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تصدير

قبل ستة عقود ،اجتمع املجتمع الدولي من منطلق اهتمامه بصحة البشرية ورفاهها ملناقشة دور العقاقير
ِّ ً
ِّ
املخدرة الذي ال غنى عنه في تخفيف اآلالم واملعاناة ،مسلما في الوقت نفسه مبشكلة الصحة العامة املتمثلة
في االرتهان للمخدرات .وقرر املجتمع الدولي ضم جميع اجلهود املبذولة في إطار املعاهدات الثنائية واملتعددة
ُ
األطراف السابقة في نظام وحيد وموحد للمراقبة الدولية للمخدرات .وأعدت االتفاقية الوحيدة للمخدرات
لسنة  1961من أجل كفالة املراقبة الدولية الفعالة على النقل املشروع للعقاقير املخدرة في جميع أنحاء العالم،
بدءا من اإلنتاج والصنع واالجتار وانتهاء بالتوزيع واالستهالك .وبعد مضي عشر سنوات ،اجتمع املجتمع
الدولي مرة أخرى من نفس املنطلق ملعاجلة مشكلة املؤثرات العقلية َ
ووضع نظاما مماثال للرصد واملراقبة.
وال يزال النهج األساسي ،الذي يستند إلى مفهوم املسؤولية العامة واملشتركة ،يشكل محورا رئيسيا لنظام
املراقبة الدولية القائم اليوم.
وعلى الرغم من التحول املستمر الذي يكتنف َمعا ِلم مشكلة املخدرات ،فإن اتفاقية سنة  1961واتفاقية
املؤثرات العقلية لسنة  1971واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات
العقلية لسنة  1988أثبتت قيمتها باعتبارها ِلبنات أساسية في بنيان التعاون الدولي فيما يتعلق بسياسات
ِّ
يؤكد َّ
املخدرات .كما َّ
أن الرغبة في
أن تصديق الدول على هذه االتفاقيات الذي يكاد يكون عاملي النطاق
التصدي ملشكلة املخدرات العاملية هي رغبة مشتركة على الصعيد العاملي .وقد َّ
جددت الدول بانتظام التزامها
بالعمل ضمن إطار االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات وما صدر الحقا من قرارات وإعالنات سياسية.
ُ
وأنشئت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات لتقوم بإدارة نظام املراقبة ،بالتعاون مع الدول األطراف،
ً
ورصد امتثال احلكومات لاللتزامات التعاهدية واإلشراف عليه .وبعد مرور  50عاما على اعتماد اتفاقية
ً
سنة  1971و 60عاما على اعتماد اتفاقية سنة  ،1961ميكن للهيئة ،وفقا للبيانات املتاحة لها ،أن تفيد بأن نظام
املراقبة الدولي متكن من تنفيذ رقابة دولية على األنشطة املشروعة إلنتاج املواد اخلاضعة للرقابة واالجتار
بها واستهالكها ،وذلك على الرغم من التحديات التي ُووجهت في هذا الصدد .فال يوجد عمليا أي تسريب
للعقاقير املخدرة أو املؤثرات العقلية من أنشطة الصنع واالجتار الدولي املشروعة إلى أنشطة االجتار غير
املشروع ،رغم أن عدد املخدرات اخلاضعة للنظام الدولي ملراقبة العقاقير املخدرة قد ازداد زيادة كبيرة.
ومن املهم ،في الوقت نفسه ،االعتراف بأن الهدف املتمثل في كفالة توافر العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية
وتيسير احلصول عليها لألغراض الطبية لم يتحقق على اإلطالق مبستويات مرضية على الصعيد العاملي .وباملثل،
ال ميكن اعتبار أن هدف احلد من األنشطة غير املشروعة لزراعة املخدرات واالجتار بها واستخدامها لألغراض
غير الطبية وهدف توفير خدمات العالج وإعادة التأهيل لألشخاص الذين يعانون من االرتهان للمخدرات ،اللذين
ُ
تركا للدول األطراف لكي تنفذهما في إطار السياق االجتماعي والثقافي لكل منها ،قد حتققا على نحو فعال.
ولم توفر االتفاقيتان أدوات أو صكوكا دولية محددة لتحقيق األهداف األوسع نطاقا املتمثلة في احلد من
االجتار غير املشروع ،وكفالة توافر األدوية اخلاضعة للمراقبة ،وتوفير خدمات العالج وإعادة التأهيل .بيد أن
املجتمع الدولي ما فتئ يعترف على مر السنني باحلاجة إلى العمل املتضافر لتحقيق تلك األهداف ،ويكرس موارد
كبيرة ملساعدة البلدان املحتاجة ،ويكرر التأكيد على أهمية التعاون الدولي.
ونظام مراقبة املخدرات هو نظام متوازن يرمي إلى حتسني الصحة والرفاه لعموم الناس ،باالستناد إلى
املبادئ األساسية للتناسب واملسؤولية َ
اجلماعية واالمتثال ملعايير حقوق اإلنسان الدولية .وتنفيذ هذا النظام إمنا
ُ
َ
وضع صحة البشر ورفاههم في صميم سياسات املخدرات ،وتطبيق نهج شاملة ومتكاملة ومتوازنة في صوغ
يعني
َ
السياسات املتعلقة مبراقبة املخدرات ،وتعزيز معايير حقوق اإلنسان ،وإسناد أولوية أعلى للوقاية والعالج وإعادة
التأهيل واحلد من العواقب السلبية لتعاطي املخدرات ،وتدعيم التعاون الدولي باالستناد إلى مبدأ املسؤولية
العامة واملشتركة.
iii

ُ
وفي هذه الذكرى السنوية املزدوجة ،تود الهيئة أن جتدد التأكيد على َّ
أن النظام القائم ،إذا ما نفذ كليا،
ُ
يسهم في حماية صحة الناس ورفاههم في العالم قاطبة ويكفل اتباع نهج وطنية متوازنة تضع في احلسبان
الظروف االقتصادية االجتماعية والثقافية االجتماعية املحلية .وترى الهيئة أن النظام احلالي له أهمية حاسمة
في التصدي للتحديات القدمية واجلديدة ملشكلة املخدرات العاملية ،ولكنها تدعو في الوقت نفسه إلى التفكر
فيما ميكن إرساؤه من اتفاقات وصكوك وأشكال تعاون بديلة وإضافية من أجل االستجابة للطبيعة املتغيرة ملشكلة
املخدرات العاملية وحجمها.

كورنيليس بي .دي يونخيري
رئيس
الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات
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أوال -معلومات أساسية

 -1تتضمن ديباجة كل من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة
 (((1961واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  (((1971عدة صفات
ُ
استخدمت لوصف جوهر وخصائص هاتني املعاهدتني :فهما
دوليتان ومقبولتان بوجه عام وضروريتان .وصفة "دولية" تشدد
على ضرورة النص على التعاون واملراقبة الدوليني املستمرين
من أجل حتقيق أهداف االتفاقيتني ومقاصدهما .ويصف تعبير
"مقبولة بوجه عام" الرغبة في حشد التأييد واملوافقة والقبول
ً
عموما لتنفيذ احلد األدنى من املتطلبات املشتركة املنصوص
عليها في املعاهدتني .وأخيرا ،فإن صفة "ضرورية" تعني أن
الصكني الدوليني كانا ضروريني لتحقيق النتيجة املرجوة املتمثلة
في حماية صحة البشر ورفاههم.
 -2والهدف العام لالتفاقيتني ،وهو كفالة صحة البشر
ورفاههم ،كان في صميم جهود وضع نظام املراقبة الدولية
للمخدرات .وقد انبثقت عن هذا االهتمام جميع املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدرات ،وهي اتفاقية سنة  1961واتفاقية
سنة  1971واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غير املشروع
في املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  (((.1988وفي ديباجة
ٍّ
كل من هذه االتفاقيات ،أشارت األطراف بشكل ملموس إلى
اهتمامها بحماية صحة البشر ورفاههم عن طريق توفير تلك
املواد التي ال غنى عنها لألغراض الطبية والعلمية ،مع تالفي
تسريبها أو إساءة استعمالها.
 -3وقد أنشأت االتفاقيات نظام مراقبة يهدف إلى حتقيق
هذا الغرض املزدوج .وهي تقتضي من احلكومات ،إلى جانب
قصر استخدام العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية على األغراض
الطبية والعلمية وحدها ،أن تتخذ جميع التدابير املمكنة عمليا
ملنع تعاطي املخدرات واإلسراع بالكشف عن متعاطيها وعالجهم
وتوعيتهم والعناية بهم بعد العالج وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في
املجتمع (انظر املادة  38من اتفاقية سنة  1961واملادة  20من
اتفاقية سنة .)1971

 -4وبفضل االنضمام العاملي الذي يكاد يكون كامال ،أصبح
نظام املراقبة الدولية للمخدرات واملؤثرات العقلية ميثل واحدا
من أجنح اإلجنازات في مجال التعاون الدولي .فجميع الدول
ً
األعضاء في األمم املتحدة تقريبا أطراف في االتفاقيات الثالث:
 95في املائة بالنسبة التفاقية سنة  ،1961و 93في املائة التفاقية
سنة  ،1971و 97في املائة التفاقية سنة  ،1988وهو ما ميثل
نحو  99في املائة من سكان العالم .وقيام الدول األطراف
ً
دوريا بإعادة تأكيد التزامها بغايات وأهداف هذه االتفاقيات
ٌ
ٌ
واضح على أن غايات االتفاقيات ووسائلها ،على
دليل
الدولية
نحو ما وصفها واضعوها ،ال تزال مشتركة على الصعيد العاملي،
ً
ً
حتى بعد مرور  50عاما على اعتماد إحداها و 60عاما على
اعتماد أخرى.
 -5وتتمثل والية الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات ،مبوجب
املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات ،في العمل ،بالتعاون مع
احلكومات ،على كفالة توفير إمدادات كافية من املخدرات
لالستخدامات الطبية والعلمية ،ومنع تسريب املخدرات املنتجة
من مصادر مشروعة إلى القنوات غير املشروعة ،ومنع إنتاجها
وصنعها وتوزيعها واالجتار على نحو غير مشروع (املادة  9من
اتفاقية سنة  .)1961ولتحقيق هذه األهداف ،تدير الهيئة
نظام التقديرات اخلاص باملخدرات ونظاما للتقدير الطوعي
ِّ
للمؤثرات العقلية ،إضافة إلى رصدها األنشطة املشروعة.
وحتتفظ الهيئة أيضا بقنوات حوار دائم مع احلكومات
ملساعدتها على التقيد بالتزاماتها مبقتضى املعاهدات الدولية
ملراقبة املخدرات ،وتوصي عند االقتضاء بتقدمي مساعدة تقنية
ً
أو مالية حتقيقا لهذه الغاية.
ً
 -6وبعد مرور  60عاما على اعتماد اتفاقية سنة  1961و50
ً
ً
عاما على اعتماد اتفاقية سنة  ،1971آن األوان أيضا لكي تشرع
ُّ
وتدبر كيفية عمل هاتني االتفاقيتني وأدائهما
الهيئة في تقييم
فيما يتعلق بأهدافهما العامة وأحكامهما وشروطهما املحددة،
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مع مراعاة القرارات العديدة التي اتخذتها أجهزة األمم املتحدة
وهيئاتها التي أسهمت في إطار املراقبة الدولية للمخدرات،
وكذلك التحديات اجلديدة حلالة املخدرات في العالم التي
تطورت على مدى األعوام اخلمسني املاضية.

تفتقر إلى البيانات الالزمة الستخدام تلك اإلرشادات مبا
يحقق االنتفاع الكامل منها .وال تزال معظم البلدان تضع
تقديرات الحتياجاتها من املواد أقل من االحتياجات الطبية
ُ
ُ
وغياب
الفعلية منها ،كما يؤدى اخلوف من اإلدمان والوصم
والتدريب والقيود املالية إلى احلد من قدرة املرضى
الوعي
ِ
املحتاجني لألدوية على الوصول إليها .وفي بضعة بلدان ،من
ناحية أخرى ،هناك شواغل من أن تكون تلك األدوية اخلاضعة
ُ
للمراقبة قد أفرط في وصفها كدواء على نطاق واسع (كما
هو احلال بالنسبة لوباء املؤثرات األفيونية مثال) ،ومن أن تكون
أمناط االستخدام أمناطا ال تعكس االحتياجات الطبية على
نحو كاف .وقد أمكن احلد بقدر كبير من حجم املعروض من
املنتجات املشروعة من خالل ما يلي:

 -8وقد استندت اتفاقية سنة  1961إلى التدابير الوطنية
والدولية السابقة لها املتعلقة مبراقبة زراعة املخدرات وإنتاجها
وصنعها وتوزيعها ،وألزمت احلكومات باتخاذ تدابير ملكافحة
االجتار غير املشروع بهذه املخدرات وإساءة استعمالها .أما
اتفاقية سنة  ،1971فقد جاءت استجابة لتنوع أشكال إساءة
استعمال املخدرات ،وأدخلت ضوابط على عدد من املخدرات
ُ
(املهلوسات واملنشطات واملنومات واملهدئات
االصطناعية
ومضادات القلق).

(أ) قبــول وتطبيــق االتفاقيــات املذكــورة أعــاه علــى
نطــاق عاملــي مــن قبــل األطــراف وغيــر األطــراف علــى حــد ســواء؛

 -7ويستند تقييم الهيئة إلى خبرتها املكتسبة على مدى عدة
عقود من العمل املتواصل مع الدول األطراف لتعزيز التنفيذ
الفعال لالتفاقيات .وتتناول هذه الوثيقة على وجه التحديد
األحكام التعاهدية التي تقع على عاتق الهيئة خصوصا مسؤولية
تنفيذها أو التي تضعها واليتها في موضع فريد يتيح لها
تقدمي معلومات عن اإلجنازات التي حتققت في إطار اتفاقيتي
سنة  1961وسنة .1971

 -9وكان الهدف الرئيسي من اتفاقيتي سنة  1961وسنة 1971
هو وضع إطار لتدابير املراقبة التي تكفل توافر العقاقير املخدرة
واملؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية مع منع تسريبها
من املصادر املشروعة إلى القنوات غير املشروعة .ومن املهم
في هذا الصدد مالحظة أن األحكام املتعلقة مبكافحة االجتار
غير املشروع باملخدرات ومنع تعاطيها وعالج االرتهان لها ،وإن
كانت إلزامية ،لم تكن مفصلة بقدر ما كانت عليه األحكام
املتعلقة بتنظيم إنتاجها واالجتار بها واستهالكها لألغراض
الطبية والعلمية.
 -10وقد جنح نظام املراقبة املنشأ مبوجب اتفاقية سنة
 1961في أن يقصر ،بالنسبة لكل بلد وإقليم وفي جميع أنحاء
َ
العالم ،الزراعة املشروعة للنباتات املخدرة وإنتاج املخدرات
وصنعها وتوزيعها واالجتار بها على نحو مشروع على الكميات
الالزمة لألغراض الطبية والعلمية .وفي الوقت نفسه ،أصبح
من الواضح أن تقدير االحتياجات الطبية في بلد ما أمر
معقد ويعتمد على عوامل عديدة ،منها تنظيم النظام الصحي
ومتويله وأمناط األمراض واملعتقدات الثقافية والتدريب
والتعليم والوعي .وقد وضعت منظمة الصحة العاملية ،بالتعاون
مع الهيئة ،الدليل املعروف باسم دليل بشأن تقدير االحتياجات
من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية ،ولكن العديد من البلدان

