهيئة مــن ثــاثــة عشر عـضــوا ينتخبهم املجلس االقتصادي
واالجتماعي ويعملون بصفتهم الشخصية ال كممثلني حلكوماتهم.
ُويـنـتـخــب ثــاثــة أع ـضــاء مــن ذوي اخل ـبــرة فــي م ـيــدان ال ـطــب أو عـلــم
العقاقير أو املستحضرات الصيدالنية من قائمة أشخاص ترشحهم
منظمة الصحة العاملية ،وعشرة أعضاء من قائمة أشخاص ترشحهم
احلكومات .وأعضاء الهيئة هم أشخاص يحظون بثقة اجلميع ملا يتحلون
به من كفاءة وحياد ونزاهة .ويتخذ املجلس االقتصادي واالجتماعي،
بالتشاور مع الهيئة ،كل الترتيبات الالزمة لضمان استقاللها التقني
التام في أداء وظائفها .وللهيئة أمانة تساعدها على القيام مبهامها
الوظيفية ذات الصلة باملعاهدات .وأمانة الهيئة هي كيان إداري تابع
للمكتب املعني بــاملـخــدرات واجلــرميــة ،لكنها ال تـقـ ِّـدم تقاريرها عن
َّ
ً
ً
املسائل الفنية إال إلى الهيئة .وتتعاون الهيئة تعاونا وثيقا مع املكتب
املعني باملخدرات واجلرمية في إطار الترتيبات التي اعتمدها املجلس
في قراره  .48/1991كما تتعاون مع هيئات دولية أخرى معنية مبراقبة
امل ـخــدرات ،ال تقتصر على املجلس وجلنة امل ـخــدرات التابعة لــه ،بل
ً
ً
تشمل أيضا وكاالت األمم املتحدة املتخصصة ذات الصلة ،وخصوصا
ً
منظمة الصحة العاملية .وهي تتعاون أيضا مع هيئات خارج منظومة
األمم املتحدة ،وبخاصة املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)
واملنظمة العاملية للجمارك.

وظائفها
أرس ـيــت وظــائــف الهيئة فــي امل ـعــاهــدات الـتــالـيــة :االتـفــاقـيــة الوحيدة
للمخدرات لسنة  1961بصيغتها املعدلة ببروتوكول سنة 1972؛ واتفاقية
املؤثرات العقلية لسنة 1971؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار
غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  .1988وعلى وجه
العموم ،تقوم الهيئة مبا يلي:
فيما يتعلق بصنع امل ـخــدرات وجتــارتـهــا واستعمالها
(أ)
بطريقة مشروعة ،تسعى الهيئة ،بالتعاون مع احلكومات ،إلى ضمان توافر
إمدادات كافية من العقاقير لالستعماالت الطبية والعلمية ،وضمان عدم
حدوث تسريب للعقاقير من املصادر املشروعة إلى قنوات غير مشروعة.
ً
وتقوم الهيئة أيضا برصد املراقبة التي متارسها احلكومات على املواد
الكيميائية املستخدمة فــي صنع امل ـخــدرات بطريقة غير مشروعة،
وتساعدها على منع تسريب تلك املواد إلى االجتار غير املشروع؛

(أ)
تدير نظام تقديرات للمخدرات ونظام تقييم طوعي
ِّ
للمؤثرات العقلية ،وترصد األنشطة املشروعة املتعلقة بالعقاقير من
خالل نظام لتقدمي بيانات إحصائية ،بهدف مساعدة احلكومات على
حتقيق جملة أمور ،منها توازن بني العرض والطلب؛
(ب) ترصد وتشجع التدابير التي تتخذها احلكومات ملنع
تسريب املــواد التي يكثر استخدامها في صنع املـخــدرات واملــؤثــرات
العقلية بطريقة غير مشروعةِّ ،
وتقيم تلك املواد لتقرير ما إذا كان يلزم
إجــراء تغييرات في نطاق مراقبة املــواد املدرجة في اجلدولني األول
والثاني من اتفاقية سنة 1988؛

