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ت�صدير
املخدرات ب�ش�أن و�ضعية ال�سالئف يف العامل
أقدم هذا العر�ض التحليلي من الهيئة الدولية ملراقبة ِّ
ي�س ّرين �أن � ِّ
يف عام  .2018وي�صادف �صدور تقرير هذا العام منا�سبة الذكرى ال�سنوية الثالثني لإبرام اتفاقية الأمم املتحدة
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة .1988
ملكافحة ِّ
االتار غري امل�شروع يف ِّ
وعلى مر ال�سنني ،الحظت الهيئة حدوث حت�سينات �إجمالية يف منع ت�سريب الكيمياويات املدرجة يف اجلدولني
مبي يف املادة ١٢
الأول والثاين من اتفاقية �سنة  ،١٩٨٨وذلك من خالل ر�صد ِّ
االتار الدويل بها ،ح�سبما هو َّ
واف بع�ض التحديات القائمة يف
من االتفاقية .بيد �أن الإطار الدويل القائم ملراقبة ال�سالئف ال يعالج على نحو ٍ
هذا ال�صدد .وقبل كل �شيء ،ف�إنني �أ�شري �إىل ظهور كيمياويات غري جمد َولة ،مبا فيها يف الآونة الأخرية �سالئف
"حم َّورة" م�ص َّنعة عمد ًا لغر�ض التحايل على ال�ضوابط الرقابية .وهناك تطورات �أخرى ال تخ�ص حتديد ًا مراقبة
ال�سالئف ولكنها ت�ؤثر عليها بطرائق ملحوظة الداللة وتطرح حتديات جديدة �أمام التعاون والتن�سيق على ال�صعيد
العاملي .وهي ت�شمل التغريات احلا�صلة يف العالقات التجارية واالت�صاالت والنقل على ال�صعيد العاملي .ويف هذا
ال�صدد ،تو ُّد الهيئة �أن ت�شري �إىل تقريرها لعام  ٢٠١٤عن ال�سالئف والف�صل املوا�ضيعي املعنون "جعل مراقبة
ال�سالئف مالئمة لعام  2019وما بعده".
امللي يف ال�سبل
�إن املو�ضوع املحوري يف تقرير هذا العام هو انت�شار ال�سالئف "املح َّورة" غري املجد َولة وتفكري الهيئة ّ
املمكن اتباعها للت�صدي له على ال�صعيد الدويل .وهذا املو�ضوع هو �سلك ناظم يتخلل هذا التقرير احلايل ب�أ�سره،
خم�ص�ص
يتبي بجالء من �أن قرابة ن�صف الف�صل عن االجتاهات العاملية يف جمال ِّ
ح�سبما َّ
االتار بال�سالئف َّ
للمواد الكيميائية غري املجد َولة ،مبا فيها ال�سالئف "املح َّورة".
ويف حني �أن من املهم �إيجاد احللول التي مت ِّكن احلكومات يف جميع �أنحاء العامل من الت�صدي لهذه امل�شكلة مبا تت�سم
والتنوع املتناميني ،ف�إن من الالزم �أي�ض ًا اال�ستمرار يف تطبيق املفاهيم املثبتة يف جمال املراقبة الدولية
به من التعقيد ُّ
لل�سالئف ،من �أجل احلفاظ على انخفا�ض م�ستوى ت�سريب من التجارة الدولية امل�شروعة .وي�شمل ذلك الأحكام الواجبة
التطبيق من اتفاقية �سنة  ،١٩٨٨وكذلك القرارات ذات ال�صلة بال�سالئف ،و�آليات العمل املتبعة ،ومنها مث ًال نظام
الإ�شعارات ال�سابقة للت�صدير باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر ونظام الإخطار بحوادث ال�سالئف .وما فتئت الهيئة ،منذ
الت�شعب مع الرتكيز على الإجراءات الوقائية (مثل التعاون الطوعي
حني من الزمن ،تدعو �إىل منا�صرة اتباع نهج ثنائي ُّ
مع القطاع ال�صناعي) وعلى �إجراءات �إنفاذ القانون (التحقيق يف امل�ضبوطات وال�شحنات املوقوفة من الكيمياويات
املعروف ا�ستخدامها لأغرا�ض غري م�شروعة �أو ُي�شتَبه يف ا�ستخدامها لأغرا�ض غري م�شروعة) .ومن املمكن تطبيق هذا
الت�شعب على ال�سالئف اخلا�ضعة للمراقبة الدولية والكيمياويات غري املجد َولة.
النهج الثنائي ُّ
وتدعو الهيئة احلكومات �إىل اال�ستمرار يف التعاون فيما بينها ومع الهيئة �ضمن الإطار الزمني املحدد ،و�إىل
و�ضع مفاهيم جديدة مع ًا جلعل مراقبة ال�سالئف مالئمة للم�ستقبل واحلد من تد ُّفق الكيمياويات التي ت�صل �إىل
املختربات ال�سرية.
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متهيد
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة  1988من الهيئة
ت�ستوجب اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة ِّ
االتار غري امل�شروع يف ِّ
املخدرات عن تنفيذ املادة  12من االتفاقية ،و�أن ت�ستعر�ض
تقدم تقرير ًا �سنو ًّيا �إىل جلنة ِّ
املخدرات �أن ِّ
الدولية ملراقبة ِّ
اللجنة دور ًّيا مدى كفاية ومالءمة اجلدولني الأول والثاين من االتفاقية.
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ،تقريرها
وقد �أَع َّدت الهيئة� ،إىل جانب تقريرها ال�سنوي ومن�شوراتها التقنية الأخرى عن ِّ
عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية �سنة  ،1988وفق ًا للحكمني التاليني الواردين يف املادة  23من تلك االتفاقية:
ُ -١ت ِع ُّد الهيئة تقرير ًا �سنو ًّيا عن �أعمالها يت�ض َّمن حتلي ًال للمعلومات املتوفرة لديها ،ويف حاالت منا�سبة ،بيان ًا
بالإي�ضاحات� ،إن ُو ِجدت ،املق َّدمة �أو املطلوبة من الأطراف ،بالإ�ضافة �إىل �أية مالحظات �أو تو�صيات ترغب الهيئة يف
تقدميها .وللهيئة �أن ُت ِع َّد ما تراه الزم ًا من املعلومات الإ�ضافية .و ُتق َّدم التقارير �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
عن طريق اللجنة التي قد ُتبدي من التعليقات ما تراه مالئماً.
العام ال َ
أطراف بتقارير الهيئة ثم ين�شرها يف وقت الحق .وعلى الأطراف �أن ت�سمح بتوزيعها
 -٢يوافي الأم ُني ُ
دون قيد.
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املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ��������������1988
من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف ِّ
املواد املدرجة يف اجلدولني الأول والثاين من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف
ال�سابع-
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة ���������������������������������������������������������������� 1988
ِّ
املخدرة وامل�ؤ ِّثرات العقلية على نحو غري م�شروع ������������������
الثامن   -ا�ستعمال املواد املُجد َولة يف �صنع العقاقري ِّ
اال�ستعماالت امل�شروعة للمواد املدرجة يف اجلدولني الأول والثاين من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
التا�سع-
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية �����������������������������������������������1988
ِّ
االتار غري امل�شروع يف ِّ
للمخدرات
العا�شر    -الأحكام التعاهدية املتعلقة مبراقبة املواد التي يكرث ا�ستخدامها يف ال�صنع غري امل�شروع
ِّ
وامل�ؤ ِّثرات العقلية����������������������������������������������������������������������������������������������
احلادي ع�شر -املجموعات الإقليمية �����������������������������������������������������������������������������������������
.الأ�شكال
مدى اكتمال تقدمي اال�ستمارة  Dمن جانب الدول الأطراف يف اتفاقية �سنة  ،1988للفرتة �� 2017-2013
الأول-
الثاين   -واردات ال�سودو�إيفيدرين التي �أبلغت عنها اجلمهورية العربية ال�سورية يف اال�ستمارة ����� ٢٠١٧-٢٠١٢ ،D
الثالث   -واردات ال�سودو�إيفيدرين �إىل اليمن امل�ش َعر بها من جانب البلدان امل�صدرة عرب نظام
"بن �أونالين"���������������������������������������������������������������������������٢٠١٨-٢٠١٤ ،
امل�سجلة يف عداد م�ستعملي نظام "بن �أونالين" والتي ا�ستظهرت بالفقرة الفرعية �( 10أ) من
الرابع   -احلكومات َّ
املادة  12من اتفاقية �سنة  ،1988ح�سب املنطقة ،حتى  1ت�شرين الثاين/نوفمرب �������������������� 2018
اخلام�س  -كميات امل�ستح�ضرات املحتوية على ال�سودو�إيفيدرين التي �أُبلغ عرب نظام "بن �أونالين" عن ت�صديرها
�إىل العراق����������������������������������������������������������������������������� ٢٠١٨-٢٠١٤ ،
امل�ضبوطات من الإيفيدرين وال�سودو�إيفيدرين (جمتمعة) ،التي �أبلغت الهند عنها يف اال�ستمارة D
ال�ساد�س-
ويف التقارير الوطنية���������������������������������������������������������������������٢٠١٨-٢٠١٣ ،
ال�سابع    -احلوادث التي ا�شتملت على مواد الألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل والألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد وميثيل
�ألفا-فينيل�-أ�سيتو�أ�سيتات والتي �أبلغ عنها عن طريق نظام الإخطار بحوادث ال�سالئف������٢٠١٨-٢٠١٢ ،
الثامن    -الطرائق املتبعة يف ال�صنع غري امل�شروع للميثامفيتامني ،ح�سبما ا�ستبانته الفحو�ص الت�شخي�صية اجلنائية
لعينات امليثامفيتامني من الواليات املتحدة الأمريكية واملك�سيك املقدمة للتحليل�������������٢٠١٨-٢٠١٥ ،
التا�سع    -امل�ضبوطات من حم�ض فينيل اخلل و�إ�سرتاته ،ومن البنزالدهيد التي �أبلغت عنها املك�سيك يف اال�ستمارة ،D
������������������������������������������������������������������������������������������ ٢٠١٧-٢٠٠٩
العا�شر    -امل�ضبوطات من امليثامفيتامني و�سالئف امليثامفيتامني والكافيني يف ميامنار���������������� ٢٠١٧-٢٠٠٨ ،
احلادي ع�شر -امل�ضبوطات من بدائل -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون يف بالغات بوا�سطة نظام
"بيك�س" واملبلَّغ عنها يف اال�ستمارة ������������������������������������������������������2018-2013 ،D
الثاين ع�شر -امل�ضبوطات من كلوريد الكال�سيوم يف �أمريكا اجلنوبية التي �أبلغت عنها احلكومات يف اال�ستمارة ،D
 ،٢٠١٧-٢٠١٣وحكومة �إكوادور������������������������������������������������������������������ ٢٠١٨ ،
الثالث ع�شر -املذيبات من الأ�سيتات التي �أبلغت عن �ضبطها بلدان يف �أمريكا اجلنوبية يف اال�ستمارة ٢٠١٧-٢٠٠٨ ،D
و�صنع الكوكايني املحتمل يف كولومبيا������������������������������������������������������٢٠١٦-٢٠٠٨ ،
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الرابع ع�شر -م�ضبوطات �أنهيدريد اخلل التي �أبلغت عنها حكومات بلدان يف غرب �آ�سيا يف اال�ستمارة ��� ٢٠١٧-٢٠١١ ،D
اخلام�س ع�شر�-أعداد الكيمياويات املدرجة يف اجلدول الأول واجلدول الثاين من اتفاقية �سنة  ١٩٨٨ويف القائمة املحدودة
املخدرات،
للمواد غري املجدولة اخلا�ضعة ملراقبة دولية خا�صة ال�صادرة عن الهيئة الدولية ملراقبة ِّ
الفرتة ������������������������������������������������������������������������������������ ٢٠١٨-١٩٨٨
اخلرائط
 -1اال�ستعمال الن�شط لنظام "بن �أونالين" ،ح�سب الن�سبة املئوية للإ�شعارات ال�سابقة للت�صدير املطَّ لع عليها ،لعام ��� ٢٠١٧
  -٢امل�ضبوطات والأن�شطة غري امل�شروعة امل�شتبه فيها ذات ال�صلة ب�أنهيدريد اخلل ،ا�ستناد ًا �إىل املعلومات التي قدمتها
احلكومات يف اال�ستمارة  ،Dعرب نظام "بيك�س" ونظام "بن �أونالين" ويف �إطار م�شروع "كوهيجن"�������� ٢٠١٨-٢٠١٦ ،
الإطارات
-1
-2
-3
-4

االتار يف �أنهيدريد اخلل�������������������������������������������������
ا�ستعمال نظام "بيك�س" لتحديد �سمات عمليات ِّ
حكم املحكمة الوطنية العليا يف �إ�سبانيا يف عام ����������������������������������������������������������������� ٢٠١٧
املي�سرة بالإنرتنت �����������������������������������������������������������������������������������������
 جتارة ال�سالئف َّ
 مواطن الق�صور املد َركة يف جمال مراقبة ال�سالئف التي رمبا �س َّهلت ات�ساع نطاق ت�سريب �أنهيدريد اخلل يف
الفرتة �������������������������������������������������������������������������������������������������٢٠١٧-٢٠١٦
�  -5أنواع ال�سالئف "املح َّورة" ��������������������������������������������������������������������������������������������
 -6الإر�شادات التوجيهية املن�صو�ص عليها يف اتفاقية �سنة ���������������������������������������������������������� ١٩٨٨

اجلدول
الدول الأطراف التي مل تقدم تقارير الإبالغ ح�سبما هو مطلوب مبوجب الفقرة  12من املادة  12من اتفاقية �سنة 1988
عن عام ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2017
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ملحوظات �إي�ضاحية
ال تنطوي احلدود والأ�سماء املب َّينة والت�سميات امل�ستخدمة يف اخلرائط الواردة يف هذا املن�شور على � ِّأي �إقرار �أو قبول
ر�سمي من جانب الأمم املتحدة.
وال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور ،وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ضمنها ،على الإعراب عن � ِّأي ر�أي كان
من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين ل ِّأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة
فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
و ُي�شار �إىل البلدان واملناطق بالأ�سماء التي كانت م�ستخدمة ر�سم ًّيا وقت جمع البيانات ذات ال�صلة.
متعددة ،مبا يف ذلك اال�ستمارة D
وقد ا�س ُتمِ َّدت البيانات امل�ستخدَمة لإعداد هذا التقرير من م�صادر حكومية ِّ
للمخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية)؛ ونظام
يكث ا�ستعمالها يف ال�صنع غري امل�شروع
(دال) (املعلومات املتعلقة باملواد التي ُ
ِّ
الإ�شعارات ال�سابقة للت�صدير باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر (نظام "بن �أونالين")؛ ونظام الإخطار بحوادث ال�سالئف
("نظام بيك�س")؛ والنتائج املحققة يف �إطار م�شروع "بريزم" وم�شروع "كوهيجن" ،وهما مبادرتان دوليتان للعمل
للمخدرات اال�صطناعية ("بريزم") والكوكايني والهريوين
ب�ش�أن الكيمياويات التي ُت�ستعمل يف ال�صنع غري امل�شروع
ِّ
("كوهيجن")؛ واالت�صاالت الر�سمية مع ال�سلطات الوطنية املخت�صة والتقارير الوطنية الر�سمية عن حالة مراقبة
املخدرات وال�سالئف.
ِّ
و ُي�شار �إىل البيانات املق َّدمة يف اال�ستمارة  Dح�سب ال�سنة التقوميية التي تنطبق عليها تلك البيانات ،ما مل ُيح َّدد
خالف ذلك؛ واملوعد النهائي للإبالغ عن البيانات هو  30حزيران/يونيه من ال�سنة التالية .وفرتة الإبالغ عن البيانات
ُ
امل�ستمدة من نظام "بن �أونالين" ونظام "بيك�س" هي من  ١ت�شرين الثاين/نوفمرب � ٢٠١٧إىل  ١ت�شرين الثاين/نوفمرب
متعددةُ ،ت�ستخدَم
 ،٢٠١٨ما مل ُيح َّدد ُ
خالف ذلك .ويف احلاالت التي ُت�ستخدم فيها بيانات نظام "بن �أونالين" ل�سنوات ِّ
ال�سنوات التقوميية .و ُق ِّدمت معلومات �إ�ضافية من خالل منظمات �إقليمية ودولية �شريكة ،ح�سبما هو مذكور يف التقرير.
وبخ�صو�ص البيانات عن امل�ضبوطات ،ينبغي �أال يغيب عن ذهن القارئ � َّأن حجم امل�ضبوطات املبلَّغ عنها ُي ِّبي عموم ًا
املعي .و ُي�ضاف �إىل ذلك �أن ال�ضبطيات
م�ستوى مقاب ًال من التنظيم الرقابي والعمل على �إنفاذ القانون يف ذلك الوقت َّ
كثري ًا ما تكون نتيجة للتعاون يف �إنفاذ القانون فيما بني عدة بلدان (مثالً ،من خالل عمليات الت�سليم املرا َقب) ،ولذا
معي� ،أو �أن ُيبا َلغ يف تقدير �أهميتها لدى تقييم
ينبغي �أال ُي�ساء تف�سري حدوث ال�ضبطيات و�أحجام امل�ضبوطات يف بلد َّ
لالتار بال�سالئف.
دور البلد املعني يف احلالة العامة ِّ
وعندما ترد الإ�شارة �إىل "�أطنان" فاملق�صود بها الأطنان املرتية ،ما مل ُيذكر خالف ذلك.
وا�س ُتخدمت يف هذا التقرير املخت�صرات التالية:

�-4أنيلينو-N-فينيتيل بيبرييدين ()ANPP
		
�أنيلينو فينيتيل بيبرييدين
الفينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد		�ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد (-2فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد) ()APAA
		�ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل ()APAAN
الفينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل
غاما-بوتريوالكتون ()GBL
			
غاما-بوتريوالكتون
حم�ض غاما هيدروك�سي الزبد ()GHB
		
حم�ض غاما هيدروك�سي بوترييك
ميثيل �ألفا-فينيل�-أ�سيتو�أ�سيتات ()MAPA
		
ميثيل�ألفا-فينيل�-أ�سيتو�أ�سيتات
-4،3ميثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني (�( )MDMAإك�ستا�سي)
		
ميثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني
-4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون ()4,3-MDP-2-P
		
ميثيلني ديوك�سي فينيل بروبانون
		�إ�سرت ميثيل مادة -4،3ميثيلني ديوك�سي
-4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل
-2بروبانون حم�ض ميثيل غلي�سيديك فينيل-2-بروبانون حم�ض ميثيل غلي�سيديك-Nفينيتيل-4-بيبرييدون ()NPP
			
الفينيتيل بيبرييدون
-1فينيل-2-بروبانون ()P-2-P
			
الفينيل بروبانون
 -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل  -2-بروبانون حم�ض ميثيل غلي�سيديك ()P-2-P
			
امليثيل غلي�سيدات
نظام الإ�شعارات ال�سابقة للت�صدير باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر ()PEN Online
			
نظام "بن �أونالين"
نظام الإخطار بحوادث ال�سالئف ()PICS
			
نظام "بيك�س"

xi

ملخ�ص
�إن ُ�صنع ال�سالئف "املح َّورة" دومنا وجود �أغرا�ض ا�ستعمال م�شروعة ،بل �إعدادها حتديد ًا من �أجل االحتيال على
ال�ضوابط الرقابية هو واحد من �أهم التحديات التي تواجه املراقبة الدولية لل�سالئف يف العام الذي ي�صادف منا�سبة
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
الذكرى ال�سنوية الثالثني العتماد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اال ِّ
جتار غري امل�شروع يف ِّ
ل�سنة .1988
املخدرات ف�ص ًال موا�ضيع ًّيا
ويخ�ص�ص هذا التقرير عن ال�سالئف لعام  2018ال�صادر عن الهيئة الدولية ملراقبة ِّ
ِّ
َ
املالحظة ،ويقدم حتلي ًال للأ�سباب الكامنة خلفها .كما �أن
االتار
خا�ص ًا لهذا التطور؛ في�س ِّلط ال�ضوء على اجتاهات ِّ
يبينان
ا�ستعرا�ض ثالثة من ال�سالئف "املح َّورة" ،والتو�صية ب�إدراجها يف اجلدول الأول من اتفاقية �سنة � ،1988أمران ِّ
�أي�ض ًا � َّأن على احلكومات �أنْ تبادر على نحو ا�ستباقي يف اقرتاح �إخ�ضاع مواد كيميائية للمراقبة الدولية.
ويف الوقت نف�سه� ،أُحرز مزيد من التقدم يف ر�صد التجارة الدولية بهذه املواد ويف مراقبة املواد الكيميائية ال�ستة
والع�شرين ( )26املدرجة حالي ًا يف اجلدولني الأول والثاين من اتفاقية �سنة  .1988وهناك الآن  189دولة طرف ًا يف
اتفاقية �سنة  ،1988ومل تبق �سوى ثماين دول (خم�س يف �أوقيانو�سيا وثالث يف �أفريقيا) ما زال عليها �أنْ ت�صبح �أطراف ًا
يف االتفاقية املذكورة ،مما ي�ضمن حتقيق االن�ضمام العاملي �إليها .وقد طلبت مائة وثالث ع�شرة حكومة تلقي �إ�شعارات
امل�سجلني يف
م�سجلة يف عداد امل�ستعملني َّ
�سابقة للت�صدير قبل �إمتام ت�صدير ُمزمع �إىل �أرا�ضيها؛ وهناك  162حكومة َّ
امل�سجلة بع�ضها بع�ض ًا على نحو ا�ستباقي ب�ش�أن حوايل 3 000
نظام "بن �أونالين" ،الذي ُتع ِلم من خالله احلكومات َّ
�شحنة من ال�سالئف املجدولة ،من ال�شحنات املقرتحة يف التجارة الدولية كل �شهر .وبف�ضل ذلك ،ق َّل عدد عمليات
الت�سريب من جمال التجارة الدولية.
االتار بال�سالئف ،حدث بع�ض االنخفا�ض يف نوعية البيانات املق َّدمة �إىل الهيئة مبقت�ضى االتفاقية.
ويف ما يخ�ص ِّ
وبالن�سبة �إىل عام  ،2017فمع �أنّ  120دولة طرف ًا ق َّدمت ا�ستمارة الإبالغ ال�سنوي الإلزامي عن ال�سالئف (اال�ستمارة ،)D
ف�إن املعلومات املق َّدمة كانت ،يف بع�ض احلاالت ،ناق�صة .وهذا يع ِّقد اجلهود التي تبذلها الهيئة من �أجل �إجراء
حتليل �شامل لالجتاهات اخلا�صة بال�سالئف على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي ،وا�ستبانة مواطن ال�ضعف ،والتو�صية
ب�إجراءات ت�صحيحية يف هذا ال�صدد.
االتار يف �سالئف امليثامفيتامني يف �شرقي وجنوب �شرقي �آ�سيا ،ويف �سالئف
وهناك ثغرات يف املعلومات املتاحة عن ِّ
االتار يف مواد الكوكايني الكيميائية يف �أمريكا اجلنوبية .وقد
الأمفيتامني ("الكبتاغون") يف غربي �آ�سيا ،وكذلك ِّ
الحظت الهيئة ،يف جميع املناطق ،تفاوت ًا بارز ًا بني امل�ضبوطات من ال�سالئف الرئي�سية وما يقابلها من املنتجات
النهائية ،ويف بع�ض احلاالت لفرتات مط َّولة من الزمن .واالفرتا�ض يف هذا ال�صدد ب�ش�أن جميع املناطق �أنّ �صنع
يغذيه ت�سريب الكيمياويات من قنوات التوزيع املحلية (حيث يجري هذا
العقاقري
واملخدرات على نحو غري م�شروع ِّ
ِّ
الت�سريب �إما يف بلد ال�صنع غري امل�شروع نف�سه و�إما من �أي بلد �آخر؛ ويف هذه احلالة الثانيةُ ،ت�س َّرب الكيمياويات �أو ًال ثم
ُته َّرب �إىل بلد ال�صنع غري امل�شروع) .علم ًا ب�أنه ال توجد �سوى معلومات جزئية متاحة ،وخ�صو�ص ًا عن ا�ستعمال بدائل
التدخل الف َّعال يف هذا ال�صدد.
املواد الكيميائية املجد َولة ،مما يح ّد من �إمكانيات عمليات ُّ
باالجتار بال�سالئف يف �أوروبا ويف �أنحاء من �أمريكا ال�شمالية
ولكنْ على النقي�ض من ذلك ،ف�إن الو�ضعية اخلا�صة
ِّ
مفهومه �أكرث؛ ففي تلك املناطقُ ،يخ�ص�ص املزيد من املوارد وكذلك واالنتباه من �أجل مراقبة املواد الكيميائية .وتوجد
�إمدادات ملحوظة الداللة من ال�سالئف "املح َّورة" غري املجد َولة ،مبا فيها �سل�سلة من املواد ذات ال�صلة بها كيميائ ًّيا،
واملخدرات اال�صطناعية على نحو غري م�شروع .ويجري حالي ًا اختبار �أدوات مبتكرة من
تغذي جمال �صنع العقاقري
ِّ
ِّ
�أجل مواجهة هذه الو�ضعية ،ومنها مث ًال الن�ص ال�شرطي "ال�شامل لكل احلاالت" الوارد يف الت�شريعات الأوروبية ،وقائمة
الكيمياويات غري املجد َولة التي هي بال �أغرا�ض ا�ستعمال م�شروعة معلومة .ونظام الإخطار بحوادث ال�سالئف "النظام
بيك�س" ،والذي ي�ستخدمه امل�س�ؤولون املعنيون من حوايل  110بلدان و�أقاليم ،يو ِّفر �آلية عاملية للإنذار املب ِّكر ب�ش�أن
الكيمياويات"املح َّورة" امل�ستجدة.
وقد �ساعد �أي�ض ًا النظامان "بيك�س" و"بن �أونالين" على حتديد قوا�سم م�شرتكة بني احلاالت اخلا�صة باملادة �أنهيدريد
اخلل التي ُ�صودفت يف عامي  2016و ،2017حينما ُ�س ِّربت هذه املادة على نطاق كبري احلجم .ونتيجة لذلك� ،أخذ
عدد من البلدان يجري ا�ستق�صاءات �ساعدت على ا�ستبانة مواطن ال�ضعف يف اللوائح التنظيمية الوطنية اخلا�صة
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املتعهدين املعنيني ،وكذلك التنا�سب يف الر�سوم
بال�سالئف �أو يف تنفيذها ،فيما يخ�ص على �سبيل املثال ت�سجيل ِّ
الإدارية .غري �أن النجاح يف تلك اال�ستق�صاءات يت�أثر �سلب ًّيا بال�صعوبات التي تواجهها احلكومات يف تبادل املعلومات
العملياتية يف الوقت املنا�سب.
الت�شعب ،فمن ناحية ،من املهم موا�صلة �صقل
ومن �أجل الت�صدي للتحديات املقبلة ،ميكن النظر يف اتباع نهج ثنائي ُّ
اللوائح التنظيمية والآليات احلالية وحت�سني تنفيذها؛ ومن ناحية ثانية ،ف�إن من �ش�أن � ّأي نهج من هذا القبيل �أن يتطلب
ا�ستنباط �أفكا ٍر جديدة يف الت�صدي للعدد املتنامي من الكيمياويات "املح َّورة" ،لأنها ال تخ�ضع بي�سر للر�صد يف تدفقات
التجارة امل�شروعة ،لأنها لي�ست ذات �أغرا�ض ا�ستعمال م�شروعة ،ولي�ست متداولة يف التجارة على نحو م�شروع .و�إن
الهيئة على �أهبة اال�ستعداد� ،ضمن نطاق الوالية امل�سندة �إليها� ،أن توا�صل بن�شاط تقدمي الدعم �إىل احلكومات يف
واملخدرات على نحو غري م�شروع.
احلد من �إتاحة املواد الكيميائية لغر�ض �صنع العقاقري
ِّ
م�ساعيها الرامية �إىل ِّ
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�أوالً -مقدمة
يلخ�ص هذا التقرير الإجراءات التي اتخذتها احلكومات
-١
ِّ
املخدرات منذ ن�شر تقرير عام  2017عن
والهيئة الدولية ملراقبة ِّ
ال�سالئف )1(،من �أجل منع ت�سريب الكيمياويات وتنفيذ �أحكام
املخدرات
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة ِّ
االتار غري امل�شروع يف ِّ
وامل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة .1988
()

 -٢ويبد�أ الف�صل الثاين بتبيان الأن�شطة املنفذة خالل الفرتة
امل�شمولة بالتقرير فيما يخ�ص جدولة املواد .ويت�ضمن اجلزء املتبقي
من الف�صل الثاين بيانات �إح�صائية ومعلومات �أخرى عن الإجراءات
التي اتخذتها احلكومات وعن حالة تنفيذ الأدوات والآليات التي
تن�سقها الهيئة مل�ساعدة احلكومات يف تنفيذ �أحكام املادة
توفرها �أو ِّ
 ١٢من اتفاقية �سنة .١٩٨٨
ويقدم الف�صل الثالث ملحة عامة عن االجتاهات والتطورات
-٣
ِّ
واالتار
الرئي�سية يف التجارة امل�شروعة يف فرادى املواد الكيميائية ِّ
بها وا�ستعمالها لأغرا�ض غري م�شروعة .ويت�ضمن الف�صل ملخ�ص ًا
لل�ضبطيات وحاالت ال�شحنات امل�شبوهة والتي مت �إيقافها ،وعمليات
املخدرات
الت�سريب �أو حماوالت الت�سريب ،والأن�شطة املرتبطة ب�صنع ِّ
ب�صفة غري م�شروع.
 -٤وجري ًا على املمار�سة امل َّتبعة منذ عام ُ ،2011يعالج التقرير
مبزيد من التعمق مو�ضوع ًا حمور ًّيا واحد ًا ذا �صلة بال�سالئف.
واملو�ضوع املحوري الذي يجري بحثه يف الف�صل الرابع من تقرير
هذا العام هو انت�شار ال�سالئف "املح َّورة" غري املجد َولة ،واخليارات
املتاحة للت�صدي لها على ال�صعيد الدويل .و ُي�س ِّلط التقرير ال�ضوء
على تو�صيات وا�ستنتاجات حمددة م�ض َّمنة يف جميع �أجزائه
من �أجل تي�سري اتخاذ احلكومات �إجراءات حمددة ُبغية منع
()2
الت�سريب.
()

وتقدم املرفقات من الأول �إىل احلادي ع�شر امللحقة بالتقرير
-٥
ِّ
�إح�صائيات حم َّدثة ومعلومات عملية لكي ت�ستخدمها ال�سلطات
الوطنية املخت�صة .وهذه املرفقات غري مدرجة يف الن�سخ املطبوعة
من هذا التقرير ،ولكنها متاحة يف املوقع ال�شبكي للهيئة.

(.E/INCB/2017/4)1
()2ميكن االطالع يف موقع الهيئة ال�شبكي ( )www.incb.orgعلى جمموعة
التو�صيات التي �أ�صدرتها الهيئة خالل ال�سنوات ال�سابقة ب�ش�أن املراقبة الدولية
لل�سالئف.
1

ثانياً -الإجراءات التي
اتخذتها احلكومات والهيئة
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات
�ألف -نطاق املراقبة
 -٦يف كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠١٧اقرتحت حكومة الأرجنتني
املن�شطات الأمفيتامينية يف جدويل
�إدراج ثالث من �سالئف ِّ
اتفاقية �سنة  .١٩٨٨وعم ًال بالفقرة  ٣من املادة  ١٢من اتفاقية
�سنة  ،1988دعا الأمني العام بعد ذلك احلكومات �إىل تقدمي
تعليقاتها ب�ش�أن هذا االقرتاح .وقد وردت �إجابات من  ٥٠حكومة،
بيد �أن العديد منها مل يت�ضمن �سوى معلومات حمدودة .ومع
ذلك� ،أجرت الهيئة تقييم ًا للمواد الكيميائية الثالث على �أ�سا�س
املخدرات بالنتائج التي
املعلومات املتاحة .وقامت ب�إبالغ جلنة
ِّ
تو�صلت �إليها ،و�أو�صت ب�إدراج املادتني الفينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد
و-4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون ميثيل غلي�سيدات (�إ�سرت
امليثيل ملادة -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون حم�ض ميثيل
غلي�سيديك) يف اجلدول الأول من اتفاقية �سنة  .١٩٨٨و�أو�صت الهيئة
كذلك بعدم �إدراج حم�ض الهيدريوديك يف جدويل االتفاقية .و�سوف
ت�صوت اللجنة على تو�صيات الهيئة يف �آذار/مار�س .٢٠١٩
 -٧والحظت الهيئة ،يف تقييمها ملادة -4،3ميثيلني ديوك�سي
فينيل-2-بروبانون ميثيل غلي�سيدات (املادة التي اقرتحت الأرجنتني
جدولتها)� ،أن ملح ال�صوديوم ملادة -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-
-2بروبانون حم�ض ميثيل غلي�سيديك كان وال يزال ُي�ض َبط بكميات
كبرية ،مبا يف ذلك يف خمتربات �سرية .وبالنظر �إىل الت�شابه الكبري
جدا بني خ�صائ�ص ملح ال�صوديوم وتركيبة امليثيلني ديوك�سي
ميثامفيتامني واملواد ذات ال�صلة ،ترى الهيئة �أن جدولة مادة
-4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون ميثيل غلي�سيدات وحدها قد
ال تكون كافية� ،إذ من املرجح �أن ي�ؤدي ذلك �إىل االنتقال بب�ساطة �إىل
زيادة ا�ستخدام ملح ال�صوديوم ،ورمبا غري ذلك من الأمالح �أي�ضاً.
 -٨ولذلكْ � ،إذ ُيو�ضع يف احل�سبان �أن نطاق اجلدولني الأول والثاين
من اتفاقية �سنة  ١٩٨٨ميتد تلقائيا لي�شمل �أمالح املواد املدرجة فيهما
كلما كان وجود هذه الأمالح ممكن ًا ،ارت�أت الهيئة �أنه ينبغي �أي�ض ًا
�إدراج ال�شكل احلم�ضيْ � ،أي -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون
حم�ض ميثيل غلي�سيديك ،يف �أحد جدويل اتفاقية �سنة  .1988ويف وقت
الحق ،يف �آب� /أغ�سط�س� ،٢٠١٨ أر�سلت الهيئة �إخطار ًا تكميل ًّيا �إىل
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الأمني العام لل�شروع ر�سم ًّيا يف �إجراءات جدولة احلم�ض و�أمالحه.
وا�ستنادا �إىل املعلومات التكميلية الواردة من احلكومات ،قدمت الهيئة
تو�صيتها ب�ش�أن اجلدولة الدولية للمادة -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-
-2بروبانون حم�ض ميثيل غلي�سيديك ،لكي تنظر فيها اللجنة يف �آذار/
مار�س .٢٠١٩
()3

()

املن�سق رمز فريد ل ٍّأي من
 -٩ومل ُي َنح حتى الآن يف النظام َّ
الكيمياويات املعنية .و�إذ ت�ضع الهيئة يف اعتبارها مدة الدورة الزمنية
املن�سق لتو�صيف ال�سلع الأ�سا�سية وترميزها ،ف�إنها
لت�سميات النظام َّ
ت�شجع احلكومات على �أن تعتمد ،طوعاً ،باال�ستناد �إىل ت�سميات
ِّ
()4
املن�سق ،رموزاً تعريفية متمايزة وم�ؤقتة.
النظام
َّ
()

باء  -االن�ضمام �إىل اتفاقية �سنة 1988
 -١٠حتى  1ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2018كانت  189دولة قد
�ص َّدقت على اتفاقية �سنة � 1988أو ان�ضمت �إليها �أو �أقرتها ،و�أقرها
ر�سم ًّيا االحتاد الأوروبي (نطاق االخت�صا�ص :املادة .)12
 -١١ومنذ �صدور تقرير الهيئة عن ال�سالئف لعام � ،٢٠١٧أودعت
دولة فل�سطني(� )5إخطار ان�ضمامها �إىل االتفاقية يف  ٢٩كانون
الأول/دي�سمرب  .٢٠١٧ونتيجة لذلك ،وبعد مرور  ٩٠يوما على
تاريخ الإيداعْ � ،أي يف � ٢٩آذار/مار�س  ،٢٠١٨دخلت االتفاقية حيز
النفاذ بالن�سبة لدولة فل�سطني .ومل ت�صبح بع ُد الدول الثماين التالية
(ح�سب املنطقة) �أطراف ًا يف االتفاقية:
()

�أفريقيا (ثالث دول) :جنوب ال�سودان وال�صومال وغينيا
اال�ستوائية
�أوقيانو�سيا (خم�س دول) :بابوا غينيا اجلديدة وباالو وتوفالو
وجزر �سليمان وكرييبا�س

جيم -تقدمي تقارير الإبالغ �إىل الهيئة وفقاً
للمادة  12من اتفاقية �سنة 1988
 -١٢مبقت�ضى الفقرة  12من املادة  12من اتفاقية �سنة 1988
تقدم �سنو ًّيا �إىل الهيئة معلومات
َّ
يتعي على الدول الأطراف �أن ِّ
بخ�صو�ص الكميات امل�ضبوطة من املواد املدرجة يف اجلدولني
ويتعي على
الأول والثاين من االتفاقية وم�صدرها �إن كان معلوماًَّ .
الأطراف �أي�ض ًا �أن تقدم معلومات عن �أية مواد �أخرى غري مدرجة
يتبي �أنها ا�س ُتخدمت يف ال�صنع
يف اجلدول الأول �أو اجلدول الثاين َّ
(�)3أعربت الهيئة �أي�ض ًا عن قلقها ب�ش�أن اال�ستعمال غري امل�شروع للإ�سرتات
غري �إ�سرت امليثيل الذي �أبلغت عنه حكومة الأرجنتني ،وعلى نحو �أعم ب�ش�أن انت�شار
ال�سالئف «املح َّورة» غري املجد َولة ،والتحديات ذات ال�صلة ،و�ضرورة �إجراء مناق�شة
�أو�سع نطاق ًا لل�سيا�سة العامة (انظر الف�صل الرابع لالطالع على التفا�صيل).
()4املنظمة العاملية للجمارك ،النظام املن�سق لتو�صيف ال�سلع الأ�سا�سية
وترميزهاWorld Customs Organization, Harmonized Commodity ،
).Description and Coding System, 6th ed. (Brussels, 2017
( )5منحت اجلمعية العامة ،يف قرارها  ،19/67امل�ؤرخ  29ت�شرين الثاين/
نوفمرب  ،2012فل�سطني مركز دولة مراقبة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة.