(ب) نظــام التقديــرات الــذي يضــع احلــدود (التــي تكــون،
ملزمــة جلميــع احلكومــات) فيمــا يتعلــق
بعــد موافقــة الهيئــةِ ،
باالحتياجــات مــن العقاقيــر املخــدرة لألغــراض الطبيــة والعلميــة؛
(ج) القيــود املفروضــة علــى حيــازة العقاقيــر املخــدرة
مبســتويات ال تتعدى تلك احلدود عن طريق اســتصدار التراخيص.
 -11ومن اإلجنازات األخرى التي حققها النظام أن تسريب
املخدرات من املصادر املشروعة إلى القنوات غير املشروعة قد
ظل عند أدنى حد ممكن ،على الرغم من احلجم الكبير للعقاقير
ُ َّ ُ
املخدرة التي تصنع وت َّوزع كل سنة .وقد تسنى منع هذا التسريب
ألسباب أهمها ما يلي:
(أ) اإلنفــاذ الصــارم لنظــام التقديــرات مــن جانــب جميــع
احلكومــات ومــن جانــب الهيئــة؛
(ب) وضــع ضوابــط وطنيــة شــاملة وصارمــة تســتند
إلــى اشــتراط الترخيــص املســبق لزراعــة وإنتــاج وصنــع وحتويــل
وتركيــب املســتحضرات وجتهيزهــا لتجــارة اجلملــة والتوزيــع
با لتجز ئــة ؛
(ج) كفالة دقة السجالت املحتفظ بها؛
(د) املراقبــة أو اإلشــراف املحليــان علــى جميــع مراحــل
نقــل العقاقيــر املخدرة؛
(ه) تقدمي تقارير دورية إلى الهيئة من جانب األطراف
وغير األطراف على حد سواء؛
(و) قيــام الهيئــة مبراجعــة البيانــات اإلحصائيــة وغيرهــا
مــن البيانــات املقدمــة مــن كل بلــد وعــن كل عقــار ،إلــى جانــب
الطلبــات املقدمــة مــن الهيئــة للحصــول علــى تفســيرات والتخــاذ
إجــراءات تصحيحيــة إذا لــزم األمــر.
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 -12وفيما يتعلق باتفاقية سنة  ،1971حظرت احلكومات
َّ
استخدام املواد املدرجة في اجلدول األول ،إال لألغراض العلمية
وألغراض طبية محدودة ًّ
جدا ،وقيدت تبعا لذلك الصنع املشروع
لهذه املواد .وجنحت جهود احلد من تسريب املواد املدرجة في
اجلدول الثاني من اتفاقية سنة  1971من املصادر املشروعة إلى
القنوات غير املشروعة ،ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى التطبيق
العاملي لتدابير املراقبة التي أوصت بها الهيئة والقرارات التي
اعتمدها املجلس االقتصادي واالجتماعي والتي ساعدت على
تعزيز أحكام االتفاقية.
 -13وساعدت التحسينات التي أدخلت على إجراءات املراقبة
مبوجب اتفاقية سنة  ،1971استجابة لقرارات املجلس االقتصادي
واالجتماعي ،على وقف تسريب املواد املدرجة في اجلدولني
الثالث والرابع من قنوات التجارة الدولية .وأدت تلك القرارات
أيضا إلى حتسني ممارسات حترير الوصفات الطبية ،وخاصة
فيما يتعلق بالباربيتيورات وغيرها من املنومات ،في حني زودت
َ
املادة  31من اتفاقية سنة  1971األطراف بأساس قانوني للتعاون
واتخاذ اإلجراءات على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف من
أجل مكافحة التسريب.
 -14ومنذ اعتماد هاتني االتفاقيتني ،وضعت الدول األطراف
صكوكا أخرى لتعزيز اجلهود الرامية إلى التصدي للزراعة غير
املشروعة والطلب واالجتار غير املشروعني ،من خالل عدد
من القرارات واإلعالنات التي أعربت فيها عن توافقها في
اآلراء بشأن احلاجة إلى معاجلة مشكلة املخدرات العاملية
وأرست أهدافا وغايات محددة لدعم االتفاقيتني .وتشمل تلك
الصكوك إعالن املؤمتر الدولي املعني بإساءة استعمال العقاقير
واالجتار غير املشروع بها (((،واإلعالنات السياسية والوزارية
وخطط العمل املعتمدة في أعوام  1990و 1998و 2009و،2019
والوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثني
املعنونة "التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة املخدرات العاملية
ٌ
نظام محدد
ومواجهتها على نحو فعال" لعام  ((( .2016ووضع
لتمكني البلدان من اإلبالغ من خالل االستبيانات اخلاصة
بالتقارير السنوية لكفالة رصد تلك األهداف.
 -15ومن التحديات الرئيسية التي تواجه الدول ،عند تنفيذ
التزاماتها مبوجب االتفاقيتني ،حتديد توازن مناسب في جهودها
ملراقبة املخدرات فيما يتعلق بهدف كفالة توافر العقاقير الالزمة
طبيا مع منع إساءة استعمالها وإنتاجها واالجتار بها بشكل
ُ
غير مشروع .ورغم وجود نهج متكاملة ومتوازنة منذ البدايات
األولى لالتفاقيتنيَّ ،
فإن أهميتهما في املراقبة الدولية للمخدرات
َّ
لم تبرز إال في العقود األخيرة .فاالتفاقيات الدولية ،بحكم

طبيعتها ،تتناول القضايا الدولية التي تشترك دول ذات سيادة
في االهتمام بها ،مبا في ذلك التجارة الدولية .ومن ثم ،فإن
ً
االتفاقيتني تركزان أساسا على التجارة الدولية املشروعة
واالجتار الدولي غير املشروع ،في حني أن وضع وتنفيذ
التدابير ملنع إساءة استعمال املخدرات والعالج منه – وإن كان
ُ
مطلبا منصوصا عليه فيهما  -ترك أمره للسلطة التقديرية
ً
لكل دولة ذات سيادة لكي حتدده مبعرفتها مراعية السياق
االجتماعي والثقافي املحلي عند تصميم هذه البرامج .وما فتئت
أمناط تعاطي املخدرات تتغير؛ إذ يجري استخدام املزيد من
املخدرات االصطناعية التي غالبا ما ال يكون لها أي استخدام
مشروع وميكن إنتاجها بسهولة في أي بلد .ولذلك ،يجب أيضا
أن تركز جهود مراقبة املخدرات بصورة متزايدة على األنشطة
غير املشروعة لإلنتاج والصنع والتوزيع وعلى مخاطر التسريب
داخل البلد.
 -16وينبغي أن يأخذ تقييم أثر االتفاقيتني في االعتبار أن
تنفيذ التدابير مبوجب االتفاقيتني قد ال يكون العامل الوحيد
(وال حتى العامل الرئيسي) الذي يؤثر على حتقيق أهدافهما.
فالعوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،وغيرها من
العوامل ،تؤثر أيضا على سلوك منتجي املخدرات واملتاجرين
بها ومتعاطيها .كما قد يصعب قياس عالقة السبب واألثر
ألن البيانات املتعلقة بإنتاج املخدرات واستخدامها واالجتار
بها غالبا ما تكون غير كافية وذات نوعية رديئة ،وليست
جميع البلدان جتمع البيانات بطريقة تسمح بتحليلها بصورة
مجدية .وأخيرا ،من الصعب أيضا التفكر في احلالة الراهنة
ومقارنتها مبا كان ميكن أن يحدث مع مشكلة املخدرات
العاملية في غياب اتفاق دولي بشأن تدابير مراقبة املخدرات
مبوجب االتفاقيتني.
 -17وفي ضوء ما تقدم ،تعرض الهيئة في هذا التقرير
ً
حتليال لتلك اجلوانب من االتفاقيتني التي تتحمل هي مسؤولية
مباشرة عن تنفيذها والتي تتلقى بشأنها املعلومات تباعا من
الدول األطراف .ويشمل التحليل حالة االنضمام التفاقيتي
سنة  1961وسنة  ،1971ومدى توافر املواد اخلاضعة للرقابة
الدولية لألغراض الطبية والعلمية ،وسير عمل نظام املراقبة،
ودور الهيئة في رصد االمتثال وتنفيذ األحكام املتصلة بالتدابير
العقابية ،كما ُي َ
معن في سياقه النظر في التحديات احلالية
واملقبلة التي يواجهها نظام املراقبة الدولية للمخدرات.
 -18ويتألف اإلطار املعياري الدولي للمراقبة العاملية للمخدرات
من مجموعة شاملة من االتفاقيات واإلعالنات السياسية
والقرارات واملقررات .وهذه الصكوك ،التي تختلف في طبيعتها

( )4انظر تقرير املؤمتر الدولي املعني بإساءة استعمال العقاقير واالجتار غير املشروع بها ،فيينا 26-17 ،حزيران/يونيه ( 1987منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.87.I.18الفصل األول ،القسم باء.
( )5قرار الجمعية العامة دا ،1/30-املرفق.
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القانونية ،تشكل جميعا جزءا من نظام شامل ملراقبة املخدرات.
ولم ينشأ اإلطار املعياري الدولي ملراقبة املخدرات مبقتضى صك
واحد ،بل مت تطويره خطوة بخطوة على مدى السنوات الستني
املاضية وحتى قبل ذلك.
 -19وأساس هذا اإلطار املعياري هو االتفاقية الوحيدة
للمخدرات لسنة  1961بصيغتها املعدلة ببروتوكول سنة
 (((.1972وتلت اتفاقية سنة  1961معاهدتان إضافيتان ،هما:
اتفاقية سنة  1971واتفاقية سنة  .1988وبعد عام ،1988
وبهدف تنفيذ واستكمال االتفاقيات ،اعتمد املجتمع الدولي في
ً
الفترة بني عامي  1990و 2019سلسلة من اإلعالنات السياسية
وخطط العمل والقرارات ،مبا في ذلك الوثيقة اخلتامية للدورة
االستثنائية الثالثني للجمعية العامة املعقودة في عام ،2016
َّثبتت أحكام االتفاقيات وحددت أهدافا وغايات للعمل السياسي
ووضعت عددا من املبادئ للتعاون الدولي .وتشكل االتفاقيات،
إلى جانب اإلعالنات السياسية وخطط العمل والقرارات ،اإلطار
املعياري ملراقبة املخدرات.
 -20وترتبط نشأة وتطور املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات
ارتباطا وثيقا باالستجابات الوطنية والدولية للحالة املتغيرة
فيما يتعلق بتعاطي املخدرات واالجتار غير املشروع بها.
ففي بداية القرن العشرين ،وفي غياب املعايير واالتفاقات
الوطنية والدولية بشأن املراقبة ،بدأ االستخدام غير الطبي
للمخدرات واملؤثرات العقلية يتفشى في عدد من البلدان بطريقة
مثيرة للقلق .وكان املؤمتر الدولي األول املعني بالعقاقير املخدرة،
الذي عقد في شنغهاي في عام  1909وأصبح يعرف فيما
ُ
بعد باسم جلنة شنغهاي املعنية باألفيون ،واتفاقية األفيون
الدولية التي تلته والتي ُوقعت في الهاي في عام ،1912
ً
ثمرة لتوافق اآلراء الدولي بشأن كيفية احتواء التوافر غير
املحدود آنذاك للمخدرات ،ال سيما األفيون ،لالستخدام غير
الطبي في عدة بلدان ،في شرق آسيا خصوصا ولكن في أنحاء
أخرى من العالم أيضا ،وهو ما أدى إلى انتشار واسع النطاق
لتعاطي تلك املخدرات مع ما يقترن بها من مشاكل صحية
واجتماعية.
 -21وفي إطار عصبة األمم ،أضيفت صكوك تكميلية إلى
املعاهدات السابقة ،وهي :االتفاقيات املوقعة في جنيف في عام
 ،1925واتفاقية احلد من صنع املخدرات وضبط توزيعها لعام
 (((،1931واتفاقية  1936لقمع االجتار غير املشروع باملخدرات
اخلطرة (((.وبعد إنشاء األمم املتحدة ،مت التفاوض على ثالثة

بروتوكوالت جديدة ،وهي :بروتوكول سنة  ،1946وبروتوكول
(((
سنة  ،1948وبروتوكول سنة .1953
 -22وفي عام ُ ،1961
اعتمدت االتفاقية الوحيدة للمخدرات،
التي َدمجت جميع املعاهدات واالتفاقات السابقة بشأن املخدرات
وحلت محلها بوصفها صكا عامليا وشامال ملراقبة املخدرات.
َ
وقد َّبسطت املعاهدة اجلديدة أجهزة املراقبة الدولية ،وجمعت
بني الهيئة املركزية الدائمة بشأن األفيون وهيئة الرقابة على
املخدرات في وحدة واحدة هي الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.
ووسعت اتفاقية سنة  1961نطاق نظم املراقبة القائمة لتشمل
زراعة النباتات التي تزرع كمواد خام للعقاقير املخدرة .كما
تضمنت اتفاقية سنة  1961حظر االستهالك التقليدي ،مثل
تدخني األفيون أو أكله ،ومضغ ورقة الكوكا ،وتدخني راتنج
القنب ،واالستخدام غير الطبي للقنب.
ِّ
املعدل لالتفاقية الوحيدة
 -23وقد زاد بروتوكول سنة 1972
للمخدرات لسنة  ((1(1961من دور الهيئة في منع اإلنتاج والتوزيع
غير املشروعني ،ووسع النهج األصلي التفاقية سنة  1961بتعديل
ٌ
مزيد من االهتمام للوقاية والعالج
املادة  38بحيث يولى فيها
والتثقيف وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي .وباإلضافة
َ
خيار األخذ
إلى ذلكُ ،ع ِّدلت املادة  36فطرحت للمرة األولى
ببدائل عن العقوبة اجلنائية على جرائم االجتار واحليازة
عندما يرتكبها متعاطو املخدرات .وقد ركزت تلك التعديالت
على ُ
البعد الصحي وجانب الطلب من مشكلة املخدرات ،وفتحت
ُ
ُ
الباب أمام نهج أكثر توازنا .واعتمدت نهج مماثلة في اتفاقيتي
عامي  1971و.1988
 -24وفي خطوة أخرى في مسيرة ت ُّ
طور اإلطار املعياري،
ً
جرى اعتماد اتفاقية سنة  1971التي استحدثت نظاما ملراقبة
عدد كبير من املواد االصطناعية ذات التأثير النفساني (مثل
األمفيتامينات ،والباربيتيورات ،والبنزوديازيبينات) .وكانت تدابير
املراقبة في البداية أقل صرامة من التدابير املتعلقة باملخدرات،
ولكنها ّ
تعززت بقرارات ومقررات صدرت عن جلنة املخدرات
واملجلس االقتصادي واالجتماعي ،مما أدى من الناحية العملية
إلى مزيد من التقارب بني االتفاقيتني .ولئن كانت تلك املقررات
ً
ً
ً
ّ
ملزمة قانونا ،فهي تشكل جزءا هاما من نظام
والقرارات غير ِ
املراقبة املتفق عليه.
 -25وأتت اتفاقية سنة  1988لتوسع نطاق اإلطار املعياري
للمراقبة ،وال سيما بهدف معاجلة تزايد أنشطة صنع املواد

(.United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152 )6
(.League of Nations, Treaty Series, vol. CXXXIX, No. 3219 )7
( )8املرجع نفسه ،املجلد  ،198الرقم .4648
(.United Nations, Treaty Series, vol. 12, No. 186, vol. 44, No. 688, and vol. 456, No. 6555 )9
( )10املرجع نفسه ،املجلد  ،976الرقم .14151
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والسالئف واالجتار بها غير املشروعة .وقد ُ
اعتبرت هذه االتفاقية
ضرورية بسبب تنامي اجلرمية املنظمة عبر الوطنية واالجتار
باملخدرات والصعوبات التي تواجه مالحقة األشخاص الضالعني
في اجلرائم املتصلة باملخدرات وغسل األموال على الصعيد
َ
واستكملت اتفاقية سنة  1988االتفاقيتني السابقتني في
الدولي.
ميدان التعاون القضائي .وكانت أهدافها كما يلي:

(أ)
الصعيــد

مواءمــة تعريــف ونطــاق جرائــم املخــدرات علــى
العاملــي؛

(ب) حتســن وتعزيــز التعــاون والتنســيق الدوليــن فيمــا
بــن الســلطات املعنيــة؛
زويــد الســلطات املختصــة بالوســائل القانونيــة
(ج) ت
الالزمــة ملنــع االجتــار الدولــي علــى نحــو فعــال.
ً
 -26وباإلضافة إلى ذلك ،أنشأت اتفاقية سنة  1988نظاما
ً
جديدا ملراقبة نوع مختلف من املواد ،وهي السالئف الكيميائية
واملذيبات التي كثيرا ما تستخدم في صنع املخدرات غير املشروع.
ُ
لزمت احلكومات ،مبوجب اتفاقية سنة  ،1988برصد املعامالت
وأ ِ
الدولية التي تتم لتداول تلك املواد ومبنع تسريبها من القنوات
َ
واعتمد نظام الرصد هذا
املشروعة إلى القنوات غير املشروعة.
على التواصل بني السلطات احلكومية واجلهات املعنية الفاعلة
في السوق من أجل حتديد املعامالت املشبوهة .وعلى مر السنني،
أدى هذا النظام إلى أشكال جديدة من املراقبة ترتكز على التعاون
بني الوكاالت الرقابية والصناعات ذات الصلة.
 -27وعالوة على ذلك ،جتدر اإلشارة إلى أن اتفاقية سنة
ً
 1988تنص صراحة على أن أي تدابير رقابية تتخذ ملنع الزراعة
غير املشروعة للنباتات واستئصال ما هو مزروع منها "يجب أن
تراعى [فيها] حقوق اإلنسان األساسية ،وأن تولى املراعاة الواجبة
لالستخدامات التقليدية املشروعة  ...وكذلك حلماية البيئة"
(املادة  ،14الفقرة .)2

التطورات اإلضافية الناجمة عن قرارات اجلمعية العامة
واملجلس االقتصادي واالجتماعي وجلنة املخدرات
 -28منذ عام  ،1961اتخذ كل من جلنة املخدرات واملجلس
االقتصادي واالجتماعي عدة قرارات من أجل توفير توجيهات
أكثر حتديدا بشأن تنفيذ االتفاقيات وإتاحة تقييم أفضل
للحقائق على أرض الواقع واالحتياجات الناشئة وجلوانب
بعينها تتصل باملوضوع.