(ج)
حتلل املـعـلــومــات املـقــدمــة مــن احلـكــومــات أو هيئات
األمم املتحدة أو وكاالتها املتخصصة أو غيرها من املنظمات الدولية
املختصة ،للتأكد من تنفيذ احلكومات ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة
ً
ً
املخدرات تنفيذا وافيا ،وتوصي بالتدابير التصحيحية املناسبة؛
ً
ًّ
(د)
مستمرا مع احلكومات ملساعدتها على
تقيم حــوارا
التقيد بالتزاماتها مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات ،وتوصي
ً
عند االقتضاء بتقدمي مساعدة تقنية أو مالية حتقيقا لهذه الغاية.
ومن واجبات الهيئة أن تطلب إيضاحات في حال حدوث ما يبدو أنه
انتهاكات ألحكام املعاهدات ،وأن تقترح التدابير التصحيحية املناسبة
ً
تطبيقا ًّ
تاما أو التي
على احلكومات التي ال تطبق أحكام املعاهدات
تواجه صعوبات في تطبيقها ،وأن تساعد احلكومات عند االقتضاء على
َ
َ
تذليل تلك الصعوبات .ويجوز للهيئة أن تنبه األطــراف املعنية وجلنة
َ
واملجلس االقتصادي واالجتماعي إذا الحظت عدم اتخاذ
املخدرات
التدابير الالزمة لتصحيح وضع خطير .وكمالذ أخير ،تخول املعاهداتُ
َ
َ
أي بلد ِّ
األطراف بوقف استيراد العقاقير من ِّ
مقصر
الهيئة أن توصي
أو تصدير العقاقير إليه أو كليهما .وفــي كل األح ــوال ،تعمل الهيئة
بالتعاون الوثيق مع احلكومات.
وتساعد الهيئة اإلدارات الوطنية على الــوفــاء بالتزاماتها مبوجب
االتفاقيات .ولهذه الغاية ،تقترح الهيئة تنظيم حلقات تدارس وبرامج
تدريبية إقليمية للمسؤولني اإلداريني عن مراقبة املخدرات وتشارك في
تلك احللقات والبرامج.

تقاريرها

	:2001العوملة والتكنولوجيات اجلديدة :حتديان يواجهان إنفاذ
القوانني في القرن احلادي والعشرين

ً
ًّ
سنويا
تقضي املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات بأن تعد الهيئة تقريرا
ً
عن أعمالها .ويتضمن التقرير السنوي حتليال ألوضاع مراقبة املخدرات
في جميع أنحاء العالم ،كي تظل احلكومات على علم باألوضاع القائمة
َ
واملحتملة التي قد تعرض للخطر أهــداف املعاهدات الدولية ملراقبة
املخدرات .وتلفت الهيئة انتباه احلكومات إلى الثغرات ومواطن الضعف
في املراقبة الوطنية وفي التقيد بأحكام املعاهدات ،كما تقدم اقتراحات
وتوصيات لتحسني األوضاع على الصعيدين الوطني والدولي .ويستند
التقرير السنوي إلى املعلومات التي تقدمها احلكومات إلى الهيئة وإلى
ُ
َ
ستخدم فيه معلومات مقدمة
كيانات األمم املتحدة وسائر منظماتها .وت
مــن خــال منظمات دولـيــة أخ ــرى ،مثل اإلنـتــربــول ومنظمة اجلمارك
العاملية ،وكذلك من خالل منظمات إقليمية.

	:2002العقاقير غير املشروعة والتنمية االقتصادية

ويستكمل تقرير الهيئة السنوي بتقارير تقنية مفصلة ،تتضمن بيانات
عن احلركة املشروعة في تــداول املخدرات واملؤثرات العقلية الالزمة
لألغراض الطبية والعلمية ،مع حتليل لتلك البيانات من جانب الهيئة.
وتـلــك البيانات الزم ــة حلسن سير نـظــام مــراقـبــة احلــركــة املشروعة
للمخدرات واملــؤثــرات العقلية ،مبا في ذلــك منع تسريبها إلــى قنوات
غير مشروعة .وعالوة على ذلك ،تقضي أحكام املادة  12من اتفاقية
ً
ًّ
سنويا عن تنفيذ
سنة  1988بأن تقدم الهيئة إلى جلنة املخدرات تقريرا
ً
تلك املــادة .وذلــك التقرير ،الــذي يقدم عرضا لنتائج رصد السالئف
وامل ــواد الكيميائية الـتــي يكثر استخدامها فــي الصنع غير املـشــروع
ً
للمخدرات واملؤثرات العقليةُ ،ينشر أيضا كملحق للتقرير السنوي.
ومنذ عــام  ،1992يخصص الفصل األول من التقرير السنوي ملسألة
مـحــددة تتعلق مبراقبة امل ـخــدرات تبدي بشأنها الهيئة استنتاجا تها
وتوصياتها من أجل اإلسهام في املناقشات والقرارات املتعلقة بسياسات
مراقبة املخدرات على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي .وفيما يلي
بيان باملواضيع التي عوجلت في التقارير السنوية السابقة:
	:1992إضفاء املشروعية على استخدام العقاقير لألغراض
غير الطبية
	:1993أهمية تخفيض الطلب
	:1994تقييم فعالية املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات
	:1995إعطاء املزيد من األولوية ملكافحة غسل األموال
	:1996تعاطي املخدرات ونظام العدالة اجلنائية
	:1997منع تعاطي املخدرات في بيئة تتسم بترويج املخدرات
غير املشروعة
	:1998املراقبة الدولية للمخدرات في املاضي واحلاضر واملستقبل
	:1999التحرر من األلم واملعاناة
	:2000فرط استهالك العقاقير املخدرة اخلاضعة للمراقبة الدولية