للمخدرات �أو امل�ؤ ِّثرات العقلية ،وكذلك عن �أ�ساليب
غري امل�شروع
ِّ
الت�سريب وال�صنع غري امل�شروع.
 -١٣وبغية م�ساعدة احلكومات يف توفري هذه البيانات ،تر�سل الهيئة
�إىل جميع احلكومات ا�ستبيان ًا �سنو ًّيا ( ُيعرف باال�ستمارة .)D
وكان املوعد النهائي لتقدمي الردود على ا�ستبيان عام 2017
هو  30حزيران/يونيه  ،2018مع �أن الهيئة وا�صلت الت�شجيع على
تقدميها يف وقت �أبكر ( 30ني�سان�/أبريل) من �أجل �إتاحة وقت كاف
لتزويدها ب� ِّأي تو�ضيح الزم للمعلومات الواردة.
 -١٤وحتى  ١ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٨كان ما جمموعه 120
دولة طرف ًا قد قدمت اال�ستمارة  Dعن عام  ،٢٠١٧مقابل  ٨٤دولة
طرف ًا يف  ٣٠حزيران/يونيه  .٢٠١٨ويف حني كان معدل التقدمي
امل�سجل حتى  ٣٠حزيران/يونيه هو الأعلى يف ال�سنوات اخلم�س
َّ
امل�سجل يف نهاية دورة الإبالغ من بني �أدنى
املا�ضية ،كان املعدل
َّ
امل�سجلة يف ال�سنوات الأخرية .ومل تقدم �ست و�ستون دولة
املعدالت َّ
()7
طرف ًا يف اتفاقية �سنة  2018اال�ستمارة  Dعن عام  .٢٠١٧ومن
بني هذه الدول ،ثمة دولتان (جزر مار�شال وغابون) مل تقدما ّ
قط
اال�ستمارة  ،Dو 32دولة طرف ًا مل تقم بذلك طيلة ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية (انظر اجلدول) .وترد يف املرفق الثاين معلومات �شاملة عن
تقدمي جميع احلكومات اال�ستمارة .D
()6

()

()

وي�سر الهيئة �أنه ،من بني الدول الأطراف التي مل تقدم اال�ستمارة
-١٥
ُّ
 Dلأكرث من عام على التوايل ،ا�ست�أنفت بليز وبوت�سوانا وقطر تقدمي
تلك اال�ستمارة .وقدمت �أربع دول �أطراف اال�ستمارة  Dعن دورة الإبالغ
ال�سابقة (ال�سنة التقوميية  .)2016وال تزال الهيئة ت�شعر بالقلق �إزاء
عدد اال�ستمارات الناق�صة �أو الفارغة متاما التي تتلقاها ،و�إزاء م�س�ألة
املقدمة لال�ستمارات (وهي �سلطات
�أن �سلطات معينة من ال�سلطات ِّ
تنظيم رقابي يف كثري من الأحيان) تذكر �أنها ال حت�صل على املعلومات
املتعلقة بامل�ضبوطات من نظرياتها من ال�سلطات امل�س�ؤولة عن �إنفاذ
القوانني ،و�إزاء عدم قدرة احلكومات على حتديد ما �إذا كان هناك
�ضبطيات .وقد ا�ستمر هذا الو�ضع يف الت�أثري يف حتليل الهيئة للأمناط
واالجتاهات الإقليمية والعاملية لل�سالئف.
 -١٦ويف عام  ،٢٠١٧قدمت  79دولة طرف ًا تقارير �إبالغ عن �ضبط
مواد مدرجة يف اجلدول الأول �أو اجلدول الثاين من اتفاقية �سنة
( ١٩٨٨انظر ال�شكل الأول ،لالطالع على مزيد من التفا�صيل ،انظر
املرفق الثالث) .و ُتعرب الهيئة عن �أ�سفها لأنه ،على غرار ما حدث يف
املا�ضي ،مل ت�ستكمل �سوى قلَّة من تلك احلكومات تقاريرها باملعلومات
الإ�ضافية املطلوبة عن امل�ضبوطات من املواد غري املدرجة يف اجلدول
الأول �أو اجلدول الثاين  51حكومة� ،أي  43يف املائة من جميع الدول
املقدمة تقارير الإبالغ والبالغ عددها  120دولة طرفاً)
الأطراف ِّ
وعن �أ�ساليب الت�سريب وال�صنع غري امل�شروع ( 32حكومة� ،أي  27يف
()6ال�صيغة الأخرية من اال�ستمارة  Dمتاحة بلغات الأمم املتحدة الر�سمية
ال�ست يف املوقع ال�شبكي للهيئة.
()7مل يقدم الكر�سي الر�سويل و�سان مارينو اال�ستمارة  Dعلى نحو منف�صل
لأن بياناتهما مدرجة يف تقرير �إيطاليا .وباملثل ،ترد بيانات ليختن�شتاين يف تقرير
�سوي�سرا.

ثاني ًا -الإجراءات التي اتخذتها احلكومات والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّرات

  3

اجلدول -الدول الأطراف التي مل تقدم تقارير الإبالغ ح�سبما
هو مطلوب مبوجب الفقرة  12من املادة  12من اتفاقية �سنة
 1988عن عام 2017

املائة) .ولذلك ّ
حتث الهيئة جميع احلكومات التي ن َّفذت �ضبطيات
على �أن جتمع هذه املعلومات الإ�ضافية وتب ِّلغ عنها ،لأن ذلك
االتار بال�سالئف ومواطن
�ضروري لتحديد االجتاهات النا�شئة يف ِّ
ال�ضعف الكامنة يف تدابري املراقبة .وتلك املعرفة ،بدورها� ،ضرورية
ملنع حدوث عمليات ت�سريب يف امل�ستقبل يف جميع �أنحاء العامل.
 -١٧ويف اال�ستمارة  Dعن عام � ،٢٠١٧أبلغت  14حكومة عن �إيقاف
ما جمموعه �أكرث من � ٢٠٠شحنة� ،شملت  15مادة من الكيمياويات
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املدرجة يف اجلدولني الأول والثاين .و�أبلغت ال�صني عن� إيقاف
� ١٧١شحنة بلغت كميتها ما جمموعه  ٦٧ ٥٠٠طن من الكيمياويات
ال�سليفة )8(.وقد �أُو ِقفت لأ�سباب �إدارية غالبية ال�شحنات التي �أُب ِلغت
بها الهيئة .وترد يف الأق�سام الفرعية ذات ال�صلة من الف�صل الثالث
�أدناه مناق�شة م�س�ألة ال�شحنات املوقوفة التي كانت يف الواقع حماوالت
وت�شجع الهيئة احلكومات على �ضمان توجيه
�شروع يف الت�سريب.
ِّ
انتبا ٍه يف التحقيقات �إىل حماوالت الت�سريب املوقوفة مياثل االنتباه
يوجه �إىل �ضبط املواد نف�سها ،لأن مثل تلك احلاالت ميكن �أن
الذي َّ
قيمة من �ش�أنها �أن ت�ؤدي� ،إذا ما مت الت�شارك
توفر معلومات ا�ستخبارية ِّ
فيها على ال�صعيد الدويل� ،إىل منع عمليات الت�سريب يف �أماكن �أخرى.
()

دال -الت�شريعات وتدابري املراقبة
 -١٨ي�ش ِّكل �إن�شاء وتعزيز تدابري املراقبة الوطنية املنا�سبة �أ�سا�س
الر�صد الفعال حلركة تداول ال�سالئف يف التجارة الدولية والتوزيع
ا�ستعي
املحلي على حد �سواء .وخالل الفرتة امل�شمولة بالتقريرُ ،
انتباه الهيئة �إىل التغيريات التالية يف تدابري املراقبة.
 -١٩يف كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠١٧قامت حكومة جمهورية
تنزانيا املتحدة بتعديل الت�شريعات بغية تو�سيع نطاق �سلطة الهيئة
املخدرات لت�شمل
املخدرات و�إنفاذ قوانني مراقبة ِّ
املعنية مبكافحة ِّ
باملخدرات ،مبا يف ذلك اجلرائم املت�صلة بت�سريب ال�سالئف
االتار
ِّ
ِّ
وحيازتها ب�صفة غري م�شروعة.
(China, National Narcotics Control Commission, Annual Report on)8
.Drug Control in China 2018 (Beijing, 2018), p. 28

   4تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ رات لعام 2018
وج ْد َولت ال�صني خم�س كيمياويات �سليفة يف عام � ٢٠١٧شملت
َ -٢٠
مادتي -Nفينيتيل-4-بيبرييدون ( )NPPو�-4أنيلينو-N-فينيتيل
بيبرييدين ( ،)ANPPومواد الربومني و-1فينيل-1-بروبانون
والكلورو�إيفيدرين .و�أ�صبحت ال�ضوابط الرقابية نافذة املفعول يف
� 1شباط /فرباير  .2018وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�صدرت ال�صني
تعميم ًا بعنوان "تعزيز �إدارة �أ�سطوانات الهيدروجني واملنع ال�صارم
املخدرات".
لت�سريبها �إىل قنوات �صنع ِّ
 -٢١و�أدخل االحتاد الرو�سي ،يف املر�سوم رقم  ٣٣٤امل�ؤرخ ٢٩
�آذار/مار�س  ،٢٠١٨عدد ًا من التعديالت على الفهار�س التي
و�ضعها لل�سالئف اخلا�ضعة للمراقبة ،اعتبار ًا من � ٢٧أيلول/
�سبتمرب  .٢٠١٨وعلى وجه التحديد� ،أُعيدت جدولة مادة ثنائي
فينيل �أ�سيتونيرتيل ،وهي من �سالئف امليثادون ،بنقلها من اجلدول
الثالث �إىل اجلدول الثاين يف الفهر�س الرابع؛ و�أُ�ضيفت مادتا
-Nفينيتيل-4-بيبرييدون ( )NPPو�-4أنيلينو-N-فينيتيل
بيبرييدين ( )ANPPوبع�ض ال�سالئف الأخرى للفينتانيل ونظائر
الفينتانيل �إىل اجلدول الأول يف الفهر�س الرابع؛ و�أُل ِغيت احلدود
الدنيا ملادة -1فينيل-2-نيرتوبروبني ،وهي �سليفة �أولية للأمفيتامني
والفينيل بروبانون.
 -٢٢ويف  ١٩حزيران/يونيه � ،٢٠١٨أق ّر برملان بوت�سوانا قانون
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية لعام ،٢٠١٨
ِّ
االتار غري امل�شروع يف ِّ
الذي ين�ص على جملة �أمور ومنها توفري الأ�سا�س القانوين لإن�شاء
املخدرات ومواءمة الت�شريعات
هيئة ُتعنى ب�إنفاذ قوانني مراقبة ِّ
الوطنية مع اتفاقية �سنة  .١٩٨٨وقد دخل ذلك القانون حيز النفاذ
يف  29حزيران/يونيه .2018
 -٢٣واعتبار ًا من � ١٣آب�/أغ�سط�س  ،٢٠١٨و�ضعت الأرجنتني عدد ًا
من ال�سالئف حتت املراقبة �أو الر�صد على ال�صعيد الوطني ،مبا يف
ذلك �سليفتان للفينتانيل هما -Nفينيتيل-4-بيبرييدون ( )NPPو-4
�أنيلينو-N-فينيتيل بيبرييدين ()ANPP؛ وال�سالئف واملواد الكا�شفة
للميثامفيتامني ،وهي �إ�سرتات حم�ض فينيل اخلل ،والفينيل �أ�سيتو
�أ�سيتاميد ،والكلورو�إيفيدرين ،والكلورو�سودو�إيفيدرين ،والنرتوميثان،
والفو�سفور الأحمر؛ والإيرغوكري�ستني ،وهي �سليفة حمتملة لثنائي
�إيثيالميد حم�ض اللي�سرجيك ()LSD؛ ومادة -4،3ميثيلني ديوك�سي
فينيل-2-بروبانون ميثيل غلي�سيدات ،وهي �سليفة �أولية ملادة
امليثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني ،وكانت جميعها مدرجة يف القائمة
الأوىل .و�أعادت الأرجنتني ت�صنيف التولوين وحم�ض الهيدريوديك
باعتبارهما من مواد القائمة الأوىل ،كما �أخ�ضعت للر�صد بيكربونات
ال�صوديوم والبوتا�سيوم و�سيانيد ال�صوديوم.
 -٢4و�أبلغت بع�ض البلدان الهيئ َة عن �إدخال تعديالت على
ت�شريعاتها الوطنية املتعلقة بالكيمياويات الأخرى التي �أ�ضيفت م�ؤخر ًا
�إىل اجلدول الأول من اتفاقية �سنة  ،١٩٨٨وهي مادتا �-4أنيلينو-N-
فينيتيل بيبرييدين ( )ANPPو-Nفينيتيل-4-بيبرييدون (،)NPP
اللتني دخلت جدولتهما حيز النفاذ يف  ١٨ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،٢٠١٧واملادة �ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل ( ،)APAANالتي
دخلت جدولتها حيز النفاذ يف  ٩ت�شرين الأول�/أكتوبر  .٢٠١٤ويف
جريت التعديالت
كثري من احلاالت ،ومبا يتعار�ض مع االتفاقية� ،أُ ِ

املذكورة بعد وقت طويل من تواريخ النفاذ الفعلية )9(.وحتى
 ١ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٨على حد علم الهيئة ،تخ�ضع
مادتا -Nفينيتيل-4-بيبرييدون ( )NPPو�-4أنيلينو-N-فينيتيل
بيبرييدين ( )ANPPللمراقبة الوطنية يف حوايل  ٦٠بلداً ،بعد
مرور �أكرث من عام واحد على دخول ال�ضوابط الرقابية الدولية
حتث الهيئة جميع احلكومات التي مل ت�ضع بع ُد
حيز النفاذ .لذا ُّ
ال�ضوابط الرقابية الالزمة �أن تفعل ذلك ،و�أن تقوم ب�إبالغها.
 -25ووفق ًا لقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،٢٩/١٩٩٢
تطبقها احلكومات على
ثمة معلومات عن نُظُ م الأذون التي ِّ
ا�سترياد وت�صدير املواد املدرجة يف اجلدولني الأول والثاين من
اتفاقية �سنة  ،١٩٨٨وكذلك عن تدابري املراقبة ال�سارية على
الكيمياويات الإ�ضافية اخلا�ضعة للمراقبة الوطنية ،وهي متاحة يف
حزمة املعلومات التي �أع َّدتها الهيئة عن مراقبة ال�سالئف ،وميكن
لل�سلطات الوطنية املخت�صة الو�صول �إليها يف املوقع ال�شبكي الآمن
اخلا�ص بالهيئة .وحر�ص ًا من الهيئة على التحديث امل�ستمر حلزمة
املعلومات التي تتيحها ب�ش�أن مراقبة ال�سالئف ،ف�إنها ت�شجع جميع
احلكومات على �إبالغها بانتظام بالتغيريات ذات ال�صلة التي تطر�أ
على ت�شريعاتها الوطنية ب�ش�أن ال�سالئف.
 -26وخالل الفرتة امل�شمولة بالتقرير ،تلقت الهيئة عدة طلبات
لتو�ضيح نطاق ال�ضوابط الرقابية جلدويل اتفاقية �سنة .١٩٨٨
وتعلقت هذه الطلبات مبا يلي�( :أ) اخلالئط التي حتتوي على مواد
مدرجة يف اجلدولني الأول والثاين من االتفاقية؛ (ب) البدائل
النظائرية للمواد املدرجة يف هذين اجلدولني� .أما فيما يخ�ص
مراقبة اخلالئط ،فتو ُّد الهيئة �أن ت�ؤكد من جديد ر�أيها الذي �أعربت
عنه يف تقريرها عن ال�سالئف لعام ْ � )10(،2004أي �أن تدابري املراقبة
املفرو�ضة على املواد املدرجة يف جدويل اتفاقية �سنة  1988ينبغي
�أن ت�سري �أي�ض ًا مبا�شر ًة على �أنواع اخلالئط التالية:
(�أ) التوليفات التي تكون فيها املكونات اال�ضافية (غري
املجد َولة) موجودة ك�إ�ضافات فح�سب ،مثل املواد احلافظة �أو
املثبتة؛
م�ضادات الت�أك�سد �أو املواد ِّ
(ب) املحاليل الب�سيطة للمواد املجد َولة التي هي يف �شكل
حماليل؛
(ج) التوليفات املك َّونة عن �سابق معرفة لاللتفاف على
ال�ضوابط الرقابية املوجودة.
()

()

�شجع احلكومات ،ح�سب االقت�ضاء ،على تطبيق
 -27ولذلك ُت َّ
ال�ضوابط الرقابية ذات ال�صلة ملنع امل َّتجرين من ا�ستغالل اخلالئط
التي حتتوي على مواد مدرجة يف جدويل اتفاقية �سنة  ١٩٨٨يف �صنع
املخدرات على نحو غري م�شروع.
ِّ
 -28و�أما فيما يخ�ص البدائل النظائرية ،ف�إن الهيئة تو ُّد الإ�شارة
باملخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ،الذي ُيعترب
�إىل االعتبارات املتعلقة
ِّ
( )9عم ًال بالفقرة  ٦من املادة  ١٢من اتفاقية �سنة  ،١٩٨٨ي�صبح قرار �إدراج
مادة كيميائية ما يف جدويل االتفاقية نافذ ًا متام النفاذ بالن�سبة لكل طرف بعد
انق�ضاء  ١٨٠يوم ًا على تاريخ الإبالغ الذي يقوم به الأمني العام.
( )10انظر الوثيقة  ،E/INCB/2004/4الفقرتني  45و.46
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نطاق املراقبة �أنه ي�شمل جميع البدائل النظائرية )11(،ويرجع ذلك
بدرجة رئي�سية �إىل عدم وجود مواد خال�صة النظائر .وعالوة
للمخدرات
على ذلك ،ال يوجد �أي دليل على �أن البدائل النظائرية
ِّ
�أو امل�ؤ ِّثرات العقلية نف�سها تت�سم بخ�صائ�ص بيولوجية خمتلفة،
ومن ثم ال يوجد دليل على اختالف �آثارها على ال�صحة العمومية.
()

للمخدرات
 -29ويف �ضوء ذلك ،ونظر ًا �إىل �أن البدائل النظائرية
ِّ
ُت�صنع مما يقابلها من البدائل النظائرية ل�سالئفها ،ف�إن االعتبارات
ذاتها تنطبق على ال�سالئف ،وخ�صو�ص ًا ال�سالئف التي ت�صبح،
يف عملية الت�صنيع ،مدجمة ،كل ًّيا �أو جزئ ًّيا ،يف ُجزيئات العقاقري
التطرق �إىل هذه امل�س�ألة
املخدرة �أو امل� ِّؤثرات العقلية .ولكنْ عند
ِّ
ُّ
�شجع احلكومات على النظر يف اجلوانب
من الناحية العمليةُ ،ت َّ
االقت�صادية ،وخ�صو�ص ًا ما �إذا كان جمدي ًا من الناحية االقت�صادية
املخدرات ب�صفة غري م�شروعة من البدائل النظائرية لل�سالئف
�صنع ِّ
التي تختلف عن املُركَّب العادي .وقد تنطبق هذه االعتبارات
خ�صو�ص ًا على املذيبات.

الإجراءات التي اتخذتها الدول الأع�ضاء لتنفيذ
الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل ب�ش�أن التعاون
الدويل �صوب ا�سرتاتيجية متكاملة ومتوازنة
ملواجهة م�شكلة املخ ِّدرات العاملية
 -30يف التقرير عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأع�ضاء
لتنفيذ الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل ب�ش�أن التعاون الدويل �صوب
()12
املخدرات العاملية،
ا�سرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة م�شكلة ِّ
�أبلغ ما ن�سبته بني  ٩٧و ١٠٠يف املائة من جميع الدول الأع�ضاء
املجيبة ،عن عملها الن�شط يف جمال مراقبة ال�سالئف ،وهو �أعلى
م�سجل لأي ن�شاط يهدف �إىل خف�ض الإمداد.
معدل َّ
 -31وي�شمل ذلك �أن�شطة من قبيل جتميع قوائم ب�أ�سماء ال�شركات
واالتار بها؛
الوطنية َّ
املرخ�ص لها ب�صنع ال�سالئف وتوزيعها ِّ
واعتماد تدابري جديدة بالتعاون مع القطاعات املعنية (مثالً ،بتوزيع
قوائم املواد اخلا�ضعة للمراقبة على ال�شركات ،وو�ضع مدونة لقواعد
ال�سلوك ،وو�ضع مبادئ توجيهية للم�ش ِّغلني ،و�سن الت�شريعات التي
ُت ِلزم ال�شركات بالإبالغ عن املعامالت املتعلقة باملواد اخلا�ضعة
للمراقبة)؛ و�إجراء حتقيقات بعد القيام بال�ضبطيات لتع ُّقب من�ش�أ
ال�سالئف ،و�إجراء عمليات الت�سليم املرا َقب لها.
 -32ويف غ�ضون هذا الوقت ،ف�إن ن�سبة الدول الأع�ضاء التي �أبلغت
يلبي على نحو
ب� َّأن التعاون الدويل القائم يف جمال مراقبة ال�سالئف ِّ
واف االحتياجات التي ازدادت من � ٨٥إىل  ٩٣يف املائة على مدى
ٍ
دورات الإبالغ الزمنية .و�سلطت تقارير احلكومات ال�ضوء حتديد ًا
()

()11
للمخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية اخلا�ضعة للمراقبة
املتعدد اللغات
ِّ
املعجم ِّ
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على ا�ستخدام نظام "بن� أونالين" ،الذي قدمت تقارير �إبالغ ٩٨
يف املائة من الدول الأع�ضاء املجيبة من خالل ا�ستخدامه يف عام
 ،٢٠١٦مقابل  ٨٦يف املائة يف الفرتة  .٢٠١١-٢٠١٠و�أبلغت ن�سبة
ترتاوح بني  ٤٥و ٥٠يف املائة من الدول الأع�ضاء املجيبة عن اتخاذ
تدابري ملكافحة ا�ستخدام الكيمياويات البديلة خالل الدورات
الزمنية الأربع .غري �أن هذه التدابري �شملت يف املقام الأول �إخ�ضاع
مواد جديدة للمراقبة الوطنية.

هاء -تقدمي البيانات عن التجارة
امل�شروعة واال�ستعماالت واالحتياجات
املتعلقة بال�سالئف
 -33وفق ًا لقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،20/1995تطلب
الهيئة �إىل احلكومات �أن تزودها طوع ًا ببيانات عن �أن�شطة التجارة
واال�ستخدامات واالحتياجات امل�شروعة املتعلقة باملواد املدرجة يف
اجلدولني الأول والثاين من اتفاقية �سنة  .1988ف�إن هذه البيانات
تعزز �إىل حد كبري قدرة الهيئة واحلكومات على ر�صد التجارة
ِّ
االعتيادية ،وفهم الأمناط التي ت�ستند �إليها ،وحتديد الأن�شطة
امل�شبوهة ،ومنع الت�سريب.
 -34وحتى  ١ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٨كانت حكومات 115
دولة طرف ًا قد قدمت بيانات عن احلركة امل�شروعة يف تداول املواد
املدرجة يف اجلدول الأول �أو اجلدول الثاين من اتفاقية �سنة ١٩٨٨
وكانت  109حكومات قد ز َّودت الهيئ َة ببيانات عن اال�ستخدامات و/
�أو االحتياجات امل�شروعة املتعلقة مبادة �أو� أكرث من هذه املواد (انظر
املرفق الرابع) .وتو ّد الهيئة �أن ت�شكر جميع احلكومات التي قدمت
اال�ستمارة  Dوقدمت �أي�ضاً بيانات عن احلركة امل�شروعة يف تداول
املواد املدرجة يف اجلدول الأول �أو اجلدول الثاين من اتفاقية
�سنة .١٩٨٨

واو -االحتياجات امل�شروعة ال�سنوية من
املن�شطات الأمفيتامينية
واردات �سالئف ِّ
املخدرات ،يف قرارها � ،3/49إىل الدول
 -35طلبت جلنة
ِّ
تزود الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات بتقديرات
الأع�ضاء �أن ِّ
�سنوية الحتياجاتها امل�شروعة من املواد -4،3ميثيلني ديوك�سي
فينيل-2-بروبانون ،وال�سودو�إيفيدرين ،والإيفيدرين ،و-1
فينيل-2-بروبانون ،و�أن تق َّدم �إليها كذلك ،بالقدر املمكن،
تقديرات الحتياجاتها من واردات امل�ستح�ضرات املحتوية على
ٍ
تلك املواد.
 -36وترد يف املرفق اخلام�س من هذا التقرير تقديرات
االحتياجات ال�سنوية امل�شروعة من تلك املواد ،التي �أبلغت عنها
احلكومات ون�شرتها الهيئة .و ُتتاح حتديثات منتظمة عن االحتياجات
امل�شروعة ال�سنوية يف املوقع ال�شبكي للهيئة .وبحلول  1ت�شرين الثاين/
نوفمرب  ،٢٠١٨كانت  166حكومة قد قدمت واحد ًا على الأقل من
هذه التقديرات.

   6تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ رات لعام 2018
امل�صدرة هذه التقديرات لو�ضع
 -37وت�ستخدم الهيئة والبلدان
ِّ
حجم ال�شحنات املقرتحة من هذه املواد يف �سياقه .ويف كثري من
الأحيان ،تكون تقديرات االحتياجات امل�شروعة ال�سنوية هي النقطة
املرجعية امللمو�سة الأوىل  -و�أحيانا الوحيدة  -لتقييم مدى م�شروعية
عملية ا�سترياد مقرتحة.
 -38وقد طلبت الهيئة ،يف التقارير ال�سابقة� ،إىل احلكومات �أن
حتر�ص دائم ًا على �أن تتب َّدى يف تقديرات االحتياجات امل�شروعة
ال�سنوية �أحدث الظروف ال�سائدة يف ال�سوق .ويف اال�ستمارة  Dلعام
� ،٢٠١٧أكدت �أكرث من  ٨٠حكومة تقديراتها من جديد �أو ح َّدثتها.
بيد �أن حكومات �أكرث من ن�صف البلدان والأقاليم يف جميع �أنحاء
العامل مل تقدم تلك التقديرات ،منذ عام واحد يف بع�ض احلاالت،
ومنذ عدة �أعوام يف حاالت �أخرى .ولذلك ،تدعو الهيئة احلكومات
تقيم احتياجاتها امل�شروعة ال�سنوية من فرادى
من جديد �إىل �أن ِّ
ال�سالئف ،و�أن ت�ستعر�ض احتياجاتها املن�شورة يف موقع الهيئة
ال�شبكي ،و�أن تب ِّلغ الهيئة ب�أي تغيريات �ضرورية .وميكن �إبالغ
الهيئة بهذه التغيريات طوال ال�سنة.
يقدم
�  -39إن الهيئة ت�شعر بالقلق لأن بع�ض البلدان ما زال مل ِّ
� ّأي تقديرات ّ
قط الحتياجاته ال�سنوية امل�شروعة ،حتى و�إن كانت
البلدان
امل�صدرة تر�سل �إ�شعارات عن ال�شحنات بوا�سطة نظام "بن
ِّ
�أونالين" �إىل تلك البلدان ،وبكميات كبرية يف بع�ض الأحيان .ومن
البلدان التي يظهر هذا التباين ب�ش�أنها بوروندي وجمهورية مقدونيا
اليوغو�سالفية �سابق ًا والكونغو والكويت.
 -40وما فتئت الهيئة تطلب �إىل احلكومات بانتظام �أن تعلمها
عن املنهجيات التي وجدتها مفيدة يف� إعداد تقديرات احتياجاتها
امل�شروعة ال�سنوية من ال�سالئف .ويف عام  ،٢٠١٧يف نيجرييا ،ن�شرت
الوكالة الوطنية لإدارة الأغذية والعقاقري ومراقبتها مبادئ توجيهية
وحتدد تلك املبادئ
وطنية ب�ش�أن تقدير امل�ؤثرات العقلية وال�سالئفِّ .
التوجيهية اخلطوات والعمليات الإجرائية التي ينبغي جلميع اجلهات
املعنية الوطنية ا ِّتباعها من� أجل �ضمان �أن يكون تقييم احتياجات
البلد من امل�ؤثرات العقلية واقع ًّيا.

التقديرات املقدمة من جانب �أفغان�ستان ،وخ�صو�ص ًا تلك املتعلقة
بال�سودو�إيفيدرين اخلام ،يف �ضوء حمدودية �صناعة امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية ،وكذلك ما ورد يف عدة تقارير عن وجود خمتربات
ميثامفيتامني غري م�شروعة يف ذلك البلد .ويف جمهورية �إيران
الإ�سالمية ،انخف�ضت بقدر ملحوظ جدًّا االحتياجات امل�شروعة
ال�سنوية من واردات ال�سودو�إيفيدرين ،وكذلك الواردات الفعلية
منه ،خالل الفرتة  ،٢٠١٥-٢٠١٣و�إن الحت بوادر جتدد الزيادات
يف ال�سنوات الأخرية .وتالحظ الهيئة �أن التقديرات الدقيقة
لالحتياجات الوطنية وما يت�صل بها من احتياجات من الواردات
وت�شجع الهيئة ال�سلطات
ال تزال عوامل �أ�سا�سية يف منع الت�سريب.
ِّ
املخت�صة يف الدول امل�ص ِّدرة على �أن ت�ستخدم التقديرات املن�شورة
للبلدان امل�ستوردة ب�ش�أن االحتياجات امل�شروعة ال�سنوية وتع ِّلق
تبدد ال�شكوك الأولية يف م�شروعيتها �أو زوال
ال�صادرات �إىل حني ُّ
�أوجه التباين الفعلية.
يجر تنقيح االحتياجات امل�شروعة ال�سنوية للجمهورية
 -43ومل ِ
العربية ال�سورية منذ عام  .٢٠٠٧ف�إن احتياجاتها من
ال�سودو�إيفيدرين ال تزال ثابتة على الكمية املق َّدمة يف البداية
وهي  50ط ًّنا� .إال� أن احلكومة مددت وقف املوافقة على ا�سترياد
ال�سودو�إيفيدرين للمرة الثالثة ،حتى نهاية عام  )13(.٢٠١٨وكما
حدث يف املا�ضي ،ن�شرت الهيئة معلومات عن هذا الوقف �إىل
ال�سلطات الوطنية املخت�صة يف جميع �أنحاء العامل .وترد يف ال�شكل
الثاين الواردات من ال�سودو�إيفيدرين التي �أبلغت عنها ال�سلطات يف
اال�ستمارة .D
()

ال�شكل الثاين -واردات ال�سودو�إيفيدرين التي �أبلغت عنها
اجلمهورية العربية ال�سورية يف اال�ستمارة ٢٠١٧-٢٠١٢ ،D
140
120
100

 -42وال يزال االرتفاع الن�سبي� ،أو التقلُّب ال�شديد ،يف
تقديرات االحتياجات امل�شروعة ال�سنوية من واردات الإيفيدرين
وال�سودو�إيفيدرين يف بلدان غرب �آ�سيا م�س�ألة مثرية للقلق .ففي
اال�ستمارة  Dلعام  ،٢٠١٧قدم عدد من البلدان تقديرات زائدة
مرة �أخرى� ،أو تراجع عن انخفا�ضات �سابقة .و�شملت هذه البلدان
الأردن و�أفغان�ستان و�إيران (جمهورية-الإ�سالمية) وتركيا.
املوجهة �إىل �إقليم
وبالن�سبة للأردن ،ثمة ما يقلق ب�ش�أن ال�صادرات َّ
كرد�ستان يف العراق (انظر الفقرة � 74أدناه) .ويجدر النظر �إىل
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)((tonsبال
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 -41والهيئة ب�صدد تو�ضيح التنقيحات الكبرية املقرتحة يف
التقديرات املق َّدمة من عدد من البلدان ،وخ�صو�ص ًا ب�ش�أن املادتني
الإيفيدرين وال�سودو�إيفيدرين وم�ستح�ضراتهما .وت�شمل البلدان
املعنية �أفغان�ستان وتايلند وجنوب �أفريقيا والهند.
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()13انظر  ،E/INCB/2015/4الفقرة  ،71و ،E/INCB/2016/4الفقرة ،30
و ،E/INCB/2017/4الفقرة .54
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 -44واليمن هو بلد �آخر الحظت الهيئة ب�ش�أنه زيادة يف �شحنات
املوجه بخ�صو�صها �إ�شعار بوا�سطة
ال�سودو�إيفيدرين املقرتحة له َّ
نظام "بن �أونالين" منذ عام ( ٢٠١٥انظر ال�شكل الثالث).
امل�صدرة على التحلي مبزيد
و�شجعت الهيئة �سلطات البلدان
ِّ
املوجهة �إىل
من اليقظة ب�صدد �شحنات ال�سودو�إيفيدرين
َّ
اليمن ،وذلك �ضمن حدود م�س�ؤوليتها ،وكفالة �أن تظل �إمدادات
ال�سودو�إيفيدرين وافية بالغر�ض مع احلر�ص على منع ت�سريبها
�إىل قنوات غري م�شروعة .وتبلغ تقديرات االحتياجات امل�شروعة
ال�سنوية لليمن من واردات ال�سودو�إيفيدرين ،التي ظلت كما
هي منذ عام  ،٢٠١٣ما قدره � ٥أطنان ،منها طنان يف �شكل
م�ستح�ضرات �صيدالنية.