( )11قرار اجلمعية العامة دا ،2/17-املرفق.
( )12قرار اجلمعية العامة دا ،3/20-املرفق.

 -29وفي عام  ،1990اعتمدت اجلمعية العامة ،في دورتها
ً
االستثنائية السابعة عشرة املكرسة ملشكلة املخدرات العاملية ،إعالنا
ً
ً
ً
سياسيا وبرنامج عمل عامليا( ((1ركزا هما أيضا على جانب العرض
من ظاهرة املخدرات ،أي زراعة املخدرات وإنتاجها واالجتار بها.
وأكدت على مبدأ املسؤولية املشتركة في مكافحة إساءة استعمال
املخدرات واالجتار غير املشروع بالعقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية.
وبغية تكثيف التعاون الدولي في هذا االجتاه ،اعتمد اإلعالن
السياسي الفترة من عام  1991إلى عام  2000عقدا لألمم املتحدة
ملكافحة إساءة استعمال املخدرات.
 -30وفي عام  ،1998عقدت اجلمعية العامة دورة استثنائية
أخرى بشأن مشكلة املخدرات العاملية واعتمدت إعالنا سياسيا
ً
جديدا مصحوبا بخطة عمل إضافة إلى اإلعالن اخلاص
(((1
باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات.
 -31وقد ُ
اعتمد في اإلعالن السياسي لعام ( 1998والوثائق
املرتبطة به بشأن خفض الطلب ،والزراعة غير املشروعة،
ٌ
عدد من املبادئ الهامة لتنفيذ
واالجتار غير املشروع)
االتفاقيات ،من قبيل مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة ،وضرورة
اتباع نهج متكامل ومتوازن ،واالمتثال ملقاصد ومبادئ ميثاق
األمم املتحدة والقانون الدولي (أي سيادة الدول وسالمتها
اإلقليمية ،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،واحترام
جميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية) .واستجاب اإلعالن
اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات
ملسألة "تضخم مشكلة إساءة استعمال املخدراتى على الصعيد
العاملي" وأتى فيه أن "أجنع نهج يتبع إزاء مشكلة املخدرات
هو النهج الشامل واملتوازن واملتناسق الذي تتساند فيه مراقبة
عرضها وخفض الطلب عليها" .ودعا اإلعالن احلكومات
إلى "[ال]ـتعهد بااللتزام على الدوام ،من الناحية السياسية
واالجتماعية والصحية والتربوية ،باالستثمار في برامج
خفض الطلب".
 -32وحدد اإلعالن السياسي لعام  1998عام  2008ليكون
ً
ً
تاريخا مستهدفا إلجناز ما يلي:
(أ) القضــاء علــى أنشــطة صنــع املؤثــرات العقليــة ،مبــا
فيهــا املخــدرات االصطناعيــة ،وتســويقها واالجتــار بهــا بصــورة
غيــر مشــروعة ،وعلــى تســريب الســائف ،أو تقليــص تلــك األنشــطة
إلــى حــد كبيــر؛
(ب) حتقيــق نتائــج ملحوظــة وقابلــة للقيــاس فــي ميــدان
خفــض الطلــب.

  6إحياء الذكرى السنوية الستني لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  1961والذكرى السنوية اخلمسني التفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971

ُ
وفــي اإلعــان السياســي ،طلــب إلــى الــدول األعضــاء أن
-33
ً
تقــدم إلــى جلنــة املخــدرات كل ســنتني تقريــرا عــن جهودهــا الراميــة
إلــى حتقيــق األهــداف والغايــات ذات الصلــة.
 -34وفي السنوات التي تلت ذلك ،قامت جلنة املخدرات ،في
عملية واسعة النطاق ،بتقييم التقدم املحرز منذ عام ،1998
وخلصت إلى أن بعض التقدم قد أحرز من خالل حتقق إجنازات
إيجابية ولكن ال تزال هناك حتديات كبيرة كما ظهرت حتديات
جديدة .وفي عام  ،2009اعتمد اجلزء الرفيع املستوى من دورة
َ
اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي
اللجنة
صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات
العاملية ((1(.وقد أعاد اإلعالن السياسي لعام  2009تأكيد الهدف
خال من إساءة استعمال املخدرات .وأكد
املتمثل في إقامة مجتمع ٍ
األهداف واملبادئ األساسية لإلعالن السابق ،وال سيما مبدأ
اتباع نهج متوازن ومتكامل .غير أنه تضمن أيضا بعض العناصر
اجلديدة ،مبا في ذلك االعتراف باالرتهان للمخدرات بوصفه
اضطرابا صحيا متعدد العوامل .وأكد أن مراقبة املخدرات
ليست نظاما منعزال ،بل هي جزء من اإلطار العاملي لالتفاقات
الدولية ،وشدد على ضرورة مشاركة املجتمع املدني في صوغ
وتنفيذ السياسات املتعلقة باملخدرات.
ً
 -35وحدد اإلعالن السياسي لعام  2009عام  2019موعدا
تستهدفه الدول في سعيها إلى "القضاء  ...أو احلد  ...بدرجة
كبيرة وقابلة للقياس" من عرض املخدرات والطلب عليها ،وإنتاج
املخدرات وزراعتها ،وتسريب السالئف ،وغسل األموال ذي
الصلة باملخدرات.
 -36وكانت الدورة االستثنائية الثالثون للجمعية العامة ،التي
َ
ُعقدت في عام  ،2016العالمة الفارقة التالية في تطور اإلطار
املعياري ملراقبة املخدرات .فقد أكدت الوثيقة اخلتامية لتلك
الدورة االستثنائية املعنونة "التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة
َ
تصميم املجتمع
املخدرات العاملية ومواجهتها على نحو فعال"
خال من تعاطي املخدرات"
الدولي على "الترويج النشط ملجتمع ٍ
على أساس االتفاقيات الثالث املتعلقة باملخدرات .وأتى في
ُ
الوثيقة أن اإلجراءات التي تتخذ للتصدي ملشكلة املخدرات
العاملية يجب أن تكون متماشية مع أهداف التنمية املستدامة،

ُ
وأعرب فيها عن الترحيب "مبا ُيبذل من جهود متواصلة
لتعزيز االتساق داخل منظومة األمم املتحدة على جميع املستويات".
ً
 -37وبدال من التوسع في املجاالت التي شملتها اإلعالنات
السياسية وخطط العمل السابقة (احلد من العرض ،وخفض
الطلب ،والتعاون الدولي) ،تضمنت الوثيقة اخلتامية سبعة فروع
تصاغ فيها " توصيات عملية" ،مبا في ذلك توصيات ترد للمرة
األولى بشأن تيسر احلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة
وبشأن التنمية وحقوق اإلنسان .وأبرزت الوثيقة أهمية وجود
سياسة للمخدرات محورها الصحة ،وأعادت تأكيد االلتزام
باحترام وحماية وتعزيز جميع حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية والكرامة املتأصلة لألفراد كافة .وشددت أكثر من
أي وقت مضى على مبدأ التناسب وعلى خيار األخذ ببدائل
ُيستعاض بها عن إدانة املتعاطني ومعاقبتهم ،وأيدت تدابير ترمي
ً
أساسا إلى احلد من اآلثار الصحية واالجتماعية السلبية إلساءة
استعمال املخدرات.
 -38وسلمت الوثيقة اخلتامية أيضا بأن االتفاقيات الدولية
الثالث ملراقبة املخدرات "تتيح للدول األطراف مرونة كافية لصوغ
وتنفيذ سياسات وطنية بشأن املخدرات تتوافق مع أولوياتها
واحتياجاتها" .وأكدت ،في الوقت نفسه ،احلكم األساسي الوارد
في االتفاقيات والرامي إلى قصر استخدام املؤثرات العقلية على
األغراض الطبية والعلمية ،وبالتالي عدم السماح بوضع أنظمة
قانونية تبيح االستعمال غير الطبي للمخدرات ،وقد ُ
اعتمدت
أنظمة من هذا القبيل في بعض الدول األعضاء.
 -39وفي اإلعالن السياسي لعام  ،2009مت حتديد فترة
 10سنوات الستعراض أهدافه .وبناء على ذلكُ ،عقد جزء وزاري
في عام  2019لتقييم تنفيذ االلتزامات املتعهد بها ومتهيد الطريق
للعقد املقبل .ومع اعتماد الوثيقة اخلتامية في عام  ،2016رأت
الدول األعضاء أنه ليس من الضروري إصدار إعالن سياسي
جديد .والتزمت بالتعجيل بالتنفيذ الكامل لإلعالن السياسي
وخطة العمل املعتمدين في عام  ،2009والبيان الوزاري املشترك
لعام  ((1(،2014والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية
العامة املعقودة في عام  ،2016بهدف تنفيذ جميع االلتزامات
والتوصيات العملية واألهداف الطموحة َّ
املبينة فيها.

( )13انظر الوثيقة  ،E/2009/28الفصل األول ،القسم جيم.
( )14انظر الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،2014 ،امللحق رقم  ،)E/2014/28( 8الفصل األول ،القسم جيم.

ثانيا  -حالة االنضمام إلى اتفاقية سنة 1961
واتفاقية سنة 1971

االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961

اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971

ُ
اعتمدت االتفاقية الوحيدة للمخدرات في نيويورك في
-40
 30آذار/مارس  .1961ودخلت االتفاقية حيز النفاذ بعد أقل
ُ
واعتمد
من أربع سنوات ،في  13كانون األول/ديسمبر .1964
بروتوكول سنة  1972املعدل التفاقية سنة  1961في جنيف في
َ
العمل بعناصر إضافية
 25آذار/مارس  ،1972وقد أدخل البروتوكول
هامة للمراقبة َ
وألزم الدول األعضاء باتخاذ إجراءات خلفض الطلب
على املخدرات غير املشروعة ،مبا في ذلك الوقاية من تعاطي
املخدرات وتدابير العالج وإعادة التأهيل .وفي  1تشرين الثاني/
ً
نوفمبر  ،2020كانت  186دولة طرفا في اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املعدلة ببروتوكول سنة  .1972وباإلضافة إلى ذلك ،ال تزال دولة
ً
واحدة (هي تشاد) طرفا في االتفاقية بصيغتها األصلية .ومن بني
ً
الدول العشر التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية سنة ،1961
هناك دولتان في أفريقيا وواحدة في آسيا و 7في أوقيانوسيا.

ُ
اعتمدت اتفاقية سنة  1971في فيينا في  21شباط/
-41
فبراير  1971ودخلت حيز النفاذ في  16آب/أغسطس  .1976وفي
ً
 1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020كانت  184دولة طرفا في اتفاقية
سنة  .1971ومن بني الدول الثالث عشرة التي لم تصبح بعد
ً
أطرافا في اتفاقية سنة  ،1971توجد  3دول في أفريقيا وواحدة
في القارة األمريكية وواحدة في آسيا و 8في أوقيانوسيا.
 -42وميكن اعتبار النظام الدولي ملراقبة املخدرات واملؤثرات
العقلية أحد أهم اإلجنازات في مجال التعاون الدولي .وكما
هو مبني في الشكل األول ،فإن جميع الدول األعضاء في األمم
ً
املتحدة تقريبا أطراف في االتفاقيتني ( 95في املائة بالنسبة
التفاقية سنة  1961و 93في املائة بالنسبة التفاقية سنة ،1971
أي ما ميثل نحو  99في املائة من سكان العالم).

الشكل األول -التصديق على اتفاقية سنة  1961وبروتوكول سنة  1972واتفاقية سنة 1971
186
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60

األطراف
عدد
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40
20
0

2 01
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1
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9

20 0

1
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3
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9
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السنة
سنة 1972
Protocol
1972
بروتوكول

سنة 1961
Single
Convention
1961
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ثالثا  -ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية
لألغراض الطبية والعلمية

 -43مع ازدياد الشواغل املتعلقة بصحة البشرية ورفاهها ،تؤكد
االتفاقيتان أن االستخدام الطبي للمواد اخلاضعة للمراقبة أمر
ال غنى عنه ملعاجلة اآلالم والتخفيف من املعاناة وأنه يجب
اتخاذ التدابير الالزمة لضمان توافرها .وقد ورد هذان املبدآن
األساسيان في اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة .وفي وقت
الحق ،جرى التسليم في اتفاقية سنة  1971بأن املؤثرات العقلية
ً
هي أيضا ال غنى عنها لألغراض الطبية والعلمية .وفي اتفاقية
سنة  ،1971اتفقت األطراف كذلك على أنه ال ينبغي تقييد توافر
هذه املواد دون مبرر.

ونيوزيلندا) .وفي الوقت نفسه ،ال تتوافر لنسبة  75في املائة
من سكان العالم ،ومعظمهم في البلدان املنخفضة الدخل
والبلدان املتوسطة الدخل ،إمكانية الوصول إلى السبل
املناسبة لتخفيف اآلالم ،أو هي تتوافر لهم بشكل محدود.
ويبدو أن الزيادة في االستهالك العاملي للمسكنات األفيونية
ً
منذ عام  1991كانت مدفوعة أساسا باالستهالك في أمريكا
الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا ،وهي مناطق تزداد
فيها الشواغل بشأن إساءة استعمال العقاقير املوصوفة طبيا
(انظر اخلريطة).

 -44وبعد خمسني عاما من اعتماد اتفاقية سنة  1971وستني
ً
عاما على اعتماد اتفاقية سنة  ،1961ال يزال هذا العنصر
ً
األساسي من االتفاقيتني بعيدا عن التحقق على الصعيد العاملي.
وقد دأبت الهيئة على مر السنني على تذكير الدول األعضاء
بعدم إحراز تقدم بشأن هذا الهدف الرئيسي من أهداف النظام
(((1
الدولي ملراقبة املخدرات.