	:2003املخدرات واجلرمية والعنف :األثر على املستوى اجلزئي
	:2004تكامل استراتيجيات خفض العرض والطلب :تخطي مفهوم
النهج املتوازن
	:2005التنمية البديلة ومصادر الرزق املشروعة
	:2006العقاقير املراقبة ًّ
دوليا والسوق غير اخلاضعة للتنظيم
الرقابي
	:2007مبدأ التناسب واجلرائم املتصلة باملخدرات
	:2008االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات :التاريخ واإلجنازات
والتحديات
	:2009الوقاية األولية من تعاطي املخدرات
	:2010املخدرات والفساد
	:2011التماسك والتفكك االجتماعيان واملخدرات غير املشروعة
	:2012املسؤولية املشتركة عن املراقبة الدولية للمخدرات
	:2013العواقب االقتصادية لتعاطي املخدرات
ِّ
التصدي ملشكلة
	:2014اتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن في
املخدرات العاملية
	:2015حماية صحة اإلنسان ورفاهه :التحديات والفرص في مجال
املراقبة الدولية للمخدرات
	:2016تعاطي املخدرات لدى املرأة
	:2017عالج املصابني باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدرات
وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في املجتمع :عناصر أساسية
خلفض الطلب على املخدرات
َّ
َّ
	:2018االستعماالت الطبية والعلمية و"الترفيهية" للقنب والقنبينات:
املخاطر واملنافع
	:2019حتسني خدمات وقاية الشباب وعالجهم من تعاطي مواد
اإلدمان
وع ـنـ ُ
ـوان الفصل األول مــن تقرير الهيئة الــدولـيــة ملراقبة املـخــدرات
لعام  2020هو" :وباء مخفي :تعاطي املخدرات في أوساط كبار السن".
ً
ويقدم الفصل الثاني حتليال لسير عمل النظام الدولي ملراقبة املخدرات
ُ
يستند ،في املقام األول ،إلــى معلومات تطالب احلكومات بتقدميها
ً
ُّ
وينصب
مباشرة إلى الهيئة ،وفقا للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات.
التركيز فيه على املراقبة العاملية جلميع األنشطة املشروعة ذات الصلة
باملخدرات واملؤثرات العقلية وكذلك للمواد الكيميائية املستخدمة في
صنع تلك املخدرات على نحو غير مشروع.

ً
ويقدم الفصل الثالث عرضا للقضايا العاملية وبعض أهم التطورات في
مجال تعاطي املخدرات واالجتار بها ،والتدابير التي اتخذتها احلكومات
لتنفيذ امل ـعــاهــدات الــدول ـيــة ملــراقـبــة املــخ ــدرات مــن خ ــال الـتـصـ ِّـدي
لتلك املشاكل.

ً
ويقدم الفصل الرابع عرضا للتوصيات الرئيسية التي وجهتها الهيئة إلى
احلكومات واملكتب املعني باملخدرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية
وسائر املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية.

منظومة األمم املتحدة وجهازا مراقبة املخدرات وأمانتهما

اجلمعية العامة

املجلس االقتصادي واالجتماعي

الهيئة الدولية ملراقبة
املخدرات

جلنة املخدرات

(أ)

املكتب/أمانة الهيئة

املفتاح:
----

ارتباط (إداري أو بنيوي) مباشر

——

عالقة إبالغ وتعاون ومشورة

(أ)

أمانة الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات تقدم تقارير عن املسائل الفنية إلى الهيئة

الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات

الهيئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات هــي الهيئــة الرقابيــة املســتقلة التــي تعنــى برصــد تنفيــذ املعاهــدات الدوليــة
ملراقبــة املخــدرات .وقــد أنشــئت الهيئــة فــي عــام  1968مبقتضــى االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة .1961
وقــد كانــت هنــاك منظمــات ســالفة لهــا أنشــئت مبوجــب املعاهــدات الســابقة ملراقبــة املخــدرات ويرجــع تاريخهــا
إلــى عهــد عصبــة األمم.
ً
وتنشــر الهيئــة ،اســتنادا إلــى أنشــطتها ،تقريــرا سـ ًّ
ـنويا حتيلــه ،عــن طريــق جلنــة املخــدرات ،إلــى املجلــس
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املخــدرات فــي مختلــف أنحــاء العالــم .وحتــاول الهيئــة ،بوصفهــا هيئــة محايــدة ،حتديــد االجتاهــات اخلطيــرة
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