ال�شكل الثالث -واردات ال�سودو�إيفيدرين �إىل اليمن امل�ش َعر بها
من جانب البلدان امل�صدرة عرب نظام "بن �أونالين"٢٠١٨-٢٠١٤ ،
4,500

  -١الإ�شعارات ال�سابقة للت�صدير
 -46عدد احلكومات التي ت�ستظهر بالفقرة �( ١٠أ) من املادة
 ١٢من اتفاقية �سنة � ١٩٨٨آخذ يف التزايد ،و�إنْ كان ببطء .ومنذ
�صدور تقرير الهيئة عن ال�سالئف لعام  ،٢٠١٧طلبت بوتان �إ�شعارات
�سابقة للت�صدير عن جميع املواد املدرجة يف اجلدول الأول واجلدول
الثاين من اتفاقية �سنة  ،١٩٨٨لي�صل بذلك عدد احلكومات التي
ا�ستخدمت هذا البند �إىل ( ١١٣انظر املرفق ال�ساد�س)� .إال �أنه قد
لوحظ يف التقارير ال�سابقة �أن �أكرثية البلدان ،يف بع�ض املناطق،
وخ�صو�ص ًا �أفريقيا و�أوقيانو�سيا ،ترتك ل�سلطات البلدان والأقاليم
امل�صدرة ال�صالحية لتقدير م�س�ألة �إبالغها بال�شحنات املزمع
ِّ
القيام بها من ال�سالئف اخلا�ضعة للمراقبة (انظر ال�شكل الرابع
وت�شجع الهيئة جميع احلكومات على اال�ستظهار بحقها
�أدناه).
ِّ
يف �إ�شعارها بجميع �صادرات ال�سالئف املتجهة �إىل �أرا�ضيها ،وحتث
ب�صفة خا�صة احلكومات التي تواجه �صعوبات يف ر�صد الواردات
من املواد الكيميائية اخلا�ضعة للمراقبة على �أن تطلب هذا ر�سم ًّيا.
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زاي	-الإ�شعارات ال�سابقة للت�صدير وا�ستخدام
نظام الإ�شعارات ال�سابقة للت�صدير باالت�صال
احلا�سوبي املبا�شر
  -45ال يزال �أحد التدابري الأكرث فعالية للتحقق من م�شروعية
املعامالت وك�شف عمليات الت�سريب ومنعها هو التبادل الآين
امل�صدرة والبلدان والأقاليم
للمعلومات بني حكومات البلدان
ِّ
امل�ستوردة ب�ش�أن فرادى �شحنات ال�سالئف املزمعة .ويف هذا ال�صدد،
تتيح املراقبة الدولية لل�سالئف للبلدان �أداتني تكميليتني :اال�ستظهار
تلزم
بالفقرة �( ١٠أ) من املادة  12من اتفاقية �سنة  ،١٩٨٨التي ِ
امل�صدرة ب�إر�سال �إ�شعارات �سابقة للت�صدير ،والت�سجيل يف
البلدان
ِّ
نظام "بن �أونالين" التابع للهيئة بغية تبادل الإ�شعارات ال�سابقة
للت�صدير باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر و�آن ًّيا.

 -٢نظام الإ�شعارات ال�سابقة للت�صدير باالت�صال
احلا�سوبي املبا�شر
�شجع احلكومات على �أن تت�سجل يف نظام "بن �أونالين" ،وهو
ُ -47ت َّ
نظام الهيئة امل�ؤمتت لتبادل الإ�شعارات ال�سابقة للت�صدير باالت�صال
احلا�سوبي املبا�شر .فمن خالل الت�سجيل ،ت�ضمن احلكومات ح�صولها
�آنيا على معلومات عن جميع ال�شحنات املزمعة للمواد الكيميائية
امل�صدر.
املوجهة لإقليمها قبل مغادرة تلك ال�شحنات البلد
ِّ
 -48ولأن نظام "بن �أونالين" يتيح التحليل الفوري للبيانات
التجارية وات�صاالت املتابعة املبا�شرة بني ال�سلطات ،فقد �أثبت �أنه
النظام العاملي الوحيد لر�صد التجارة امل�شروعة الدولية يف ال�سالئف
اخلا�ضعة للمراقبة .ويف الوقت الراهن ،يوجد  162بلد ًا و�إقليم ًا
امل�صدرة وامل�ستوردة م�أذون لها بالو�صول
من البلدان والأقاليم
ِّ
�إىل نظام "بن �أونالين" .وي�شمل هذا العدد بوت�سوانا والكامريون
وجمهورية الكونغو الدميقراطية وال�صومال وتوغو ،التي ت�سجلت منذ
وت�شجع الهيئة احلكومات املتبقية،
 ١ت�شرين الثاين/نوفمرب .٢٠١٧
ِّ
وعددها  ،35غري امل�سجلة حالياً يف عداد م�ستعملي نظام "بن
�أونالين" على الت�سجيل دومنا �إبطاء )14(.وتود الهيئة �أن تذ ِّكر
الت�سجل يف عداد م�ستعملي نظام "بن
احلكومات جمدداً ب�أن
ُّ
�أونالين" ال يعني �أن ت�ستظهر تلقائيا بالفقرة �( 10أ) من املادة ،12
�أو العك�س بالعك�س .وتذ ِّكر الهيئة كذلك احلكومات امل�ستوردة ب�أن
()

()14هذه البلدان هي�:إ�سواتيني و�أنتيغوا وبربودا و�أنغوال وبابوا غينيا اجلديدة
وباالو وتركمان�ستان وتوفالو وتونغا وجزر القمر وجمهورية �أفريقيا الو�سطى وجمهورية
كوريا ال�شعبية الدميقراطية وجمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �سابقا وجيبوتي
ودومينيكا و�ساموا و�سان تومي وبرين�سيبي و�سان مارينو و�سانت كيت�س ونيف�س وغابون
وغيانا وغينيا وغينيا اال�ستوائية وغينيا-بي�ساو وفانواتو وفيجي وكرييبا�س وليربيا
ولي�سوتو ومالوي ومنغوليا وموريتانيا وموزامبيق وموناكو وناورو والنيجر.
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ال�سلطات امل�صدرة غري ملزمة ب�إر�سال �إ�شعارات �سابقة للت�صدير ما
مل يكن الطرف امل�ستورد قد طلب �إليها ذلك ر�سميا.
 -49ويف �أفريقيا و�أوقيانو�سيا ،هناك عدد قليل البلدان التي
ا�ستظهرت بالفقرة �( 10أ) من املادة  ،12وكذلك عدد قليل من
امل�سجلة يف عداد م�ستعملي نظام "بن �أونالين" .ويف حني
البلدان َّ
�أن البلدان امل�سجلة يف كل من �أوروبا و�آ�سيا والقارة الأمريكية ترتاوح
ن�سبتها بني  89و 100يف املائة ،يقت�صر هذا العدد يف �أفريقيا على
 69يف املائة وعلى  ٣١يف املائة يف �أوقيانو�سيا (انظر ال�شكل الرابع).

امل�سجلة يف عداد م�ستعملي نظام
ال�شكل الرابع -احلكومات
َّ
"بن �أونالين" والتي ا�ستظهرت بالفقرة الفرعية �( 10أ) من
املادة  12من اتفاقية �سنة  ،1988ح�سب املنطقة ،حتى  1ت�شرين
الثاين/نوفمرب 2018
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 -50منذ ن�شر تقرير الهيئة عن ال�سالئف لعام ُ ،2017ق ِّدم �أكرث
من � 35 000إ�شعار �سابق للت�صدير با�ستعمال نظام "بن �أونالين".
بيد �أن ر�صد املعامالت الدولية ال ميكن �أن يكون و�سيلة ملنع الت�سريب

ما مل تتخذ البلدان امل�ستوردة �إجراءات ب�صدد تلك الإ�شعارات وما
امل�صدرة بعني االعتبار يف �أي تعقيبات تقدمها
مل تنظر البلدان
ِّ
البلدان امل�ستوردة.
 -51وعلى وجه التحديد ،حاملا تتلقى ال�سلطة املخت�صة يف البلد
امل�ستورد �إ�شعار ًا �سابق ًا للت�صدير ،ينبغي لها �أن تدر�س ما �إذا كانت
املعاملة املعنية م�شروعة .وينبغي �أن تقدم �سلطة اال�سترياد تعقيب ًا
امل�صدر �إذا كانت تعار�ض اال�سترياد املقرتح� ،أو على
فور ًّيا �إىل البلد
ِّ
الأقل قبل تاريخ الرد الذي حتدده �سلطة البلد امل�صدر بفرتة كافية،
لتفادي �إعاقة التجارة امل�شروعة �أو ت�أخريها .ويتيح الرد يف الوقت
املنا�سب وقف �شحنة غري مرغوب فيها قبل ت�صديرها وفتح حتقيق
�أو ترتيب عملية ت�سليم مرا َقب.
 -52وخالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،بلغ متو�سط ال�صادرات
املقرتحة التي اعرت�ضت عليها �سلطات البلدان امل�ستوردة  ٦يف املائة.
وكما حدث من قبل� ،أُثري كثري من هذه االعرتا�ضات لأ�سباب �إدارية.
وكثري ًا ما يكون من غري الوا�ضح ما �إذا كانت ال�شحنات املقرتحة التي
ُيثار اعرتا�ض عليها ُيف َرج عنها الحق ًا �أم ال .واجتناباً لالعرتا�ضات
الإدارية التي ال داعي لها والت�أخريات يف تو�صيل ال�شحنات ،تكرر
الهيئة تو�صيتها بن�شر جميع التفا�صيل املتوفرة عن ال�شحنات
املزمعة ،مبا يف ذلك �أرقام الأذون ،يف الأق�سام املخ�ص�صة من
ا�ستمارة نظام "بن �أونالين" اخلا�صة بالإ�شعار ال�سابق للت�صدير.
 -53ومن ال�ضروري يف نظام "بن �أونالين" �أن ُتق َّدم الإ�شعارات
يف املوعد املحدد و�أن ُتق َّدم تعقيبات عليها .والهيئة م�سرورة بعدد
امل�سجلة التي تطَّ لع على الإ�شعارات ال�سابقة للت�صدير
احلكومات
َّ
الواردة عرب النظام املذكور؛ و�إن كان ثمة جمال للتح�سني يف ذلك
ال�صدد ،وبخا�صة يف بع�ض املناطق (انظر اخلريطة  .)١وحتث
ت�سجلت يف نظام "بن �أونالين"
الهيئة احلكومات امل�ستوردة التي َّ
على �أن ت�ستعمل هذا النظام بن�شاط جلميع املعامالت املتعلقة
بال�سالئف ،و�أن تر َّد على �سلطة الت�صدير يف الوقت املنا�سب .و�إذا
لزم مزيد من الوقت للتحقق من معاملة معينة ،فينبغي �أن تقوم
ال�سلطة املخت�صة يف البلد امل�ستورد ب�إبالغ البلد امل�ص ِّدر عن طريق
�أداة املحادثة يف النظام و�أن تطلب �إليه ت�أخري ت�سليم ال�شحنة
انتظاراً للنتائج.

اخلريطة  -1اال�ستعمال الن�شط لنظام "بن �أونالين" ،ح�سب الن�سبة املئوية للإ�شعارات ال�سابقة للت�صدير املطَّ لع عليها ،لعام ٢٠١٧
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 -54وال تزال امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية املحتوية على الإيفيدرين
�أو ال�سودو�إيفيدرين مو�ضع قلق� .إال �أن عدد ًا متزايد ًا من احلكومات
ير�سل طوع ًا �إ�شعارات �سابقة للت�صدير ب�ش�أن تلك امل�ستح�ضرات
املخدرات مبعاملة
�إىل البلدان امل�ستوردة .وتو�صي الهيئة وجلنة ِّ
()15
تلك امل�ستح�ضرات معاملة ال�سالئف التي حتتوي عليها .ويف
الفرتة  ،٢٠١٨-٢٠١٦بلغت ن�سبة الإ�شعارات ال�سابقة لت�صدير
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية  ٦٥يف املائة من حجم التجارة الدولية يف
الإيفيدرين وال�سودو�إيفيدرين (انظر الفقرة � 73أدناه) .ويف الوقت
نف�سه ،يف بع�ض البلدان واملناطق ،ال يزال ا�سترياد تلك امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية يفوق االحتياجات الفعلية؛ وتلك امل�ستح�ضرات ،مبا يف
ذلك ما ُي�س َّرب منها حمل ًّيا ،ال تزال ُتع ّد م�صدر ًا لأنواع الإيفيدرين
املخدرات على نحو غري م�شروع .ويف غياب
امل�ستعملة يف �صنع ِّ
لوائح تنظيمية وطنية وا�ضحة ،تواجه ال�سلطات الوطنية املخت�صة
�صعوبات �أحيان ًا يف االعرتا�ض على ال�صادرات ،حتى ولو كانت
�صادرات م�شبوهة.
()

حاء -الأن�شطة والإجنازات الأخرى يف
جمال املراقبة الدولية لل�سالئف
-١

م�شروع "بريزم" وم�شروع "كوهيجن"

 -55بتوجيه من فرقة العمل املعنية بال�سالئف التابعة للهيئة ،ظل
م�شروع "بريزم" وم�شروع "كوهيجن" ي�شكالن �إطار التعاون يف جمال
االتار باملواد
املراقبة الدولية لل�سالئف يف احلاالت التي تنطوي على ِّ
املخدرات غري امل�شروع ،وخ�صو�ص ًا
الكيميائية امل�ستخدمة يف �صنع ِّ
العقاقري اال�صطناعية (م�شروع "بريزم") وكذلك الهريوين
والكوكايني (م�شروع "كوهيجن") .ويف �إطار هذين امل�شروعني،
يتوقف جناح التعاون ب�ش�أن الق�ضايا على م�ستوى العمليات بدرجة
حا�سمة على التوا�صل ال�سريع واملبا�شر بني ال�سلطات املعنية .ومن
ت�شجع الهيئة جميع احلكومات على ا�ستعرا�ض قوائم عناوين
ثمِّ ،
االت�صال املتاحة يف املوقع ال�شبكي الآمن وكفالة حتديث تفا�صيل
البيانات اخلا�صة بجهات الو�صل لديها املعنية مب�شروع "بريزم"
وت�شجع الهيئة احلكومات �أي�ضاً على
واملعنية مب�شروع "كوهيجن"ِّ .
امل�شاركة بن�شاط يف الأن�شطة املن َّفذة يف �إطار امل�شروعني ،وتقدمي
الردود يف الوقت املنا�سب والتعقيبات على ا�ستف�سارات الهيئة
()16
وامل�شاركني الآخرين يف امل�شروع.
ن�سقت فرقة العمل
 -56وخالل الفرتة امل�شمولة بالتقريرَّ ،
املعنية بال�سالئف التابعة للهيئة درا�سة ا�ستق�صائية عن املعدات
املتخ�ص�صة امل�ستخدمة يف �صنع العقاقري اال�صطناعية على نحو
غري م�شروع .وقد �أُجريت الدرا�سة اال�ستق�صائية يف ني�سان/
�أبريل و�أيار/مايو  ٢٠١٨بني جميع جهات الو�صل املعنية مب�شروع
( )

()15انظر ،على �سبيل املثال ،E/INCB/2016/4 ،الفقرة  ،72وقرار اللجنة رقم
.8/54
()16
يرد موجز للإجراءات الدنيا من �أجل التعاون الدويل يف �إطار
م�شروع "بريزم" وم�شروع "كوهيجن" يف تقرير الهيئة عن ال�سالئف لعام ٢٠١٥
( ،)E/INCB/2015/4الإطار ( ٢ال�صفحة .)13

"بريزم" واملعنية مب�شروع "كوهيجن" وم�شروع "�آيون" .وكان
الغر�ض منها جمع معلومات حديثة عن (�أ) �أنواع املعدات الأ�شيع
ا�ستخدام ًا يف ال�صنع غري امل�شروع للعقاقري اال�صطناعية وال�سالئف
وامل�ؤثرات النف�سانية اجلديدة ،مبا يف ذلك �صنع �أقرا�ص منها،
و(ب) الأ�سا�س الت�شريعي لأن�شطة ال�سلطات التي ت�ستهدف املعدات
داخل البلدان وفيما بينها ،ومدى هذه الأن�شطة .وكانت الدرا�سة
اال�ستق�صائية تهدف �إىل توفري �أ�سا�س لو�ضع نهوج وتدابري عاملية
للت�صدي لتوريد املعدات على نحو غري م�شروع ،ومن ذلك مث ًال
عمليات حمددة الأهداف وحمدودة زمن ًّيا ،وجهود تعاونية عاملية
�أخرى ترمي �إىل منع و�صول املواد واملعدات الرئي�سية �إىل املختربات
غري امل�شروعة ،وتع ُّقب م�صادرها من �أجل منع ورود �إمدادات من
تلك امل�صادر يف امل�ستقبل .وقد ورد �أربعون ردًّا ق َّدم �إي�ضاحات
ب�ش�أن �أعداد و�أنواع احلادثات املتعلقة باملعدات يف جمموعة كبرية
من البلدان.
 -57وكان غر�ض �آخر من الدرا�سة اال�ستق�صائية ب�ش�أن
املعدات املتخ�ص�صة هو ا�ستك�شاف ما �إذا كان ميكن اال�ستفادة
من املادة  ١٣من اتفاقية  ١٩٨٨ك�أداة تكميلية لتعطيل عر�ض
املخدرات غري امل�شروع .فاملادة  13تقت�ضي من احلكومات �أن
ِّ
االتار يف املواد واملعدات
تتخذ ما تراه منا�سب ًا من تدابري ملنع ِّ
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
وحتويل ا�ستعمالها �إىل �إنتاج �أو �صنع ِّ
ب�صفة غري م�شروعة ،و�أن تتعاون مع ًا لتحقيق هذه الغاية .ونظر ًا
لأن عمليات التجهيز للبيع بالتجزئة ،كتجهيز الأقرا�ص مثالً،
غالب ًا ما تكون �أقرب �إىل الأ�سواق اال�ستهالكية ،بعيدا عن بلدان
املخدرات ا�صطناع ًّيا ،يبدو التحقيق يف حادثات
ومناطق جتهيز ِّ
املعدات واعد ًا بالنجاح باعتباره �أداة تكميلية لتعطيل العر�ض غري
للمخدرات.
امل�شروع
ِّ
 -58ويف ني�سان�/أبريل  ،٢٠١٨يف �إطار م�شروع "كوهيجن"،
االتار يف
عقدت الهيئة اجتماع ًا عمليات ًّيا مغلق ًا ب�ش�أن ق�ضية ِّ
�أنهيدريد اخلل .وح�ضر االجتماع موظفو ق�ضايا من �أفغان�ستان
وباك�ستان وبولندا والإمارات العربية املتحدة وجمهورية تنزانيا
املتحدة ،ف�ض ًال عن ممثلي جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
باملخدرات واجلرمية .وحدد امل�شاركون
ومكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
الروابط امل�شرتكة القائمة بني ق�ضايا متعددة يف �أفريقيا وال�شرق
الأو�سط و�آ�سيا .وت�ستمر م�صادفة �أ�ساليب عمل مماثلة ،مما
ي�شري �إىل �أن التنظيمات الإجرامية الكامنة وراء تلك الق�ضايا ال
تزال نا�شطة وت�سعى �إىل ت�أمني �إمدادات �أنهيدريد اخلل .و�أكد
االجتماع مواطن الق�صور املحددة �سابق ًا يف النظم الوطنية
ملراقبة ال�سالئف والتحديات الكامنة يف جمال التعاون العملياتي
ب�ش�أن الق�ضايا التي ما زالت حتول دون التحقيق يف الأن�شطة
الإجرامية ومالحقتها الق�ضائية على �أكمل وجه ممكن (انظر
()17
الإطار � 4أدناه).
 -59وتلقت جهات الو�صل املعنية مب�شروع "بريزم" واملعنية
مب�شروع "كوهيجن" الدرا�سة اال�ستق�صائية العاملية الثانية املتعلقة
بالفينتانيالت .وكانت الدرا�سة ترمي �إىل جمع معلومات حم َّدثة عن
( )

( ،E/INCB/2017/4)17الفقرة .58
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امل�صادر و�أ�ساليب العمل التي ي�ستخدمها امل َّتجرون من �أجل احل�صول
على املواد امل�صنوعة على نحو غري م�شروع ،وهي الفينتانيل ونظائره
وم�ؤ ِّثرات �أفيونية نف�سانية جديدة �أخرى وال�سالئف ذات ال�صلة بها.
وقد �أجريت هذه الدرا�سة اال�ستق�صائية باال�شرتاك مع فرقة العمل
املعنية بال�سالئف وفرقة العمل املعنية بامل�ؤ ِّثرات النف�سانية اجلديدة
التابعتني للهيئة.
 -60وجرت ات�صاالت بني جهات الو�صل للم�شروعني بدعم م�ستمر
من نظام الإخطار بحوادث ال�سالئف "نظام بيك�س" (انظر الفقرات
� 64-62أدناه) .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،وكما كان احلال يف املا�ضي،
�أُر�سلت تنبيهات خا�صة �إىل جهات الو�صل ب�ش�أن ال�شحنات امل�شبوهة
وعمليات الت�سريب وحماوالت الت�سريب وال�سالئف امل�ستج َّدة م�ؤخر ًا
االتار بال�سالئف .وخالل الفرتة
واالجتاهات الرئي�سية الأخرى يف ِّ
امل�شمولة بالتقرير� ،صدرت ثمانية تنبيهات.
 -61واجتمعت فرقة العمل املعنية بال�سالئف التابعة للهيئة مرتني
يف عام  ،٢٠١٨مرة يف �آذار/مار�س ومرة �أخرى يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر ،ملناق�شة التقدم املحرز والتخطيط للأن�شطة يف امل�ستقبل.
ونظمت فرقة العمل �أي�ض ًا منا�سبة جانبية �أثناء الدورة احلادية
املخدرات ،ق َّدم فيها �أع�ضاء فرقة العمل املختارون
وال�ستني للجنة ِّ
املخدرات .و�شملت البند
عرو�ض ًا عن نهوج مرنة ملراقبة �سالئف ِّ
"اجلامع" املعمول به يف االحتاد الأوروبي ،والتعاون الطوعي مع
الأو�ساط ال�صناعية يف �أملانيا ،وخربة الواليات املتحدة الأمريكية
بخ�صو�ص التدابري التنظيمية الرامية �إىل تخفيف العبء الإداري
(على �سبيل املثال ،ا�ستخدام العتبات واملمار�سة املتعلقة با�ستبعاد
املعامالت) ،وتدابري رامية �إىل التعامل مع الكيمياويات ال�سليفة غري
املجد َولة يف ال�صني.

 -٢نظام الإخطار بحوادث
ال�سالئف ("بيك�س")

امل�سجلة من�ص ًة
 -62ما زال نظام "بيك�س" يتيح للجهات امل�ستعمِ لة َّ
لتبادل املعلومات �آن ًّيا عن احلادثات التي تنطوي على مواد مدرجة
يف اجلدولني الأول والثاين يف االتفاقية ،وكذلك املواد غري اخلا�ضعة
للمراقبة الدولية .وت�شمل تلك احلادثات �ضبطيات و�شحنات موقوفة
�أثناء العبور وخمتربات غري م�شروعة مفكَّكة .و ُيدرِج عدد متزايد
من امل�ستعملني تفا�صيل يف اخلانات املخ�ص�صة يف النظام للن�صو�ص
احلرة ،وهي تتناول �أ�ساليب العمل وغريها من املعلومات العملياتية
املي�سر،
ذات ال�صلة .وظلت الهيئة ت�ؤدي دور مدير النقا�ش �أو ِّ
ب�إقامة ات�صال مبا�شر بني ال�سلطات املخت�صة لتبادل املعلومات
ب�ش�أن حادثات حمددة ،و�إبراز الروابط املحتملة بني حاالت تبدو
منعزلة وذلك لبلورة �صورة �أ�شمل ،حيثما توفرت معلومات كافية
للقيام بذلك .ونتيجة لذلك ،ق َّدم نظام "بيك�س" لل�سلطات الوطنية
خيوط �أدلة مكَّنتها من ا�ستهالل التحريات االقتفائية ،كما مكنتها،
يف عدة مرات ،من �إجراء مزيد من ال�ضبطيات �أو منع حماوالت
ت�سريب بف�ضل الإبالغ عن تفا�صيل متعلقة بحادثات �سالئف يف
الوقت املنا�سب.

 -63وحتى  ١ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٨كان لدى نظام
م�سجلون من  109من البلدان والأقاليم ،ميثلون
"بيك�س" م�ستعمِ لون َّ
حوايل  ٢٥٠وكالة )18(.و�أب ِلغ عن �أكرث من  ٢ ٣٠٠حادثة من خالل
نظام "بيك�س" منذ �إن�شائه يف عام  .٢٠١٢وكانت تلك احلادثات
تتعلق ب�أكرث من  ٣٠بلد ًا و�إقليم ًا كل �سنة.
 -64ويوفر نظام "بيك�س" ،بو�صفه من�صة لتبادل املعلومات التي
ميكن اال�ستفادة منها يف اتخاذ �إجراءات عملية على ال�صعيد العاملي،
االتار (انظر الإطار  .)1وت�شمل
و�سيلة لتحديد �سمات ق�ضايا ِّ
املعلومات التي ميكن اال�ستفادة منها يف اتخاذ �إجراءات عملية
املعلومات املتعلقة بالدروب (�أي املعلومات املتعلقة ببلدان امل�صدر
والعبور واملق�صد) ،ومعلومات عن ال�شركات والوثائق ذات ال�صلة
والأ�سماء �أو الأو�صاف امل�ستخدمة لتمويه طبيعة املواد الكيميائية
امل�شمولة .ويتيح نظام "بيك�س" م�ستويات خمتلفة من التف�صيل.
وحيثما تي�سر ،قد ت�شمل املعلومات املتبادَلة نوع املكان الذي وقعت
فيه احلادثة ،وذلك على �سبيل املثال خمترب غري م�شروع �أو احلدود،
وما �إذا كانت احلادثة جمرد طلب توريد م�شبوه �أم �شيئ ًا �آخر .و�أكرث
م�ستوى من التف�صيل يف املعلومات التي ميكن اال�ستفادة منها يف
االتار
اتخاذ �إجراءات عملية يتعلق ب�أ�سماء ال�شركات ال�ضالعة يف ِّ
غري امل�شروع وب�أ�ساليب الت�سريب وغري ذلك من �أ�ساليب العمل.
و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ميثل النظام �آلية �إنذار مبكر للمواد الكيميائية
غري املجدولة .ويف املتو�سط ،ميثل ما ن�سبته حوايل  25يف املائة من
جميع املواد الكيميائية التي ورد ذكرها يف �إخطارات نظام "بيك�س"
يف �سنة معينة مواد تظهر يف النظام للمرة الأوىل.
( )

 -٣التعاون الطوعي مع الأو�ساط ال�صناعية

املخدرات مرار ًا على الدور
� -65شددت الهيئة الدولية ملراقبة ِّ
املحوري الذي ت�ضطلع به ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص
والتعاون الطوعي مع الأو�ساط ال�صناعية باعتباره ا�سرتاتيجية
و�ش ِّدد على هذا الدور
فعالة ملواجهة ت�سريب املواد الكيميائيةُ .
�أي�ض ًا يف الوثيقة اخلتامية ال�صادرة عن الدورة اال�ستثنائية الثالثني
املخدرات العاملية ،املعنونة "التزامنا
للجمعية العامة ب�ش�أن م�شكلة ِّ
املخدرات العاملية ومواجهتها على نحو
امل�شرتك بالت�صدي مل�شكلة ِّ
ف َّعال" ،وكذلك يف الأدوات املتاحة ،خ�صو�ص ًا املبادئ التوجيهية
ب�ش�أن �صوغ مدونة طوعية تخ�ص املمار�سات يف ال�صناعة الكيميائية
ال�صادرة عن الهيئة .ولتي�سري تنفيذ املبادئ التوجيهية� ،أ�صدرت
الهيئة جمموعة من امللحوظات العملية ودلي ًال �سريع ًا ومذكرة تفاهم
منوذجية لكي ت�ستخدمها احلكومات وال�صناعات الكيميائية ك�أ�سا�س
لإن�شاء ال�شراكات الطوعية �أو تعزيزها .وهناك �أداة مهمة �أخرى يف
جمال التعاون الطوعي مع الأو�ساط ال�صناعية هي القائمة املحدودة
للمواد غري املجدولة اخلا�ضعة ملراقبة دولية خا�صة ،ال�صادرة عن
الهيئة ،والتي تت�ضمن البدائل التي ميكن العثور عليها يف الأ�سواق
غري امل�شروعة والأو�صاف الكيميائية ملجموعات من املواد املرتابطة
()18
ت�سجل بعد جهات و�صل بنظام "بيك�س" بخ�صو�ص
يجوز للحكومات التي مل ِّ
�سلطاتها الوطنية املعنية مبراقبة ال�سالئف� ،أن تطلب ح�ساب ًا �إلكرتون ًّيا باالت�صال
بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.incb.pics@un.org :
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االتار يف �أنهيدريد اخلل
الإطار  -1ا�ستعمال نظام "بيك�س" لتحديد �سمات عمليات ِّ
بف�ضل النمو التدريجي يف كمية املعلومات املبلَّغ عنها من خالل نظام "بيك�س" ونوعيتها� ،أ�صبح من املمكن الآن حتليل �أ�ساليب العمل
التي ي�ستخدمها امل َّت ِجرون يف �أنهيدريد اخلل .وت�شري املعلومات �إىل �أن الو�سائل التي ي�ستخدمها امل َّتجرون يف �أغلب الأحيان لإخفاء
�أنهيدريد اخلل امله َّرب هي ال�سيارات امل�ستعملة وقطع غيار ال�سيارات .والو�سيلة الثانية من ال�سلع الأكرث ا�ستخدام ًا هي خمتلف
للتجمد ومنظفات الزجاج الأمامي.
ال�سوائل امل�ستخدمة لت�شغيل املركبات الآلية و�صيانتها ،مثل زيوت املحركات وال�سوائل امل�ضادة ُّ
ويف كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٦كانت باك�ستان �أول بلد يقدم دلي ًال على ا�ستخدام حام�ض اخلليك اجلليدي كحمولة تغطية �أو غري ذلك،
لالتار يف �أنهيدريد اخلل .ومنذ ذلك احلني ،قام عدد من البلدان ،منها �أفغان�ستان والإمارات العربية املتحدة وجمهورية
متويه ًا ِّ
�إيران الإ�سالمية وتركيا وت�شيكيا وجمهورية تنزانيا املتحدة وهولندا ،بالإبالغ عن حادثات مرتبطة بحام�ض اخلليك اجلليدي وحده،
�أو �أنهيدريد اخلل املنقول �إىل جانب حام�ض اخلليك اجلليدي �أو الذي ُي َّدعى �أنه حام�ض اخلليك اجلليدي� ،أو حماوالت من م�شرتين
ن�صح ال�سلطات الوطنية املخت�صة بالتحلي باليقظة فيما
م�شكوك فيهم ل�شراء كل من حم�ض اخلليك اجلليدي و�أنهيدريد اخلل .و ُت َ
موجهة �إىل بلدان
يتعلق بال�شحنات امل َّدعى �أنها حام�ض اخلليك �أو حام�ض اخلليك اجلليدي ،خ�صو�صاً �إذا كانت تلك ال�شحنات َّ
يف غرب �آ�سيا ،وبذل جهود من �أجل التحقق من طبيعة املواد امل�شحونة.
و�أفغان�ستان وهولندا من �أكرث البلدان ن�شاط ًا يف ا�ستخدام نظام "بيك�س" ،حيث ن�شرتا عرب النظام �أو غريه من قنوات االت�صال
معلومات عن �ضبطيات �أنهيدريد اخلل يف �أرا�ضيهما ،مبا يف ذلك �صور بطاقات الو�سم املل�صقة على الأوعية التي جرى العثور عليها
والتي ا�ستخدمها امل َّتجرون لإخفاء �أنهيدريد اخلل .ثم ُع ِث على البطاقات ذاتها يف بلدان �أخرى ،مما �أتاح الربط بني ق�ضايا كانت
تبدو معزولة يف ال�سابق .ويف �إحدى احلاالت املع َّينةُ ،ن ِ�شرت �صور عن �ضبطية �أنهيدريد اخلل يف الوقت املنا�سب ،مما �أف�ضى �إىل
�ضبط �شحنة �أخرى مماثلة .وعند ا�ستبانة �صالت بني �ضبطيتني �أو �أكرث ،تقوم الهيئة ،بالتعاون مع البلدان القائمة بال�ضبطيات،
بن�شر املعلومات �إىل البلدان الأخرى با�ستخدام تنبيهات م�شروع "كوهيجن".