 -46وفيما يتعلق بالعقاقير املخدرة ،وبخاصة املسكنات
األفيونية ،تسلط أحدث البيانات والتحليالت الضوء على املسائل
التالية:
ّ
(أ) حتى مع الزيادة العاملية في توافر املسكنات
األفيونية ،يظل التفاوت وعدم التوازن في تيسر احلصول عليها
واضحني؛

العقاقير املخدرة
 -45املسكنات األفيونية ،من قبيل املورفني ،عقاقير ال غنى
عنها لعالج األلم الناجم عن اإلصابة بالسرطان وفيروس
نقص املناعة البشرية/األيدز وأمراض القلب واألوعية الدموية
وأمراض اجلهاز التنفسي املزمنة وداء السكري والوالدة
واجلراحة واإلصابات وغيرها من األوضاع أو احلاالت.
وتقدر الهيئة أن  92في املائة من املورفني ُيستهلك في
البلدان التي يعيش فيها  17في املائة فقط من سكان العالم
(الواليات املتحدة األمريكية وكندا وبلدان أوروبا الغربية وأستراليا

(ب) الزيادة في استخدام املؤثرات األفيونية
االصطناعية في عدة بلدان مرتفعة الدخل ،التي ترتبط
باإلفراط في االستهالك وأزمة اجلرعات الزائدة في بعض
البلدان ،لم تقابلها زيادة في استخدام املورفني امليسور التكلفة
في البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل؛
(ج) معظم املورفني املتوفر ال تستخدمه شركات
األدوية إلعداد مستحضرات املورفني للرعاية التسكينية ،وإمنا
إلنتاج شراب السعال القائم على الكوديني .وهذا يقلل من
الكمية اإلجمالية املتاحة لعالج األلم والرعاية التسكينية .وال
يزال الطلب في اخلدمات الصحية على عالج اآلالم ،وال سيما

ً
( )15في عام  ،2010أصدرت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات تقريرا بعنوان "توافر العقاقير اخلاضعة للمراقبة الدولية :ضمان سبل احلصول على كميات كافية منها لألغراض الطبية والعلمية"
ً
( ،)E/INCB/2010/1/Supp.1تضمن حتليال للحالة العاملية فيما يتعلق باستهالك املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية .وصدر تقريران مماثالن في عامي  1989و .1995وفي عام  ،2010جرى توسيع نطاق
ً
التقرير ليشمل املؤثرات العقلية .وفي عام  ،2016نشرت الهيئة ملحقا لتقريرها السنوي لعام  2015بعنوان "توافر العقاقير اخلاضعة للمراقبة الدولية :ضمان سبل احلصول على كميات كافية منها لألغراض
ً
ُّ
توفر العقاقير بكميات كافية وغير َّ
مقيدة دون داع" ( .)E/INCB/2015/1/Supp.1واستنادا إلى التحليل والتوصيات التي قدمتها الهيئة في امللحق املذكور أعاله ،أقر املجتمع الدولي
الطبية والعلمية  -لزوم
ً
بخطورة احلالة ،واعتمدت الدول األعضاء في الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة املعقودة في عام  2016وثيقة ختامية بعنوان "التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة املخدرات العاملية ومواجهتها على
نحو فعال" .وفي إطار متابعة التقدم املحرز في تنفيذ تلك التوصيات ،أرسلت الهيئة في عام  2018استبيانا إلى السلطات الوطنية املختصة كما التمست آراء منظمات املجتمع املدني ،وأصدرت تقريرا بعنوان
"التقدم املحرز في ضمان سبل احلصول على كميات كافية من العقاقير اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية" (.)E/INCB/2018/1/Supp.1

9

  10إحياء الذكرى السنوية الستني لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  1961والذكرى السنوية اخلمسني التفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971

ً
في البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل ،منخفضا
ِّ
املخدرة ،ونقص التدريب
بسبب اخلوف من االرتهان للمواد
لدى العاملني في القطاع الصحي ،ونقص الوعي لدى املرضى
واألسر .وهذا النقص في الطلب على عالج اآلالم يتفاقم بسبب
مشاكل العرض.

املؤثرات العقلية
 -47يبدو أن عدم كفاية احلصول على املؤثرات العقلية أو عدم
مالءمته واضح بشكل خاص في البلدان املنخفضة الدخل والبلدان
املتوسطة الدخل ،حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي أربعة من
كل خمسة أشخاص ممن يحتاجون إلى عالج عقلي أو عصبي
أو عالج من تعاطي مواد اإلدمان ال يتلقون مثل هذا العالج.
ِّ
 -48وفيما يتعلق باملؤثرات العقلية ،تسلط أحدث البيانات
والتحليالت الضوء على املسائل التالية:
(أ) علــى الرغــم مــن تزايــد عــدد األشــخاص الذيــن
يعانــون مــن اضطرابــات القلــق والصــرع فــي جميــع أنحــاء العالــم،
ُ
َ
تراجــع منــذ عــام  2012فــي غالبيــة البلــدان التــي قدمــت إلــى الهيئــة
ُ
توافر بعض املؤثرات
بشــأنها بيانات عن اســتهالك املؤثرات العقلية
العقليــة األساســية لغــرض االســتهالك فــي عــاج تلــك احلــاالت؛

(ب) فــي حــن يعيــش  80فــي املائــة مــن املصابــن بالصــرع
فــي بلــدان منخفضــة الدخــل وبلــدان متوســطة الدخــل ،ال تــزال
مســتويات اســتهالكهم لبعــض عقاقيــر املؤثــرات العقليــة ذات
ً
الصلــة مجهولــة إلــى حــد كبيــر .غيــر أن البيانــات املحــدودة املقدمــة
إلــى الهيئــة تشــير إلــى أن اســتهالك املؤثــرات العقليــة يتركــز فــي
البلــدان املرتفعــة الدخــل؛
(ج) اتســع الفــارق بــن البلــدان التــي ســجلت أعلــى وأدنــى
معــدالت االســتهالك املبلــغ عنهــا بــن عامــي  2012و ،2016ممــا
يؤكــد الفجــوة املتزايــدة فــي االســتهالك العاملــي.

توافر العقاقير اخلاضعة للمراقبة الدولية
لعالج االرتهان للمؤثرات األفيونية
ٌ
حتليل ملستويات استهالك امليثادون والبوبرينورفني،
 -49يشير
وكذلك خدمات العالج مبساعدة األدوية من االرتهان للمؤثرات
األفيونية ،إلى أن احلصول على تلك اخلدمات إما غير متيسر
ً
ِّ
متيسر بالقدر الكافي في جميع البلدان التي
إطالقا أو غير
يكثر فيها بشدة األشخاص الذين يتعاطون املخدرات باحلقن.
وقد يعزى ذلك إلى عدم االعتراف بفعالية هذه اخلدمات،
و/أو املقاومة الثقافية ،و/أو العجز االقتصادي أو الهيكلي،
و/أو االفتقار إلى حترك سياسي.

ثالثا -توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية  11

اخلريطة -1متوسطات توافر املؤثرات األفيونية لالستهالك من أجل معاجلة األلم،
الفترات  1979-1977و 2009-2007و2019-2017
متوسط توافر املؤثرات األفيونية ملعاجلة األلم1979-1977 ،
Consumption
 inمقيسا
االستهالك
defined
for
 dailyاملحددة
dosesاليومية
باجلرعة
statistical purposes
لكل
لألغراض االحصائية
(S-DDD) per million
 perيوميا
نسمة
inhabitants
مليونday

<1
1-100
101-200
201-1,000
1,001-2,000
2,001-5,000
5,001-10,000
10,001-20,000
>20,000

متوسط توافر املؤثرات األفيونية ملعاجلة األلم1999–1997 ،
Consumption
 inمقيسا
االستهالك
defined
for
 dailyاملحددة
dosesاليومية
باجلرعة
statistical purposes
لألغراض االحصائية لكل
(S-DDD) per million
 perيوميا
نسمة
inhabitants
مليونday

<1
1-100
101-200
201-1,000
1,001-2,000
2,001-5,000
5,001-10,000
10,001-20,000
>20,000

متوسط توافر املؤثرات األفيونية ملعاجلة األلم2019–2017 ،
Consumption
 inمقيسا
االستهالك
defined
for
 dailyاملحددة
dosesاليومية
باجلرعة
statistical purposes
لكل
لألغراض االحصائية
(S-DDD) per million
 perيوميا
نسمة
inhabitants
مليونday

<1
1-100
101-200
201-1,000
1,001-2,000
2,001-5,000
5,001-10,000
10,001-20,000
>20,000

احلدود واألسماء والتسميات املبينة في هذه اخلرائط ال تنطوي على أي إقرار أو قبول رسمي من جانب األمم املتحدة .ولم َّ
حتدد بعد احلدود النهائية بني السودان وجنوب السودان.
واخلط املنقط ميثل تقريبيا خط املراقبة في جامو وكشمير الذي اتفقت عليه باكستان والهند .ولم يتفق الطرفان بعد على الوضع النهائي جلامو وكشمير .وثمة نزاع بني حكومتي
األرجنتني واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).

رابعا -تدابير مكافحة تعاطي املخدرات

تلزم اال تفاقيات
 -50من أجل تعزيز صحة البشرية ورفاههاِ ،
َ
الدول األطراف باتخاذ تدابير من أجل معاجلة األشخاص
املتأثرين مبشاكل املخدرات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم
في املجتمع (املادة  38من اتفاقية سنة  1961واملادة 20
من اتفاقية سنة  .)1971وتنص هاتان املادتان على االلتزام
القانوني للدول باتخاذ جميع التدابير العملية للوقاية من
تعاطي املخدرات وللتحديد املبكر لألشخاص املعنيني ومعاجلتهم
وتوعيتهم والعناية بهم بعد العالج وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في
املجتمع .وفي احلكم نفسه ،يتم التأكيد على أهمية تشجيع كل
من تدريب املوظفني وحمالت التوعية .وفي شروح البروتوكول
املعدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ُ ((1(،1961ي َّ
ِّ
وضح أن
املادة  38جتسد القبول العام للرأي القائل بأنه ليس كافيا أن

يكون هناك نظام للضوابط اإلدارية والعقوبات اجلنائية للحيلولة
دون وصول املخدرات واملؤثرات العقلية إلى الضحايا الفعليني
أو املحتملني .وفي اإلعالن السياسي وخطة العمل لعام ،2009
كررت الدول األعضاء تأكيد التزامها بتعزيز وتطوير خدمات
الوقاية والعالج التي َّ
تبينت فعاليتها وجدواها من حيث التكلفة
استنادا إلى األدلة العلمية.
سياسات
 -51وفي هذا املجال ،أوصت الهيئة بأن تنفذ البلدان
ٍ
ونهجا تستند إلى أدلة علمية ،من قبيل تلك التي قدمها مكتب
األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية
ِّ
املخدرات واملعايير الدولية
في املعايير الدولية للوقاية من تعاطي
لعالج االضطرابات الناجمة عن تعاطي املخدرات.

( )16منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع .E.76.XI.6
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ألف -اجلدولة والتغيرات في نطاق املراقبة

التي تعتبر أقل عرضة إلساءة استعمالها والتي تستخدم على
نطاق أوسع في مجال الطب .وباإلضافة إلى ذلك ،يغطي اجلدول
الثالث املستحضرات املدرجة في اجلدولني األول والثاني املوجهة
لالستخدام الطبي املشروع ،ويتضمن اجلدول الرابع عقاقير
مختارة من اجلدول األول تعتبر ذات خصائص خطيرة بشكل
خاص واستخدامها العالجي محدود أو منعدم.

تخذ جلنة املخدرات قرارات اجلدولة ،عمال باملادة 3
 -52ت
من اتفاقية سنة  1961واملادة  2من اتفاقية سنة  ،1971بعد
استعراض علمي وتوصيات من منظمة الصحة العاملية .واملبادرة
بجدولة مادة ما تتخذها إما دولة طرف في إحدى االتفاقيتني أو
منظمة الصحة العاملية على أساس معلومات تتعلق مبادة ليست
خاضعة بعد للمراقبة الدولية ،ترى فيها الدولة أو املنظمة ما
قد يقتضي تعديل أي من اجلداول.

ُ
 -54وقد أدرج ما مجموعه  136عقارا في جداول اتفاقية
( 1961انظر الشكل الثاني) .وباإلضافة إلى املواد ا ُملصنفة،
متتد املراقبة لتشمل أيسوميرات وإثيرات وإسترات وأمالح
ِّ
املخدرة اخلاضعة للمراقبة الدولية ،وكذلك
العقاقير
نظائرها بجميع أشكالها .وبعد فترة من اخلمول النسبي
خالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين وأوائل
عقده الثاني ،ازداد نشاط اجلدولة منذ عام  ،2015وتتعلق
معظم العقاقير املجدولة حديثا مبوجب اتفاقية سنة 1961
بظهور املؤثرات األفيونية االصطناعية ،ومعظمها مرتبط
بالفنتانيل.

العقاقير املخدرة
 -53ترد العقاقير اخلاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية سنة
 1961في أحد اجلدولني األول والثاني ،تبعا للعالقة بني فائدتها
ّ
العالجية وإمكانية إساءة استعمالها .وتشكل أحكام مراقبة
العقاقير الواردة في اجلدول األول النظام املعياري في إطار
اتفاقية سنة  ،1961بينما يتألف اجلدول الثاني من العقاقير
الشكل الثاين-

زيادة عدد العقاقري املخدِّ رة الخاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية سنة 2020-2006 ،1961
140
136

134

135

130

130

122
120

119

119

119

2015

2014

2013

2012

119

119

119

119

119

2011

2010

2009

2008

2007

118

120

املخدرة
العقاقير
عدد
Number
of drugs

124

125

115

110

105
2020

2019

2018

2017

2016

2006

Year
السنة
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الشكل الثالث-

عدد املواد الخاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية سنة  ،1971سنوات مختارة من الفرتة 2020-1971

180

159
149

160
144

138
130

64
62

111

62

61

46

41

62

60

9

58

60

9

27

24

33

32

32

32

32

31

2020

2019

2018

2017

2016

2015

الرابع
اجلدول
Schedule
IV

80
53

9
35

105
100

93
61

9

120

9

9

9

18

16

15

14

28

28

27

25

22

2001

1995

1991

1986

2013
Year

الثالث
اجلدول
Schedule
III

املؤثرات العقلية
 -55عندما ُوقعت اتفاقية سنة  ،1971كان هناك  32من
املؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة .وبعد خمسة عقود ،وصل
هذا العدد إلى  159مادة ،وتتعلق معظم الزيادات باملواد املدرجة
في اجلدول الثاني واجلدول الرابع .وقد أدى ظهور مؤثرات
نفسانية جديدة إلى تزايد الو تيرة التي تقوم بها جلنة
املخدرات بإخضاع املواد للمراقبة الدولية منذ عام ( 2013انظر
الشكل الثالث).
 -56وفي هذا الصدد ،مت في السنوات األخيرة وضع العديد
من املؤثرات النفسانية اجلديدة حتت املراقبة ،في اجلدولني
األول والثاني من اتفاقية سنة  .1971وكما هو احلال بالنسبة
جلميع املؤثرات العقلية األخرى اخلاضعة للمراقبة الدولية،
ترصد الهيئة أيضا األنشطة املشروعة التي تتعلق باملؤثرات
النفسانية اجلديدة .غير أن هذه األنشطة كانت ضئيلة.