من الناحية الكيميائية التي ي�سهل حتويلها �إىل �سالئف خا�ضعة
للمراقبة .وهذه الأدوات جميعها متاحة يف املوقع ال�شبكي للهيئة،
�أو ُتر�سل �إىل ال�سلطات الوطنية املخت�صة عند الطلب .وتود الهيئة
�أن تذ ِّكر احلكومات جمدداً ب�إمكانية توا�صل امل َّتجرين مع اجلهات
الفاعلة يف ال�صناعة امل�شروعة لال�ستف�سار عن توليف كيمياويات
مد َولة تنا�سب احتياجاتهم ،وكذلك باحلاجة �إىل تنبيه
غري ُ َ
تلك اجلهات الفاعلة �إىل ذلك االحتمال.
 -66كما ت�شدد الهيئة منذ فرتة على �ضرورة �أال يقت�صر التعاون
الطوعي على ال�صناعات الكيميائية ،و�إمنا ينبغي �أن ميتد لي�شمل
م�ص ِّنعي امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،والنكهات والعطور ،واملواد
الكيميائية الدقيقة وغريها من املنتجات ذات ال�صلة ،وكذلك
قطاعي النقل والتوزيع ،مبا يف ذلك �شركات ال�شحن و�شركات نقل
الربيد .وكانت الهيئة قد �أعربت عن ر�أيها يف �أن الأو�ساط ال�صناعية
ينبغي �أن تب ِّلغ ال�سلطات طوع ًا ب�أي �أن�شطة م�شبوهة جتري يف �أي
مرحلة من مراحل �سل�سلة الإمدادْ � ،أي من اال�ستف�سارات وطلبات
التوريد �إىل الطلبيات الفعلية ،وذلك لتمكني ال�سلطات من التحقيق
يف م�صدر الطلبات �أو الطلبيات ومنع "املفا�ضلة بني ال�شركات"� ،أي
مورد �إىل �آخر .ولتفادي املفا�ضلة بني ال�شركات عرب
االنتقال من ِّ
احلدود ،من الأهمية مبكان �أن يجري تنبيه الهيئة �إىل ذلك �أي�ضاً.
وتنطبق هذه املالحظات على املواد الكيميائية اخلا�ضعة للمراقبة
واملواد الكيميائية غري املجدولة على حد �سواء.

 -67واملعلومات املتاحة للهيئة ب�ش�أن م�ستوى ال�شراكات الطوعية يف
جميع �أنحاء العامل غري مكتملة .فعلى �سبيل املثال� ،أبلغت ال�صني
ب�أنها حتققت من �أن�شطة � 14 000شركة يف عام  )19(.٢٠١٧وداخل
االحتاد الأوروبي ،الذي تن�ص ت�شريعاته على التعاون مع الأو�ساط
ال�صناعية ،يبدو �أن فرن�سا و�أملانيا تقيمان �شراكات را�سخة على
نحو خم�صو�ص .وعلى حد علم الهيئة ،ف�إن فرن�سا هي �أحد البلدان
القليلة التي �أن�ش�أت �شراكة متتد �صراح ًة �إىل املواد غري املجدولة.
 -68ومنذ عام � ،٢٠١٦شجعت الهيئة عالقات التو�أمة بني
احلكومات التي �أن�ش�أت �شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص
واحلكومات الراغبة يف �إن�شاء مثل هذه ال�شراكات �أو تعزيزها .ويف
هذا ال�صدد ،ت�شيد الهيئة بتعاون ال�سلطات يف فرن�سا و�سوي�سرا مع
جمهورية تنزانيا املتحدة ،على �سبيل املثال.
( )

(.Annual Report on Drug Control in China 2018, p. 28)19
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ثالثاً -نطاق التجارة امل�شروعة
يف ال�سالئف و�آخر االجتاهات
االتار بال�سالئف
يف ِّ
 -69ي�ستند هذا الف�صل يف املقام الأول �إىل البيانات املقدمة من
احلكومات يف اال�ستمارة  Dلعام  ،٢٠١٧وعرب نظام الإ�شعارات
ال�سابقة للت�صدير باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر ("بن �أونالين").
ومن امل�صادر الأخرى للمعلومات التقارير الوطنية ،وم�شروع
"بريزم" وم�شروع "كوهيجن" والنظام "بيك�س" .ويتناول التحليل
الفرتة املمتدة حتى  ١ت�شرين الثاين /نوفمرب .٢٠١٨
 -70ويجري �إطالع الهيئة على املعلومات املتعلقة بالكيمياويات غري
املدرجة يف اجلدول الأول �أو اجلدول الثاين التفاقية �سنة  ،١٩٨٨ولكنْ
للمخدرات اخلا�ضعة للمراقبة،
امل�ستخدمة يف ال�صنع غري امل�شروع
ِّ
وذلك عم ًال باملادة  ،١٢الفقرة الفرعية ( ١٢ب) من تلك االتفاقية.
ومع �أنّ هذا الإبالغ �إلزامي ،ف�إن للحكومات بع�ض احلرية فيما ترى
�أن "له من الأهمية مبا يكفي للفت نظر الهيئة �إليه" .و�إ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن ا�ستبانة الكيمياويات غري املجدولة متثل حتدي ًا حيث �إن
املنتجات التي ُيعرث عليها يف املختربات ال�سرية ال حتمل و�سم ًا يف
كثري من الأحيان ،كما �أن ال�شحنات املهربة غالب ًا ما تكون مو�سومة
بعالمات خاطئة و�/أو يعلن عنها بعالمات غري �صحيحة .وف�ض ًال عن
ذلك ،هناك حتديات متعلقة بالأدلة اجلنائية .بيد �أن الهيئة تود
�أن تذ ِّكر احلكومات ب�أن تقدمي معلومات �شاملة ب�ش�أن املواد غري
املجدولة ومعلومات ظرفية يف اال�ستمارة  Dيت�سم ب�أهمية حا�سمة
يف حتديد االجتاهات .فمن دون تبادل هذه املعلومات ،ال ميكن
االتار بال�سالئف و�صنع
حتديد االجتاهات اجلديدة يف جمال ِّ
املخ ِّدرات غري امل�شروعة والت�صدي لها على ال�صعيد العاملي يف
مرحلة مبكرة.

(�أ) الإيفيدرين وال�سودو�إيفيدرين

التجارة امل�شروعة

�  -72أثناء الفرتة امل�شمولة بالتقريرُ ،ق ِّدمت تفا�صيل عرب
نظام "بن �أونالين" ب�ش�أن � 5 ٢٠٠شحنة مقررة من الإيفيدرين
وال�سودو�إيفيدرين .وكانت ال�شحنات تت�ألف من حوايل  220 1ط ًّنا
تقريب ًا من ال�سودو�إيفيدرين و 100طن من الإيفيدرين .وكما حدث
يف املا�ضي ،كانت الهند �أكرب م�صدر من حيث احلجم ،تليها �أملانيا؛
وكانت الواليات املتحدة �أكرب م�ستورد ،تليها �سوي�سرا .وبالإجمال
موجهة �إىل
م�صدراً ،وكانت َّ
كانت ال�شحنات ت�أتي من  43بلد ًا و�إقليم ًا ِّ
 173بلد ًا و�إقليم ًا م�ستورداً.
 -73وكان ما ن�سبته  35يف املائة من جميع الإ�شعارات ال�سابقة
للت�صدير يتعلق بالإيفيدرين وال�سودو�إيفيدرين يف �شكل �سائب و65
يف املائة بامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية .ويف عام  ،٢٠١٧من بني جميع
ال�شحنات التي كانت يف �شكل م�ستح�ضرات �صيدالنية (حوايل
 260ط ًّنا) ،كان ما ن�سبته  ٣٠يف املائة تقريب ًا واردات مقرتحة �إىل
بلدان يف غرب �آ�سيا ،تليها ن�سبة  30يف املائة �إىل �أوروبا الغربية
والو�سطى؛ و 20يف املائة �إىل �أمريكا ال�شمالية؛ و 10يف املائة �إىل
بلدان يف �أفريقيا ،و 5يف املائة �إىل بلدان يف �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا
و 5يف املائة �إىل بلدان يف �أمريكا اجلنوبية .ويف داخل غرب �آ�سيا،
الحظت الهيئة ،يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،زيادة كبرية يف عدد
ال�صادرات املقرتحة للعراق من امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية التي
حتتوي على ال�سودو�إيفيدرين .وامل�صدر الرئي�سي هو الأردن (انظر
ال�شكل اخلام�س).

ال�شكل اخلام�س -كميات امل�ستح�ضرات املحتوية على
ال�سودو�إيفيدرين التي �أُبلغ عرب نظام "بن �أونالين" عن
ت�صديرها �إىل العراق٢٠١٨-٢٠١٤ ،
30,000

�ألف -املواد امل�ستخدمة يف ال�صنع غري
امل�شروع للمن�شطات الأمفيتامينية

25,000

 -١املواد امل�ستخدمة يف �صنع الأمفيتامينيات
على نحو غري م�شروع
 -71الإيفيدرين وال�سودو�إيفيدرين هما من ال�سالئف امل�ستعملة يف
�صنع امليثامفيتامني على نحو غري م�شروع .كما ي�شكالن ن�سبة كبرية
من التجارة امل�شروعة يف املواد املدرجة يف اجلدول الأول من اتفاقية
�سنة  ،١٩٨٨يف �شكل مواد خام ويف �شكل م�ستح�ضرات �صيدالنية.
وكبديل عن �سالئف امليثامفيتامني ،قد ت�ستعمِ ل اجلماعات الإجرامية
الفينيل بروبانون ،وحم�ض فينيل اخلل ،ومادة �ألفا-فينيل �أ�سيتو
�أ�سيتونيرتيل وعدد ًا من املواد غري املجدولة ،التي كثري ًا ما ترتبط
ب�صنع الأمفيتامينات على نحو غري م�شروع (انظر �أي�ض ًا الفقرات
 129-١١٦واملرفق الثامن).
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 -74ال�سلطة الوطنية املخت�صة يف العراق تعرت�ض منهج ًّيا على
املوجهة �إىل �إقليم كرد�ستان من البلد املبلغ
ال�صادرات املقرتحة َّ
عنها عرب نظام "بن �أونالين" .ويف املا�ضي� ،أعربت الهيئة عن
قلقها ب�ش�أن خماطر ا�ستغالل امل َّتجرين لعدم وجود �سيطرة حكومة
ّ
وحتث
فعلية على بع�ض الأقاليم فيما يخ�ص ت�سريب ال�سالئف.
الهيئة جميع احلكومات املعنية على بذل كل ما يف و�سعها ملعاجلة
الثغرات القائمة من هذا النوع يف اجلهود الدولية الرامية �إىل
مراقبة ال�سالئف.
 -75ومما يزيد هذا الو�ضع تعقيد ًا �أن امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
املحتوية على ال�سودو�إيفيدرين �أو غريها من ال�سالئف اخلا�ضعة
للرقابة ال تخ�ضع للمراقبة الدولية ،و�أن �إر�سال �إ�شعارات قبل ت�صدير
()20
تلك امل�ستح�ضرات ،و�إنْ كان من امل�ستح�سن جدًّا ،لي�س �إلزام ًّيا.
ولذلك �سيكون من املهم ب�صفة خا�صة جمع معلومات و�أدلة قاطعة
لإثبات � ّأي ت�سريب و� ّأي ا�ستعمال فعلي ملنتجات �صيدالنية مع َّينة يف
املخدرات ب�صفة غري م�شروعة ،وتزويد �سلطات البلدان املعنية
�صنع ِّ
ب�أ�سا�س وقائعي لرف�ض �شحنات هذه املنتجات .وكما يف �أو�ضاع مماثلة
يف املا�ضي ،ميكن �أن يكون التحليل الكيميائي للمنتج النهائي مفيد ًا
ب�صفة خا�صة ،على �سبيل املثال ،فيما يتعلق بادعاءات اال�ستعمال
()21
النهائي للفينيل بروبانون يف �صنع منتج للتنظيف.
 -76ومل يبلَّغ يف اال�ستمارة  Dلعام  ٢٠١٧عن � ّأي حاالت �سرقة
للإيفيدرين وال�سودو�إيفيدرين.
()

()

االتار
ِّ

 -77ا�سعمال الإيفيدرينات يف �صنع امليثامفيتامني ب�صفة غري
م�شروعة �سائد يف �آ�سيا و�أوقيانو�سيا وكذلك يف �أفريقيا وبع�ض املناطق
يف �أوروبا� .أما يف �أمريكا ال�شمالية ،ف�إن ج ّل مادة امليثامفيتامني
امل�صنوعة ب�صفة غري م�شروعة ي�صنع من الفينيل بروبانون.
�شرق وجنوب �شرق �آ�سيا

 -78يف اال�ستمارة  Dلعام � ،٢٠١٧أبلغت تايلند عن ثاين �أكرب كمية
على الإطالق من م�ستح�ضرات ال�سودو�إيفيدرين يتم �ضبطها يف
البلد يف عام واحد ،جتاوز جمموعها  1.1طن .ويف عام � ،٢٠١٦أُبلغ
عن �أكرب كمية على الإطالق ُت�ضبط يف عام واحد (�أكرث من 3.8
�أطنان) .ولكنْ للأ�سف ،مل تتوفر � ّأي معلومات �إ�ضافية كان من املمكن
�أن ت�ساعد على حتديد �سياق هذه الكمية ،ومن ذلك مث ًال م�صادر
امل�ستح�ضرات و�سبل الت�سريب .و�إ�ضاف ًة �إىل تايلند� ،أبلغت  5بلدان
يف �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا عن م�ضبوطات من مواد الإيفيدرين
وم�ستح�ضراتها .و�إىل جانب امل�ضبوطات يف تايلند وميامنار (٤٢٠
كيلوغراماً) و�صل جمموع امل�ضبوطات �إىل حوايل طنني ،وهي �أقل
() 20
املخدرات.
انظر ،مثالً ،القرار  ٨/٥٤ال�صادر عن جلنة ِّ
() 21انظر الوثيقة  ،E/INCB/2011/4الفقرة .70

كمية �أُبلغ عنها خالل عقد من الزمان .و ُيعزى ذلك جزئ ًّيا �إىل �أن
اال�ستمارة  Dمل ترد من عدة بلدان يف املنطقة ،وجزئ ًّيا �أي�ض ًا �إىل
االنخفا�ض يف كمية امل�ضبوطات املبلغ عنها .و�أفادت ال�صني يف
()22
تقريرها ال�سنوي ب�ضبط  68.5ط ًّنا من الإيفيدرين.
 -79و�سبق �أن �أعربت الهيئة عن قلقها ب�ش�أن التفاوت بني
العدد املنخف�ض من م�ضبوطات �سالئف امليثامفيتامني والكميات
املحدودة امل�ضبوطة ،من ناحية ،وامل�ضبوطات من املنتج النهائي
من امليثامفيتامني (يف �شكليه امليثامفيتامني البلُّوري و�أقرا�ص
امليثامفيتامني) )23(.ومل يتح�سن هذا الو�ضع .فعلى �سبيل املثال،
لو افرت�ضنا �أن كل كمية امليثامفيتامني املبلَّغ عن �ضبطها يف
�شرق وجنوب �شرق �آ�سيا( )24كانت م�صنوعة من الإيفيدرين �أو
ال�سودو�إيفيدرين ،القت�ضى ذلك ا�ستخدام ما متو�سطه  ٧٠ط ًّنا يف
ال�سنة من � ٍّأي من املادتني للفرتة  .٢٠١٦-٢٠١٤علم ًا ب�أن متو�سط
امل�ضبوطات املبلَّغ عنها خالل هذه الفرتة يقل عن  ٢٥ط ًّنا يف
ال�سنة؛ بل �إنه كان �أقل يف عام  ٢٠١٧على الرغم من زيادة �أخرى
يف م�ضبوطات امليثامفيتامني .ويف الوقت نف�سه ،با�ستثناء ال�صني،
والفلبني �إىل حد ما ،مل يب ِّلغ � ّأي بلد يف املنطقة من قب ُل ّ
قط عن
�أي م�ضبوطات ملحوظة من الكيمياويات البديلة .ويف عام ،٢٠١٧
ُعرث على �أول دالئل ت�شري �إىل �أن �سالئف �أولية غري جمد َولة للفينيل
بروبانون ،وخ�صو�ص ًا الفينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد ،قد �أ�صبحت متاحة
ل�صنع امليثامفيتامني ب�صفة غري م�شروعة يف منطقة املثلث الذهبي
(انظر الفقرة � 118أدناه).
 -80وبالنظر �إىل ا�ستمرار تزايد كميات امليثامفيتامني امل�ضبوطة،
وتفاقم م�شكلة امليثامفيتامني يف �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا ،وندرة
املعلومات عن حادثات ال�سالئف  -مبا يف ذلك املعلومات عن
نطاق التحقيقات لتع ُّقب م�صادرها ونتائج هذه التحقيقات -
واال�ستجابة املحدودة التي تتلقاها الهيئة عن ا�ستف�ساراتها ب�ش�أن
هذه امل�س�ألة ،تدعو الهيئة من جديد البلدان املعنية �إىل الوفاء
بالتزاماتها مبوجب اتفاقية �سنة  ١٩٨٨والتعاون فيما بينها ومع
الهيئة ،لتحديد �أنواع ال�سالئف وم�صادرها ،والت�صدي لت�سريبها
وا�ستعمالها يف �صنع امليثامفيتامني ب�صفة غري م�شروعة ،وال�سماح
بالتحقيق الكامل يف الأن�شطة الإجرامية ذات ال�صلة واملالحقة
الق�ضائية ملرتكبيها .كما تدعو الهيئة مكتب املخ ِّدرات واجلرمية
والبلدان التي تق ِّدم امل�ساعدة التقنية والإر�شاد �إىل البلدان يف
�شرق وجنوب �شرق �آ�سيا� ،إىل دعم تلك اجلهود وحت�سني القدرة
()

()

()

(.Annual Report on Drug Control in China 2018, p. 24)22
()23انظر الوثيقتني  ،E/INCB/2016/4الفقرة  61و E/INCB/2017/4الفقرات
� ٨٠إىل .٨٢
()24
املخدرات العاملي
تقرير
واجلرمية،
رات
باملخد
املعني
املتحدة
أمم
ل
ا
مكتب
ِّ
ِّ
( 2018الكتيب  :3حتليل �أ�سواق املخدرات ،امل�ؤثرات الأفيونية والكوكايني والقنب
واملخدرات اال�صطناعية) ،متو�سط ثالث �سنوات خالل الفرتة  .2016-2014هناك
دالئل ت�شري �إىل �أن امل�ضبوطات وتوافر امليثامفيتامني يف املنطقة ،ال �سيما يف البلدان
امل�شاركة يف املبادرة من �أجل �سالمة منطقة امليكونغ ،قد �شهدت زيادة كبرية يف تلك
الأثناء .غري �أن املعلومات عن ال�سالئف املعنية ،وكذلك بخ�صو�ص م�صادرها ،ال تزال
غري كافية مبجملها..

االتار بال�سالئف
ثالثاً -نطاق التجارة امل�شروعة يف ال�سالئف و�آخر االجتاهات يف ِّ

  15

الإجمالية يف املنطقة على منع ت�سريب ال�سالئف والتحقيق يف
الق�ضايا املتعلقة بت�سريب ال�سالئف.
 -81ومع �أن العديد من البلدان يف �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا
يت�شارك يف املعلومات املحدودة جدًّا عن ال�سالئف وم�صادرها يف
اال�ستمارة  ،Dف�إن الهيئة تدرك �أن خمتربات �سرية متفاوتة احلجم
كل من جمهورية كوريا،
والقدرات ل�صنع امليثامفيتامني قد ُف ِّككت يف ٍ
وماليزيا ،وميامنار.

()

()

(Ali Reza Khajeamiri and others, “Determination of impurities)25
in illicit methamphetamine samples seized in Iran”, Forensic Science
.International, vol. 27, Nos.1–3 (2013), pp. 204–206
(Ahmad Shekari and others, “Impurity characteristics of street)26
methamphetamine crystals seized in Tehran, Iran”, Journal of Substance
.Use, vol. 21, No. 5 (2016), pp. 501–505
(Neda Amini and others, “Impurity profiling of street)27
methamphetamine samples seized in Kermanshah, Iran, with special
focus on methamphetamine impurities health hazards”, Journal of Clinical
).Toxicology, vol. 5, No. 4 (2015
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غرب �آ�سيا
 -82ال يزال الو�ضع فيما يتعلق ب�سالئف امليثامفيتامني يف غرب
�آ�سيا غري وا�ضح ،واملعلومات املقدمة �إىل الهيئة غري كافية لكي تتمكَّن
من تقييمها .وبا�ستثناء جمهورية �إيران الإ�سالمية بالن�سبة لعامي
 ٢٠١٠و ،٢٠١١د�أبت بلدان املنطقة على الإبالغ عن �ضبط كميات
قليلة من الإيفيدرين يف اال�ستمارة  .Dوبالن�سبة لعام  ،٢٠١٧كانت
و�ضبطت
الكمية امل�ضبوطة �أقل من  50غرام ًا يف املنطقة ب�أ�سرهاُ .
كلها يف جورجيا .ويف عام  ٢٠١٨مت الإبالغ عن �ضبط  50غرام ًا
من ال�سودو�إيفيدرين عرب نظام "بيك�س" .والهيئة على علم �أي�ض ًا
مب�ضبوطات يف �أفغان�ستان يف عام  2018من الإيفيدرا املزروعة حمل ًّيا،
وهو تطور جديد ي�ستحق ر�صد ًا وثيقاً .وتفيد التقارير الإعالمية ب�ضبط
طن واحد من �سالئف غري حمددة للميثامفيتامني يف �شمال غرب
جمهورية �إيران الإ�سالمية يف �أواخر كانون الأول/دي�سمرب .٢٠١٧
لعينات من مادة امليثامفيتامني املتداولة
 -83وبالتحليل اجلنائي ِّ
يف ال�شارع ،ميكن لل�سلطات �أن حت�صل على �أدلة ب�ش�أن ال�سالئف
املعينة التي ُت�ستعمل يف �صنع املادة ب�صفة غري م�شروعة .ولت�سليط
ال�ضوء على هذا الو�ضع ،تطلب الهيئة بانتظام معلومات من
حكومات البلدان التي �أُجريت ب�ش�أنها حتليالت من هذا القبيل.
وتتيح امل�ص َّنفات العلمية �أدلة على �أن طرائق �صنع ال�سالئف ب�صفة
غري م�شروعة واالحتياجات ذات ال�صلة من ال�سالئف يف جمهورية
التنوع .والهيئة على علم خ�صو�ص ًا بثالث
�إيران الإ�سالمية �آخذة يف ُّ
عينات م�أخوذة من مادة امليثامفيتامني املتداولة يف
درا�سات عن ِّ
()25
ال�شارع �أُجريت يف عام  ٢٠١٠ويف عام  2012ويف عام 2013
(طهران)( )26ويف عام ( ٢٠١٤اجلزء الغربي من البلد) )27(.وت�شري
هذه الدرا�سات �إىل �أنه� ،إ�ضافة �إىل الطرائق التقليدية ،التي تكون
املواد الأولية امل�ستعملة فيها هي الإيفيدرين �أو ال�سودو�إيفيدرين �أو
امل�ستح�ضرات املحتوية على هاتني املادتني ،ف�إن الطرائق القائمة
�أ�سا�س ًا على الفينيل بروبانون ،وخ�صو�ص ًا "طريقة ليوكارت" ،رمبا
�أخذت تكت�سب �أهمية متزايدة.

جنوب �آ�سيا
 -84يف عام  ،٢٠١٧كما يف �سنوات �سابقة ،كانت الهند هي البلد
الوحيد الذي �أبلغ عن م�ضبوطات من الإيفيدرين يف اال�ستمارة .D
فقد �أبلغت الهند عن  ١٥حادثة انطوت على كمية �إجمالية قدرها
 1.1طن من امل�ستح�ضرات املحتوية على الإيفيدرين ،متثل حوايل
امل�سجل يف عام .٢٠١٦
 ٥يف املائة من الرقم القيا�سي للم�ضبوطات َّ
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،كان هناك  ١١حادثة تنطوي على ما جمموعه
 1.9طن من امل�ستح�ضرات املحتوية على ال�سودو�إيفيدرين.
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 -85ومن امل�ضبوطات اجلديرة باملالحظة يف عام  ٢٠١٧كمية
قدرها  ٢٦٠كيلوغرام ًا من الإيفيدرين ُ�صنعت يف خمترب �سري يف
مباين �شركة لتوريد الكيمياويات يف والية كارناتاكا جنوب الهند.
ويف واقعة �أخرى ،مت �ضبط  ١٧٩كيلوغرام ًا من الإيفيدرين يف خمترب
غري م�شروع يف حيدر �أباد .وتدرك الهيئة �أن كمية الإيفيدرين قد عرث
عليها يف م�صنع كيميائي يف حي �صناعي من املدينة ،و�أن امل�شتبه
فيهم ا�ست�أجروا ذلك املكان ملدة  ١٥يوم ًا بتقدمي معلومات كاذبة
�إىل املالك .و�أبلغت ال�سلطات الهندية( )28ب�أن جنوب الهند (ال �سيما
بنغالور ،وحيدر �أباد ،وت�شيناي) هو �أحد املراكز الكربى لتهريب
الإيفيدرين امل َّتجر به �إىل بلدان �أخرى ،الذي يجري بالدرجة الرئي�سية
عن طريق مطارات دلهي وت�شيناي وكو�شني وبنغالور .وماليزيا هي
بلد املق�صد الرئي�سي لهذه املواد ،تليها بلدان يف �أفريقيا ،من بينها
جنوب �أفريقيا وزامبيا� .أما االجتار بالإيفيدرين عرب احلدود بني
الهند وميامنار فريتبط باالجتار املعاك�س بامليثامفيتامني.
()

()28
املخدراتAnnual Report 2017 ،
الهند ،وزارة الداخلية ،مكتب مكافحة ِّ
.(New Delhi, n.d.), p.35

   16تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ رات لعام 2018
 -86وت�شري تقارير �إعالمية �إىل �أن الزيادة الأخرية يف �صنع
امليثامفيتامني ب�صفة غري م�شروعة يف الهند ترتبط باجلماعات
الإجرامية الدولية .وت�شري التقارير نف�سها �إىل �أن ال�صناعة التحويلية
جتري يف منطقة مومباي ،مع �إمكانية �ضلوع �شركات للم�ستح�ضرات
ال�صيدالنية يف ذلك يف واليتي ماهارا�شرتا وغوجارات يف غرب
الهند .ومن املناطق الأخرى التي جتري فيها ال�صناعة التحويلية
جنوب الهند .وال يزال جزء كبري من امليثامفيتامني يه َّرب �إىل
اخلارج ،ويف كثري من الأحيان �إىل وجهات مق�صودة يف جنوب
�شرق �آ�سيا و�أوقيانو�سيا و�أوروبا و�أفريقيا .وتز َّود املختربات مبادتي
الإيفيدرين وال�سودو�إيفيدرين امل�س َّربتني من داخل الهند .والو�ضع
يف الهند هو انعكا�س لالقت�صاد ال�سوقي غري امل�شروع ،حيث تن ِّقل
اجلماعات الإجرامية املنظمة خمترباتها بني البلدان واملناطق
ح�سب �إمكانية ح�صولها على ال�سالئف الكيميائية الرئي�سية وح�سب
خطر االنك�شاف.
 -87ويف الهند �أي�ضاً ،تخل�صت ال�سلطات ،يف حزيران/يونيه
 ،٢٠١٨من �أكرث من  ٢٠ط ًّنا من الإيفيدرين و 2.5طن من �أنهيدريد
املخدرات حتى الآن.
اخلليك مبا يعترب �أكرب عملية للتخل�ص من ِّ
وكانت الكيمياويات قد ُ�صودرت من �شركات �صيدالنية يف �سوالبور
ويف مواقع �أخرى يف واليتي ماهارا�شرتا وغوجارات غرب الهند قبل
ذلك ب�أكرث من �سنتني.
 -88ويف عام  ،٢٠١٨وا�صلت الهند الإبالغ عرب نظام "بيك�س" ،عن
م�ضبوطات الإيفيدرين .وكما يف املا�ضي ،كانت امل�ضبوطات متثل
موجهة �إىل
كميات �صغرية ،تق ّل عاد ًة عن  ١٠كيلوغرامات ،وكانت َّ
بلدان يف �أفريقيا و�شرق �آ�سيا وجنوب �شرق �آ�سيا .ويف واقعة واحدة،
موجهة �إىل ُعمان .وانطوت �إحدى احلادثات البارزة على
كانت املواد َّ
اجتار معاك�س بكمية وزنها  123كيلوغرام ًا من ال�سودو�إيفيدرين
مه َّربة من ميامنار �إىل الهند.
�أوقيانو�سيا
�  -89أبلغت �أ�سرتاليا يف اال�ستمارة  Dعن �ضبط �أكرب كمية من
الإيفيدرين لعام  ٢٠١٧بلغت � ٦أطنان تقريباً .وعند النظر �إليها بهذا
العدد ،ف�إن الأكرثية العظمى من ال�شحنات امل�ضبوطةْ � ،أي �أكرث من
 ٨٠يف املائة ،كان م�صدرها ال�صني ،مبا فيها هونغ كونغ-ال�صني.
ومن حيث الكمية ،ف�إن ثلثي ال�شحنات دخل �أ�سرتاليا من تايلند ،مبا
يف ذلك كمية م�ضبوطة واحدة قدرها � 3.9أطنان من الإيفيدرين
ال�سائل يف زجاجات �شاي مثلج .وتبع ًا لرت ُّكز الإيفيدرين يف ال�سائل،
ف�إن الكمية امل�شمولة يف ال�ضبطية كان من املمكن ا�ستعمالها لإنتاج
كمية ُتق َّدر مبا يرتاوح بني  ٩٠٠و ٣ ٦٠٠كيلوغرام من امليثامفيتامني.
وعلى العك�س من ذلك� ،ضبطت ال�سلطات يف �أ�سرتاليا كمية �أقل
من  ١٥٠كيلوغرام ًا من ال�سودو�إيفيدرين� ،أُبلغ ب�أن معظمها جاء
التحول الذي لوحظ يف وقت �سابق
من جمهورية كوريا .وهذا ي�ؤكد ُّ
من ال�سودو�إيفيدرين �إىل الإيفيدرين ،والذي رمبا يرتبط بظهور
مادة الإيفيدرين امل�صنوعة على نحو غري م�شروع يف ال�صني باتباع
الطريقة القائمة على املادة -٢بروموبروبيوفينون.
 -90وبلغت امل�ضبوطات املبلَّغ عنها يف نيوزيلندا نحو  ٥٦٠كيلوغرام ًا
من الإيفيدرين و ٢٥كيلوغرام ًا من ال�سودو�إيفيدرين .وهذا اال�ستمرار

يف التحول من ال�سودو�إيفيدرين �إىل الإيفيدرين لوحظ منذ عام
 ،٢٠١٤ولكنه ،مقارن ًة بعام  ،٢٠١٦مي ِّثل انخفا�ض ًا كبري ًا يف تواتر
�ضبطيات الإيفيدرين وكميتها� ،سواء على احلدود �أو يف داخل البلد.
�أما من حيث الوزن ،ف�إن معظم كميات الإيفيدرين التي ميكن حتديد
م�صدرها جاء من ال�صني .بيد �أن ،هناك م� ِّؤ�شرات ّ
تدل على زيادة
يف عمليات �إعادة ال�شحن ،رمبا لإخفاء امل�صدر اجلغرايف الفعلي.
وعلى وجه التحديد ،الحظت دائرة جمارك نيوزيلندا زيادة يف تواتر
ال�ضبطيات من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�أيرلندا ال�شمالية
ويف الكميات التي تنطوي عليها تلك ال�ضبطيات .ويف �آذار/مار�س
 ،٢٠١٨بلغت امل�ضبوطات من اململكة املتحدة حوايل  ٤٠يف املائة من
م�ضبوطات الإيفيدرين ح�سب الوزن ،مقابل  ٢٦يف املائة يف الفرتة
نف�سها من عام .٢٠١٧
 -91وبتفكيك  ٧٩خمترب ًا �سر ًّيا يف نيوزيلندا يف عام  ،٢٠١٧ظل
�صنع امليثامفيتامني ب�صفة غري م�شروعة عند م�ستويات مماثلة
لها يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة .و�إ�ضاف ًة �إىل الإيفيدرين� ،أ�صبح
اليود وحم�ض الهيبوف�سفوروز ال�سليفتني الكميائيتني الأ�شيع �ضبطاً.
ومنذ عام  ،٢٠١٤عندما �أ�صبحت مادة الإيفيدرين ،ال مادة
ال�سودو�إيفيدرين ،هي ال�سليفة الرئي�سية التي ُت�ضبط على احلدود،
ف�إن �سعر الإيفيدرين يف ال�سوق ال�سوداء مل يتقلب تقريباً .ومن ثم فقد
ا�ستمر ذلك يجعل الت�صنيع املحلي للميثامفيتامني من الإيفيدرين
للموردين ،حتى و�إن كان ذلك الت�صنيع ينطوي على
جتار ًة مربحة ِّ
يف�ضلون ا�سترياد امليثامفيتامني
املجرمني
يجعل
جمازفة وجهد مما
ِّ
يف �شكل منتج نهائي .ويف عام � ،٢٠١٨شهدت امل�ضبوطات من
الإيفيدرين وال�سودو�إيفيدرين اجتاه ًا ت�صاعد ًّيا مرة �أخرى؛ وهناك
دالئل ت�شري �إىل �أن الكميات قد تتجاوز الكميات امل�ضبوطة يف
عام .٢٠١٧
�أفريقيا
 -92يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية� ،أبلغت يف اال�ستمارة  Dثالثة
بلدان فقط يف �أفريقيا ،هي بنن وزمبابوي ونيجرييا ،عن م�ضبوطات
من الإيفيدرين تزيد على  ١٠٠كيلوغرام .كما �أبلغت نيجرييا �أي�ض ًا
عن حاالت �صنع امليثامفيتامني ب�صفة غري م�شروعة يف �إقليمها،
وذلك على نحو منطي من الإيفيدرين� .إال �أنه ،يف عام  ،٢٠١٦مت
تفكيك خمترب غري م�شروع يعمل على نطاق �صناعي ،باتباع ما ي�سمى
"طريقة النيرتو�ستريين" (انظر الفقرات � 129-126أدناه).
 -93ومل تب ِّلغ نيجرييا يف اال�ستمارة  Dعن � ِّأي م�ضبوطات من
الإيفيدرين لعام  .٢٠١٧بيد �أنها �أبلغت عن ت�سعة حادثات عرب نظام
"بيك�س" ،ينطوي كل منها على كمية ترتاوح بني  ٣كيلوغرامات و٢٥
كيلوغرام ًا من الإيفيدرين .وكما يف املا�ضي ،كان معظم ال�ضبطيات
املوجهة �إىل جنوب
التي وقعت يف عام  ٢٠١٧ي�شمل مادة الإيفيدرين َّ
�أفريقيا .غري �أن موزامبيق كانت الوجهة املق�صودة التي ورد ذكرها
يف �أغلب الأحيان يف عام  .٢٠١٨وعالوة على ذلك� ،ضبطت نيجرييا
كميات من امليثامفيتامني كان يزعم �أي�ض ًا �أنها واردة �أ�ص ًال من
موزامبيق .وهذه احلقائق ّ
تدل كذلك على �أن مادة امليثامفيتامني رمبا
ُت�صنع بطريقة غري م�شروعة يف هذا البلد .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شري
املعلومات اال�ستخبارية �إىل �أن رعايا نيجرييني رمبا كانوا يقومون
بت�شغيل خمتربات غري م�شروعة ل�صنع امليثامفيتامني يف موزامبيق