باء -التقديرات
تقديرات االحتياجات من املخدرات
 -57يعود نظام تقدير االحتياجات السنوية من املخدرات إلى
عهد عصبة األمم .فقد قصرت اتفاقية احلد من صنع املخدرات
وضبط توزيعها ،املوقعة في جنيف في  13متوز/يوليه ،1931
َ
صنع املخدرات في العالم على الكميات الالزمة لألغراض
الطبية والعلمية ،وذلك بتطبيق نظام إلزامي للتقديرات.
ُ
 -58وعندما ُ
احتفظ بنظام
اعتمدت اتفاقية سنة ،1961
يلزم الدول بتقدمي تقديرات سنوية للعقاقير
التقديرات الذي ِ

الثاني
اجلدول
Schedule
II

املواد
عدد
Number of substances

62

9

53

125
115

116

62
9

140

40

8
7
11

14

32

5
8

11
5
6

13

10

1981

1971

40

20

0

األول
اجلدول
Schedule
I

املخدرة املدرجة في اجلدولني األول والثاني ،وهي تقديرات
تخضع إلقرار الهيئة.
 -59وميتثل معظم احلكومات لهذا االلتزام التعاهدي ،وقد
قدمت  185دولة وإقليما تقديرات سنوية لالحتياجات من
املخدرات لعام  .2020وقدمت  8من الدول العشر غير األطراف
في اتفاقية سنة  1961تقديرا سنويا واحدا على األقل خالل
عال من القبول
السنوات العشر املاضية ،مما يدل على مستوى ٍ
ألحكام املعاهدة واستعداد كبير لالمتثال لها.
 -60وبالنسبة للبلدان التي ال تقدم هذه التقديرات السنوية،
تنص اتفاقية سنة  1961على أن تضع الهيئة تقديرات لضمان
قدرة البلدان واألقاليم التي ال تستطيع تقدمي تقديراتها اخلاصة
على مواصلة استيراد املخدرات لألغراض الطبية.
وتظهر البيانات التي أبلغت بها احلكومات أن وضع
-61
ِ
تقديرات أكبر لن يؤدي وحده إلى زيادة االستهالك .ويتبني من
حتليل للبيانات العاملية عن السنوات الثماني والثالثني املاضية
أن تقديرات استهالك املخدرات التي يكثر استخدامها ألغراض
َّ
معاجلة األلم جتاوزت االستهالك الذي ُيبلغ عنه كل عام منذ
عام ( 1980انظر الشكل الرابع) .ولذلك ،ينبغي أن تندرج
اإلجراءات الرامية إلى حتسني توافر هذه العقاقير لألغراض
الطبية والعلمية ضمن اجلهود املنسقة على نطاق البلد ،التي
تشارك فيها جميع السلطات املختصة وواضعي السياسات
املعنيني من أجل إدخال حتسينات والتمكني من توفير الكميات
الالزمة من املخدرات في جميع أنحاء البلد .وتكفل مرونة نظام
التقديرات ،الذي يسمح بتقدمي تقديرات تكميلية إلى الهيئة
َ
على مدار السنة ،إمكانية استيراد الكميات الزائدة العائدة إلى
الطلب الطبي اإلضافي على وجه السرعة.
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الشكل الرابع-

تقديرات االستهالك مقابل االستهالك الفعيل ملجموعة مختارة من املؤثرات األفيونية(،أ) 2018-1980
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السنة
Year
التقديرات
Estimate
(أ)

االستهالك
Consumption

الكوديني ،والديكستروبروبوكسيفني ،وثنائي الهيدروكوديني ،والفنتانيل ،والهيدروكودون ،والهيدرومورفون ،والكيتوبيميدون ،واملورفني ،واألوكسيكودون ،والبيثيدين ،والتيليدين ،والترمييبيريدين.

تقديرات االحتياجات من املؤثرات العقلية
 -62يستند نظام املراقبة املنصوص عليه في اتفاقية سنة
 1971بدرجة كبيرة إلى النظام الذي ُوضع ملراقبة املخدرات
مبوجب اتفاقية سنة  .1961بيد أنه في نهاية ستينات القرن
املاضي ،عندما صيغت اتفاقية سنة  ،1971رئي أن نظام
التقديرات املطبق على املخدرات ليس هو املطلوب بالنسبة
للمؤثرات العقلية.
 -63وفي أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرنُ ،بذلت محاوالت
لتسريب كميات كبيرة من املؤثرات العقلية املدرجة في اجلدول
الثاني من اتفاقية سنة  1971باستخدام أذون استيراد مزيفة
ِّ
املصدرة عن
أو مزورة .وكان عدم توافر معلومات لدى البلدان
االحتياجات املشروعة من املؤثرات العقلية في البلدان املستوردة
ً
عقبة أعاقت اجلهود الرامية إلى الكشف عن مستندات االستيراد
غير املشروع .ولذلك اقترحت الهيئة تدابير مراقبة إضافية ،أقرها
املجلس االقتصادي واالجتماعي بعد ذلك في قراره 7/1981
املؤرخ  6أيار/مايو  1981الذي دعا فيه املجلس احلكومات إلى
تزويد الهيئة بتقديرات الحتياجاتها الطبية والعلمية السنوية من
ُ
املواد املدرجة في اجلدول الثاني .وعالوة على ذلك ،طلب إلى
احلكومات أن تزود الهيئة بإحصاءات فصلية عن التجارة في
هذه املواد.
 -64واليوم ،ت ِّ
زود أكثر من  170حكومة الهيئة بتقديرات
الحتياجاتها الفعلية من املؤثرات العقلية لألغراض الطبية
والعلمية بشكل منتظم .ويقدم بعض احلكومات هذه املعلومات
سنويا .وهناك حكومات أخرى ال تقدم إال التعديالت الضرورية

لتقديرات سبق أن قدمتها ،وهي ال تفعل ذلك في وقت محدد.
وعلى مدار السنة ،تواصل احلكومات تزويد الهيئة بتقديرات
مستكملة أو َّ
معدلة جلميع املؤثرات العقلية اجلاري استخدمها
في بلدانها.
 -65ونظام التقديرات تدبير هام من تدابير الرقابة على
التجارة الدولية في املؤثرات العقلية عندما تتقيد به السلطات
الوطنية املختصة ،وقد جنح بالفعل في منع تسريب هذه املواد.
فقد حدث انخفاض كبير في تسريب املؤثرات العقلية املصنوعة
ِّ
املصدرة أصبحت اآلن
بصورة مشروعة ألن سلطات البلدان
قادرة على التحقق بسهولة مما إذا كانت الكمية التي يتعني
ً
تصديرها متوافقة مع االحتياجات احلالية للبلدان املستوردة.

جيم  -اإلحصاءات املتعلقة باإلنتاج والصنع
واملخزونات واالستهالك
العقاقير املخدرة
 -66تقتضي اتفاقية سنة  1961من احلكومات أن تقدم
إحصاءات سنوية وفصلية عن إنتاج املخدرات وصنعها
ُ
النمو والتحول
واستخدامها واستيرادها وتصديرها .وينعكس
في املمارسات التجارية املشهودان خالل السنوات الستني
املاضية في البيانات املبلغ عنها ،التي تبني اجتاه املستويات بقوة
نحو االرتفاع .وقد امتثلت غالبية احلكومات ألحكام االتفاقية
والتزامها بتقدمي البيانات واملعلومات .وظل معدل تقدمي البيانات
مرتفعا ،حيث قدم ما ال يقل عن  75في املائة من احلكومات
معلومات مبقتضى املعاهدة.
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 -67وترد من  175حكومة على األقل إحصاءات سنوية عن
صنع املخدرات واستخدامها واستهالكها ومخزوناتها؛ وقد شهد
عام  2016أكبر عدد من هذه اإلحصاءات الواردة ،إذ قدمت
 181حكومة هذه البيانات .ويقدم ما بني  170و 180حكومة
ً
مجموعة كاملة من اإلحصاءات الفصلية عن واردات املخدرات
وصادراتها في كل سنة ،وهي معلومات إلزامية مبقتضى اتفاقية
سنة  ،1961كما تقدم  30حكومة أخرى سجالت جزئية على
األقل .ويسجل معدل تقدمي اإلحصاءات مستوى أعلى بالنسبة
واملستوردة ،التي تقدم
واملتاجرة
املصنعة
للبلدان الرئيسية
ِ
ِ
ِ
البيانات باستمرار .ويدل ارتفاع معدالت تقدمي البيانات على
التزام احلكومات بالتعاون مع الهيئة وضمان استمرار سير عمل
النظام الدولي ملراقبة املخدرات.

املؤثرات العقلية
 -68وفقا للفقرة  6من املادة  16من اتفاقية سنة ،1971
أعدت الهيئة استبيانا (االستمارة  )Pفي عام  1979ودعت
احلكومات إلى تقدمي املعلومات اإلحصائية السنوية املطلوبة
مبقتضى الفقرة  4من املادة  .16وركيزة اإلبالغ اإلحصائي
هذه تشكل آلية رئيسية لضمان الرقابة الدولية .وقد صدر أول
ُ
منشور تقني عن املؤثرات العقلية في عام  ،1977وأعد على
أساس البيانات الواردة من  115بلدا وإقليما.

الشكل الخامس-

ُ
التزام
 -69ويتبني من استعراض البيانات املقدمة لعام 1980
الدول األعضاء منذ وقت مبكر مبراقبة املؤثرات العقلية على
الصعيد الدولي .ففي نهاية عام  ،1980لم يكن سوى  86دولة
ً
وإقليما أطرافا في اتفاقية سنة  .1971ومع ذلك ،تلقت الهيئة
ً
ً
َ
في سنة اإلبالغ تلك االستمارة  Pمن  134بلدا وإقليما .وبحلول
نهاية عام  ،1990ارتفع مجموع عدد البلدان واألقاليم التي
أصبحت أطرافا في االتفاقية إلى  107بلدان وأقاليم .ومرة
أخرى ،على الرغم من أن العديد من البلدان واألقاليم لم تكن
بعد أطرافا في اتفاقية سنة  ،1971تلقت الهيئة االستمارة P
من  152بلدا وإقليما (انظر الشكل اخلامس).
 -70وبحلول مطلع األلفية اجلديدة ،كانت أغلبية كبيرة من
الدول األعضاء في األمم املتحدة ،أي  166بلدا و 15إقليما،
ً
أطرافا في اتفاقية سنة  .1971ففي عام  ،2000قدم  158بلدا
و 14إقليما االستمارة  .Pورغم أن البلدان واألقاليم التي كانت
آنذاك أطرافا في االتفاقية لم تقدم جميعها التقرير اإلحصائي
الالزم في تلك السنة ،فقد وردت تقارير من جميع البلدان
واملتاجرة التي تشارك في السوق املشروعة
املصنعة
الرئيسية
ِ
ِ
للمؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية.
 -71ومنذ أواخر العقد األول من القرن احلادي والعشرين
وطيلة اجلانب األعظم من عقده الثاني ،ظل معدل إبالغ

التصديق عىل اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  1971ومعدل تقديم اإلحصاءات السنوية (االستامرة )P
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مالحظة :ملا كانت اتفاقية سنة  1971لم تدخل حيز النفاذ إال في عام  1976ولم تتمكن الهيئة من حتديد طريقة تقدمي اإلحصاءات (االستمارة  )Pإال بعد ذلك ،لم يتسن للبلدان واألقاليم أن
ً
تقدم تقارير إحصائية إال ابتداء من عام  .1979ويشمل اخلط الدال على تقدمي االستمارة  Pاألقاليم َ
امللزمة أيضا باالمتثال لالتفاقية.
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ً
ً
الدول األطراف ثابتا إجماال مع بعض التباين من سنة
َ
التقرير اإلحصائي
إلى أخرى .غير أنه ،خالل تلك الفترة ،قدم
َ
كل سنة ما ال يقل عن ثالثة أرباع البلدان واألقاليم املطالبة
بتقدميه على أساس سنوي .وحتقق إجناز جديد عندما
ً
ً
قدم  184بلدا وإقليما االستمارة  Pعن عام  ،2018وهو أكبر
عدد من االستمارات تلقته الهيئة على اإلطالق عن سنة
واحدة منذ اعتماد اتفاقية سنة ( 1971انظر الشكل
اخلامس).
 -72وعلى الرغم من أن نظام اإلبالغ عن املؤثرات العقلية
اخلاضعة للمراقبة الدولية لم ُيدون بالكامل في اتفاقية
سنة  ،1971فاجلدير باملالحظة هو أن معظم البلدان ِّ
تقدم
ً
طوعا البيانات املطلوبة مبوجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن
املجلس االقتصادي واالجتماعي وجلنة املخدرات ،إضافة
إلى البيانات املطلوبة مبقتضى االتفاقية .وفي حني ال تزال
هناك بعض الفجوات في البيانات حتى اليوم ،ال سيما فيما يتعلق
ببيانات االستهالك ،فإن ارتفاع معدل امتثال الدول األطراف
َّ
مكن الهيئة من رصد التجارة املشروعة باملؤثرات العقلية
عن كثب منذ بدء العمل باتفاقية سنة  ،1971وهو يجسد
بوضوح التزام املجتمع الدولي باملراقبة الفعالة لالجتار بهذه
املواد.

الشكل السادس-

دال -التجارة
 -73يشمل منو التجارة الدولية في العقود األخيرة منو جتارة
ً
ُ
املخدرات أيضا ،التي كثيرا ما تنقل اآلن عبر احلدود الدولية.
فمنذ عام  ،1980تضاعف عدد معامالت التصدير التي
ُ
أبلغت بها الهيئة وال يزال يتجه نحو االرتفاع .وفي الوقت
نفسه ،ظل عدد التفاوتات مستقرا إلى حد كبير .وحتدد
الهيئة التفاوتات في التجارة في حتليلها ملعامالت االستيراد
والتصدير العاملية التي تبلغ عنها احلكومات كل ثالثة
ُ
أشهر .وتثار مسألة هذه التفاوتات فيما بعد مع احلكومات املعنية.
ولم ُيكشف إال عن القليل من حاالت تسريب املخدرات
من التجارة املشروعة إلى قنوات االجتار غير املشروع أو
لم يتبني حدوث أي حاالت كهذه على اإلطالق خالل السنوات ا
خلمس املاضية ،مما يدل على قوة نظام املراقبة القائم.
 -74وكما هو احلال بالنسبة للمخدرات ،زاد حجم التجارة في
املؤثرات العقلية زيادة كبيرة منذ عام  .1984وعلى الرغم من
ذلك ،ظلت معظم التفاوتات السنوية في التجارة الدولية دون
تغير ،حيث استمر تقلص نسبة التفاوت في حجم التجارة مقابل
احلجم الكلي لواردات املؤثرات العقلية خالل العقود الثالثة
املاضية .ويدل ذلك على أثر نظام املراقبة املنشأ عمال باتفاقية

عدد معامالت التجارة بالعقاقري املخدرة وأوجه التفاوت فيها2018-1980 ،
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مجموع الواردات
ً
)Total imports (S-DDD
(مقيسا باجلرعة اليومية
املحددة لألغراض اإلحصائية)

ً
ُ
نظرا الختالف مقتضيات اإلبالغ في حالة املؤثرات العقلية ،تستخدم الواردات التي يعبر عنها مبليارات اجلرعات اليومية املحددة لألغراض اإلحصائية لقياس التجارة ،ال عدد املعامالت.

سنة  ،1971كما يبني أن احلكومات تعمل باستمرار على حتسني
نوعية البيانات التي تقدمها إلى الهيئة .وكما هو احلال بالنسبة
للمخدرات ،حتدد الهيئة التفاوتات في جتارة املؤثرات العقلية،
ُ
وتثار هذه التفاوتات مع احلكومات املعنية من أجل الكشف عن
احلاالت املحتملة للتسريب بعيدا عن قنوات التجارة الدولية و/
أو أوجه القصور في اآلليات اإلدارية الوطنية.
 -75ومن الضروري توافر إحصاءات دقيقة عن التجارة
في الوقت املناسب ملواصلة رصد احلركة الدولية للمخدرات
واملؤثرات العقلية بفعالية ومنع التسريب وإساءة االستعمال.
وقد أحرز تقدم بواسطة النظام الدولي ألذون االستيراد
والتصدير ( ،)I2ESوهو نظام إلكتروني على شبكة اإلنترنت
وضعته الهيئة ويرمي إلى تشجيع التجارة الالورقية في املواد
اخلاضعة للمراقبة الدولية بتيسير تبادل أذون االستيراد

والتصدير بالوسائل اإللكترونية .والنظام متاح جلميع
احلكومات دون تكلفة ،وهو مبثابة منبر آمن ومأمون إلصدار
أذون االستيراد والتصدير وتبادلها بني البلدان املتجرة مع
ضمان االمتثال الكامل جلميع أحكام اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املعدلة واتفاقية سنة  .1971ويساعد هذا النظام
السلطات الوطنية املختصة على احلد من األخطاء عند إدخال
البيانات وعلى توفير الوقت وتكاليف االتصال.
 -76وحتى  1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020أي بعد ست سنوات
تقريبا من بدء تشغيل نظام  ،I2ESتالحظ الهيئة أن هناك 87
حكومة مسجلة في النظام ،منها  68حكومة لديها حساب إداري
نشط ،وهو ما ميثل زيادة بنسبة  36في املائة مقارنة بالسنة
السابقة .ومن بني البلدان التي لها حساب نشط ،أدخل نحو
بيانات في النظام في عام .2020
الثلث
ٍ

سادسا  -دور الهيئة في رصد االمتثال وضمان تنفيذ أحكام
اتفاقية سنة  1961واتفاقية سنة 1971

ستعرض الهيئة باستمرار ،في إطار مهامها اخلاصة
 -77ت
برصد املعاهدات ،تنفيذ الدول األطراف لالتفاقيات الدولية
ملراقبة املخدرات .وتدرس الهيئة التطورات في ميدان مراقبة
املخدرات في الدول األطراف من أجل حتديد املجاالت
التي قد تتطلب مزيدا من احلوار أو اتخاذ إجراءات
عالجية .وعندما تالحظ الهيئة أوجه قصور ،حتدد بالتعاون
الوثيق مع احلكومات ممارسات جيدة وتدابير ميكن تنفيذها
بغية حتسني االمتثال ملعاهدات املراقبة الدولية للمخدرات
وتوصي بها.
 -78وتتمتع الدول األطراف في االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخدرات بقدر كبير من السلطة التقديرية في اتخاذ التدابير
ِّ
باملخدرات .ورغم أن اخليارات
السياساتية الوطنية املتعلقة
التشريعية والسياساتية املفضلة في تنفيذ االلتزامات التعاهدية
ً
ً
ميكن أن تتباين تباينا كبيرا ،تشير الهيئة إلى أن هذه اخليارات
السياساتية ينبغي أن تتقيد بأحكام املعاهدات والنظام الدولي
ملراقبة املخدرات .فعلى سبيل املثال ،يجب على الدول األطراف
أن تقصر استخدام املخدرات واملؤثرات العقلية على األغراض
ً
الطبية والعلمية حصرا وأن تعتمد سياسات حتترم حقوق
اإلنسان وحتافظ على صحة البشر.
 -79وتوفد الهيئة بصفة دورية بعثات قطرية لرصد االمتثال
للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات وتعزيز التنفيذ الفعال لتلك
املعاهدات .وخالل هذه البعثات القطرية ،تناقش الهيئة مع
السلطات الوطنية املختصة في البلدان التي تستضيف البعثات
َ
التدابير التشريعية واملؤسسية والعملية التي تنفذ على الصعيد
الوطني في مجاالت صنع املواد اخلاضعة للمراقبة والتجارة
فيها بصورة مشروعة بهدف تيسير توافر تلك املواد لألغراض
الطبية والعلمية وفي الوقت نفسه منع تسريبها إلى قنوات غير
مشروعة .كما جتري الهيئة حوارا مع البلدان التي تزورها بشأن

اآلليات الوطنية ملنع صنع املخدرات واملؤثرات العقلية واالجتار
بها واستعمالها بطريقة غير مشروعة والتصدي لذلك.
ً
 -80واستنادا إلى نتائج تلك املهام املتعلقة برصد املعاهدات،
ُ َّ
تعتمد الهيئة توصيات تبلغ في إطار من السرية إلى احلكومات
املعنية .وتقترح هذه التوصيات تدابير ترمي إلى حتسني امتثال
النظم الوطنية ملراقبة املخدرات لالتفاقيات الدولية اخلاصة
مبراقبة املخدرات.
 -81وتنص املادة  14من اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املعدلة واملادة  19من اتفاقية سنة  1971على آلية ميكن
للهيئة أن تستخدمها لضمان تنفيذ الدول األطراف ألحكام
هاتني االتفاقيتني .ويتضمن هذا احلكم تدابير متعاقبة ميكن
أن تتخذها الهيئة الواحد تلو اآلخر لتحقيق ذلك .فبمقتضى
الفقرة ( 1د) من املادة  14من اتفاقية سنة  ،1961إذا وجدت
الهيئة أن احلكومة املعنية لم تقدم إيضاحات مرضية أو لم
تتخذ أي تدابير عالجية اقترحتها الهيئة أو أن هناك حالة
خطيرة تستدعي ا تخاذ إجراء تعاوني على املستوى الدولي
ملعاجلتها ،يجوز للهيئة أن توجه أنظار الدول األطراف واملجلس
ً
االقتصادي واالجتماعي وجلنة املخدرات إلى املسألة ((1(.ووفقا
للفقرة  3من املادة  14من اتفاقية سنة  ،1961يحق للهيئة
نشر تقرير عن أية مسألة تتناولها أحكام املادة  14وإنهاؤه
إلى املجلس .ويرد إجراء مماثل في املادة  19من اتفاقية
سنة .1971
 -82ويعتبر اإلجراء املنصوص عليه في املادة  14من اتفاقية
سنة  1961واملادة  19من اتفاقية سنة  1971ذا طابع سري.
وينبغي اعتبار أشكال احلوار واالتصاالت التي تتم بني الهيئة
ً
واألطراف املعنية عمال بهاتني املادتني سرية إلى أن تقرر الهيئة
توجيه أنظار األطراف واملجلس واللجنة إلى املسألة.

( )17انظر الفقرة ( 1د) من املادة  14من اتفاقية سنة .1961
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 -83وخالل السنوات اخلمسني من عمر اتفاقية سنة 1971
والسنوات الستني من عمر اتفاقية سنة  ،1961لم ُيحتج
باملادة  14من اتفاقية سنة  1961إال في حاالت قليلةُ ،
وس ِّويت
املسائل محل االهتمام خالل احلوار السري على النحو الالزم،
دون احلاجة إلى توجيه أنظار األطراف واملجلس واللجنة إلى
املسألة.
 -84واحتجت الهيئة رسميا باملادة  14من اتفاقية سنة 1961
فيما يتعلق بأفغانستان في أيار/مايو  2000وأدلت بتصريح علني
في هذا الصدد ،إذ كان من الضروري توجيه نظر املجتمع
الدولي إلى أن عدم تنفيذ البلد ألحكام االتفاقية (في هذه

احلالة ،القضاء على زراعة خشخاش األفيون غير املشروعة)
يعرض أهداف االتفاقية خلطر شديد .وأجريت مناقشات مع
سلطات حركة طالبان في كابول ومع التحالف الشمالي .وبعد
ثالثة أشهر من احتجاج الهيئة باملادة  ،14أعلنت حركة طالبان
حظرا تاما على زراعة خشخاش األفيون ،مما أدى إلى انخفاض
حاد في زراعة خشخاش األفيون ملوسم الزراعة  2001/2000في
معظم املناطق التي تسيطر عليها احلركة .وقد تدهورت احلالة
في أفغانستان منذ ذلك الوقت رغم اجلهود التي بذلها املجتمع
الدولي ،وفي عام  ،2019احتجت الهيئة باملادة  14مكررا من
اتفاقية سنة  1961ليكون ذلك مبثابة دعوة جادة للحصول على
دعم عاجل من املجتمع الدولي.

سابعا -األحكام املتصلة بالتدابير العقابية

 -85احترام حقوق اإلنسان شرط مسبق لوضع وتنفيذ
سياسة فعالة ملراقبة املخدرات .وفي الوثيقة اخلتامية لدورة
اجلمعية العامة االستثنائية الثالثني ،املعنونة "التزامنا املشترك
بالتصدي ملشكلة املخدرات العاملية ومواجهتها على نحو فعال"،
أكدت الدول األعضاء من جديد ضرورة دعم البلدان في
تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات على نحو َّ
متفق
ً
متاما مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدولي
واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومع معايير عدة منها جميع
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والكرامة املتأصلة
لألفراد كافة.
ويلزم كل من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961
-86
ِ
َ
الدول األطراف باتخاذ
بصيغتها املعدلة واتفاقية سنة 1971
تدابير تشريعية وإدارية لضمان أال تستخدم املواد املدرجة
في اجلداول املرفقة بهاتني االتفاقيتني إال لألغراض الطبية
والعلمية .وملكافحة االجتار باملخدرات وما يتصل به من
ُ َ
ُ
سلوك ،تطالب الدول األطراف با تخاذ تدابير تعتبر مبوجبها
بعض األنشطة املتصلة باملخدرات أعماال إجرامية ،ما دامت
تلك التدابير ال تتعارض مع ما يقيده دستور الدولة الطرف.
وإضافة إلى ذلك ،يجوز للدول األطراف ،عندما يرتكب
متعاطو املخدرات مثل هذه اجلرائم ،أن تنص كبديل عن
اإلدانة أو العقاب أو إلى جانب العقاب ،على إخضاعهم لتدابير
املعاجلة والتعليم والرعاية بعد العالج وإعادة التأهيل وإعادة
اإلدماج االجتماعي.
 -87وكما هو احلال بالنسبة للمعاهدات الدولية األخرى،
ُيترك للحكومات السلطة التقديرية الختيار التدابير السياساتية
والتشريعية واإلدارية الالزمة لتنفيذ االتفاقيتني ضمن احلدود
التي حتددانها ،علما بأنهما ال تنصان حتديدا على اإلجراء أو
العملية املعينة التي ينبغي أن يتبعها كل طرف أو العقوبة أو
اجلزاء أو البديل الذي ميكن تطبيقه على مرتكب اجلرمية في
حالة معينة .وشريطة الوفاء بأهداف االتفاقيات ومتطلباتها،
ً
ميكن للدول عموما أن تستخدم عملياتها وإجراءاتها اخلاصة
وأن تطبق العقوبات واجلزاءات والبدائل املختلفة التي تقررها،

ً
وفقا لنظمها ووقائع كل حالة وظروفها .وميكن لكل دولة أن
تطبق تدابير أكثر صرامة أو أشد إذا رأت أنها مستصوبة أو
ضرورية حلماية الصحة العامة والرفاه العام أو ملنع االجتار
غير املشروع وقمعه.
 -88وهناك اختالفات واسعة بني البلدان واملناطق في درجة
التسامح االجتماعي والقانوني وفي كيفية تصور األنشطة املتصلة
ُ
باملخدرات والتصدي لها ،مما يؤدي إلى اتباع ن ُهج وطنية مختلفة
ُ
إزاء مشكلة املخدرات .وينبع اختالف النهج الوطنية من اختالف
النظم القانونية للدول األطراف ويعكس مساهمة ثقافة كل بلد
ومنظومة ِق َيمه فيما يتعلق مبفاهيم اجلرمية والعقاب والردع
وإعادة التأهيل.
 -89غير أن إدراج االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات
في القانون املحلي يخضع ملبدأ التناسب املعترف به دوليا.
ويقتضي هذا املبدأ أن تكون استجابة الدولة ألي سلوك ضار
استجابة متناسبة .ومبفهوم العدالة اجلنائية ،يسمح هذا
املبدأ باللجوء إلى العقاب كرد مقبول على اجلرمية شريطة
أال يكون غير متناسب مع خطورة اجلرمية ومع الظروف
الفردية لكل حالة ،مبا في ذلك ما إذا كان الشخص املعني
يتعاطى املخدرات.
 -90وخالل العقود الستة املاضية ،نفذت بعض الدول األطراف
في مختلف أنحاء العالم تدابير مرتبطة بعسكرة إنفاذ القانون،
وجتاهل حقوق اإلنسان ،واإلفراط في احلبس ،واحلرمان من
العالج املناسب طبيا ،واتباع ُنهج الإنسانية أو غير متناسبة
في إطار التدابير الوطنية ملراقبة املخدرات .ولألسف ،أدت
هذه السياسات التي اعتمدت باسم سياسة املخدرات أو حتت
ستارها إلى نتائج غير مرغوب فيها ،وكانت لها آثار سلبية
فيما يتعلق بوصم األشخاص املتضررين من تعاطي املخدرات
وتهميشهم ،أو انتهاك حقوق اإلنسان .وتؤكد الهيئة من جديد
أنه إذا كانت تدابير مراقبة املخدرات التي تعتمدها الدول تنتهك
حقوق اإلنسان املعترف بها دوليا ،فهي تنتهك أيضا االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخدرات.
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 -91وعالوة على ذلك ،ال ميكن أبدا تبرير التدابير املتخذة
ً
خارج نطاق القضاء تصديا للجرائم املتصلة باملخدرات مبا
ُ
اتفاقيات املراقبة الدولية للمخدرات ،التي تشترط
تقتضيه
التصدي للجرائم املتصلة باملخدرات من خالل تدابير العدالة
اجلنائية الرسمية ،وهو نهج يتسق مع اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
اللذين يقتضيان التقيد باملعايير املعترف بها دوليا ملراعاة
ُ
األصول القانونية .وإضافة إلى ذلك ،ال تزال هناك دول تبقي
على عقوبة اإلعدام وتطبقها على اجلرائم املتصلة باملخدرات.
 -92وحقوق اإلنسان غير قابلة للتصرف وال ميكن التفريط
فيها قط .وتالحظ الهيئة بقلق بالغ استمرار ورود تقارير عن
ُ
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ترتكب باسم مراقبة املخدرات.
واالتفاقيات تتيح للدول إمكانية تطبيق تدابير بديلة عن اإلدانة
والعقاب والسجن ،مبا في ذلك التثقيف وإعادة التأهيل وإعادة
اإلدماج االجتماعي .وإذا كانت تدابير مراقبة املخدرات التي
تعتمدها الدول تنتهك حقوق اإلنسان املعترف بها دوليا ،فإنها
تنتهك أيضا االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات .وتدعو الهيئة
مرة أخرى إلى وقف التدابير املتخذة خارج نطاق القضاء تصديا
للجرائم املتصلة باملخدرات.
 -93و تواصل الهيئة حث جميع الدول التي ال تزال تطبق
عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتصلة باملخدرات على النظر
في إلغاء هذه العقوبات وتخفيف أحكام اإلعدام التي صدرت
بالفعل ،اعترافا بالتطورات التي شهدها املجتمع الدولي فيما
يتعلق مبساعي إلغاء عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتصلة
باملخدرات.
 -94ومن ناحية أخرى ،قامت دول كثيرة ،خصوصا في السنوات
األخيرة ،بإعادة تقييم التدابير التي اتخذتها في مجال العدالة
اجلنائية للتصدي للجرائم املتصلة باملخدرات ،ال سيما فيما
يتعلق باجلرائم األقل خطورة واجلرائم التي يرتكبها األشخاص
املصابون باضطرابات ناجمة عن تعاطي املخدرات ،واعتمدت
بدائل عن اإلدانة والعقاب فيما يتعلق باجلرائم األقل خطورة

ذات الصلة باملخدرات ،متشيا مع مبدأ التناسب ومع املادة 36
من اتفاقية سنة  .1961وتزامن هذا التطور مع حتول مفاهيمي
يعترف بأن االرتهان للمخدرات حالة انتكاسية مزمنة ميكن
الوقاية منها وعالجها ،وقد يؤدي اإلفراط في تطبيق التدابير
العقابية على من يتعرضون لها إلى تكاليف بشرية باهظة حتى
ولو حققت تلك التدابير نتائج محدودة.
 -95وتشدد الهيئة على أن االستجابات غير االحتجازية قد ال
تخفف من عبء االحتجاز على نظم السجون الوطنية فحسب ،بل
ً
وقد تسهم أيضا في عملية إعادة تأهيل أكثر فعالية للمتضررين
ً
من االرتهان للمخدرات تثمر عن نتائج أطول أمدا ،وذلك عن
طريق إتاحة فرص العالج بدال من املعاقبة على نحو يسمح
لهم بالعمل نحو حياة خالية من االرتهان للمخدرات ومن الوصم
االجتماعي املرتبط باإليداع في السجن.
 -96وإليالء االحترام الواجب حلقوق اإلنسان العاملية وسيادة
ٌ
القانون أهمية فائقة من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقيات الدولية
ملراقبة املخدرات .فعدم احترام تلك احلقوق ومبدأ سيادة القانون
ميكن أن يخل بقدرة نظام العدالة اجلنائية على إنفاذ القانون،
وأن يفضي إلى االستجابة بشكل متييزي وغير متناسب جلرائم
املخدرات ،وأن ِّ
يقوض في نهاية املطاف اجلهود العاملية املبذولة
من أجل املعاجلة الفعالة ملشكلة املخدرات العاملية.
 -97وستواصل الهيئة التشديد على أنه من أجل حتقيق الهدف
األساسي لالتفاقيات الدولية الثالث املتعلقة باملخدرات – وهو
احلفاظ على صحة البشرية ورفاهها عن طريق ضمان توافر
املخدرات واملؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية مع منع
تسريبها وإساءة استعمالها  -فإن الدول األطراف يقع على
عاتقها التزام بتوفير استجابات لألنشطة اإلجرامية املتصلة
باملخدرات املشتبه بوقوعها تتسم باإلنسانية والتناسب وتستند
إلى احترام الكرامة اإلنسانية وقرينة البراءة وسيادة القانون.
والهيئة حتث الدول األعضاء بشدة على التقيد بهذه املبادئ
التي تنبع من االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات وما ِّ
جتسده
من توافق في اآلراء.