االتار بال�سالئف
ثالثاً -نطاق التجارة امل�شروعة يف ال�سالئف و�آخر االجتاهات يف ِّ
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وجنوب �أفريقيا .و�ضمن نيجرييا ،جرى تفكيك ثالثة خمتربات
غري م�شروعة ل�صنع امليثامفيتامني يف الأ�شهر الع�شرة الأوىل من
عام  .٢٠١٨ومع �أنه مل ُي�ستم ّد منها � ّأي مقدار من الإيفيدرين ،ف�إن
املواد الكيميائية التي ُعرث عليها ت�شري �إىل �أن طرائق ال�صنع القائمة
�أ�سا�س ًا على الإيفيدرين قد ا ُّتبعت يف ذلك ال�صدد.
 -94وقد �أع َّدت ال�سلطات يف نيجرييا منهجية لتقدير االحتياجات
امل�شروعة من الإيفيدرين يف البلد (انظر �أي�ضا الفقرة � 40أعاله).
تبي لها �أن الكميات امل�ستوردة يف املا�ضي
وعلى �أ�سا�س هذه املنهجيةَّ ،
قد جتاوزت االحتياجات امل�شروعة .ومن ثم تتوقع ال�سلطات انخفا�ض
املرجح �أن تتك َّيف ال�سوق غري امل�شروعة
الواردات امل�شروعة .ومن َّ
مع الو�ضعية اجلديدة؛ ومن املحتمل �أن تن� أش� دروب جديدة لالجتار
بال�سالئف ،ويحتمل �أن يجري تهريب الإيفيدرين �إىل نيجرييا من
وت�شجع الهيئة �سلطات بلدان غرب
بلدان �أخرى يف غرب �أفريقيا.
ِّ
�أفريقيا على الت�شارك يف التجارب و�أف�ضل املمار�سات بغية احليلولة
دون تكرار خمططات الت�سريب ،وبغية حرمان امل َّتجرين من
احل�صول على ال�سالئف التي يحتاجون �إليها .وعلى وجه التحديد،
ت�شجع الهيئة ال�سلطات النيجريية على الت�شارك مع البلدان
ِّ
املهتمة يف املعلومات عن منهجية تقدير االحتياجات امل�شروعة،
وكذلك �أ�ساليب العمل املعروفة وخمططات ت�سريب الإيفيدرين
يطبقها امل َّتجرون.
التي ِّ
 -95ويف عام � ،٢٠١٧أبلغت بنن عن م�ضبوطات جتاوز جمموعها
 ١٥٠كيلوغرام ًا من امل�ستح�ضرات املحتوية على الإيفيدرين ،مما
ي�ش ِّكل نحو ن�صف الكمية املبلَّغ عنها يف عام ٢٠١٦؛ ومل ُتق َّدم
معلومات عن م�صادر هذه امل�ستح�ضرات� .أما �آخر حادثة يف بنن
علمت به الهيئة ،فقد �أُبلغ عنها عرب نظام "بيك�س" يف منت�صف
عام  ،2013وكانت تنطوي على �شحنة وزنها  226كيلوغرام ًا من
الإيفيدرين ُيزعم �أن م�صدرها ال�صني و�أنها موجهة �إىل نيجرييا.
�أوروبا
 -96يف عام  ،٢٠١٧مل يتغري الو�ضع يف �أوروبا مقارنة به يف
عامي  ٢٠١٥و ،٢٠١٦فلم ُي�ضبط �سوى مقادير �صغرية جدًّا من
الإيفيدرين وال�سودو�إيفيدرين وم�ستح�ضراتهما .و�أبلغ  15بلد ًا عن
تنفيذ �ضبطيات ،وبلغت الكمية الإجمالية للم�ضبوطات حوايل 40
كيلوغرام ًا من الإيفيدرين و 50كيلوغرام ًا من ال�سودو�إيفيدرين،
ومنها ما هو يف �شكل م�ستح�ضرات حمتوية على املادتني .ويف
الأحوال التي قدمت فيها معلومات من هذا القبيل ،كان م�صدر
املواد امل�ضبوطة ،با�ستثناءات قليلة ،داخل �أوروبا .ويتعار�ض هذا
مع الأو�ضاع التي كانت �سائدة قبل عدة �سنوات ،عندما كانت تركيا
امل�صدر املزعوم يف كثري من احلاالت .وي�شري ذلك �إىل �أن ال�ضوابط
()29
التي ُن ِّفذت يف تركيا حتقق الأثر املن�شود.
 -97و�ضمن �أوروبا ،ف�إن ت�شيكيا هي البلد الذي له �أطول تاريخ
يف �صنع امليثامفيتامني على نحو غري م�شروع .ويف اال�ستمارة D
لعام � ،٢٠١٧أبلغ عن تفكيك ما جمموعه  ٢٦٤خمترب ًا ل�صنع
امليثامفيتامني ب�صفة غري م�شروعة ،وهو تقريب ًا العدد نف�سه امل�سجل
()

()29انظر الوثيقة  ،E/INCB/2015/4الفقرة .18

يف عام  .٢٠١٦واملختربات يف ت�شيكيا �صغرية منط ًّيا ،و�إمداداتها
موجهة لال�ستهالك املحلي .وهي ت�ستخدم مادة ال�سودو�إيفيدرين
َّ
امل�ستخرجة من امل�ستح�ضرات امله َّربة �أ�سا�س ًا من اخلارج وبالدرجة
الرئي�سية من بولندا �أو عربها .و�أُبلغ يف عام  2017عن �ضبط 30
كيلوغرام ًا من امل�ستح�ضرات املحتوية على ال�سودو�إيفيدرين .ويف
الوقت نف�سه ،الحظت ال�سلطات زيادة يف املرافق الكبرية احلجم
التي ُتق َّدر قدرتها الإنتاجية ال�سنوية بكمية ترتاوح بني � ١٠أطنان
و ١٢ط ًّنا من امليثامفيتامني؛ وتب ِّلغ التقارير ب�أن هذه املرافق ت�ضم
جماعات �إجرامية منظَّ مة من فييت نام ت�صنع امليثامفيتامني
ل�سوق �إقليمية �أو�سع نطاقاً .ومن االجتاهات الأخرى التي الحظتها
ال�سلطات يف ت�شيكيا يف عام � ٢٠١٧أن �صنع امليثامفيتامني على نحو
غري م�شروع قد انتقل عرب احلدود �إىل بولندا و�أملانيا املجاورتني،
وكذلك �إىل هولندا .والهيئة على علم �أي�ض ًا بتفكيك خمتربات غري
م�شروعة ل�صنع امليثامفيتامني يف �سلوفاكيا ،من بينها خمترب ذو
قدرة كبرية ،مت تفكيكه يف عام .٢٠١٨
القارة الأمريكية
 -98اقت�صرت �ضبطيات الإيفيدرين اجلدير باملالحظة يف
القارة الأمريكية يف عام  ٢٠١٧على الواليات املتحدة مرة �أخرى.
فقد �ضبطت ال�سلطات يف هذا البلد ما جمموعه حوايل ٢٠٠
كيلوغرام ،كانت ن�سبة ال�سودو�إيفيدرين  ٩٧يف املائة منها .وت�ؤكد
املعلومات الواردة من الواليات املتحدة �أن �صنع امليثامفيتامني ب�صفة
غري م�شروعة على ال�صعيد املحلي ،الذي عادة ما ي�ستخدم فيه
الإيفيدرين ،ال يزال يف انخفا�ض .ويف الوقت نف�سه ،ال يزال الطلب
املتزايد على امليثامفيتامني يف الواليات املتحدة ُيل َّبى من املنتجات
امل�صنوعة ب�صفة غري م�شروعة يف املك�سيك ،حيث ت�سود �أ�ساليب
الت�صنيع القائمة على ا�ستخدام الفينيل بروبانون.
(ب) النور�إيفيدرين والإيفيدرا

التجارة امل�شروعة
 -99بني  1ت�شرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٧و ١ت�شرين الثاين/نوفمرب
� ،٢٠١٨أبلغ  13بلداً ،عرب نظام "بن �أونالين" ،عن ما جمموعه 182
عملية ت�صدير من النور�إيفيدرين ،وهي مادة ميكن ا�ستخدامها يف
�صنع الأمفيتامني على نحو غري م�شروع .وكانت هذه ال�صادرات
موجهة �إىل  36بلد ًا و�إقليم ًا م�ستورداً ،وجتاوز حجمها  26ط ًّنا من
املواد اخلام و 1.7طن من امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية .وكما يف
م�صدرين لهذه املواد من حيث احلجم هما
املا�ضي ،كان �أكرب بلدين ِّ
الهند و�إندوني�سيا ،تليهما بالرتتيب التنازيل �سوي�سرا واليابان ،وكان
�أكرب البلدان امل�ستوردة هي الواليات املتحدة وميامنار واجلزائر
وتليها كمبوديا .و�أبلغت �أملانيا يف اال�ستمارة  Dلعام  ٢٠١٧عن
واردات �صغرية من الإيفيدرا.
االتار
ِّ
 -100يف اال�ستمارة  Dلعام  ،٢٠١٧مل يب ِّلغ �سوى �أربعة بلدان عن
�ضبطيات من النور�إيفيدرين .وكانت امل�ضبوطات يف �أ�سرتاليا �أكرب
امل�ضبوطات على نطاق العامل خالل �أكرث من خم�س �سنوات .وبلغت
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بلدان املن�ش�أ الأخرى الفلبني وهونغ كونغ يف ال�صني .و�أبلغت اململكة
املتحدة عن �ضبطية واحدة تزيد بقليل عن  ٢٠كيلوغراماً ،مه َّربة
من هولندا .وقد �سبق الإبالغ عن هذه احلادثة عرب نظام "بيك�س"،
�إىل جانب تفا�صيل عن العمليات .ويف الأ�شهر الع�شرة الأوىل من عام
 ،2018مل ُيبلَّغ عن � ّأي حادثة تتعلق بالنور�إيفيدرين �أو الإيفيدرا عرب
نظام "بيك�س" (ولكنْ انظر الفقرة � 82أعاله).
(ج) -1فينيل-2-بروبانون (الفينيل بروبانون) وحم�ض فينيل اخلل
والألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل (الفينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل)
 -101الفينيل بروبانون ( )P-2-Pوحم�ض فينيل اخلل والفينيل
�أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل (� )APAANسالئف ُت�ستعمل ل�صنع الأمفيتامني
وامليثامفيتامني على نحو غري م�شروع .والفينيل بروبانون �سليفة
مبا�شرة للأمفيتامني وامليثامفيتامني ،يف حني � َّأن حم�ض فينيل اخلل
والفينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل مادتان �سليفتان للفينيل بروبانون .ومن
بني املواد الثالث هذهُ ،تع ّد مادة حم�ض فينيل اخلل املادة الأكرث
تداوالً ،يف حني �أن التداول التجاري ملادة الفينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل
يكاد يكون منعدماً .وعادة ما تنطوي م�ضبوطات الفينيل بروبانون
على مادة الفينيل بروبانون امل�صنوعة ب�صفة غري م�شروعة� ،إذ
نادر ًا ما ت�س َّرب مادة الفينيل بروبانون من التجارة امل�شروعة.
وتتناول الفقرات � 129-116أدناه البدائل غري املجدولة ملادة الفينيل
بروبانون امل�ستعملة يف �صنع الأمفيتامني وامليثامفيتامني على نحو
غري م�شروع.

التجارة امل�شروعة
 -١٠2تختلف مواد الفينيل بروبانون وحم�ض فينيل اخلل والفينيل
�أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل اختالف ًا ِّبين ًا من حيث احلجم ونطاق التجارة
الدولية امل�شروعة بها وعدد البلدان املعنية بهذه التجارة .ويف الفرتة
بني  1ت�شرين الثاين/نوفمرب  2017و 1ت�شرين الثاين/نوفمرب ،2018
ق ُِّدم � 35إ�شعار ًا �سابق ًا للت�صدير ب�ش�أن مادة الفينيل بروبانون من �ستة
بلدان م�صدرة �إىل ت�سعة بلدان م�ستوردة .ويف غ�ضون الفرتة نف�سها،
مل جتر �أي معامالت ت�شتمل على مادة الفينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل.
وعلى العك�س من ذلك� ،شمل نطاق التجارة الدولية امل�شروعة يف
�صدرا .و�أر�سلت �إ�شعارات �إىل  47بلد ًا
حم�ض فينيل اخلل  11بلد ًا ُم ِّ
و�إقليم ًا م�ستورد ًا ب�ش�أن �أكرث من � 620شحنة مقرتحة من حم�ض
فينيل اخلل.
االجتار
 -١٠3كانت امل�ضبوطات من الفينيل بروبانون املبلَّغ عنها يف
اال�ستمارة  Dلعام � ٢٠١٧أدنى الكميات يف خم�س �سنوات ،حيث
بلغت تقريب ًا  ٤ ٢٠٠لرت .والأهم من ذلك �أنّ من �شبه امل�ؤكد �أن تلك
امل�ضبوطات ا�شتملت على مادة الفينيل بروبانون امل�صنوعة ب�صفة
غري م�شروعة من �سالئف �أولية خا�ضعة للمراقبة وغري جمد َولة،
مثل مادتي �ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل والفينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد،
وبوا�سطة "طريقة النيرتو�ستريين" .ولهذا ال�سبب ،ف�إن املعلومات عن
م�ضبوطات الفينيل بروبانون لي�ست لها �إال قيمة حمدودة يف اجلهود
الرامية �إىل منع الت�سريب ،وبخا�صة �إذا مل تقدم معلومات ظرفية.

 -١٠4وطغت على الو�ضعية املتعلقة بحم�ض فينيل اخلل �ضبطية
واحدة لكمية قدرها حوايل  19.5ط ًّنا جرت ال�ضبطية يف خمتربات
�سرية ل�صنع امليثامفيتامني يف املك�سيك .وكان من�ش�أ حم�ض فينيل
اخلل غري معروف .وكذلك مل ُتق َّدم �أي معلومات عما �إذا كانت
م�صنوعة على نحو م�شروع من �إحدى �سالئفها ،مثل مادة -٢فينيل
�أ�سيتاميد .علم ًا ب�أن مادة -٢فينيل �أ�سيتاميد خا�ضعة للمراقبة يف
املك�سيك وقد ُ�ضبطت عالوة على ذلك يف ذلك البلد يف حادثة
انطوت على � 6.5أطنان تقريباً .و�أُبلغ عن �ضبط  ٢٢٥كيلوغرام ًا
من حم�ض فينيل اخلل يف �أ�سرتاليا ،و ُزعم �أن م�صدرها ال�صني .ويف
عام � ،2018أبلغت بولندا من خالل النظام "بيك�س" عن �ضبطية
ب�أكرث من  13.6ط ًّنا من حم�ض فينيل اخلل.
 -١٠5وب�ضبط  ٢ ٥٠٠لرت� ،أبلغت املك�سيك �أي�ض ًا عن �أكرب
م�ضبوطات من الفينيل بروبانون .وجرت ال�ضبطيات يف خمتربات
وافت�ض �أن مادة
ل�صنع امليثامفيتامني على نحو غري م�شروعُ .
الفينيل بروبانون قد ُ�صنعت ب�صفة غري م�شروعة من �إحدى �سالئفها
و�ضبطت كمية من
التي يخ�ضع العديد منها للمراقبة يف املك�سيكُ .
الفينيل بروبانون يف بلجيكا (حوايل  ٤٠لرتاً) ُيفرت�ض �أنها مادة
و�سيطة يف �صنع الأمفيتامني على نحو غري م�شروع من مادة �ألفا-
فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل.
 -١٠6و�أبلغت اململكة املتحدة عن �ضبطيتني حجمهما حوايل ٦٠٠
لرت من الفينيل بروبانون يف عام  .٢٠١٧وقد �أعلن عن ال�شحنتني
بطريقة غري �صحيحة و ُزعم �أن م�صدرهما ال�صني ،مبا فيها هونغ
كونغ ،ال�صني .ويف �إحدى احلاالت ،رمبا كانت مادة الفينيل بروبانون
�شائبة يف �سليفة "حم َّورة" غري جمدولة ذات �صلة كيميائية بها.
 -107وت�شري االختبارات التي �أجريت لتحديد مالمح ال�شوائب يف
مادة امليثامفيتامني املتداولة يف ال�شارع امل�ضبوطة يف اجلزء الغربي
العينات
من جمهورية �إيران الإ�سالمية �إىل �أن ح�صة كبرية من تلك ِّ
()30
قد ُ�صنعت با ِّتباع �أ�ساليب ت�ستند �إىل مادة الفينيل بروبانون.
 -108ويف اال�ستمارة  Dلعام � ،٢٠١٧أبلغت بلدان يف غرب �آ�سيا لأول
مرة منذ خم�س �سنوات عن �ضبط مادة الفينيل بروبانون .وعلى وجه
التحديد� ،ضبطت �سلطات الأردن ،يف كانون الأول /دي�سمرب ،٢٠١٦
نحو  ٣ ٣٠٠لرت من الفينيل بروبانون يف خمترب �سري كبري �إىل جانب
 ١ ٥٠٠لرت من امليثامفيتامني وعددا من الكيمياويات الأخرى ،مثل
الفورماميد (�أكرث من  ٢٥٠ ٠٠٠لرت) ،مما ُيلمح �إىل �أن "طريقة
ليوكارت" قد ا�س ُتخدمت .كما ُ�ضبطت مادة الكافيني وغريها من
املر ِّققات والأ�س ِوغة و�أدوات �صنع الأقرا�ص .وعلى الرغم من عدم
العثور على �سالئف �أولية يف املوقع ،تعتقد ال�سلطات �أن مادة الفينيل
بروبانون قد �أُنتجت على نحو غري م�شروع.
 -109ويف كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٨فكَّكت �سلطات �إنفاذ
القانون يف الأردن مرفق ًا يف منطقة �صناعية من العا�صمة،
ع َّمان ،ووجدت م� ِّؤ�شرات �إىل �أن املرفق ُي�ستخدم ل�صنع مادة
()

(Amini, Etemadi-Aleagha and Akhgari, “Impurity profiling of)30
street methamphetamine samples seized in Kermanshah, Iran, with special
focus on methamphetamine impurities health hazards”, Journal of Clinical
).Toxicology, vol.5, No. 4 (July 2015

االتار بال�سالئف
ثالثاً -نطاق التجارة امل�شروعة يف ال�سالئف و�آخر االجتاهات يف ِّ
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"الكابتاغون"( )31على نحو غري م�شروع .وقد ا�ست�أجر امل�شتبه فيهم
املرفق بذريعة ا�ستخدامه كم�صنع ملنتجات التنظيف .وتدرك الهيئة
�أن كميات كبرية من مادة �ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل قد وجدت
من بني الكيمياويات امل�ضبوطة يف املكان .وي�ؤكد ذلك اال�ستنتاج
الذي خل�ص �إليه التحليل اجلنائي الذي �أجري عام  ٢٠١٧يف �إطار
عملية "احللقات املفقودة" ،وهو �أن مادة
�ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل ا�ستخدمت ك�سليفة يف ال�صنع غري
امل�شروع للأمفيتامني ال�ستخدامه يف �أقرا�ص "الكابتاغون" .ويف عام
 ،2017ا�ستبان املحللون اجلنائيون وجود املادة �ألفا-فينيل �أ�سيتو
�أ�سيتونيرتيل ( )APAANيف �أكرث من  ٨٠يف املائة من �أقرا�ص
()32
"الكابتاغون" امل�ضبوطة التي مت حتليلها يف �إطار تلك العملية.
 -110و�سبق �أن �أ�شارت الهيئة �إىل التفاوت بني م�ضبوطات
الأمفيتامني و�أقرا�ص "الكابتاغون" الزائفة ،وخ�صو�ص ًا يف بلدان
ال�شرقني الأدنى والأو�سط ،وعدم توافر معلومات عن م�صادر مادة
الأمفيتامني و�سالئفها .وا�ستناد ًا �إىل بيانات من عام  ،٢٠١٦لو �أن
جميع كميات الأمفيتامني التي �أُبلغ عن �ضبطها يف منطقة ال�شرقني
الأدنى والأو�سط/جنوب غرب �آ�سيا دون الإقليمية  -وهي  ٤٦ط ًّنا
يف عام  - )33(٢٠١٦مركبة من مادة �ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل،
القت�ضى ذلك ا�ستخدام ما بني  ٧٠ط ًّنا �إىل  ١٠٠طن من مادة �ألفا-
فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل (لأرقام التحويل ،انظر املرفق الثامن،
ال�شكل الثاين)� .إال �أنه مل يبلَّغ قط عن م�ضبوطات من مادة �ألفا-
فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل خارج �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية.
 -111ويف �أوروبا� ،أبلغت �أربعة بلدان عن �ضبطيات من مادة �ألفا-
فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل يف اال�ستمارة  Dلعام  .٢٠١٧فقد قامت
بولندا ب�ضبط � ٥أطنان يف �إطار عملية واحدة ،وبلغ جمموع ما
تبقى من الكميات امل�ضبوطة يف بلدان �أخرى حوايل  70كيلوغراماً.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تدرك الهيئة �أن كميات يبلغ جمموعها 1.3
طن من مادة �ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل قد ُ�ضبطت يف �ألبانيا
عام  .٢٠١٧وبالتايل ،ف�إن هناك م�ؤ�شرات تدل على �أن مادة �ألفا-
فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل �آخذة يف الظهور من جديد ،ح�سبما ورد
يف حادثات �أُبلغ عنها عن طريق نظام "بيك�س" يف الأ�شهر الع�شرة
الأوىل من عام  ،٢٠١٨وهو تطور يعتقد اخلرباء �أي�ض ًا �أنه جار .و�أُبلغ
عن ت�سع حادثات تتعلق بهذه املادة �أثناء الفرتة نف�سها مبا يف ذلك
عدة م�ضبوطات كبرية ترتاوح كمية كل منها بني  ٥٠٠كيلوغرام
و� 4.4أطنان .وعلى الرغم من �أن بع�ض ًا من كميات مادة �ألفا-فينيل
�أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل يه َّرب ج ًّوا ،يجري االجتار مبعظمها عن طريق
البحر .وقد يكون �أحد �أ�سباب عودة ظهور مادة �ألفا-فينيل �أ�سيتو
�أ�سيتونيرتيل يف �أوروبا توفر املخزونات يف بلدان املن�ش�أ .وقد يكون من
الأ�سباب الأخرى االهتمام املتزايد الذي توليه �سلطات �إنفاذ القانون
ملادة الفينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد .فقد ظهرت مادة الفينيل �أ�سيتو
()

()

()

()31امل�صطلح "الكابتاغون" ي�ستخدم للإ�شارة �إىل العقار غري امل�شروع املتاح
حالي ًا يف الأ�سواق غري امل�شروعة يف عدد من البلدان يف ال�شرق الأو�سط .ولكن
تركيب املنتج ال ينطوي على �أي �شيء م�شرتك من العقار امل�سمى الكابتاغون ،املنتج
ال�صيدالين الذي كان متاح ًا منذ مطلع ال�ستينات ويحتوي على الفينيثيلني.
( ،E/INCB/2017/4)32الفقرة .112
باملخدرات
()33تقرير املخدرات العاملي  ،2018مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
املخدرات العاملي ( 2018الكتيب .)3
واجلرمية ،تقرير ِّ

�أ�سيتاميد كبديل رئي�سي عن مادة �ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل بعد
�أن �أ�صبحت هذه املادة خا�ضعة للمراقبة الدولية .ولكنْ الآن ،بعد �أن
�أ�صبحت الفينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد قيد املراقبة الدقيقة ،ف�إن املخاطر
املرتبطة باالجتار ب�أي من املادتني قد تكون متماثلة.
 -112و�أكدت الفحو�ص الت�شخي�صية اجلنائية التي جرت ب�أثر
رجعي لعينات من الأمفيتامني امل�ضبوطة يف �أملانيا وهولندا بني
عامي  ٢٠٠٩و ٢٠١٦ظهور مادة �ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل ثم
انخفا�ضها الحق ًا يف �أوروبا يف الفرتة  ٢٠١٦-٢٠١٠وا�ستخدامها
ك�سليفة يف �صنع الأمفيتامني ب�صفة غري م�شروعة .و�أكد هذا
التحليل �أن مادة �ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل قد ا�ستخدمت يف
�أوروبا منذ عام  .٢٠١٠و�أنها كانت ال�سليفة الرئي�سية امل�ستخدمة
يف الفرتة  ،٢٠١٥-٢٠١٣حيث ثبت �أن قرابة  ١٠٠يف املائة من
عينات الأمفيتامني التي جرى حتليلها مركَّبة من مادة �ألفا-فينيل
�أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل .وانخف�ض ا�ستخدام مادة �ألفا-فينيل �أ�سيتو
�أ�سيتونيرتيل من عام  ٢٠١٦ف�صاعداً .ولأن ا�ستخدامها ظل مرتفع ًا
بعد �أن �أ�صبحت جمد َولة يف �أوروبا يف كانون الأول/دي�سمرب ٢٠١٣
وعلى ال�صعيد الدويل يف ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،٢٠١٤خل�ص
القائمون بالدرا�سة التحليلية �إىل �أنها رمبا كانت خمزّنة؛ و�إىل �أن
انخفا�ضها الالحق تزامن مع توافر مادة الفينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد
()34
على نطاق وا�سع (انظر الفقرات من � 116إىل � 120أدناه).
()

مد َولة وغري ذلك من االجتاهات يف
(د) ا�ستعمال مواد غري ُ َ
ال�صنع غري امل�شروع للأمفيتامني وامليثامفيتامني

ال�سالئف امل�ستعملة يف ال�صنع غري امل�شروع للإيفيدرين
وال�سودو�إيفيدرين
 -113يف ال�سنوات الأخرية ،الحظت ال�سلطات يف ال�صني
انت�شار ًا وا�سع ًا لل�صنع غري امل�شروع ملادة الإيفيدرين من مادة
-2بروموبروبيوفينون ،وهي مادة غري جمد َولة دول ًّيا لكنها �أُخ�ضعت
للمراقبة يف ال�صني يف �أيار/مايو  .2014و�ضبطت ال�صني يف عام
� 206 ،2017أطنان من مادة -2بروموبروبيوفينون )35(.وبعد �أن
ُو�ضعت هذه املادة حتت املراقبة الوطنية ،الحظت ال�سلطات حتو ًال
تدريج ًّيا نحو �سالئفها وكيمياويات �أخرى مل تكن خا�ضعة للمراقبة
بعد يف ال�صني ،والتي ازداد حجم وارداتها .ومن الأمثلة على املواد
الكيميائية التي ميكن ا�ستعمالها لإنتاج مادة -2بروموبروبيوفينون
هناك مادة -1فينيل-1-بروبانون؛ وهي مادة لي�ست خا�ضعة
للمراقبة الدولية ،ولكنها مدرجة يف القائمة املحدودة التي و�ضعتها
الهيئة ب�ش�أن املواد غري املجدولة اخلا�ضعة ملراقبة دولية خا�صة.
وقد ق َّدرت ال�سلطات يف ال�صني �أن حوايل  20يف املائة فقط من
املادة -1فينيل-1-بروبانون التي يتم ا�ستريادها تدخل يف �أغرا�ض
ا�ستعمال م�شروعة ،على �سبيل املثال كمادة خام تدخل يف ال�صناعة
ال�صيدالنية �أو يف �إنتاج �شا�شات ال�سائل البلوري .ويجري حالي ًا
التحقيق يف ق�ضية �شحنة كبرية م�ستوردة �إىل ال�صني.
()

(Frank Hauser and others, “Identification of specific markers for)34
amphetamine synthesised from the pre-precursor APAAN following the
Leuckart route and retrospective search for APAAN markers in profiling
databases from Germany and the Netherlands” in Drug Testing and
.Analysis, vol. 10, No. 4 (2018), pp. 671–680

(.Annual Report on Drug Control in China 2018, p. 24)35

   20تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ رات لعام 2018
 -114ويف الوقت الذي الحظت فيه ال�صني م�ؤخر ًا حتو ًال �آخر نحو
�سالئف مادة -1فينيل-1-بروبانونُ ،و ِّجه انتباه الهيئة �إىل عمليات
ال�ضبط الأوىل من مادة -2بروموبروبيوفينون خارج ال�صني .وقد
جرت تلك العمليات يف �أ�سرتاليا يف عام  2017و�أوائل عام .2018
 -115و�إن التحول امللحوظ يف ال�صني يف ال�سالئف امل�ستعملة يف �صنع
امليثامفيتامني ب�صفة غري م�شروعة يف �أعقاب الت�شديد التدريجي
للمراقبة الوطنية على فرادى املنتجات واملواد ،تربز مرة �أخرى
حمدودية النهج القائم على جدولة كل مادة على حدة .وتت�ضح �صحة
تبي �أن بع�ض اجلماعات
هذه املالحظة خ�صو�ص ًا يف �ضوء الأدلة التي ِّ
الإجرامية املنظمة يف ال�صني ،ورمبا يف �أماكن �أخرى ،تتخ�ص�ص يف
()36
توريد الكيمياويات ،ويف بع�ض احلاالت ،املعدات ح�سب الطلب.
()

�ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد
 -116مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد هي مادة كيميائية بديلة
ملادتي -1فينيل-2-بروبانون والألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل وهي
غري جمدولة حتى الآن .وقد حلَّت مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد
حمل مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل يف ال�سوق غري امل�شروعة
بعد �إدراج مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل يف اجلدول الأول
من اتفاقية �سنة  1988يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2014ثم يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب � ،2018أو�صت الهيئة باجلدولة الدولية ملادة الألفا-
فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد.
 -117ويف اال�ستمارة  Dلعام � ،٢٠١٧أبلغ عدد من البلدان الأوروبية
عن م�ضبوطات من مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد .وقد �ضبطت
الكميات الأكرب يف هولندا (�أكرث من � ١٠أطنان) ،تليها فرن�سا
(�أكرث من  ٦٠٠كيلوغرام) وبلجيكا ( 250كيلوغراماً) .وعادة ،ال
يتم تقدمي معلومات عن املن�ش�أ عندما يكون من�ش�أ مادة الألفا-فينيل
�أ�سيتو �أ�سيتاميد يف ال�صني ،مبا يف ذلك هونغ كونغ ،ال�صني ،وتكون
بلدان �أوروبية مثل بلجيكا بلد عبور ،وتكون وجهتها هولندا .وقد ُذكر
االحتاد الرو�سي �أي�ضا كبلد عبور ،بينما وردت الإ�شارة �إىل بيالرو�س
وبولندا كبلدي مق�صد .ويف معظم احلاالت ،مت و�سم مادة الألفا-
فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد بعالمات خاطئة وتقدمي بيانات م�ضللة عنها،
وهو ما ميثل م�ؤ�شر ًا �آخر �إىل �أنها كانت ُمع َّدة لأغرا�ض ا�ستعمال
غري م�شروعة .ويف عام  ،2018ا�ستمرت احلادثات املرتبطة مبادة
�ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد يف احل�صول ب�أعداد وكميات كبرية.
وقد �أجريت عمليات �ضبط عديدة يف خمتربات ،وباخل�صو�ص يف
هولندا ،وعرث على مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد �إىل جانب
جمموعة متنوعة من ال�سالئف "املح َّورة" لكل من الأمفيتامني
وامليثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني.
 -118كما �أن الهيئة على علم بعمليات �ضبط مادة �ألفا-فينيل �أ�سيتو
�أ�سيتاميد التي متت خارج �أوروبا ،يف �شرق �آ�سيا وجنوب �شرق �آ�سيا.
وي�شري ذلك �إىل �إمكانية حدوث تغيري تدريجي يف طرائق ال�صنع
املف�ضلة يف تلك املنطقة دون الإقليمية ،وعلى الأخ�ص يف املثلث
الذهبي ،من الطرائق التي ت�ستخدم الإيفيدرين �أو ال�سودو�إيفيدرين
وم�ستح�ضراتهما ال�صيدالنية� ،إىل الطرائق التي ت�ستخدم مادة
الفينيل بروبانون.
()36املرجع نف�سه ،ال�صفحة .52

 -119ومت حتديد واحدة من �أكرب املخططات التي ت�شمل تهريب
مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد نحو �أوروبا ،يف كانون الثاين/
يناير  ،٢٠١٨عندما مت اعرتا�ض �شحنة من  ٩٠٠كيلوغرام يف مطار
كوبنهاغن يف طريقها من هونغ كونغ ،ال�صني ،نحو ليتوانيا .وك�شفت
حتقيقات املتابعة �أنه يف عام  ،٢٠١٧جلب امل�ستورد نف�سه يف ليتوانيا
� ١٢شحنة بلغ جمموعها تقريبا � ٩أطنان من مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو
�أ�سيتاميد امل�ص َّدرة من ال�شركة امل�صنعة نف�سها يف ال�صني .و�أ�شارت
التحقيقات كذلك �إىل �أنه بعد و�صول تلك ال�شحنات �إىل ليتوانيا ،مت
نقلها بال�شاحنات �إىل �شركة يف هولندا .كما مت �ضبط كمية �أخرى
وزنها  ٩٠٠كيلوغرام يف مطار دامنركي �آخر يف وقت الحق من كانون
الثاين/يناير ٢٠١٨؛ وقد � َ
املور ُد ال�صيني نف�سه
أر�سل هذه ال�شحنة ِّ
موجهة �إىل �شاحن يف اململكة املتحدة .وتدرك الهيئة �أن
ولكنها كانت َّ
هناك حتقيقات جارية حالي ًا يف عدد من البلدان الأوروبية وال�صني
بهدف حتديد ال�شحنات الإ�ضافية ال�سابقة واجلهات املعنية املر�سل
�إليها .ومن املتوقع �أن توفر النتائج امل�ستخ َل�صة معلومات قيمة عن
�أ�سلوب العمل الذي ي َّتبعه املهربون لتزويد املختربات غري امل�شروعة
بالكيمياويات غري املجدولة .ومن املتوقع كذلك �أن ي�ساعد ذلك يف
منع ال�شحنات امل�ستقبلية با�ستخدام �أ�ساليب عمل مماثلة.
 -120وقد �صدر �أول حكم �إدانة بحيازة مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو
�أ�سيتاميد يف هولندا يف �آب� /أغ�سط�س  .٢٠١٧وقد تلقى اجلاين
امل�شتبه فيه �أموا ًال من �أجل نقل  ٦٠٠كيلوغرام من الألفا-فينيل
�أ�سيتو �أ�سيتاميد ،وثبتت �إدانته ،مبوجب قانون الأفيون ،بارتكاب
�أعمال ،عن علم ،بهدف التح�ضري لإنتاج الأمفيتامني .وقد حكم عليه
بال�سجن ملدة � ١٢شهراً .وقد كانت �ستة �أ�شهر من عقوبته م�شروطة.
ميثيل �ألفا-فينيل�-أ�سيتو �أ�سيتات
 -١٢1ارتبط ظهور مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد يف عام
 ٢٠١٥ارتباط ًا وثيق ًا بانخفا�ض يف عدد احلوادث التي ا�شتملت على
مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل (انظر ال�شكل ال�سابع �أدناه).
ويف عام  ،٢٠١٧حدث تطوران �إ�ضافيان :عودة مادة الألفا-فينيل
�أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل �إىل الظهور ب�شكل حمدود ،وظهور مادة امليثيل
�ألفا-فينيل�-أ�سيتو�أ�سيتات كبديل عن مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو
�أ�سيتاميد .علم ًا ب�أن مادة امليثيل �ألفا-فينيل�-أ�سيتو�أ�سيتات هي �إ�سرت
ميثيل حم�ض �ألفا-فينيل�-أ�سيتو�أ�سيتات .وبالنظر �إىل التحديات
وجهت
املرتبطة بانت�شار �سل�سلة الكيمياويات الوثيقة ال�صلة (التي َّ
الهيئة االنتباه �إليها يف املا�ضي) ،مت تعديل القائمة املحدودة
للمواد غري املجدولة اخلا�ضعة ملراقبة دولية خا�صة يف عام ٢٠١٣
املو�سعة للم�شتقات .وي�شمل هذا التعريف
لت�شمل مفهوم التعاريف َّ
وت�شجع الهيئة ال�سلطات
مادة ميثيل �ألفا-فينيل�-أ�سيتو�أ�سيتات،
ِّ
الوطنية املخت�صة على اال�ستخدام الكامل لقائمة املواد اخلا�ضعة
ملراقبة دولية خا�صة ،وعلى تنبيه القطاعات ذات ال�صلة �إىل �أي
�سوء ا�ستعمال حمتمل للكيمياويات املدرجة يف القائمة يف �صنع
املخ ِّدرات على نحو غري م�شروع.
 -١٢2كانت هولندا �أول من �أبلغ عن م�ضبوطات من مادة ميثيل
�ألفا-فينيل�-أ�سيتو�أ�سيتات (قرابة  490كيلوغراماً) يف اال�ستمارة D
يف عام  .2017ثم تلتها بلجيكا يف عام  2018بالإبالغ عن �ضبط ما
يقرب من  550كيلوغرام ًا من مادة ميثيل �ألفا-فينيل�-أ�سيتو�أ�سيتات

االتار بال�سالئف
ثالثاً -نطاق التجارة امل�شروعة يف ال�سالئف و�آخر االجتاهات يف ِّ
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ال�شكل ال�سابع -احلوادث التي ا�شتملت على مواد الألفا-
فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل وال�ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد
وميثيل �ألفا-فينيل�-أ�سيتو�أ�سيتات والتي �أبلغ عنها عن طريق
نظام الإخطار بحوادث ال�سالئف٢٠١٨-٢٠١٢ ،
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البنزالدهيد والنرتو �إيثان و-1فينيل-2-نيرتوبروبني

0

 -١٢6يف اال�ستمارة  Dلعام � ،٢٠١٧أبلغت عدة بلدان عن م�ضبوطات
من البنزالدهيد والنيرتو�إيثان و�/أو -١فينيل-2-نرتوبروبني ،والتي
ُتعترب من الكيمياويات الرئي�سية امل�ستخدمة يف ال�صنع غري امل�شروع
ملادة -1فينيل-2-بروبانون ،ومن ثم امليثامفيتامني �أو الأمفيتامني،
با�ستخدام ما ي�سمى طريقة النيرتو�ستريين.
 -127و�أبلغت الواليات املتحدة عن �ضبط �أكرب كمية من
البنزالدهيد� ،أي ما يقرب من  ١٨ ٥٠٠لرت .وقد �ضبط ما ن�سبته
خم�سة وت�سعون يف املائة من تلك الكمية يف حادثة واحدة .وكان
ال�سبب الأويل لل�ضبط هو عدم وجود وثائق �إعادة �شحن لهذه املادة
بينما هي يف طريقها �إىل هايتي .وك�شفت التحقيقات بعد ذلك �أنه
كان من املزمع �إعادة توجيه ال�شحنة �إىل ميناء يف املك�سيك .ويف ذلك
امليناء� ،ضبطت كمية  ٢ ٠٠٠لرت �إ�ضافية يف حادثتني .ويف املك�سيك،
مت �ضبط ما يقارب جمموعه  ٢ ٢٠٠لرت يف خمتربين �سريني ل�صنع
امليثامفيتامني .كما �أبلغت الأرجنتني عن م�ضبوطات من البنزالدهيد
يتجاوز حجمها  ٥٠٠لرت .ومل تتجاوز امل�ضبوطات املبلَّغ عنها من
النرتو �إيثان  ٩٠لرت ًا يف �أي من هذين البلدين .ويف �أملانيا وبولندا ،مت
العثور على دالئل ت�شري �إىل ا�ستخدام طريقة النيرتو�ستريين يف �صنع
الأمفيتامني على نحو غري م�شروع.

2012

أ�سيتاميد
ألفا-فينيل �أ�سيتو �
الكمية من مادة ال
Amount
APAA

مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد وكيمياويات "حم َّورة" �أخرى ،مما
ُيلمح �إىل �أن العديد من الأدوية يجري �صنعه يف املوقع نف�سه.
 -١٢5ومن اجلدير باملالحظة �أنه يبدو �أن م�شتقات -1فينيل-
-2بروبانون من حم�ض ميثيل غلي�سيديك ُت�صادف بوترية �أقل
مقارنة مب�شتقات -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون
حم�ض ميثيل غلي�سيديك ،التي يتوافق ا�ستخدامها يف ال�صنع غري
امل�شروع ملادة امليثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني مع ا�ستخدام م�شتقات
-1فينيل-2-بروبانون من حم�ض ميثيل غلي�سيديك يف ال�صنع
غري امل�شروع للأمفيتامني (انظر الفقرات � 146إىل � 149أدناه).
وهذا رمبا يرتبط بتوافر بدائل من قبيل مادة الألفا-فينيل �أ�سيتو
�أ�سيتاميد ،التي قد ي�سهل احل�صول عليها يف الوقت الراهن �أكرث من
م�شتقات -1فينيل-2-بروبانون من حم�ض ميثيل غلي�سيديك.

incidents

(�أ)الأ�شهر الع�شرة الأوىل من عام .2018

من خالل نظـام "بـيك�س" .ويف جميع احلادثات التي وقعت يف بلجيكا
وهولندا ،والتي ُق ِّدمت فيها معلومات عن املن�ش�أ الأ�صلي للمادة ،مت
الإبالغ عن ال�صني باعتبارها املن�ش�أ املزعوم؛ وكانت هولندا هي
الوجهة املق�صودة يف الغالب ،على الرغم من ذكر بلجيكا وبلغاريا
�أي�ضاً .وقد مرت �شحنة واحدة عرب تركيا .وكانت �أغلب ال�شحنات
مو�سومة بعالمات خاطئة و�/أو معلن ًا عنها �إعالن ًا زائفاً .وتراوح
حجم امل�ضبوطات الفردية بني كيلوغرام  1و�أكرث من  500كيلوغرام.
 -١٢3ويناق�ش الف�صل الرابع اعتبارات �إ�ضافية تتعلق بالتطور يف
ظهور الكيمياويات غري املجدولة ،مبا فيها ال�سالئف "املح َّورة"� ،إىل
جانب �سبل الت�صدي املمكنة النت�شارها على امل�ستوى العاملي.
م�شتقات مادة حم�ض ميثيل غلي�سيديك التي ُت َّول �إىل مادة
-1فينيل-2-بروبانون
�  -١٢4إن م�شتقات حم�ض ميثيل غلي�سيديك هي كيمياويات م�صنوعة
لأغرا�ض معينة وميكن حتويلها �إىل الفينيل بروبانون بن�سبة � 2إىل 1
تقريباً .وقد جرى �ضبط هذه امل�شتقات بانتظام يف بلجيكا وهولندا.
وحتى الآن� ،أبلغ لبنان عن امل�ضبوطات الوحيدة التي حدثت خارج
�أوروبا يف عام  .2016ويف عام  ،2017بلغت كمية امل�ضبوطات يف بلجيكا
�أكرث من � 4أطنان من �إ�سرت ميثيل -1فينيل-2-بروبانون حم�ض ميثيل
غلي�سيديك؛ وخالل العام نف�سه� ،ضبطت هولندا  1 625كيلوغرام ًا
من تلك املادة .و�أبلغت كل من بلجيكا وهولندا عن تلك امل�ضبوطات
من خالل نظام "بيك�س" وقت ح�صولها .وا�ستمر وقوع احلادثات يف
كال البلدين يف عام  ،2018وكثري ًا ما ا�شتملت على عمليات �ضبط يف
خمتربات وم�ستودعات غري م�شروعة .و�شملت تلك امل�ضبوطات �أي�ض ًا

 -128وتعترب مادة -1فينيل 2-نرتوبروبني نتاج ًا للتفاعل الكيميائي
بني البنزالديهيد والنرتو �إيثان .ويف احلاالت التي يتم �ضبطها يف
خمتربات غري �شرعية ،يكون الغر�ض من حيازتها �إما ا�ستخدامها كمادة
�أولية ،م�س َّربة لهذا الغر�ض من م�صدر م�شروع ،و�إما مادة و�سيطة �أُنتجت
على نحو غري م�شروع خالل عملية تركيب ا�صطناعي ملادة -1فينيل-
-2بروبانون .ويف عام � ،2017أبلغت �إ�ستونيا و�أوكرانيا واملك�سيك عن
م�ضبوطات من مادة -1فنيل-2-نرتوبروبني ،و�أفادت ال�سلطات يف
البلدان الثالثة �أنها كانت مادة و�سيطة �أنتجت خالل عملية ال�صنع.
 -129ويف املك�سيك ،يبدو �أن ا�ستخدام طريقة النيرتو�ستريين
لل�صنع غري امل�شروع للميثامفيتامني قد ازداد تدريج ًّيا منذ �أن ت�ساوى
ا�ستخدامها مع ا�ستخدام الطريقة التقليدية (التي تبد�أ من حم�ض
فينيل اخلل ومن �إ�سرتاته) يف الن�صف الثاين من عام �( 2015أنطر
ال�شكل الثامن) .وي�ستند هذا اال�ستنتاج �إىل عينات مت حتليلها يف �إطار
برنامج الفحو�ص الت�شخي�صية اجلنائية ملخترب التجارب اخلا�صة
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املخدرات يف الواليات املتحدة .ومع
والأبحاث التابع لإدارة مكافحة ِّ
ذلك ،يبدو �أن هذه الزيادة قد �أوقفت بل حتى ُعك�ست يف الن�صف
الثاين من عام  ،2017بالتوازي مع حدوث زيادة م�صاحبة يف عدد
عينات امليثامفيتامني امل�صنعة من حم�ض فينيل اخلل �أو من خالله.
ومتا�شي ًا مع ذلك ،وللمرة الأوىل بعد عام � ،٢٠١١أبلغت املك�سيك يف
اال�ستمارة  Dلعام  ٢٠١٧عن �ضبط كميات كبرية قاربت  ٢٠ط ًّنا
من حم�ض فينيل اخلل (انظر الفقرة � 104أعاله) .وعلى النقي�ض
من ذلك ،مل ُت�سجل �أي عمليات �ضبط لإ�سرتات حم�ض فينيل اخلل
يف �أمريكا ال�شمالية .وكانت �إ�سرتات حم�ض فينيل اخلل من املواد
املف�ضلة ال�ستعمالها يف ال�صنع غري امل�شروع للميثامفيتامني
الأولية َّ
يف املك�سيك منذ حوايل عام ( ٢٠١٠انظر ال�شكل التا�سع).

ال�شكل الثامن -الطرائق املتبعة يف ال�صنع غري امل�شروع
للميثامفيتامني ،ح�سبما ا�ستبانته الفحو�ص الت�شخي�صية
اجلنائية لعينات امليثامفيتامني من الواليات املتحدة الأمريكية
واملك�سيك املقدمة للتحليل٢٠١٨-٢٠١٥ ،
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كيمياويات �أخرى غري خا�ضعة للمراقبة الدولية ُ�ضبطت
يف حاالت متعلقة بال�صنع ال�سري للأمفيتامني �أو
امليثامفيتامني

 -130على غرار ال�سنوات ال�سابقة ،كانت هناك كيمياويات �أخرى
غري خا�ضعة للمراقبة الدولية ولكنها كثري ًا ما مت الإبالغ عنها يف
اال�ستمارة  Dلعام  ،٢٠١٧وهي تلك املرتبطة بال�صنع غري امل�شروع ملادة
امليثامفيتامني با�ستخدام الطرائق القائمة على الإيفيدرين ،مثل ما
ي�سمى بطريقة "ناغاي" وتعديالتها .وت�شمل تلك املواد اليود والفو�سفور
الأحمر والكيمياويات البديلة ،مثل حم�ض الهيدريوديك وحم�ض
الهيبوف�سفوروز .ومن البلدان التي �أبلغت عن �ضبط مادة �أو �أكرث من
هذه املواد الكيميائية� ،إ�سبانيا والربتغال وبولندا وت�شيكيا و�سلوفاكيا
وال�سويد وماليزيا واملك�سيك والنم�سا ونيوزيلندا وهولندا والواليات
املتحدة الأمريكية .وت�شري امل�ضبوطات من حم�ض الهيبوف�سفوروز يف
خمتربات امليثامفيتامني ال�سرية يف املك�سيك �إىل �أنه رمبا ال يزال هناك
�صنع حمدود قائم على الإيفيدرين يف ذلك البلد.
 -١٣1وا�ستمرت احلادثات التي ت�شمل هذه الكيمياويات يف عام
 ٢٠١٨و�شملت �ضبط  ٧ ٠٠٠لرت من حم�ض الهيبوف�سفوروز يف
هولندا ،وهي كمية تدل على �أن ال�صنع غري امل�شروع للميثامفيتامني
يف ذلك البلد قد يكون كبري ًا من حيث احلجم .ويف �أيار/مايو ،٢٠١٨
�ضبطت �أي�ض ًا نيوزيلندا  ٣ ٠٢٤لرت ًا من حم�ض الهيبوف�سفوروز،
وهذا ميثل احلجم الأكرب يف تاريخ �ضبطيات ال�شرطة .وجاءت
عملية ال�ضبط هذه بعد عدة �سنوات من التحقيقات مت خاللها تقييم
الكميات التي مت ا�ستريادها وتوزيعها .وت�شري التقديرات �إىل �أنه كان
من املمكن �صنع ما بني  1.5طن �إىل  2.3طن من امليثامفيتامني
با�ستخدام هذه الكمية من حم�ض الهيبوف�سفوروز.
 -١٣2و�أبلغت كل من الربازيل وبلجيكا واملك�سيك وهولندا عن
م�ضبوطات من كيمياويات غري جمدولة ميكن ا�ستعمالها يف ال�صنع
غري امل�شروع ملادة -1فينيل-2-بروبانون بوا�سطة مادة
الألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل �أو حم�ض فينيل اخلل .وقد
�ضبطت بلجيكا  100كيلوغرام من مادة �سيانيد البنزيل من�ش�ؤها
ال�صني ووجهتها هولندا .و�أبلغت املك�سيك عن �ضبط كميات
كبرية من مادة -2فينيل �أ�سيتاميد ( 6 475كيلوغراماً) ،ومادة
�سيانيد البنزيل ( 5 450لرتاً) و�سليفتها ،ومادة كلوريد البنزيل
( 4 627لرتاً) .وا�ستمرت احلادثات يف عام يف  ٢٠١٨و�شملت
�ضبط ما يقرب من  ٥٠ ٠٠٠لرت من كلوريد البنزيل يف ميناء
مان�سانيو يف املك�سيك .و�ضبطت ال�شحنة بعد �إجراء تفتي�ش مادي
على الب�ضائع امل�شحونة لأن املر�سل �إليه مل تكن لديه الت�صاريح
الالزمة .وكانت احلاويات قد ُ�شحنت يف وقت �سابق عرب الواليات
املتحدة وبنما.
 -١٣3ويتم الإبالغ بانتظام عن �ضبط كميات كبرية من �سيانيد
ال�صوديوم ،وهي مادة كيميائية الزمة لتحويل كلوريد البنزيل �إىل
�سيانيد البنزيل ،وذلك من املنطقة احلدودية بني تايلند وميامنار،
مع �أنه مل يتم �إثبات ا�ستعمال هذه املادة الكيميائية الفعلي يف ال�صنع
غري امل�شروع للميثامفيتامني يف املنطقة .وقد �أبلغت الواليات املتحدة

االتار بال�سالئف
ثالثاً -نطاق التجارة امل�شروعة يف ال�سالئف و�آخر االجتاهات يف ِّ
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 -137و�أبلغ عدد من البلدان عن م�ضبوطات من الكافيني يف
اال�ستمارة  Dلعام  .٢٠١٧و�أبلغت ميامنار عن �أكرب م�ضبوطات
من الكافيني يف ال�سنوات الأخرية ،مبا ي�شمل قرابة  ٢٠ط ًّنا يف عام
 ٢٠١٦و� ٦أطنان يف عام  .٢٠١٧وتعتقد ال�سلطات �أن الكافيني يدخل
ميامنار من مقاطعة �شياجن راي يف تايالند �أو على طول نهر ميكونغ
من جمهورية الو الدميقراطية ال�شعبية .ويف حني �أن امل�ضبوطات
من الإيفيدرين يف ميامنار ال ُتظهر �أي اجتاه ملحوظ ،يبدو �أن
امل�ضبوطات من الكافيني ترتبط بامل�ضبوطات من امليثامفيتامني.

ال�شكل العا�شر -امل�ضبوطات من امليثامفيتامني و�سالئف
امليثامفيتامني والكافيني يف ميامنار٢٠١٧-٢٠٠٨ ،
(بالكيلوغرام)
امل�ضبوطة
الكميات
Amount seized
)(kilograms

�أي�ضا عن م�ضبوطات من �سيانيد ال�صوديوم ،و�إن كان ذلك يتعلق
منط ًّيا بال�صنع غري امل�شروع ملادة الفين�سيكلدين.
 -١٣4وعلى عك�س ما حدث منذ عدة �سنوات (تقريب ًا يف الفرتة
 )2014-2010عندما كان الإبالغ يجري بانتظام عن م�ضبوطات
�إ�سرتات حم�ض فينيل اخلل ،وخ�صو�ص ًا من قبل بلدان يف �أمريكا
ال�شمالية والو�سطى ،وقد �أبلغت هولندا يف اال�ستمارة  Dلعام ٢٠١٧
عن عملية �ضبط واحدة فقط من ميثيل فينيل �أ�سيتات .و�شملت
 ٤٥٨كيلوغرام ًا من حم�ض الفنيل ،مت �ضبطها يف مرفق لل�شحنات
الربيدية .وكان قد �سبق الإبالغ عن احلادثة من خالل نظام
"بيك�س".
 -١٣5وهناك عدد من الكوا�شف الكيميائية الأخرى الالزمة يف
�صنع املخدرات املختلفة .ومن ثم ،ف�إن م�ضبوطات تلك الكيمياويات
للمخدرات ،وكثري ًا ما يتم ت�سريبها
تدل على ال�صنع غري امل�شروع
ِّ
�إىل املختربات ال�سرية نف�سها التي ُت�س ّرب �إليها ال�سالئف اخلا�ضعة
للرقابة .وقد كانت املك�سيك يف معظم الأحيان هي البلد الأكرث �إبالغ ًا
عن م�ضبوطات من حم�ض الطرطري ،وهو مادة كيميائية ُت�ستعمل
لزيادة فعالية امليثامفيتامني امل�صنوع با�ستعمال مادة -1فينيل-2-
بروبانون .وكانت املك�سيك قد بد�أت بالإبالغ عن امل�ضبوطات يف عام
 ،٢٠٠٩عندما حظرت ا�سترياد الإيفيدرين والطرائق القائمة على
مادة -1فينيل-2-بروبانون التي �أخذت تهيمن على ال�صنع غري
امل�شروع للميثامفيتامني .وتراوحت امل�ضبوطات ال�سنوية من حم�ض
الطرطري من  2.8من الأطنان (� )2014إىل  60ط ًّنا (،)2011
وتراوحت م�ؤخر ًا ما بني  5و� 6أطنان .ويف عام  ،2017تراوحت كميات
حم�ض الطرطري امل�ضبوط يف فرادى حادثات تتعلق مبختربات
امليثامفيتامني ما بني �أقل من  10كيلوغرامات و 850كيلوغراماً.
وكما هو احلال بالن�سبة للكيمياويات الأخرى ،ف�إن حتديد امل�صدر
�أمر معقد ب�سبب عدم وجود عالمات على احلاويات التي يتم �ضبطها
يف املختربات غري امل�شروعة .ومع ذلكُ ،يفرت�ض �أن يتم احل�صول
على املزيد من الكيمياويات الأ�سا�سية من م�صادر حملية.
 -١٣6كما تعترب امل�ضبوطات من مواد الغ�ش م�ؤ�شرات مهمة على
للمخدرات .وقد �أُبلغ يف اال�ستمارة  Dبانتظام
ال�صنع غري امل�شروع
ِّ
عن �ضبط مادة الكافيني ،وهي مادة من املعروف �أنها ُت�ستعمل لغ�ش
امليثامفيتامني امل�صنوع على نحو غري م�شروع ،وذلك منطي ًا من
جانب بلدان يف �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا .ويع ّد الكافيني عن�صر ًا
رئي�س ًّيا فيما ي�سمى �أقرا�ص "يابا" التي ميكن �إيجادها على نطاق
وا�سع يف تلك املنطقة .وتبلغ ن�سبة الكافيني من � 70إىل  75يف املائة
من قر�ص متو�سط من �أقرا�ص "يابا".

للمخدرات ،قد يكون
ويبي هذا �أنه ملواجهة ال�صنع غري امل�شروع
ِّ
ِّ
من املفيد ر�صد املكونات واملواد الأخرى غري ال�سالئف ،على النحو
املن�صو�ص عليه يف املادة  ١٣من اتفاقية .١٩٨٨

امليثامفيتامني
Methamphetamine

إيفيدرين
 and/orال
Ephedrine
إيفيدرين
وال�سودو�
Pseudoephedrine

الكافيني
Caffeine

(�أ)ال تتوفر �أي بيانات عن امل�ضبوطات من امليثامفيتامني.
امل�صدر :اال�ستمارة  ،Dالتقرير ال�سنوي لعام  ٢٠١٦عن مراقبة املخدرات
يف اللجنة املركزية ملكافحة �إ�ساءة ا�ستعمال املخدرات يف ميامنار ،والبيانات الأولية
التي يرتكز عليها تقرير املخدرات العاملي لعام https://dataunodc.un.org/( ٢٠١٨
.)drugs/seizures

 -٢املواد امل�ستخدمة يف ال�صنع غري امل�شروع
ملادة -4،3ميثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني
ونظائرها

 -138يف عام  ،٢٠١٧كما يف ال�سابق ،مل يكن هناك �أي دليل
على ا�ستعمال وا�سع املدى ل�سالئف خا�ضعة للرقابة يف ال�صنع
غري امل�شروع ملادة امليثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني واملواد ذات
ال�صلة .وينطبق ذلك على جميع ال�سالئف الأربعة ملادة امليثيلني
ديوك�سي ميثامفيتامني اخلا�ضعة للرقابة الدولية وهي :ال�سليفة
املبا�شرة-4،3 ،ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون و�سالئفها
وهي البيبريونال وال�سافرول والإي�سو�سافرول .ويف الوقت نف�سه،
�أُبلغ عن �ضبط عدد من ال�سالئف "املحورة" ،وخ�صو�ص ًا م�شتقات
-4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون حم�ض ميثيل غلي�سيديك،
على اخل�صو�ص يف �أوروبا (انظر الفقرات � 149-١٤6أدناه).
(�أ) -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون والبيبريونال

التجارة امل�شروعة
 -139مادة البيبريونال هي �أكرث ال�سالئف الكيميائية الأربعة تداو ًال
ملادة امليثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني ،يف حني �أن التجارة الدولية يف
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املادة -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون تكاد تكون معدومة.
ويف الفرتة بني  ١ت�شرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٧و 1ت�شرين الثاين/
امل�صدرة �سلطات
نوفمرب � ،٢٠١٨أخطر  16من البلدان والأقاليم
ِّ
 ٤7بلد ًا و�إقليم ًا م�ستورد ًا بخ�صو�ص �أكرث من  750عملية ت�صدير
مقرتحة من البيبريونال يتجاوز حجمها  2 700طن .وقد كان هناك
�إ�شعار واحد فقط �سابق للت�صدير ب�ش�أن املادة -4،3ميثيلني ديوك�سي
فينيل-2-بروبانون ،ا�شتمل على كمية كبرية ،واعرت�ضت عليه
�سلطات البلد امل�ستورد.
التهريب
 -140يف اال�ستمارة  Dلعام � ،٢٠١٧أبلغ بلدان ،هما بلغاريا وهولندا،
عن �ضبط كميات من مادة -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون
بكميات تفوق  ٥ ٠٠٠لرت .وتدرك الهيئة �أن هذه التقارير قد ت�شري
يف الواقع �إىل ال�شحنة نف�سها التي كانت خا�ضعة لت�سليم مرا َقب
بني البلدين .وكان من�ش�أ هذه ال�شحنة يف البداية يف جمهورية الو
الدميقراطية ال�شعبية .وقد عربت فييت نام بوا�سطة �شاحنة �إىل ميناء
هايبونغ .ثم انتقلت من هايبونغ �إىل اليونان عن طريق البحر ،ثم و�صلت
�إىل بلغاريا .وال تزال التحقيقات يف هذ احلادثة م�ستمرة� ،سواء فيما
يتعلق باملن� أش� الفعلي يف جنوب �شرق �آ�سيا ،الذي رمبا كان خمتلف ًا عن
من�ش�أ ال�شحنة ،وكذلك فيما يتعلق باملر�سل �إليه (�إليهم) يف �أوروبا.
 -١٤1ويف بلدان �أخرى ،ظل �إجمايل امل�ضبوطات ال�سنوية من املادة
-4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون قلي ًال ال �أهمية له .وقد
كانت امل�ضبوطات من البيبريونال �ضئيلة.
(ب)  ال�سافرول والزيوت الغنية بال�سافرول والإي�سو�سافرول

التجارة امل�شروعة
 -١٤2يف الفرتة ما بني  ١ت�شرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٧و ١ت�شرين
م�صدرة � 33إ�شعار ًا �سابق ًا
الثاين/نوفمرب � ،٢٠١٨أر�سلت �ستة بلدان ِّ
للت�صدير بخ�صو�ص ال�سافرول والزيوت الغنية بال�سافرول وذلك من
خالل نظام "بن �أونالين" �إىل �سلطات  12بلد ًا م�ستورداً .وكانت
تتعلق تلك الإ�شعارات مبا جمموعه �أكرث من  1 200لرت يف �شكل
زيوت غنية بال�سافرول .ومل تكن هناك �أي �إ�شعارات �سابقة للت�صدير
بخ�صو�ص الإي�سو�سافرول.
التهريب
 -١٤3كانت هولندا البلد الوحيد الذي �أبلغ عن م�ضبوطات ملحوظة
من ال�سافرول والزيوت الغنية بال�سافرول يف اال�ستمارة  Dلعام
 .٢٠١٧وبلغ حجم هذه امل�ضبوطات نحو  ٣ ٠٠٠لرت يف خم�س حادثات،
منها كمية  ٢ ٨٧٥لرت ًا �ضبطت يف حادثة واحدة .ويف احلادثة نف�سها،
�ضبطت كميات كبرية من كيمياويات �أخرى ،مبا يف ذلك �أكرث
من  ٤٠ ٠٠٠لرت من الفورماميد ،مما يع ّد م�ؤ�شر ًا على ا�ستخدام
طريقة "ليوكارت" .وقد �شهدت احلادثة �ضبط حاويات حتمل
عالمات م�شابهة لتلك التي وجدت يف �ضبطية �أخرى من زيوت غنية
بال�سافرول حدثت يف خمترب غري م�شروع يف كانون الأول/دي�سمرب
 .٢٠١٦وال تزال التحقيقات جارية لتحديد طبيعة االرتباط الدقيق
بني احلادثتني اللتني تبلغ الفرتة الفا�صلة بني وقوعهما � ١١شهرا.

 -١٤4وا�ستمر الإبالغ عن م�ضبوطات ال�سافرول والزيوت الغنية
بال�سافرول من خالل نظام "بيك�س" يف �أول � ١٠شهور من عام
 .٢٠١٨و�شملت البالغات معلومات عن �أول خمترب ملادة امليثيلني
ديوك�سي ميثامفيتامني يف الفلبني .ومل ُيبلَّغ عن �أي م�ضبوطات من
الإي�سو�سافرول يف اال�ستمارة  Dلعام  ،٢٠١٧كما مل يبلغ عن �أي
حادثة من خالل نظام "بيك�س".
 -١٤5ومع �أن توافر بدائل غري جمدولة لل�سافرول والزيوت
الغنية بال�سافرول املع َّدة ال�ستعمالها يف ال�صنع غري امل�شروع ملادة
يف�سر عدم وجود
امليثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني واملواد ذات ال�صلة ِّ
م�ضبوطات كبرية من ال�سالئف اخلا�ضعة للرقابة يف �أوروبا ،فال
تبي ما �إذا كان ذلك نف�سه ينطبق على بقية
توجد معلومات كافية ِّ
العامل ،وخ�صو�ص ًا يف بلدان �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا .فقد واجهت
املنطقة لوقت طويل عمليات �إزالة غري قانونية للأ�شجار من جن�س
"القرفة" الغنية بزيوت ال�سافرول .وال ميكن تقييم الو�ضع احلايل
يف تلك املنطقة �إال من خالل املعلومات املتعلقة بالظروف ،وذلك
لأن املعلومات الواردة يف اال�ستمارة  Dمل تكن كاملة (انظر اجلدول
يف الف�صل الثاين �أعاله ،الق�سم جيم واملرفق الثالث) .وتالحظ
الهيئة � ّأن هناك �صعوبات يف االت�صاالت بع َّدة بلدان ،وخ�صو�صاً
يف جنوب �شرق �آ�سيا .وتذكر الهيئة جميع البلدان ب�أن التحقيق
يف امل�ضبوطات وتبادل املعلومات ب�ش�أن �أ�ساليب العمل امل َّتبعة فيما
بينها ومع الهيئة هما عن�صران من العنا�صر احلا�سمة يف مراقبة
ال�سالئف الدولية ،لأنهما ي�ساعدان على حتديد نقاط الت�سريب
ومنع حدوث الت�سريب يف امل�ستقبل.
(ج)  ا�ستعمال املواد غري امل ُ َجد َولة وغري ذلك من االجتاهات يف
ال�صنع غري امل�شروع ملادة -4،3ميثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني
(امليثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني) ونظائرها
 -١٤6كثري ًا ما قيل �إن توافر ال�سالئف "املح َّورة" غري املجد َولة
التي حتل حمل �سالئف امليثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني اخلا�ضعة
للمراقبة قد �ساهم يف زيادة قوة �أو �شدة مفعول �أقرا�ص امليثيلني
ديوك�سي ميثامفيتامني (املعروفة با�سم �أقرا�ص "الإك�ستا�سي")
التي ُترى حالي ًا يف الأ�سواق غري امل�شروعة .وقد قيل �إن هذه البدائل
فح�سب من ال�سافرول �أو الزيوت الغنية بال�سافرول
لي�ست �أرخ�ص
ُ
التي كان ُيتّجر بها �سابق ًا لأجل الغر�ض نف�سه ،بل �إنها �أ�سهل �أي�ض ًا
من حيث ال�شحن كونها مواد �صلبة؛ ورمبا كان هذا� ،أو ال يزال� ،أحد
تنبه �سلطات �إنفاذ القوانني �إليها يف
الأ�سباب التي �أدت �إىل عدم ُّ
بع�ض املناطق.
 -147ويف الفرتة من عام � ٢٠١٤إىل عام � ،٢٠١٧أبلغ زهاء ثالث
�أو خم�س حكومات ،يف اال�ستمارة  Dلكل �سنة ،عن م�ضبوطات من
بدائل غري جمدولة ملادة -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون.
وقد جرى الإبالغ عن احلادثات من خالل نظام "بيك�س" منذ
عام  ،٢٠١٣وغالب ًا ما كان عدد احلادثات والكم َّيات التي �أُبلغ
عنها �أكرب من تلك املبلَّغ عنها يف اال�ستمارة  .Dويف عام ،٢٠١٧
ا�ستمرت عمليات �ضبط بدائل هذه املادة جتري ح�صر ًا يف بلدان
�أوروبية .وقد �شملت هذه العمليات بالدرجة الرئي�سية م�شتقات من
-4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون حم�ض ميثيل غلي�سيديك،

االتار بال�سالئف
ثالثاً -نطاق التجارة امل�شروعة يف ال�سالئف و�آخر االجتاهات يف ِّ
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�أي �سالئف "حم َّورة" ال تتوفر عادة ب�شكل جاهز لال�ستعمال.
وغالب ًا ما �شملت احلادثات الإفرادية عدة �أطنان ،على �سبيل املثال
يف هولندا و�إ�سبانيا .ويف احلاالت التي جرت فيها عمليات �ضبط على
احلدود وتوفرت معلومات ب�ش�أنها ،كان املن�ش�أ املزعوم للكيمياويات
هو ال�صني .وا�ستمرت عمليات �ضبط البدائل غري املجدولة للمادة
-4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون مبعدل مماثل يف الأ�شهر
الع�شرة الأوىل من عام ( 2018ال�شكل احلادي ع�شر) .والهيئة تدرك
�أن هذه ال�ضبطيات قد جرت يف كندا يف عام .2018

()37

()

ال�شكل احلادي ع�شر -امل�ضبوطات من بدائل -4،3ميثيلني

ديوك�سي فينيل-2-بروبانون يف بالغات بوا�سطة نظام "بيك�س"