ثامنا -أحكام أخرى

 -98حدث استخدام محدود ألحكام مثل التعديالت على
ُ
واستخدم خيار إبداء
االتفاقيات وإعالن االنسحاب منها.
التحفظات من ِق َبل عدد محدود من البلدان عند التصديق.

التعديالت واالنسحاب والتحفظات
 -99في األعوام  2009و 2010و ،2011طلبت دولة بوليفيا
املتعددة القوميات حذف الفقرتني ( 1ج) و( 2ه) من املادة 49
ً
من اتفاقية سنة  1961وفقا لإلجراءات املقررة في املادة 47
من االتفاقيةُ .ورفض املقترح من ِق َبل طرف واحد على األقل
ُ
من أطراف االتفاقية ولم يدخل حيز النفاذ .ولم تستخدم قط
ً
املادة  30من اتفاقية سنة  ،1971التي تتيح أيضا إدخال تعديالت
على تلك االتفاقية.

 -100وكانت هناك حالة واحدة فقط لالنسحاب من إحدى
االتفاقيتني .ففي  29حزيران/يونيه  ،2011أخطرت دولة بوليفيا
املتعددة القوميات األمني العام بأنها قررت االنسحاب من اتفاقية
ً
سنة  .1961ووفقا للفقرة الثانية من املادة  46من االتفاقية ،بدأ
نفاذ االنسحاب في  1كانون الثاني/يناير  .2012وبعد االنسحاب،
انضم البلد من جديد إلى االتفاقية مع إبداء حتفظات .وتتيح
املادة  29من اتفاقية سنة  ،1971املتعلقة باالنسحاب ،آلية مماثلة
ُ
لكنها لم تستخدم قط.

املنازعات
 -101تتضمن املادة  48من اتفاقية سنة  1961واملادة  31من
ً
ً
اتفاقية سنة  1971أحكاما بشأن تسوية املنازعات كثيرا ما توجد
في الصكوك القانونية والدولية وهي تنص على الوصول إلى
حل ودي للمسألة وإحالتها ،إن تعذر ذلك ،إلى محكمة العدل
ُ
الدولية للبت فيها .ولم تستخدم هاتان املادتان قط.
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تاسعا -التحديات

 -102أثبتت االتفاقيتان فعالية خاصة في كبح تسريب التجارة
ِّ
املخدرة إلى القنوات غير املشروعة.
الدولية املشروعة في العقاقير
ومن خالل نظام التقديرات املنصوص عليه في إطار اتفاقية سنة
 1961ونظام التقديرات الوارد في اتفاقية سنة  ،1971أشرفت
الهيئة ،باالشتراك مع الدول األطراف ،على إدارة منهجية للتجارة
ً
الدولية في تلك املنتجات الهامة التي هي أيضا عرضة إلساءة
االستعمال .غير أن النظام ال يزال يواجه حتديات ،وتود الهيئة
تسليط الضوء على بعض تلك التحديات التي يجب التصدي لها
من أجل حتقيق أهداف االتفاقيتني ومقاصدهما.

الزراعة غير املشروعة
 -103على الرغم من إحراز قدر من النجاح في بعض املناطق
في السنوات الستني املاضية ،ال تزال الزراعة غير املشروعة
خلشخاش األفيون ( 240 800هكتار في عام  )2019وشجيرة
الكوكا ( 244 200هكتار في عام  )2018واالجتار في املخدرات
ً
ُيشكالن تهديدا لالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي
ً
في عدد من البلدان حيث الفساد يعيق بشدة أيضا جهود مراقبة
املخدرات وينبغي التصدي له إذا أريد إحراز تقدم .وال يزال
ُ
منع تسريب السالئف اخلاضعة للمراقبة التي ميكن أن تستخدم
ً
ً
ِّ
في إنتاج الهيرويني والكوكايني ُيشكل حتديا خطيرا للمجتمع
الدولي .وعالوة على ذلك ،تتواصل الزراعة غير املشروعة لنبتة
َّ
القنب في بلدان عديدة ويجب التصدي لها بشكل مناسب على
الصعيدين الوطني والدولي.

خدمات الوقاية من تعاطي املخدرات وعالجه
ً
 -104ال يزال الطلب على املخدرات غير املشروعة مرتفعا في
جميع أنحاء العالم .ويجب مواصلة تعزيز تدابير خفض الطلب
على املخدرات على الصعيدين الوطني والدولي .وال يزال هناك
قدر كبير من عدم التوازن بني تدابير إنفاذ القانون وتدخالت
الوقاية والعالج من املخدرات ،مع وجود فصل مصطنع بني أهداف
الصحة العامة واألهداف األمنية في سياسات مراقبة املخدرات.

ُ
 -105ومن أجل تعزيز صحة البشر ورفاههم ،تطا ِلب االتفاقيتان
الدول األطراف باتخاذ تدابير من أجل عالج املتضررين من
مشاكل املخدرات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في املجتمع
(املادة  38من اتفاقية سنة  1961واملادة  20من اتفاقية
تول األولوية بعد لهذه
سنة  ،)1971لكن حكومات عديدة لم ِ
املسألة بسبب نقص القدرات واملوارد ،ال سيما في مجال عالج
ُّ
ُ
إدمان املخدرات .وينبغي للدول النظر في النهج األجنح وجتنب
ُ
تلك التي لم تثبت فعاليتها.
 -106وتعاني مناطق كثيرة من العالم من عدم كفاية املبادرات
الوقائية أو انعدامها ،وضعف توفير العالج ،وعدم كفاية آليات
مكافحة الوصم وتعزيز إعادة اإلدماج االجتماعي .وإضافة إلى
ذلك ،يتفاقم الوصم نتيجة للجوء غير املتناسب ،وغير الضروري
ُ
في أحوال كثيرة ،للنهج القائمة على التعامل اجلنائي مع متعاطي
املخدرات ،وهو ما ال يتسق مع مبدأ التناسب.
 -107ويندرج ٌ
كل من عالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي
املخدرات وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي ضمن
األهداف التنفيذية الرئيسية املطروحة في التوصيات بشأن
احلد من الطلب على املخدرات ،التي ترد في الوثيقة اخلتامية
الصادرة عن الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة واملعنونة
ِّ
املخدرات العاملية ومواجهتها
"التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة
على نحو َّ
فعال" .وفي الوثيقة اخلتامية ،أقرت اجلمعية بأن
ِّ
للمخدرات اضطراب صحي معقد يتسم بطابع مزمن
االرتهان
وانتكاسي ميكن معاجلته من خالل توفير برامج للعالج الطوعي
تستند إلى األدلة ،ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي في إعداد
وتنفيذ املبادرات العالجية.

توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية
لألغراض الطبية والعلمية
 -108يتمثل هدف رئيسي للنظام الدولي ملراقبة املخدرات
في ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض
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الطبية وتعزيز االستعمال الرشيد لتلك املواد .وال يزال هذا
ً
الهدف بعيدا عن بلوغه على الصعيد العاملي .فهناك أناس ال
يزالون يعانون وال يستطيعون احلصول على تلك األدوية؛ منهم
من يضطرون للخضوع للجراحة دون تخدير ومن يعجزون عن
احلصول على األدوية الالزمة العتالالت الصحة النفسية ومن
ميوتون وهم يعانون من آالم ميكن تفاديها .وتقوم شواغل بوجه
ِّ
خاص إزاء عدم التوازن في توافر املسكنات األفيونية والقدرة
على احلصول عليها في مختلف أنحاء العالم .والكثير من
االعتالالت التي تتطلب معاجلة األلم ،مبا في ذلك السرطان،
منتشرة على الصعيد العاملي وانتشارها آخذ في التزايد في
البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل؛ واألدوية واملعارف
الالزمة للتخفيف من حدة املعاناة اإلنسانية موجودة ،وتلك
األدوية ميسورة التكلفة ،لكنها غير متاحة أو غير مستخدمة
بشكل مالئم في تلك البلدان بسبب مجموعة من العراقيل
التنظيمية وتلك املتصلة بالنظام الصحي.
 -109وفي الوقت نفسه ،أدى اإلفراط في وصف املسكنات
األفيونية ،إلى جانب استخدام املؤثرات األفيونية غير املشروعة،
في عدد من البلدان ،وال سيما في أمريكا الشمالية ،إلى خلق
أزمة صحة عامة تسببت في وفاة أكثر من  60 000شخص
ً
سنويا نتيجة جلرعات زائدة في السنوات األخيرة .وثمة عالمات
تشير إلى بدء ظهور مشاكل مماثلة في بلدان أخرى ،ومن
األهمية مبكان أن تعمل البلدان والنظام الدولي ملراقبة املخدرات
ً
معا على منع جائحة املؤثرات األفيونية هذه من مواصلة االنتشار
إلى بلدان أخرى.
 -110وبينما لقيت مسألة تعذر احلصول على املسكنات األفيونية
اهتماما كبيرا ،فإن البيانات املتعلقة بتوافر املؤثرات العقلية
ً
ُ
واحلصول عليها تظهر أيضا تباينات كبيرة بني بلدان ومناطق
العالم .وإلى جانب عدم كفاية توافر العالجات الطبية الضرورية
وضعف القدرة على احلصول عليها في بعض املناطق ،تشير
ً
أيضا الدراسات احلديثة بشأن استخدام مواد البنزوديازيبينات
ً
في بعض البلدان إلى وجود عرض مفرط لتلك املواد مقارنة
باالحتياجات الطبية ،وهو ما يسهم في زيادة مخاطر التسريب
ويطرح حتديات كبيرة فيما يتعلق مبراقبتها.
 -111وضمان توافر كميات كافية من املواد اخلاضعة للمراقبة
الدولية والقدرة على احلصول عليها لألغراض الطبية والعلمية
مع منع إساءة استعمالها وتسريبها واالجتار بها من وظائف
النظام الدولي ملراقبة املخدرات على النحو الذي قررته
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات .ويتعني أن توضع التوصيات
الواردة في الوثيقة اخلتامية الصادرة عن الدورة االستثنائية
الثالثني للجمعية العامة وفي ملحق التقرير السنوي للهيئة
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الدولية ملراقبة املخدرات لعام  ((1(2015موضع التنفيذ على
الصعيدين الوطني والدولي من أجل حتسني توافر تلك األدوية
اخلاضعة للمراقبة.

املؤثرات النفسانية اجلديدة
 -112يشكل استمرار طرح عدد كبير من املؤثرات النفسانية
ً
ً
اجلديدة في السوق العاملية للمخدرات خطرا كبيرا على
ً
ً
الصحة العامة وحتديا يعرقل تنفيذ تدابير املراقبة .وكثيرا ما
يرتبط استعمال املؤثرات النفسانية اجلديدة مبشاكل صحية
تفضي إلى اإلحالة للمستشفيات وإلى املوت نتيجة جلرعات
زائدة من املخدرات .وال تزال هناك حتديات كبيرة في ضمان
املراقبة املالئمة للمؤثرات النفسانية اجلديدة على الصعيدين
الوطني والدولي .وخالل العقود األخيرة بوجه اخلصوص ،بدأ
مفهوم بلدان املنشأ والعبور واملقصد يفقد أهميته إذ يجري
االجتار باملخدرات بشكل مبتكر عبر مقاصد متعددة .وأصبح
الكيميائيون الداعمون َّ
للمتجرين باملخدرات واسعي احليلة بشكل
متزايد ،حيث صعدوا في سلسلة التركيب الكيميائي على نحو
يتيح لهم تصنيع املواد الكيميائية والسالئف اخلاضعة للمراقبة
من خالل كواشف يسهل شراؤها.
 -113ومع اتساع نطاق املراقبة الوطنية ليشمل املزيد من
املؤثرات النفسانية اجلديدة ،يزداد خطر استخدام منصات
التبادل التجاري املشروعة بني دوائر األعمال في بيع وشراء
املواد اخلاضعة للمراقبة الوطنية .ولئن كان من الالزم منع
إساءة استعمال املنصات املشروعة ألغراض غير مشروعة ،فإنه
ُّ
جتنب عرقلة ُّ
تطور األنشطة االقتصادية
يتعني في الوقت نفسه
املشروعة عن طريق شبكة اإلنترنت .وتشجع الهيئة احلكومات
وتدعمها من خالل مشاريعها اخلاصة لكي تنظر في اعتماد
ً
تدابير مالئمة ووضعها موضع التطبيق ،وفقا للقانون الوطني،
من أجل رصد محاوالت االجتار باملؤثرات النفسانية اجلديدة
عبر املنصات التجارية على اإلنترنت واتخاذ إجراءات إزاءها،
ً
وهو ما ميكن أن يشمل الرصد وتبادل املعلومات طوعا ،ولكي
تنظر أيضا في إشراك مديري املنصات التجارية.

انتشار املواد الكيميائية غير املجدولة،
َّ
املحورة
مبا فيها السالئف
 -114إلى جانب ظهور املؤثرات النفسانية اجلديدةَّ ،
وجهت
الهيئة االهتمام لعدة سنوات إلى التحديات التي يطرحها انتشار
املواد الكيميائية غير املدرجة في اجلداول ،وال سيما السالئف
املحورة ،بالنسبة للجهود الدولية ملراقبة املخدرات.