واملبلَّغ عنها يف اال�ستمارة 2018-2013 ،D
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 -148ويت�ضح من املعلومات املتاحة للهيئة �أن انت�شار الكيمياويات
غري املجدولة ،وبخا�صة الكيمياويات "املح َّورة" و�سل�سلة املواد
املرتبطة بها كيميائ ًّيا ،يع ّد حتدي ًا للحكومات (انظر �أي�ض ًا الف�صل
الرابع) .وي�سمح ما ي�سمى "البند اجلامع" الوارد يف اللوائح
التنظيمية ب�ش�أن ال�سالئف يف االحتاد الأوروبي لل�سلطات بحظر
دخول الكيمياويات غري املجدولة �إىل الإقليم اجلمركي لالحتاد �أو
خروجها منه عند وجود دليل كاف على النية يف ا�ستعمال تلك املواد
املخدرة �أو امل�ؤ ِّثرات العقلية .ومع
لل�صنع غري امل�شروع للعقاقري ِّ
ذلك ،وبالنظر �إىل �أن البند مل يثبت فعاليته من الناحية العملية،
ت�شجع الهيئة حكومات الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
ِّ
والبلدان الأخرى على الت�شارك يف النهوج الوطنية الناجحة
من �أجل الت�صدي النت�شار الكيمياويات غري املجدولة وال�سالئف
"املح َّورة" ،مبا ي�شمل تلك التي لي�ست لها �أغرا�ض ا�ستعمال
م�شروعة معرتف بها.
 -149وبالإ�ضافة �إىل م�شتقات املادة -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-
-2بروبانون حم�ض ميثيل غلي�سيديك ،تعترب مادة الهليونال بدي ًال
بارزا يدخل يف ال�صنع غري امل�شروع للعقاقري من نوع امليثيلني ديوك�سي
ميثامفيتامني .وقد �أبلغت هولندا عن الهليونال يف اال�ستمارة  Dلعام
 .٢٠١٧وهذه �أول عملية �إبالغ من هذا النوع يف �أوروبا� ،إذ كانت كندا
هي التي �أبلغت عن جميع عمليات ال�ضبط الثالث ال�سابقة ،بدءا من
عام .2014
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(�أ)الأ�شهر الع�شرة الأوىل من عام ٢٠١٨؛ ومل تتوفر بيانات اال�ستمارة .D
(�أ)

الإطار  -2حكم املحكمة الوطنية العليا يف �إ�سبانيا يف عام ٢٠١٧

حكمت املحكمة الوطنية العليا يف �إ�سبانيا على �شخ�صني بال�سجن ثالث �سنوات وبغرامات الرتكاب جرائم تع ّد خطر ًا يتهدد ال�صحة
العمومية ،وذلك بعد �إدانتهما با�سترياد مادة -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون ميثيل غلي�سيديك ،وهي �سليفة �أولية للميثيلني
ديوك�سي ميثامفيتامني ،من ال�صني �إىل �إ�سبانيا ومن ثم �شحنها �إىل هولندا .ويف وقت كتابة هذا التقرير ،كان هناك طلب ا�ستئناف
البت فيه لدى املحكمة العليا.
يف انتظار ّ
ومبا �أن احلكم املنا�سب الوارد يف قانون العقوبات ال ي�شري �صراحة �إال �إىل املواد املدرجة يف اتفاقية �سنة  ،١٩٨٨ف�إنه كان يتعني على
تبت فيما �إذا كان هذا احلكم ينطبق على ال�سالئف الأولية غري املدرجة يف القوائم.
املحكمة �أن ّ
واالتار بها وحيازتها،
ومع ذلك ف�إن احلكم �أ�شار �أي�ض ًا �إىل �صنع املعدات واملواد امل�ستخدمة يف �إنتاج املواد املدرجة ونقلها وتوزيعها ِّ
جلرم.
يجرم �أي�ض ًا الأعمال التح�ضريية الرتكاب ا ُ
ومن ثم فهو ِّ
وقد وجدت املحكمة �أن مادة -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون ميثيل غلي�سيديك ،بو�صفها �سليفة �أولية ،تعترب مادة الزمة
لإنتاج مادة غري قانونية .وعلى هذا الأ�سا�س ،حكمت املحكمة ب�أن مادة -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون ميثيل غلي�سيديك
تخ�ضع للحكم ذي ال�صلة املتعلق باجلرائم التي تع ّد خطر ًا على ال�صحة العمومية.
(�أ)املحكمة الوطنية العليا يف �إ�سبانيا ( ،)Audiencia Nacionalالدائرة اجلنائية ،الق�سم  ،2احلكم  2017/12امل�ؤرخ  12حزيران/يونيه .2017
()37يف ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،2018أو�صت الهيئة باجلدولة الدولية ملادة
-4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بربانون حم�ض ميثيل غلي�سيديك و�إ�سرتاته امليثيلية.
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 -٣اجتاهات �أخرى يف ال�صنع غري امل�شروع
للمن�شطات الأمفيتامينية
امليثيالمني
 -150ا�ستمر الإبالغ عن م�ضبوطات من امليثيالمني �سواء يف �شكل
حماليل �أو يف �شكل هيدروكلوريد امليثيالمني .وامليثيالمني مادة
كيميائية متعددة �أغرا�ض اال�ستعمال تخ�ضع للمراقبة يف العديد
من البلدان ،ويرجع ذلك ب�صفة رئي�سية �إىل ا�ستعمالها يف ال�صنع
غري امل�شروع للميثامفيتامني وامليثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني .وهي
مادة تدخل يف بع�ض طرائق �صنع الإيفيدرين ،وكذلك �صنع عدد من
امل�ؤثرات النف�سانية اجلديدة.
 -١٥1وقد كانت املك�سيك وهندورا�س وهولندا والواليات املتحدة ،بهذا
الرتتيب ،هي البلدان التي �أبلغت عن �أكرب امل�ضبوطات يف عام .2017
ففي هندورا�س ،مت �ضبط  5 000كيلوغرام (يف  200كي�س) يف طريقها
�إىل بويرتو باريو�س يف غواتيماال .ومل ُتق َّدم �أي معلومات عن املن�ش�أ.
ويف الواليات املتحدة ُ�ضبطت ،يف حادثة واحدة ،كمية  1 000كيلوغرام
من هيدروكلوريد امليثيالمني �أثناء عبورها من ال�صني �إىل كندا ب�سبب
عدم تقدمي ال�شاحن لإ�شعار م�سبق باال�سترياد بهدف �إعادة ال�شحن
كما ين�ص على ذلك قانون الواليات املتحدة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
م�صدر
فقد �سبق حتديد هوية ال�شركة امل�ستوردة يف كندا على �أنها ِّ
يورد �سالئف كيميائية �إىل خمترب �سري يف كندا.
ِّ
 -١٥2وبلغت كمية امل�ضبوطات يف املك�سيك ،التي �أُجريت يف 12
خمترب ًا �سر ًّيا ل�صنع مادة امليثامفيتامني 900 ،كيلوغرام تقريب ًا
و�أكرث من  13 000لرت .ويف معظم احلاالت ،متت �إزالة ل�صائق
الأ�سماء عن احلاويات ،وهو ما ي�صعب عملية حتديد املن�ش�أ .وقامت
هولندا بعمليات �ضبط لكميات من مادة هيدروكلوريد امليثيالمني
ال�صلبة قارب حجمها � 5أطنان يف ت�سع حادثات .ومل يتم تقدمي �أي
معلومات عن امل�صادر �أو نقاط الت�سريب املحتملة.
 -153كما وا�صلت املك�سيك الإبالغ عن م�ضبوطات من كيمياويات
ميكن �أن ُت�ستعمل يف ال�صنع غري امل�شروع ملادة امليثيالمني.
و�ضبطت ال�سلطات ،يف عام � ،2017أكرث من  10 500لرت من مادة
الفورمالديهيد وحوايل  20ط ًّنا من مادة كلوريد الأمونيوم )38(.وقد
�ضبطت هاتان املادتان الكيميائيتان يف خمتربات �سرية ل�صنع
امليثامفيتامني.
()

غاز الهيدروجني
 -١٥4ا�ستمرت �أملانيا يف الإبالغ عن �سرقة ا�سطوانات الغاز
الفوالذية التي حتتوي على غاز الهيدروجني امل�ضغوط ،والذي ميكن
املخدرات
ا�ستخدامه كعامل اختزال يف ال�صنع غري امل�شروع لعدد من ِّ
اال�صطناعية .و ُيفرت�ض �أن ا�سطوانات الهيدروجني امل�سروقة قد
ا�ستخدمت يف ال�صنع غري امل�شروع للأمفيتامني .وقد ا�ستمرت
هولندا �أي�ض ًا يف الإبالغ عن عمليات �ضبط لأ�سطوانات الهيدروجني.
()38من كمية  ١٠ ٥٠٠لرت من مادة الفورمالديهيد ميكن �إنتاج حوايل١ ٧٠٠
كيلوغرام من هيدروكلوريد امليثيالمني.

مواد �أخرى غري خا�ضعة للمراقبة الدولية
�  -١٥5أبلغت هولندا وبولندا و�إ�سبانيا عن م�ضبوطات من
الفورماميد وحم�ض الفورميك و�/أو فورمات الأمونيوم يف اال�ستمارة
 Dلعام  .2017وترتبط هذه الكيمياويات مبا ي�سمى طريقة
"ليوكارت" التي ميكن ا ِّتباعها يف ال�صنع غري امل�شروع للأمفيتامني
وامليثامفيتامني من مادة -1فينيل-2-بروبانون� ،أو للميثيلني
ديوك�سي ميثامفيتامني واملواد ذات ال�صلة من مادة -4،3ميثيلني
ديوك�سي فينيل-2-بروبانون.
 -١٥6وا�ستمرت عمليات �ضبط ال�سالئف "املح َّورة" يف �شكل
م�شتقات مم َّوهة ملنتجات نهائية من املن�شطات الأمفيتامينية .وقد
�أبلغت هولندا ،على وجه التحديد ،عن �ضبط  25كيلوغرام ًا من
مادة -Nثالثي-بوتوك�سيكاربونيل-ميثيلني ديوك�سي ميثامفيتامني
( ،)t-BOC-MDMAمقارنة بكمية  123كيلوغرام ًا يف عام .2016

باء -املواد امل�ستخدمة يف ال�صنع غري
امل�شروع للكوكايني
 -١برمنغنات البوتا�سيوم
التجارة امل�شروعة
ُ -157ت�ستعمل مادة برمنغنات البوتا�سيوم كعامل م�ؤك�سد يف
جتهيز الكوكايني غري امل�شروع؛ ويف الوقت نف�سهُ ،ت�ستعمل �أي�ض ًا
مطهرة ولتنقية املياه،
على نطاق وا�سع يف الكيمياء الع�ضوية كمادة ِّ
ومن ثم يجري االجتار بها دول ًّيا على نطاق وا�سع .ويف الفرتة
من  ١ت�شرين الثاين /نوفمرب � ٢٠١٧إىل  ١ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،٢٠١٨قدّمت �سلطات  ٣1بلد ًا م�صدّر ًا �أكرث من � ١ 5٠٠إ�شعار �سابق
موجهة �إىل
للت�صدير بخ�صو�ص �شحنات من برمنغنات البوتا�سيوم َّ
موجهة �إىل  124بلد ًا و�إقليم ًا
بلدان م�ستوردة .وكانت تلك ال�شحنات َّ
م�ستورِد ًا وا�شتملت على كمية �إجمالية قدرها حوايل  25 5٠٠طن
من برمنغنات البوتا�سيوم .وظلت البلدان الثالثة املنتجة للكوكا يف
�أمريكا اجلنوبية ،وهي بوليفيا (دولة-املتعددة القوميات) وبريو
وكولومبيا ،ت�شكل ن�سبة حمدودة جد ًا من تلك التجارة (تقريب ًا 1.4
يف املائة) .وبلغت واردات البلدان الأخرى يف �أمريكا اجلنوبية 1 300
طن (حوايل  5يف املائة من التجارة العاملية بهذه املادة) .ومل يب ِّلغ � ٌّأي
من تلك البلدان عن ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير برمنغنات البوتا�سيوم
بكميات كبرية.
االتار
ِّ
 -158ال تزال احلالة ب�ش�أن برمنغنات البوتا�سيوم وغريه من
�سالئف الكوكايني يف �أمريكا اجلنوبية غري وا�ضحة ،وبخا�صة
فيما يتعلق مب�صادره .ويبدو �أن امل�صد َرين الرئي�سيني لربمنغنات
البوتا�سيوم امل�ستخدم لأغرا�ض غري م�شروعة هما الت�صنيع غري
امل�شروع والت�سريب من قنوات التوزيع املحلية امل�شروعة والتهريب
الالحق نحو مواقع التجهيز غري امل�شروعة �إما داخل البلد نف�سه

االتار بال�سالئف
ثالثاً -نطاق التجارة امل�شروعة يف ال�سالئف و�آخر االجتاهات يف ِّ
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�أو عرب احلدود على ال�صعيد دون الإقليمي .غري �أن املعلومات التي
تلقتها الهيئة مل تكن كافية لتقييم م�صادره احلقيقية يف الأ�سواق
غري امل�شروعة .وعالوة على ذلك ،ف�إن الهيئة ال تعلم ب�أي حتقيقات
اقتفائية ب�ش�أن م�صادر الكميات امل�ضبوطة.
 -159ويف عام  ،٢٠١٧على غرار ال�سنوات ال�سابقة ،وا�صلت
البلدان الثالثة املنتجة للكوكا الإبالغ عن ن�سبة كبرية من م�ضبوطات
برمنغنات البوتا�سيوم العاملية .ويف اال�ستمارة  Dلعام � ،٢٠١٧أبلغت
دولة بوليفيا املتعددة القوميات عن م�ضبوطات يبلغ حجمها حوايل
 ١ ٧٢٥كيلوغراماً؛ و�ضبطت كمية  ٦٧٦كيلوغرام ًا �إ�ضافية لأ�سباب
�إدارية .و�أبلغت كولومبيا عن حوايل � ٤٠٠ضبطية لكمية �إجمالية
ت�صل �إىل  ٩٨ط ًّنا تقريباً؛( )39وكانت كولومبيا هي من�ش�أ جميع هذه
امل�ضبوطات .ومل تت�ضح بعد ن�سبة كميات برمنغنات البوتا�سيوم
امل�ضبوطة التي ُ�صنعت بطرق غري م�شروعة.
 -160ومن بني بقية بلدان �أمريكا اجلنوبية ،كانت الأرجنتني هي
البلد الوحيد الذي �أبلغ عن �ضبطية كبرية لكمية  ٢ ٦٥٠كيلوغراما
من برمنغنات البوتا�سيوم .وهذه �أكرب كمية على الإطالق يب ِّلغ عنها
هذا البلد .ولكنْ  ،مل ُتق َّدم �أي تفا�صيل �إ�ضافية ،ومل ُيعرف م�صدر
ال�شحنة .علم ًا ب�أن الكمية املبلَّغ عن �ضبطها يف جمهورية فنزويال
البوليفارية بلغت �أكرث من ثالثة �أ�ضعاف مقارنة بكمية عام 2016
التي بلغت  660كيلوغراماً .ومل تتوفر � ّأي معلومات من بريو.
 -١٦1وبالنظر �إىل الزيادات الأخرية املبلَّغ عنها يف �صنع الكوكايني
ت�شجع الهيئة حكومات البلدان املعنية يف القارة
يف العاملِّ ،
الأمريكية على العمل ،منفردة �أو من خالل �آليات جلنة البلدان
الأمريكية ملكافحة تعاطي املخ ِّدرات ،على ا�ستحداث ا�سرتاتيجيات
منا�سبة ل�سد الثغرات يف املعارف احلالية ب�ش�أن اجتاهات االجتار
و�أ�ساليب العمل التي ي َّتبعها امل َّتجرون للح�صول على برمنغنات
املوجه �إىل
البوتا�سيوم .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تكرر الهيئة نداءها َّ
تلك احلكومات ال�ستعرا�ض �آلياتها للرقابة الداخلية ،وخ�صو�صاً
متطلبات الإعالن عن اال�ستعمال النهائي لربمنغنات البوتا�سيوم،
و�أيّ عتبات دنيا حم َّددة قد ي�ستغلها امل َّتجرون .كما �أن فرقة العمل
املعنية بال�سالئف التابعة للهيئة لتقف على �أهبة اال�ستعداد لدعم
� ِّأي �أن�شطة يف هذا املجال.
()

 -٢ا�ستعمال املواد غري امل ُ َجد َولة وغري ذلك
من االجتاهات يف �صنع الكوكايني غري امل�شروع

 -١٦2بالإ�ضافة �إىل برمنغنات البوتا�سيوم ،ت�ضع �أكرثية البلدان
يف �أمريكا الو�سطى واجلنوبية طائفة متنوعة من الكيمياويات
الأخرى قيد املراقبة الوطنية ،وهي مواد معلوم ا�ستعمالها يف
ال�صنع غري امل�شروع للكوكايني .وتبع ًا لذلك ،تب ِّلغ العديد من هذه
البلدان عن �ضبطيات تلك املواد الكيميائية يف اال�ستمارة D؛ وهي
ت�شمل ال َ
أحما�ض والقواعد امل�ألوفة والعوامل امل�ؤك�سدة واملذيبات
()39وفق ًا ملا ذكرته ال�سلطات الكولومبية ،ت�شمل هذه الكمية م�ضبوطات لأ�سباب
�إدارية �أعيد فيها برمنغنات البوتا�سيوم �إىل املالك؛ و�أو�ضحت ال�سلطات يف اال�ستمارة
� Dأن املعلومات املقدمة ت�ستند �إىل القيا�س والتجريب امليدانيني فقط.

امل�ستخدمة ال�ستخراج قاعدة الكوكايني من �أوراق الكوكا وحتويل
قاعدة الكوكايني �إىل هيدروكلوريد الكوكايني؛ وت�شمل �أي�ض ًا �سالئف
وبدائل برمنغنات البوتا�سيوم .ويف معظم احلاالت التي ُق ِّدمت فيها
هذه املعلومات �أُبلغ ب� َّأن الكيمياويات قد جاءت من م�صادر داخلية.
�سالئف وبدائل برمنغنات البوتا�سيوم
 -١٦3يف عام � ،٢٠١٧ضبطت كولومبيا قرابة  1.9طن من منغنات
البوتا�سيوم ،وهو �سليفة مبا�شرة لربمنغنات البوتا�سيوم .و�أُبلغ ب�أن
م�صدرها هو كولومبيا .بيد �أنه بالنظر �إىل ت�سل�سل مراحل ال�صنع،
ف�إن منغنات البوتا�سيوم امل�ضبوط رمبا ُ�صنع هو نف�سه على نحو غري
م�شروع من ثاين �أك�سيد املنغنيز .ومل يتم الإبالغ عن �أي م�ضبوطات
من ثاين �أك�سيد املنغنيز يف عام .٢٠١٧
 -١٦4و�أبلغت دولة بوليفيا املتعددة القوميات عن �ضبط ٥٦٠
لرت ًا من حم�ض النيرتيك ،وهي كمية �أقل من الكمية امل�ضبوطة يف
عام  ٢٠١٦والبالغة  845لرتاً .وقد ُ�صنع جزء من تلك امل�ضبوطات
يف خمتربات الكوكايني غري امل�شروعةْ � ،إذ ُيزعم �أن حم�ض
النيرتيك ُي�ستعمل كعامل م�ؤك�سد يف املراحل الأوىل من عملية
و�ضبطت كمية �أخرى لأ�سباب �إدارية ،مثل النقل
�صنع الكوكايني؛ ُ
بدون �إذن.
 -١٦5ويف اال�ستمارة  Dلعام � ،٢٠١٧أبلغت الأرجنتني وحدها
عن �ضبطيات من مادة هيبوكلوريت ال�صوديوم ،وهي مادة بديلة
ُت�ستخدم عو�ض ًا عن برمنغنات البوتا�سيوم يف تنقية عجينة الكوكا.
وبلغت امل�ضبوطات  ١ ٤٤٠لرت ًا تقريباً ،وهي الكمية نف�سها تقريب ًا
امل�ضبوطة يف عام .٢٠١٦
ومل تب ِّلغ دولة بوليفيا املتعددة القوميات عن �أي �ضبطيات يف عام
 ،٢٠١٧بعد �أن كانت �سابق ًا ت�ضبط بانتظام كميات من هيبوكلوريت
ال�صوديوم ترتاوح بني  ١٠ ٠٠٠و ٣٠ ٠٠٠لرت.
املواد الأخرى غري اخلا�ضعة للمراقبة الدولية،
واالجتاهات يف �صنع الكوكايني غري امل�شروع
 -١٦6بالن�سبة �إىل �سالئف الكوكايني الأخرى غري اخلا�ضعة
للمراقبة الدولية �أبلغ عدد �أقل من البلدان باملقارنة مع ال�سنوات
ال�سابقة عن م�ضبوطات منها يف اال�ستمارة  Dلعام  ٢٠١٧فيما عدا
ا�ستثناءات نادرة .وتعلقت امل�ضبوطات املبلغ عنها بعدد �أقل من املواد
وبكميات �أقل .وميكن �أن يعزى ذلك �إىل م�شكل يف الإبالغ ،مع �أن
حدوث حتوالت يف حمور تركيز هيئات �إنفاذ القانون رمبا �أ�سهم
يف ذلك.
 -167ويف ما يتعلق بالكيمياويات امل�ستعملة يف ا�ستخراج قاعدة
الكوكايني من �أوراق الكوكا� ،أبلغت كولومبيا يف عام  ٢٠١٧عن �ضبط
حوايل  ٨٢ ٠٠٠لرت من غاز الن�شادر .و�ضبطت دولة بوليفيا املتعددة
القوميات �أكرث من  1.6طن من اليوريا ،و�إن كانت قد قامت بذلك
و�ضبطت كمية مماثلة يف خمتربات �سرية يف
جزئ ًّيا لأ�سباب �إداريةُ .
جمهورية فنزويال البوليفارية.
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 -169وا�ستمر �أي�ض ًا الإبالغ يف اال�ستمارة  Dلعام  ٢٠١٧عن
م�ضبوطات كلوريد الكال�سيوم ،وهو عامل جتفيف للمذيبات (انظر
ال�شكل الثاين ع�شر) .و�أبلغت دولة بوليفيا املتعددة القوميات عن
�ضبط �أكرث من  ١٨ط ًّنا من كلوريد الكال�سيوم .و ُن ِّفذ حوايل ن�صف
تلك ال�ضبطيات يف مداهمات ملختربات الكوكايني غري امل�شروعة،
يف حني ُن ِّفذ الن�صف الآخر لأ�سباب �إدارية ،مثل عدم احل�صول على
الأذون �أو على م�ستندات النقل .ويف كولومبيا ،جتاوزت م�ضبوطات
كلوريد الكال�سيوم � ١٠٥أطنان ،مقابل  ٧٠ط ًّنا مت �ضبطها يف
عام .٢٠١٦
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 -١٧1ومل تتغري عموم ًا احلالة املتعلقة مب�ضبوطات املذيبات
والأحما�ض الالزمة لتجهيز الكوكايني .ووا�صلت بلدان يف �أمريكا
اجلنوبية الإبالغ عن م�ضبوطات كبرية من املذيبات� ،سواء كانت
مدرجة يف اجلدول الثاين من اتفاقية �سنة � ١٩٨٨أم ال .ومعظم
املذيبات امل�ضبوطة غري املدرجة يف اجلدول الثاين كانت مذيبات
من الأ�سيتات التي ُت�ستخدم يف مرحلة البلورة النهائية ،عندما ُت َّول
قاعدة الكوكايني �إىل هيدروكلوريد الكوكايني .ويف الأحوال النمطية
يتم احل�صول على املذيبات والأحما�ض من امل�صادر املحلية.
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(كيلوغرام  +لرت)
Amount
الكميات(kilograms
)+ litres

 -170ومع �أنّ ك ًال من دولة بوليفيا املتعددة القوميات وكولومبيا
�أبلغتا بانتظام عن م�ضبوطات كبرية متعددة الأطنان منذ عام
 ،٢٠١٣تَربز �إكوادور على �أنها البلد الثالث املت�ضرر من التهريب
الوا�سع النطاق لكلوريد الكال�سيوم من �أجل ا�ستخدامه يف خمتربات
الكوكايني غري امل�شروعة .وقد ازدادت امل�ضبوطات املبلَّغ عنها يف
هذا البلد من �أقل من  ١٠٠كيلوغرام يف عام � ٢٠١٥إىل  ٢٤ط ًّنا
يف عام  ،٢٠١٦ثم  ٨٠ط ًّنا يف عام  .٢٠١٧وت�شري املعلومات الواردة
من حكومة �إكوادور �إىل �أن امل�ضبوطات يف الع�شرة �أ�شهر الأوىل
من عام  ٢٠١٨جتاوزت  ٨٠ط ًّنا .وجرى معظم ال�ضبطيات على
الطرق ال�سريعة .وكان من�ش�أ كلوريد الكال�سيوم من بريو ،وكان
موجه ًا �إىل كولومبيا من �أجل ا�ستخدامه يف �صنع الكوكايني غري
َّ
امل�شروع .وهذا يتناق�ض مع املعلومات الواردة من بلدان �أخرى ،مل
حتدد يف معظم الأحيان من�ش�أ كلوريد الكال�سيوم الذي ت�ضبطه .ويف
احلاالت التي حددت فيها املن�ش�أ� ،أ�شارت �إىل �أنه م�صدر حملي.
ويبدو �أن �إجراء التحقيقات االقتفائية ب�ش�أن ال�ضبطيات التي
جرت يف �إكوادور �صعب لأن كلوريد الكال�سيوم ال يخ�ضع للمراقبة
يف بريو ،وبناء على ذلك ،مل تتخذ �سلطات �إنفاذ القانون �أي
�إجراءات �أخرى.
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الكمياتseized
)(tons
Amountأطنان)
امل�ضبوطة (بال

 -168وت�شري م�ضبوطات من كيمياويات �أخرى �إىل �أن اجلماعات
الإجرامية ال�ضالعة يف جتهيز الكوكايني بطرق غري م�شروعة
�أ�صبحت �أكرث تطور ًا وفعالي ًة .و ُيع ُّد ميتابي�سولفيت ال�صوديوم
عامل اختزال ُي�ستعمل لتوحيد م�ستوى �أك�سدة قاعدة الكوكايني
التي م�صدرها خمتربات ا�ستخراج خمتلفة قبل موا�صلة التجهيز.
وجرى الإبالغ عن ذلك بانتظام يف اال�ستمارة  Dمنذ عام .٢٠٠٨
ويف عام � ،٢٠١٧أبلغت عن �ضبطيات كولومبيا ( 47ط ًّنا) ودولة
بوليفيا املتعددة القوميات (� 7.5أطنان ،و�أكرث من  ٧٥يف املائة من
هذه الكمية ُ�ضبط يف خمتربات الكوكايني غري امل�شروع) وجمهورية
فنزويال البوليفارية ( 1.7طن� ،ضبط يف خمتربات غري م�شروعة).

ال�شكل الثاين ع�شر -امل�ضبوطات من كلوريد الكال�سيوم يف
�أمريكا اجلنوبية التي �أبلغت عنها احلكومات يف اال�ستمارة ،D
 ،٢٠١٧-٢٠١٣وحكومة �إكوادور٢٠١٨ ،

أي�سر)
(املحور ال
�reportedضبطها
seizedكولومبيا عن
التي �أبلغت
� (leمن الأ�سيتات
املذيبات
Acetate
solvents
by Colombia
)axis
اجلنوبية
باقي بلدان �
�ضبطها يف
املبلغ عن
restأ�سيتات
املذيبات من ال
أمريكاAcetate
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ال�صنع املحتمل غري امل�شروع للكوكايني (كولومبيا ،بن�سبة نقاء قدرها
Poten�al illicit cocaine manufacture
املائة)(atاملحور الأمين)
(Colombia,
)100 per cent purity) (right axis

املخدرات العاملي
()40مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية ،تقرير ِّ
ِّ
املخدرات وعر�ضها على ال�صعيد
( 2018الكتيب  :2ملحة عامة عن الطلب على ِّ
العاملي� -أحدث االجتاهات والق�ضايا ال�شاملة).

االتار بال�سالئف
ثالثاً -نطاق التجارة امل�شروعة يف ال�سالئف و�آخر االجتاهات يف ِّ
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 -١٧2ومن حيث االنت�شار اجلغرايف ،توجد م�ؤ�شرات تدل على
تزايد االجتار بعجينة الكوكا (�أو قاعدة الكوكايني) وحتويلها �إىل
هيدروكلوريد الكوكايني خارج كولومبيا ،وخ�صو�ص ًا يف بلدان �أمريكا
الو�سطى واجلنوبية .وقد ُيعزى حدوث ذلك جزئ ًّيا �إىل �أن ال�شبكات
الإجرامية املنظمة تكت�سب مزيد ًا من ال�سيطرة على عملية الت�صنيع
من بدايتها �إىل نهايتها با�ستخدام الأ�ساليب املتطورة على نحو
متزايد يف �صنع الكوكايني على نحو غري م�شروع .وللأ�سباب نف�سها
رمبا طر�أ تغيري على �أ�ساليب عملها يف توريد برمنغنات البوتا�سيوم
وغريها من الكيمياويات املطلوبة.

جيم  -املواد امل�ستخدمة يف �صنع الهريوين
على نحو غري م�شروع
� -١أنهيدريد اخلل
�  -١٧3أنهيدريد اخلل هو �سليفة رئي�سية للهريوين ومادة كيمياوية
يتواتر تداولها جتار ًّيا على نطاق وا�سع ،وهي ومدرجة يف اجلدول
الأول من اتفاقية �سنة  .١٩٨٨و�أنهيدريد اخلل مادة الزمة لي�س
يف �صنع الهريوين غري امل�شروع فقط ،و�إمنا �أي�ض ًا يف بع�ض
الطرائق القائمة على مادة -١فينيل-٢-بروبانون امل�ستخدمة
يف ال�صنع غري امل�شروع للأمفيتامني وامليثامفيتامني (انظر
املرفق الثامن).
 -١٧4وقد الحظت الهيئة زيادة حادة يف الطلب على �أنهيدريد
اخلل لأغرا�ض غري م�شروعة بد�أت منذ �أوائل عام  ،٢٠١٦وخ�صو�ص ًا
يف االحتاد الأوروبي .وجتلت هذه الزيادة يف ثالثة �أوجه� .أوالً ،تلقت
�شركات التجارة والتوزيع امل�شروعني للكيمياويات عدد ًا غري م�سبوق
من اال�ستف�سارات من �أ�شخا�ص طبيعيني واعتباريني مريبني ب�ش�أن
توريد �أنهيدريد اخلل .وثانياً ،عرب نظام "بن �أونالين" ،اعرت�ضت
البلدان امل�ستوردة على عدد كبري من �شحنات �أنهيدريد اخلل .وثالثاً،
مت الإبالغ عن عدد متزايد من �ضبطيات �أنهيدريد اخلل عرب نظام
"بيك�س".
 -١٧5وا�ستمرت الطفرة على ال�صعيد العاملي يف عدد حماوالت
ت�سريب �أنهيدريد اخلل خالل عام  ،٢٠١٦وبلغت �أوجها يف منت�صف
عام  .٢٠١٧ومنذ ذلك احلني ،انخف�ض تدريج ًّيا عدد حماوالت
املتجرين للح�صول على هذه املادة من قنوات التوزيع املحلية
والدولية ،وخ�صو�ص ًا يف االحتاد الأوروبي ،مع �أن تلك املحاوالت
مل تتوقف متاماً .غري �أن الطلبات املريبة للح�صول على �إمدادات
�أنهيدريد اخلل ا�ستمرت ُتن�شر يف بع�ض من�صات التجارة الإلكرتونية.
وميكن �أن ُيعزى هذا االنخفا�ض يف عدد حماوالت الت�سريب �إىل
�أ�سباب منها �أن املتجرين جنحوا يف ت�سريب وتخزين كميات كافية
لإجراء مزيد من عمليات االجتار نحو مناطق �صنع الهريوين.
ويبدو �أن هذه الفر�ضية يدعمها ا�ستمرار �ضبطيات �أنهيدريد اخلل
امل�شتبه يف �أن من�ش�أه �أوروبي التي ُترى يف �أوروبا وغرب �آ�سيا يف
عامي  ٢٠١٧و .٢٠١٨و�إ�ضافة �إىل البلدان يف �أوروبا ،برزت اليابان
على �أنها الهدف اجلديد املحتمل للمتجرين ب�أنهيدريد اخلل يف

عام .٢٠١٧
التجارة امل�شروعة
 -١٧6خالل الفرتة من  ١ت�شرين الثاين/نوفمرب � ٢٠١٧إىل ١
ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٨ا�ستخدمت �سلطات 23بلد ًا و�إقليم ًا
م�صدر ًا نظام "بن �أونالين" لتقدمي �أكرث من � ١ 9٠٠إ�شعار �سابق
ِّ
للت�صدير بخ�صو�ص �شحنات �أنهيدريد اخلل .وكانت ال�شحنات
موجهة �إىل  84بلد ًا و�إقليم ًا م�ستورِد ًا وا�شتملت على كمية �إجمالية
َّ
قدرها  611مليون لرت من �أنهيدريد اخلل )41(.وقد اعرت�ضت �سلطات
البلدان امل�ستوردة على نحو  ١٥يف املائة من هذه ال�شحنات لأ�سباب
�إدارية يف معظم الأحيان ،وهو العدد ذاته امل�سجل يف الفرتة امل�شمولة
بالتقرير ال�سابق ( ١ت�شرين الثاين /نوفمرب  ١-٢٠١٦ت�شرين
الثاين/نوفمرب  .)٢٠١٧ولكنْ  ،على عك�س الفرتة امل�شمولة بالتقرير
ال�سابق ،انخف�ض بدرجة حادة عدد ال�شحنات املعرت�ض عليها عرب
نظام "بن �أونالين" ب�سبب اال�شتباه يف حماوالت الت�سريب ،مما
ي�شري �إىل احتمال عودة املتجرين �إىل �أ�سلوب عملهم ال�سابق ،وهو
الت�سريب من قنوات التوزيع الداخلية.
 -177ويف عام � ،٢٠١٧شملت احلادثات البارزة يف التجارة
امل�شروعة املر�صودة عرب نظام "بن �أونالين" �شحنة �أوقفت تبلغ
 900 000لرت من �أنهيدريد اخلل من �سوي�سرا �إىل بولندا .وا�شتملت
على عمليات ت�صدير كميات كبرية من �أنهيدريد اخلل من الواليات
املتحدة �إىل الإمارات العربية املتحدة .ولأن الطرف املتلقي مل يكن
مرخ�ص ًا له ،اعرت�ضت عليها �سلطات الإمارات العربية
م�ستورد ًا َّ
املتحدة .وتود الهيئة �أن تذ ِّكر احلكومات ب�أهمية �إيالء العناية
نف�سها لل�شحنات املوقوفة �أو املعرت�ض عليها يف التجارة الدولية
امل�شروعة ،والتحقيق فيها بالطريقة نف�سها التي تخ�ضع لها
امل�ضبوطات ،بغية احل�صول على معلومات ا�ستخبارية ت�صلح
التخاذ �إجراءات عمل ب�ش�أنها من �أجل منع عمليات الت�سريب يف
مناطق �أخرى يف امل�ستقبل.
()

االجتار
 -178وفق ًا للمعلومات املقدمة من احلكومات يف اال�ستمارة  Dلعام
� ،٢٠١٧أبلغ  20بلد ًا عن م�ضبوطات �أنهيدريد اخلل تبلغ  127 ٠٠٠لرت.
و�أبلغت �أفغان�ستان عن �أ�ضخم كمية ( 700 37لرت) ،تليها تركيا
( ٢٣ ٢٠٠لرت) وجمهورية �إيران الإ�سالمية ( ٢٠ ٣٠٠لرت)� .أما
البلدان التي �أبلغت عن �ضبط �أكرث من  ٥ ٠٠٠لرت ،فهي بلغاريا (٦٠٠
 ١٠لرت) ،واملك�سيك ( ٨ ٦٠٠لرت) ،واليابان ( 7 600لرت) وهولندا
( ٧ ٠٠٠لرت) وباك�ستان ( 6 900لرت).
 -179وعقب حدوث انخفا�ض حاد يف كميات �أنهيدريد اخلل
امل�ضبوطة يف �أفغان�ستان بني عام  ٦٨ ٠٠٠( ٢٠١١لرت) وعام ٢٠١٥
( ٣ ٨٠٠لرت) ،ارتفعت الكميات امل�ضبوطة مرة �أخرى �إىل ثالثة
�أ�ضعاف يف �سنتني متتاليتني لي�صل �إىل  ١٠ ٤٠٠لرت يف عام ٢٠١٦
()41ال ي�شمل ذلك التجارة بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي.
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و�إىل  ٣٧ ٧٠٠لرت يف عام ( ٢٠١٧انظر ال�شكل الرابع ع�شر) .ووفق ًا
ملا �أفادت به �سلطات �أفغان�ستان� ،إن كل كميات �أنهيدريد اخلل
امل�ضبوطة يف عام  ،٢٠١٧يف  ١٣حادثة ،مت تهريبها عرب جمهورية
�إيران الإ�سالمية .وت�شري البيانات الأولية لعام  ،٢٠١٨املبلَّغ عنها عرب
نظام "بيك�س"� ،إىل �أن كمية امل�ضبوطات يف �أفغان�ستان انخف�ضت مرة
�أخرى ،مع �أنه �أُبلغ يف �أماكن �أخرى �أي�ض ًا عن م�ضبوطات من مادة
�أنهيدريد اخلل ي�شتبه يف �أنها كانت متجهة �إىل �أفغان�ستان .وتود
الهيئة �أن تثني على �سلطات �أفغان�ستان ملبادرتها بتبادل املعلومات
مع نظرائها يف اخلارج ،مما �أ�سفر عن �ضبطيات من مادة �أنهيدريد
اخلل واملالحقة الق�ضائية للم َّتجرين يف مناطق �أخرى.