تاسعا -التحديات  29

 -115وفي عدد من البلدان ،ال تزال املراقبة الفعالة للسالئف
يعرقلها عدم كفاية التشريعات املتعلقة مبراقبة السالئف ،وضعف
آليات الرصد واملراقبة ،واالفتقار إلى االستجابة في الوقت
املناسب إلشعارات ما قبل التصدير ولالستفسارات عن مشروعية
شحنات السالئف .وفي أغلب مناطق العالم ،يحاول َّ
املتجرون
بشكل متزايد احلصول على كميات كبيرة من املستحضرات
الصيدالنية التي تتضمن اإليفيدرين والسودوإيفيدرين عن طريق
قنوات التجارة الوطنية والدولية املشروعة.
 -116وقد عرضت الهيئة تلك التحديات على جلنة املخدرات في
عام  ،2020وهي ترى أنه يتعني على الدول األعضاء مواصلة
َْ
ومنهجة احلوار السياساتي بشأن استعراض املواد بغية استبانة
إمكانية إصدار توصيات بشأن جدولتها .وقد ترغب الدول
ً
األعضاء في النظر في تدابير جديدة ملزمة دوليا عالوة على
ُ
نهج تقوم على التعاون الطوعي ،وفي استكشاف خيارات للجدولة
املبتكرة داخل إطار اتفاقية سنة .1988

االستخدام الطبي وغير الطبي للقنب
 -117ال ُيسمح باالستخدام الطبي للقنب والقنبينات في إطار
املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات إال في حالة امتثال الدول
ملقتضيات املعاهدة التي تهدف إلى منع التسريب إلى االستخدام
غير الطبي .وتقتضي املعاهدات أن تقوم الدول بترخيص
َّ
ومراقبة إنتاج القنب لالستخدام الطبي ،وأن توفر تقديرات
ّ
للمتطلبات الوطنية من القنب لألغراض الطبية ،وأن تضمن
ً
استخدام القنبينات الدوائية وفقا لألدلة املتعلقة بسالمتها
وفعاليتها وفي ظل إشراف طبي.
 -118وينبغي للحكومات التي تسمح باالستخدام الطبي للقنبينات
أن ترصد ِّ
وتقيم آثار تلك البرامج .وينبغي لهذا الرصد أن يشمل
جمع البيانات عن عدد املرضى الذين يستخدمون القنبينات،
واحلاالت الصحية التي يستخدمونها بشأنها ،وتقييمات املرضى
وأطبائهم املعا ِلجني لفوائدها ،ومعدالت العوارض السلبية
ً
الستخدامها .وينبغي للحكومات أيضا رصد مدى تسريب القنبينات
إلى االستخدام غير الطبي ،وباألخص تسريبها لالستخدام من ِق َبل
ُ
الق َّصر .وتشير الهيئة إلى أنه رغم ترخيص عدد من املنتجات
الدوائية املحتوية على القنبينات في عدد من البلدان لالستخدام
َّ
الطبي في عالج حاالت َّ
محددة ،ليس القنب ومشتقاته خيار العالج
األول للحاالت الصحية.
 -119ويضاف إلى ذلك أن التطورات اجلارية في عدد من
َّ
البلدان التي قننت أو سمحت باستخدام القنب لألغراض غير

الطبية أو التي تسامحت مع إباحة مثل هذا االستخدام على
الصعيد دون الوطني تؤدي إلى تقويض ثمار االنضمام العاملي إلى
املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات وااللتزام بتنفيذها
ً
الذي أكدته مجددا الدول األعضاء في الدورة االستثنائية
الثالثني للجمعية العامة املعقودة بشأن مشكلة املخدرات العاملية
في عام .2016
َّ
 -120ومن شأن أي زيادات في االستخدام غير الطبي للقنب
َّ
أن تزيد من اآلثار الضارة للقنب على الصحة العامة .وتتمثل
اآلثار األرجح في ارتفاع معدالت اإلصابات الناجمة عن حوادث
ُّ
َّ
السيارات ،واالرتهان للقنب وإساءة استعماله ،واإلصابة بالذهان
وغيره من االضطرابات النفسية ،وتعرض املراهقني لعواقب
نفسية -اجتماعية ضارة بهم.
 –121واتفاقيات مراقبة املخدرات ،على النحو الذي تفاوض
ووافق عليه املجتمع الدولي ،تنص على "قصر إنتاج املخدرات
وصنعها وتصديرها واستيرادها وتوزيعها واالجتار بها واستعمالها
وحيازتها على األغراض الطبية والعلمية دون سواها" .وهذا
التقييد ُي َّ
عرف بأنه التزام عام ضمن اتفاقية سنة  1961واتفاقية
ُّ
سنة  1971وال يدع أي مجال للتحلل منه .وفي السنوات القليلة
األخيرة ،واجه االلتزام بقصر االستخدام على األغراض الطبية
والعلمية حتديات بعد أن اعتمدت بعض الدول أطرا قانونية
َّ
إلباحة وتنظيم استخدام القنب لألغراض غير الطبية .وحذرت
ُ
الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات ،بصفتها اجلهة املسؤولة عن
رصد االمتثال لالتفاقيات الدولية الثالث املتعلقة باملخدرات ،من
أن هذه التدابير ال تتسق بتاتا مع التزامات الدول األطراف في
ً
ً
ُ ِّ
اتفاقيات مراقبة املخدرات وتشكل انتهاكا جسيما لالتفاقيات.
َّ
املقدمة من الدول املعنية وإعالنها
وبغض النظر عن التبريرات
أنها ملتزمة ب" األهداف العامة" التفاقيات مراقبة املخدرات
وعما إذا كانت تلك املبادرات توصف بأنها "جتارب" ،فواقع األمر
أن إباحة وتنظيم استخدام املواد اخلاضعة للمراقبة ألغراض
ً
ً
ِّ
غير طبية ُيشكل انتهاكا واضحا لإلطار الدولي ملراقبة املخدرات
ِّ
ويقوض احترام النظام القانوني الدولي املتفق عليه.

شبكة اإلنترنت
 -122اخترقت شبكة اإلنترنت كل جانب من جوانب حياة الناس
في السنوات األخيرة ،ويشمل ذلك املسائل املتعلقة مبراقبة
املخدرات .وعلى الرغم من توفير شبكة اإلنترنت ووسائل
التواصل االجتماعي سبال جديدة لتوصيل التوعية الوقائية،
ً
ً
فقد أوجدت أيضا فرصا أكبر لتسويق املنتجات والسلوكيات
ً
ُّ
التعرض
اخلطرة وتداولها اجتماعيا ،وأسهمت بالتالي في زيادة
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لتعاطي املخدرات عن طريق تطبيع التعاطي وتصوير خبرات
املتعاطني بشكل إيجابي.
ً
ً
 -123وأتاحت اإلنترنت أيضا إمكانية شراء األدوية إلكترونيا،
مبا فيها تلك التي حتتوي على عقاقير خاضعة للمراقبة الدولية.
ً
ومما يؤسف له أن البيع اإللكتروني لألدوية أحيانا ما يجري
بشكل غير قانوني ،إذ أن بعض صيدليات اإلنترنت تعمل بال
وتصرف مستحضرات صيدالنية حتتوي على
ترخيص أو تسجيل
ِ
عقاقير مخدرة ومؤثرات عقلية دون أن تشترط توافر وصفة من
طبيب .وظهرت في األسواق العاملية مؤثرات أفيونية اصطناعية
عديدة تستخدم لألغراض غير الطبية ،وبعضها مثل نظائر
الفنتانيل مواد بالغة اخلطورة حينما يساء استعمالها بسبب قوة
ُ
مفعولها حتى لو أخذت بجرعات بالغة الصغر.
 -124وقد انتشر إلى مناطق عديدة االجتاه العاملي إلى شراء
العقاقير املخدرة عبر شبكة اإلنترنت ،وال سيما على املنصات
التجارية لشبكة اإلنترنت اخلفية وباستخدام العمالت املشفرة.
ويستخدم البائعون شبكة اإلنترنت املفتوحة وشبكة اإلنترنت
اخلفية ومواقع التواصل االجتماعي لتسويق مجموعة واسعة
من أنواع الفنتانيل ،حيث جتري املشتريات باستخدام اخلدمات
املالية اإللكترونية أو العمالت املشفرةُ .وت َ
رسل املشتريات بني
ُ
مليارات الرسائل والطرود املستعجلة التي تشحن حول العالم
كل سنة باستخدام البريد الدولي وخدمات التوصيل السريع.
نزرة
وبسبب قوة مفعول املواد ،يجري نقل الفنتانيل بكميات ِ
ً
جتعل كشف الشحنات واعتراضها أمرا شديد الصعوبة .ويتعامل
موظفو البريد والبريد السريع وخدمات التوصيل السريع
وموظفو اجلمارك مع تلك املواد التي ميكن أن تشكل خطورة
عليهم دون أن يفطنوا إلى ذلك ،وهو ما يثير مخاوف على
ُّ
التعرض
سالمتهم تتعلق بالتلوث والضرر املحتملني من خالل
ً
غير املقصود للمواد املذكورة .والسالئف الكيميائية التي كثيرا
ُ
ما تستخدم في الصنع غير املشروع للعقاقير املخدرة واملؤثرات
ً
ً
العقلية يجري االجتار بها إلكترونيا أيضا.
 -125والنمو املتواصل في إمكانية الوصول إلى شبكة اإلنترنت
حول العالم والتوافر الواسع لقنوات االتصال اإللكتروني واالتساع
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الهائل للشبكة العميقة (ذلك اجلزء من اإلنترنت غير القابل
للوصول إليه عن طريق محركات البحث) هي عوامل تسهم
كلها في جعل االجتار باملخدرات عبر اإلنترنت ،سواء من خالل
ً
صيدليات اإلنترنت غير القانونية أو بوسائل أخرى ،تهديدا
ً
ً
احلكومات إلى
جنائيا كبيرا .وتدعو الهيئة في هذا الصدد
ِ
مواصلة استخدام املبادئ التوجيهية للحكومات بشأن منع بيع
(((1
املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية غير املشروع عبر اإلنترنت،
ً
املنشورة عمال بالتوصية الواردة في الوثيقة اخلتامية للدورة
االستثنائية الثالثني للجمعية العامة.

حقوق اإلنسان
ُ
 -126على مر األعوام ،ارتكب الكثير من االنتهاكات اجلسيمة
حلقوق اإلنسان باسم مراقبة املخدرات أو حتت ستارها .ولم تقع
انتهاكات حقوق اإلنسان تلك بسبب اتفاقيات مراقبة املخدرات،
بل على الرغم من منها .وإذا كانت تدابير مراقبة املخدرات
ً
املعتمدة من ِق َبل الدول تنتهك حقوق اإلنسان املعترف بها دوليا،
ً
فإنها تنتهك أيضا االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات .وحقوق
اإلنسان غير قابلة للتصرف .وصحة البشرية ورفاهها ،وهي
هدف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات ،ال ميكن تفسيرها
سوى باعتبارها تشمل التمتع الكامل بحقوق اإلنسان .وأي عمل
للدولة ينتهك حقوق اإلنسان باسم سياسة مراقبة املخدرات،
ً
أيا كان هدفه ،يتعارض بشكل أساسي مع االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخدرات.
 -127وقد حققت الدول األطراف مستويات متفاوتة من التقدم
في اعتماد سياسات ملراقبة املخدرات تتسق مع القانون الدولي
حلقوق اإلنسان .وستواصل الهيئة تسليط الضوء على أهمية
احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية في سياق تنفيذ
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات ،وهي تدعو جميع الدول
إلى اغتنام الفرصة التي يتيحها االحتفال بالذكرى السنوية
لالتفاقيتني الدوليتني ملراقبة املخدرات من أجل التفكير في
هذه املسألة الهامة واتخاذ إجراء بشأنها.

عاشرا -االستنتاجات

ِّ -128
يبين التحليل املعروض أعاله أن نظام الرصد واملراقبة،
ً
الذي صممه املجتمع الدولي قبل  06عاما ثم تناوله بالتعديل بعد
ذلك بعشر سنوات ،أدى مهمته بنجاح نسبي على مر السنوات
رغم مواجهته عددا من التحديات .غير أن ثمة حتديات كبيرة
ال يزال يتعني معاجلتها وتطورات جديدة تقتضي من الدول
األعضاء اتخاذ إجراءات.

وهو جزء من السياق األوسع للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
ألنه يسعى إلى تعزيز صحة البشرية ورفاهها .وال ميكن
اعتباره – مثلما يزعم بعض منتقديه – مجرد نظام قائم على
احلظر .بل هو نظام شامل ومتعدد القطاعات ومتكامل ومتوازن
يركز على الصحة والرفاه ويستند إلى احترام حقوق اإلنسان
ومبدأ التناسب.

 -129وقد قطعت الدول األطراف خطوات هامة نحو استراتيجية
ً
ً
َّ
أكثر متاسكا وترابطا ملراقبة املخدرات على النحو املتوخى في
االتفاقيتني .غير أن الطبيعة املتطورة لهذه املشكلة االجتماعية
املعقدة تتطلب أن تعي الدول التحديات والفرص املاثلة أمامها.
وأتت الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن
ً
مشكلة املخدرات العاملية املعقودة في عام  2016لتؤكد مجددا
التزام الدول األطراف بسياسات وممارسات مراقبة املخدرات
َ
وتوفر توجيهات إضافية في سياق
املستندة إلى األدلة والعلم،
التوصيات التنفيذية املتعلقة باملجاالت الهامة التي تتطلب املزيد
ً
من العمل املتضافر .وذكرت الدول األعضاء أيضا أن مواجهة
مشكلة املخدرات العاملية هي مسؤولية مشتركة يتقاسمها اجلميع
وينبغي التصدي لها من خالل تعاون دولي أكبر وأكثر فعالية،
ً
ً
وأن مسألة املخدرات تتطلب نهجا متكامال متعدد التخصصات
ً
يعزز بعضه بعضا ويستند إلى األدلة العلمية.

 -132وخالل السنوات العشرين األخيرة ،تغيرت سياسات
معاجلة مشكلة املخدرات في جميع أنحاء العالم .فقد ركزت
جهود مراقبة املخدرات وتنفيذ املعاهدات في املاضي على
خفض العرض من املخدرات .ولكن االعتراف تزايد في اآلونة
األخيرة بأهمية تنفيذ املعاهدات بطريقة شاملة ومتكاملة
ومتوازنة ووضع الصحة العامة في صميم السياسات.

 -130ويوفر النظام الدولي ملراقبة املخدرات ،على النحو الذي
َ
قررته االتفاقيات َوبنت عليه اإلعالنات السياسية ذات الصلة،
ً
ً
ً
إطارا شامال ومتماسكا ال ميكن أن يتسم بالفعالية إال إذا
أوفت الدول بالتزاماتها التعاهدية ،مع مراعاة ظروفها املحلية
مبا فيها حالة عرض وطلب املخدرات على أرض الواقع ،وقدرة
مؤسسات الدولة ،واالعتبارات االجتماعية ،واألدلة العلمية على
فعالية اخليارات السياساتية القائمة واملستقبلية.

ً
 -133والواقع أن سياسات بعض البلدان كثيرا ما تتجاهل
أهداف ومبادئ إطار مراقبة املخدرات .فالسياسات التي ترتبط
بإضفاء الطابع العسكري على مهام إنفاذ القانون ،وجتاهل
حقوق اإلنسان ،واإلفراط في احلبس ،واحلرمان من العالج
ً
املناسب طبيا ،والنهج الالإنسانية أو غير املتناسبة ال تتوافق
مع مبادئ االتفاقيات واإلعالنات السياسية.
 -134وثمة حتديات جديدة آخذة في النشوء ،مثل املؤثرات
النفسانية اجلديدة والتحديات التي تطرحها شبكة اإلنترنت
وغيرها مما أتى ذكره أعاله ،وهي حتديات لم تكن معروفة
بعد عند اعتماد اتفاقية سنة  1961واتفاقية سنة  .1971ويجب
على املجتمع الدولي التوصل إلى أشكال االستجابة التي تتيح
التصدي لتلك التحديات ضمن النظام املعياري احلالي ملراقبة
املخدرات و/أو عن طريق إيجاد أدوات وصكوك معيارية جديدة
وطرائق طوعية إضافية للتعاون الدولي املحتمل.

ِّ
ُ -131ويشكل اإلطار املعياري ملراقبة املخدرات ،على النحو
ً
ً
الذي َ
تطور به خالل السنوات الستني األخيرة ،نظاما معقدا.
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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

**2007604

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.
ً
ـرا سـ ًّ
ـنويا حتيلــه ،عــن طريــق جلنــة املخــدرات ،إلــى املجلــس
وتنشــر الهيئــة ،اســتنادا إلــى أنشــطتها ،تقريـ
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االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لــأمم املتحــدة .ويقــدم التقريــر دراســة اســتقصائية شــاملة عــن حالــة مراقبــة
املخــدرات فــي مختلــف أنحــاء العالــم .وحتــاول الهيئــة ،بوصفهــا هيئــة محايــدة ،حتديــد االجتاهــات اخلطيــرة
والتنبــؤ بهــا ،وتقتــرح التدابيــر التــي يلــزم اتخاذهــا بشــأنها.