ال�شكل الرابع ع�شر -م�ضبوطات �أنهيدريد اخلل التي �أبلغت
عنها حكومات بلدان يف غرب �آ�سيا يف اال�ستمارة ،D
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 -١٨2ويف اال�ستمارة  Dلعام � ،٢٠١٧أبلغت حكومة اليابان عن
�ضبطية واحدة لكمية  ٧ ٦٤٧لرت ًا من �أنهيدريد اخلل .وكانت
اليابان هي البلد املن�ش�أ لهذه املادة .وتعود ال�ضبطية الأخرى
الوحيدة لأنهيدريد اخلل التي �أبلغت عنها اليابان �إىل عام ،٢٠٠٩
عندما �ضبطت  ٨ ٤٢٤لرت ًا يف �أربعة حوادث .و�آنذاك� ،س َّهل مواطن
من بلد يف غرب �آ�سيا يعي�ش يف اليابان حماولة واحدة على الأقل
من حماوالت االجتار .وكانت ال�شحنة املعنية تتجه نحو الإمارات
العربية املتحدة.
 -١٨3ويف الفرتة من عام � ٢٠٠٨إىل عام  ،٢٠١٧تراوحت
كميات �أنهيدريد اخلل امل�ضبوطة يف تركيا بني �أقل من  ٢٠٠لرت
يف عام  ٢٠١١و�أكرث من  ١٤ ٦٠٠لرت يف عام  .٢٠١٣ثم يف عام
 ،٢٠١٧ازدادت امل�ضبوطات يف تركيا لت�صل �إىل  ٢٣ ٢٣٨لرت ًا (٢٣
�ضبطية) ،ويعزى ذلك على الأرجح �إىل ت�سريب وا�سع النطاق يف
بلدان �أوروبية ،ثم �إىل التهريب الحق ًا عرب تركيا �إىل �أفغان�ستان.
وبقدر ما كانت املعلومات متوفرة ،فقد �شملت بلدان املن�ش�أ امل�شتبه
فيها ك ًال من �أملانيا و�إيران (جمهورية-الإ�سالمية) وبلجيكا
وت�شيكيا ورومانيا وهولندا واليونان .ويف عام  ،٢٠١٨وا�صلت تركيا
تنفيذ �ضبطيات �أنهيدريد اخلل امل�شتبه يف �أن من�ش�أها هو بلدان
يف �أوروبا.
 -١٨4ويف ال�صني ،تقلبت م�ضبوطات �أنهيدريد اخلل بقدر ملحوظ
يف العقد املا�ضي ،لت�صل �إىل �أعلى م�ستوى لها يف عام ٩٠٠( ٢٠١٣
 ٩٤لرت) ،و�أدنى م�ستوى يف عام  ٩٢٦( ٢٠٠٩لرتاً) ومل تتوفر بيانات
يف اال�ستمارة  Dلعام .2017
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 -180ويف باك�ستان ،انخف�ضت م�ضبوطات �أنهيدريد اخلل من
 ٤٠ ٠٠٠لرت يف عام � ٢٠١٦إىل  ٣ ٩٠٠لرت يف عام ٢٠١٧؛ ومل
تق َّدم �أي معلومات عن املن�ش�أ امل�شتبه فيه .وت�شري امل�ضبوطات
املبلَّغ عنها عرب نظام "بيك�س" �إىل زيادة كبرية يف كمية �أنهيدريد
اخلل امل�ضبوطة يف عام ٢٠١٨؛ وكانت بولندا هي من�ش�أ �أكرب �شحنة
م�ضبوطة ،وو�صل حجمها �إىل  15.5ط ًّنا.
 -١٨1و�ضبطت �سلطات جمهورية �إيران الإ�سالمية  ٢٠ ٢٩٣لرت ًا
من �أنهيدريد اخلل يف عام � ٣( ٢٠١٧ضبطيات) .وي�شري ذلك �إىل
زيادة طفيفة من الكمية امل�ضبوطة يف عام  ٢٠١٦البالغة ١٨ ٥٢٠
لرتاً .وكانت بلدان املن�ش�أ �أو املغادرة امل�شتبه فيها هي �أملانيا وال�صني
ومقاطعة تايوان ال�صينية.

 -١٨5ويف عام  ،٢٠١٦برزت مقاطعة تايوان ال�صينية على
�أنها امل�صدر امل�شتبه فيه لكميات �أنهيدريد اخلل امل�ضبوطة يف
�أفغان�ستان وجمهورية �إيران الإ�سالمية .وتدرك الهيئة وجود
�صالت حمتملة بني امل�ضبوطات يف هذين البلدين الأخريين ،على
الرغم من �أن نطاق التحقيقات االقتفائية كان حمدوداً .وبالنظر
�إىل �أن الت�أكد من وجود تلك ال�صالت ذو قيمة يف التحقيقات ،تود
ت�شجع ال�سلطات املعنية ،مبا يف ذلك �سلطات البلدان
الهيئة �أن ِّ
التي متت فيها ال�ضبطيات ،على موا�صلة تعزيز التعاون فيما
بينها ،مبا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومات يف الوقت املنا�سب،
ابتغاء حتديد املنظمات الإجرامية ال�ضالعة فيها ومنع االجتار
يف امل�ستقبل.
 -١٨6ويف املا�ضي ،كانت �ضبطيات �أنهيدريد اخلل يف الهند
منخف�ضة ن�سبياً .ويف عام  ،٢٠١٧مل يبلَّغ �إال عن �ضبط  ٢٥لرت ًا
من �أنهيدريد اخلل يف حادثني .وكانت �إحدى ال�ضبطيتني مرتبطة
بتفكيك خمترب �سري �صغري للهريوين� ،ضبطت فيه �أي�ض ًا كمية
�ضئيلة من كلوريد الأ�ستيل .ويف الوقت نف�سه ،علمت الهيئة بن�شر
عدد من الطلبات املريبة ل�شراء كميات من �أنهيدريد اخلل على
من�صات هندية للتجارة الإلكرتونية .وتبحث �سلطات الهند
َّ

االتار بال�سالئف
ثالثاً -نطاق التجارة امل�شروعة يف ال�سالئف و�آخر االجتاهات يف ِّ
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املي�سرة بالإنرتنت
الإطار  -٣جتارة ال�سالئف َّ
ملن�صات التجارة
�أعربت الهيئة ،يف تقريرها عن ال�سالئف لعام �(٢٠١٧أ) ،عن قلقها �إزاء �إمكانية �إ�ساءة ا�ستخدام امل َّتجرين َّ
موردين حمتملني لأنهيدريد اخلل .ومنذ ذلك احلني ،جمعت الهيئة ،بالتعاون مع عدد من البلدان ومراكز
الإلكرتونية بحث ًا عن ِّ
ي�سوغه .ومع ذلك ،تبني الأدلة نف�سها �أي�ض ًا �أن من�صات التجارة
اال�ستخبارات الإقليمية ،مزيد ًا من الأدلة التي تبني �أن قلقها له ما ِّ
الإلكرتونية ميكنها �أن تكون م�صدر ًا جيد ًا لال�ستخبارات.
وبالإجمال ،يف الفرتة ُ ،٢٠١٧-٢٠١٦ن�شر �أكرث من � ١٠٠إعالن م�شتبه فيه لطلب ما ال يقل عن  ٧٠٠طن من �أنهيدريد اخلل .ويوجد
امل�شرتون امل�شتبه فيهم ح�سبما ُيفهم يف �أفغان�ستان والإمارات العربية املتحدة و�إيران (جمهورية-الإ�سالمية) وباك�ستان والعراق ،وهي
بلدان لي�س لديها �إال احتياجات م�شروعة حمدودة من هذه املادة �أو لي�ست لديها احتياجات على الإطالق .و ُوجدت �أي�ض ًا طلبات مريبة
للح�صول على الإمدادات يف �إعالنات من�شورة ُي�شتبه يف �أن من�ش�أها هو البلدان الأوروبية مبا يف ذلك �أملانيا وبولندا وهولندا� ،أي البلدان
املزعوم �أنها م�صدر م�ضبوطات �أنهيدريد اخلل يف �أوروبا وغرب �آ�سيا.
تبي الحق ًا �أن �شخ�ص ًا م�شتبه فيه ب�أنه نظَّ م يف ال�سابق عملية ِّاتار ب�أنهيدريد اخلل وجتهل وكاالت �إنفاذ القانون
ففي �إحدى احلاالتَّ ،
مكانه ن�شر طلب ًا لتوريد �أنهيدريد اخلل على من�صة للتجارة الإلكرتونية.
ي�سرت الهيئة التعاون يف الق�ضية بني البلدان املعنية وقد �ساعد ذلك على �إذكاء الوعي لدى �سلطات
ويف هذه احلادثة وما مياثلهاَّ ،
التنظيم الرقابي و�سلطات �إنفاذ القانون بالتحديات والفر�ص التي تطرحها الطلبات امل�شبوهة للح�صول على ال�سالئف ،املن�شورة
على الإنرتنت .وتدرك الهيئة �أي�ض ًا �أن بع�ض البلدان التي تقع فيها املن�صات التجارية الإلكرتونية تتخذ خطوات ملواجهة هذه امل�س�ألة
بالتعاون مع القطاع اخلا�ص.
وتقدر الهيئة اجلهود التي تبذلها احلكومات يف التعاون مع الدوائر يف هذا القطاع ال�صناعي ،وت�شجع جميع الأطراف املعنية على
ِّ
من�ص ٍة للتجارة الإلكرتونية� ،أو �أحد البلدان� ،إىل حت ّول
على
مون
القي
يتخذه
إجراء
�
أي
�
ؤدي
�
ي
أال
�
لكفالة
املمار�سات
أف�ضل
�
وتبادل
التعاون
َّ
ِّ
القيمة الكافية للتدخل.
يف مكان �آخر� ،أو �ضياع �أهمية الإنرتنت كم�صدر للمعلومات ِّ
(�أ) ،E/INCB/2017/4الف�صل الرابع.

التطور .وتدرك الهيئة �أن �ضبطية بكمية بلغت
حالي ًا يف هذا
ُّ
حوايل  10 000لرت من �أنهيدريد اخلل جرت يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر  2018قد تكون ذات �صلة بهذه اجلهود.
 -187ويف عام � ،٢٠١٧أبلغت ميامنار عن �ضبطية واحدة لكمية
قدرها  ١ ٣١٨لرت ًا من �أنهيدريد اخلل ُي�شتبه يف �أن ال�صني هي
من�ش�ؤها .وكانت ال�ضبطية الوحيدة لهذه الكمية امللحوظة من
�أنهيدريد اخلل التي تبلغ عنها ميامنار منذ عام  .٢٠٠٩غري �أن
الكمية املبلَّغ عنها و�إنْ كانت �أكرب مما ُ�ضبط يف �سنوات �سابقة تع ُّد
�صغرية ،باملقارنة مع حجم الإنتاج غري امل�شروع املحتمل للأفيون يف
البلد ،الذي ُق ِّدر بنحو  550ط ًّنا يف عام  )42(.٢٠١٧ويتطلب حتويل
الإنتاج املحتمل غري امل�شروع للأفيون يف ميامنار �إىل هريوين مبا
يرتاوح بني  ٥٥ ٠٠٠و ١٤٠ ٠٠٠لرت من �أنهيدريد اخلل.
()

()42
املخدرات العاملي ( 2018الكتيب  :2ملحة عامة عن الطلب على
تقرير ِّ
املخدرات وعر�ضها على ال�صعيد العاملي) ،ال ت�شمل التقديرات �إال واليتي �شان وكا�شري.
ِّ

 -188ويف املك�سيك ،ازدادت م�ضبوطات �أنهيدريد اخلل من ٩٠٠
 ٢لرت يف عام � ٢٠١٦إىل  ٨ ٦٠٠لرت يف عام  .٢٠١٧وكما حدث يف
املا�ضي� ،أب ِلغ عن �ضبط �أنهيدريد اخلل يف �سياق ال�صنع غري امل�شروع
للميثامفيتامني والهريوين كليهما .ويف عام  ،٢٠١٧مت تفكيك ثمانية
خمتربات غري م�شروعة للهريوين يف املك�سيك� ،ستة خمتربات منها
يف واليتي �سينالوا و�سونورا الواقعتني يف ال�شمال ال�شرقي ،وخمتربان
يف والية غرييرو يف املنطقة الو�سطى من املك�سيك.
 -189ويف الفرتة  ،٢٠١٨-٢٠١٦ا�ستهدف املتجرون الباحثون عن
موردين جدد لأنهيدريد اخلل عدة بلدان يف االحتاد الأوروبي ،مبا
ِّ
يف ذلك �أملانيا وبلجيكا وبولندا وت�شيكيا وهولندا وبولندا .وك�شفت
هذه البلدان حماوالت املتجرين للح�صول على �أنهيدريد اخلل من
قنوات التوزيع امل�شروعة اخلا�صة بها ،وحققت يف هذه املحاوالت و/
�أو منعتها .فعلى �سبيل املثال ،يف عام  ،٢٠١٧منعت بلجيكا �إي�صال
 ٣ ٠٠٠لرت من �أنهيدريد اخلل �إىل �شركة يف �سورينام �سبق �أن ُذكرت
يف حتقيقات مت�صلة بقلويدات الإيرغوت يف هولندا .و�أبلغت بلجيكا
موجهة �إىل جمهورية
�أي�ض ًا عن �ضبط  ١ ٨٣٦لرت ًا من �أنهيدريد اخلل َّ
�إيران الإ�سالمية .ويف �أملانيا� ،أحبطت ال�سلطات ،بالتعاون مع القطاع
اخلا�ص� ،أكرث من  ٥٠حماولة ت�سريب ملا جمموعه  ٢٢٠ ٠٠٠لرت من
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الإطار  -4مواطن الق�صور املد َركة يف جمال مراقبة ال�سالئف التي رمبا �س َّهلت ات�ساع نطاق ت�سريب �أنهيدريد
اخلل يف الفرتة ٢٠١٧-٢٠١٦
مبقت�ضى ت�شريعات ال�سالئف يف معظم البلدان ،يجب على القائمني بالأعمال الذين يعتزمون التداول التجاري يف الكيمياويات
الت�سجيل لدى ال�سلطات الوطنية املخت�صة .ويف �إطار العملية الإجرائية ،قبل منح املوافقة على الت�سجيل ،تقت�ضي الت�شريعات عاد ًة
مقدم الطلب و�/أو من احتياجاته امل�شروعة .و�إذا تبينت �أ�سباب كافية لالعتقاد ب�أن مقدم الطلب ال ي�ستويف
التحقق من ح�سن نية ِّ
�أ ًّيا من املعايري ،ميكن ،بل يجب� ،إذ ذاك رف�ض ت�سجيله .وعلى الرغم من �أن تقييم املعايري قد يكون معقد ًا ب�صورة �أو ب�أخرى ،ف�إن
اخلربة العملية قد ب َّينت �أنّ خلو ال�سجل اجلنائي من �أي �سوابق وغياب �أي �سوابق يف انتهاك ت�شريعات ال�سالئف ال ينبغي �أن يعترب من
امل�ؤ�شرات الإيجابية على نزاهة مقدم الطلب.
ومع ذلك ،يبدو �أن املتداولني التجاريني امل�سجلني يف الآونة الأخرية ي�ؤدون دور ًا حمور ًّيا يف حاالت الت�سريب احلديثة العهد يف �أوروبا،
ح�سبما يت�ضح من نتائج التحقيقات يف عدة �ضبطيات من �أنهيدريد اخلل .وتدرك الهيئة �أن �سلطات بع�ض البلدان قد تواجه �صعوبات
يف رف�ض طلبات الت�سجيل امل�شكوك فيها ،حتى جتاه اجلهود املكثفة واملعروفة التي بذلها امل َّتجرون للح�صول على �أنهيدريد اخلل �أثناء
الفرتة  .٢٠١٧-٢٠١٦وت�شمل الأ�سباب عدم وجود ال�سوابق يف ال�سجل اجلنائي وعدم قدرة ال�سلطات على �أن تثبت للأجهزة احلكومية
م�سوغات معقولة لل�شك يف مدى مالءمة املتداولني التجاريني وموثوقيتهم .ففي �أحد البلدان ،ت�ضاعف
الأخرى ذات ال�صلة وجود ِّ
مقدمي الطلبات للت�سجيل ب�صفتهم جتار �أنهيدريد اخلل من عام � ٢٠١٦إىل عام  .٢٠١٧وبدا �أن هذا البلد م�صدر م�شتبه فيه
عدد ِّ
لأنهيدريد اخلل امل�ضبوط يف �أوروبا وغرب �آ�سيا ،مبا يف ذلك يف �أفغان�ستان.
والهيئة على علم بحاالت تقدمت فيها بع�ض ال�شركات ،بعد فرتة وجيزة من الت�سجيل ،بو�صفها من املتداولني التجاريني لل�سالئف،
بلدان ا�ستخدا ُمها لهذه املادة حمدودٌ .وتظهر �أ�سماء بع�ض هذه ال�شركات
بطلب احل�صول على �إذن ت�صدير �أنهيدريد اخلل �إىل ٍ
امل�سجلة �أو �أ�سماء زبائنها �أي�ض ًا على براميل �أنهيدريد اخلل امل�ضبوطة يف مناطق �أخرى.
َّ
وعلى الرغم من ارتباطها ب�شحنات �ضبطتها و�/أو اعرت�ضت عليها ال�سلطات يف البلدان امل�ستوردة ،احتفظت تلك ال�شركات بت�سجيلها
على �أنها �شركات متداولة لل�سالئف وال ميكن التحقيق ب�ش�أنها و�/أو مقا�ضاتها لأن ال�سلطات مل تتمكن من �إثبات تداولها التجاري
املخدرات غري امل�شروع .وبناء على ذلك ،ومع �أنّ عمليات ال�ضبط واالعرتا�ض
ب�أنهيدريد اخلل مع علمها م�سبق ًا ب�أنه �سي�ستخدم يف �صنع ِّ
مل متنع ال�شحنات الفردية من الو�صول �إىل القنوات غري امل�شروعة ،فقد ظلت ال�شركات قادرة على موا�صلة �أن�شطتها امل�شكوك فيها
وعلى �شراء كميات �إ�ضافية من �أنهيدريد اخلل يف مناطق �أخرى.
وبالإ�ضافة �إىل رف�ض �أو �إلغاء الت�سجيالت وتوجيه التهم اجلنائية (مع ما يرتبط بذلك من �صعوبة يف �إثبات النية) ،ميكن لل�سلطات
�أن تفر�ض عقوبات �إدارية على املتداولني التجاريني الذين ال ميتثلون للقوانني واللوائح التنظيمية اخلا�صة بال�سالئف .ورمبا كانت
�شدة تلك العقوبات (�أو عدمها) من الأ�سباب التي جتعل حماوالت الت�سريب �أقل تواتر ًا يف بع�ض البلدان و�أكرث تواتر ًا يف بلدان �أخرى.
فعلى �سبيل املثال ،يف بلد كان ُيع ّد امل�صدر امل�شتبه فيه لأنهيدريد اخلل ،ال تتجاوز العقوبة الق�صوى املنطبقة يف حالة انتهاك ت�شريعات
ال�سالئف مبلغ  ٢٥٠دوالر .وبالنظر �إىل �أن �سعر اللرت الواحد من �أنهيدريد اخلل يف ال�سوق غري امل�شروعة يف �أفغان�ستان تراوح بني
 ٢٥٠و ١ ٢٠٠دوالر يف عام  ،٢٠١٧فهذه العقوبة نادر ًا ما تكون رادعة.
وتود الهيئة �أن ت�شجع احلكومات على النظر يف ال�سيناريوهات املذكورة �أعاله ومعاجلة مواطن الق�صور املوجودة يف ت�شريعات
ال�سالئف �أو يف تنفيذ هذه الت�شريعات لديها وذلك بغية امل�ساعدة على حت�سني حتديد اجلرائم املرتبطة بال�سالئف ومنعها
ومقا�ضاة مرتكبيها.

موجهة �إىل م�شرتين حمتملني م�شبوهني يف
�أنهيدريد اخلل كانت َّ
�أوروبا ومناطق �أخرى .وتراوحت طلبات ال�شراء الفردية بني  ١٠٠لرت
و ٢٠ ٠٠٠لرت وكان ُيزعم �أنها الزمة لإنتاج مواد التنظيف �أو معاجلة
اخل�شب �أو اجللد وال�ستخدامها يف منتجات �أخرى .ومت الإبالغ عن
حماوالت مماثلة يف عام  ٢٠١٦ملا جمموعه  ٥٣ ٠٠٠لرت .وخالف ًا

لل�سنة ال�سابقة ،مل تنجح �أي حماولة لت�سريب �أنهيدريد اخلل يف
عام  ،٢٠١٧وفق ًا ملا ذكرته ال�سلطات� .إال �أنه منذ عام � ،٢٠١٦أبلغت
بع�ض البلدان يف غرب �آ�سيا �أن �أملانيا هي بلد امل�صدر �أو بلد املغادرة
لأنهيدريد اخلل امل�ضبوط يف �أرا�ضيها.
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 -190ونادر ًا ما كانت هولندا تب ِّلغ عن م�ضبوطات من �أنهيدريد
اخلل .ولكنْ يف عام � ،٢٠١٧أبلغت عن ثماين �ضبطيات لكمية ي�صل
وتبي التقارير �أن بع�ض هذه
�إجماليها �إىل حوايل  ٧ ٠٠٠لرتِّ .
امل�ضبوطات مرتبط بال�صنع غري امل�شروع للهريوين ،الذي يبدو
�أنه بد�أ يتطور يف البلد )43(.ومع � َّأن احلجم الفعلي للعمليات غري
امل�شروعة يف هولندا غري معروف ،ف�إن �ضبطيات املورفني التي متت
موجهة �إىل هولندا و�/أو
يف بلغاريا يف عام  ٢٠١٧وكانت على ما يبدو َّ
بولندا تقدم مزيد ًا من الأدلة على �أن �صنع الهريوين غري امل�شروع قد
�أ�صبح الآن �أقرب �إىل الأ�سواق اال�ستهالكية .وقد يكون من العوامل
امل�ساهمة يف ذلك توفر �أنهيدريد اخلل يف �أوروبا وكلفته الزهيدة.
 -١٩1ومنذ عام � ،2017أبلغت عدة بلدان عن حادثات ا�ش ُتبه فيها
ب�أن بولندا هي بلد امل�صدر .وكانت �ضبطيات �أنهيدريد اخلل التي
ترتبط ببولندا قد متت يف �أفغان�ستان و�إيران (جمهورية-الإ�سالمية)
وباك�ستان وبلغاريا وتركيا وهولندا .و�ضبطت بولندا ذاتها ما ال يقل
عن  8 300لرت من �أنهيدريد اخلل يف �أرا�ضيها يف عام  2017و.2018
()

()43يف املا�ضي� ،أُبلغ عن تفكيك خمتربات �صنع الهريوين يف بلدان يف �أوروبا،
وخ�صو�ص ًا يف �إ�سبانيا يف �أواخر عام  2013و�أوائل عام .2014

وعرب نظام "بن �أونالين" ،اعرت�ضت �سلطات كل من �أوكرانيا
والإمارات العربية املتحدة والعراق على �صادرات حمتملة لكميات
كبرية احلجم من �أنهيدريد اخلل من بولندا .وعلمت الهيئة �أي�ضاً،
عرب نظام "بن �أونالين"� ،أن كميات كبرية من �أنهيدريد اخلل كانت
موجهة للت�صدير �إىل بولندا .وعلى الرغم من �أن �شحنة واحدة على
َّ
متوجهة من �سوي�سرا مل تتم فع ًال (انظر الفقرة � 177أعاله)،
أقل
ال
ِّ
توجد م�ؤ�شرات على �أن ال�شركة امل�ستوردة يف بولندا ا�شرتت �أنهيدريد
اخلل على الأرجح من م�صادر م�شروعة �أخرى يف ال�سوق الداخلية
لالحتاد الأوروبي.
 -١٩2ومنذ عام � ،٢٠١٦شملت البلدان والأقاليم امل�شتبه يف �أنها
بلدان من�ش�أ �أو مغادرة لأنهيدريد اخلل ،يف �أوروبا� :أملانيا وبلجيكا
والبو�سنة والهر�سك وبلغاريا وبولندا وت�شيكيا و�سلوفينيا و�صربيا
وفرن�سا وهنغاريا وهولندا .وخارج �أوروبا �شملت ك ًال من الإمارات
العربية املتحدة و�إيران (جمهورية-الإ�سالمية) وال�صني ومقاطعة
تايوان ال�صينية واليابان (انظر اخلريطة .)٢

امل�ضبوطات:

Seizures:
100 –10,000
الرتاكمية)
(litresالكمية
 10(cumulativeلرت
000-100
)amount

Shipments objected to:

ال�شحنات املعرت�ض عليها:

More than
10,000
الرتاكمية)
(الكمية
 10litresلرت
000 (cumulative
�أكرث من
)amount
ال�ضبط
routingعنه قبل
امل�سار املبلغ
Reported
prior to seizure
املق�صودة
الوجهة
 routingم�سار
Intended
destination

اخلريطة  -٢امل�ضبوطات والأن�شطة غري امل�شروعة امل�شتبه فيها ذات ال�صلة ب�أنهيدريد اخلل ،ا�ستناداً �إىل املعلومات التي قدمتها احلكومات
يف اال�ستمارة  ،Dعرب نظام "بيك�س" ونظام "بن �أونالين" ويف �إطار م�شروع "كوهيجن"٢٠١٨-٢٠١٦ ،

(حتى  ١ت�شرين الثاين/نوفمرب )٢٠١٨

Hong Kong, China
Macao, China

�إن احلدود والأ�سماء الواردة يف هذه اخلريطة والت�سميات امل�ستخدمة فيها ال تعني �إقرا ًر �أو قبو ًال ر�سمي ًا لها من طرف الأمم املتحدة .مل تتقرر بعد احلدود
النهائية بني جمهورية ال�سودان وجمهورية جنوب ال�سودان .ميثل اخلط املتقطع خط املراقبة تقريب ًا يف جامو وك�شمري املتفق عليه بني الهند وباك�ستان .ومل
يتفق الطرفان بعد على الو�ضع النهائي جلامو وك�شمري .يوجد نزاع بني حكومتي الأرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�أيرلندا ال�شمالية ب�ش�أن
ال�سيادة على جزر فوكالند (مالفينا�س).
ت�شري الأ�سهم �إىل م�صدر ال�شحنة ووجهتها املبلغ عنهما ،ولي�س بال�ضرورة �إىل م�سارها الفعل.

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
Final boundary between the Sudan and South Sudan has not yet been determined. The dotted line represents approximately
the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed upon
by the parties. A dispute exists between the Governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning
sovereignty over the Falkland Islands (Malvinas).

Arrows show the reported origin and destination of the consignment, not necessarily its exact routing.

املحتمل
 routingامل�سار
Proposed
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 -٢ا�ستعمال املواد غري املجد َولة وغري
ذلك من االجتاهات يف ال�صنع غري امل�شروع
للهريوين
 -١٩3على غرار ال�سنوات ال�سابقة ،ذكرت �أفغان�ستان يف
اال�ستمارة  Dعدد ًا من الكيمياويات غري املجدولة دول ًّيا ،ولكنها
تخ�ضع للمراقبة الوطنية .و�شملت تلك املواد كلوريد الأمونيوم،
الذي وجدت كمية منه  1.6طن يف خمتربات غري م�شروعة يف
خم�سة حوادث .وقد طر�أت على عدد حوادث �ضبط كلوريد الأمونيوم
والكميات امل�ضبوطة على حد �سواء تقلبات �شديدة من �سنة �إىل
�أخرى ،رمبا ب�سبب امل�ضبوطات الفردية الكبرية .فعلى �سبيل املثال،
�إن كمية كلوريد الأمونيوم املبلغ عن �ضبطها يف عام  ٢٠١٧بالكاد
بلغت  3.5يف املائة من الكمية امل�ضبوطة يف عام  ٤٥( ٢٠١٦ط ًّنا).
 -١٩4وعلى النقي�ض من ذلك ،بلغت م�ضبوطات كلوريد
الأمونيوم يف املك�سيك قرابة  ٢٠ط ًّنا ،وهو البلد الوحيد غري
�أفغان�ستان الذي يب ِّلغ بانتظام عن �ضبط كميات كبرية من كلوريد
الأمونيوم يف اال�ستمارة  .Dوهي زيادة ثانية حت�صل منذ عام ،٢٠١٦
عندما �أبلغت املك�سيك عن �ضبط �أكرب كمية على الإطالق حتى
ذلك الوقت (زهاء  18ط ًّنا) .ووقعت ال�ضبطيات يف خمتربات غري
م�شروعة يف املك�سيك ُي�صنع فيها الهريوين وامليثامفيتامني (انظر
الفقرة � 153أعاله) .ولي�س لدى �أفغان�ستان وال املك�سيك معلومات عن
من�ش�أ كلوريد الأمونيوم.

دال -املواد امل�ستخدمة يف ال�صنع غري
امل�شروع للعقاقري املخ ِّدرة وامل�ؤ ِّثرات
العقلية الأخرى
 -١قلويدات الإيرغوت وحم�ض اللي�سرجيك

 -١٩5قلويدات الإيرغوت (الإيرغومرتين والإيرغوتامني
و�أمالحهما) وحم�ض اللي�سرجيك هي املواد الكيمياوية الثالث
املدرجة يف اجلدول الأول من اتفاقية �سنة  ،1988التي ميكن
ا�ستخدامها يف �صنع ثنائي �إيثيالميد حم�ض اللي�سرجيك ()LSD
غري امل�شروع .والتجارة الدولية يف قلويدات الإيرغوت التي ُت�ستخدم
معجل للوالدة يف طب
يف عالج ال�صداع الن�صفي (ال�شقيقة) وب�صفة ِّ
التوليد ،هي جتارة حمدودة ،وكذلك التجارة يف حم�ض اللي�سرجيك.
 -١٩6وقد التم�ست ال�سلطات يف �إيطاليا التعاون مع الهيئة فيما
يتعلق ب�صادرات الإيرغومرتين امل�شبوهة �إىل قريغيز�ستان .ويف وقت
الحق �أوقفت ت�صدير  ٢٠كيلوغراماً .وكان قد منا من قبلُ �إىل علم
الهيئة خالل عام � ٢٠١٧أن �شركات يف قريغيز�ستان رمبا ا�س ُتهدفت
لت�سريب قلويدات الإيرغوت فيما يتعلق بطلبات �شراء م�شبوهة
ُق ِّدمت عن طريق �شركات يف هولندا .ويف اال�ستمارة  Dلعام ،٢٠١٧
�أبلغت ال�سلطات يف هولندا �أنها �أوقفت ت�صدير  5كيلوغرامات من
الإيرغوتامني .بيد �أنها مل تف�صح عن بلد املق�صد .وال علم للهيئة
ب�أي حتقيقات ُترى ب�ش�أن �أي من هاتني احلادثتني.

 -197وعلى الرغم من املحاوالت الرامية �إىل ت�سريب قلويدات
الإيرغوت ،مل يبلَّغ �سوى عن �أدلة قليلة جدًّا عن �أي عمليات �صنع
غري م�شروع لثنائي �إيثيالميد حم�ض اللي�سرجيك يف عام  ،2017كما
يف الأعوام ال�سابقة .و�أبلغت �أ�سرتاليا عن �ضبط ما يقرب من 4٥٠
غرام ًا من الإيرغوتامني؛ وكان من�ش�أ قرابة ن�صف الكمية هو تايلند.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ضبطت ال�سلطات حوايل  3.9كيلوغرامات
من حم�ض اللي�سرجيك من�ش�أ معظمها (من حيث الكمية امل�ضبوطة
وعدد احلادثات على ال�سواء) بلدان �أوروبية من بينها بخا�صة
�أوكرانيا وبولندا واململكة املتحدة وهولندا وبلغت م�ضبوطات يف
الهند حوايل  350غراماً .و�أُبلغ �أي�ضا عن �ضبط كمية �صغرية من
حم�ض اللي�سرجيك للمرة الأوىل من جانب كل من بيالرو�س (0.02
لرت) وجورجيا ( 0.03لرت) .و�أبلغت الواليات املتحدة عن تفكيك
خمترب غري م�شروع ل�صنع ثنائي �إيثيالميد حم�ض اللي�سرجيك.

 -٢حم�ض �-Nأ�سيتيل الأنرتانيل وحم�ض
الأنرتانيل

 -198ميكن ا�ستعمال حم�ض �-Nأ�سيتيل الأنرتانيل وحم�ض
منوم
الأنرتانيل يف ال�صنع غري امل�شروع للميثاكوالون ،وهو مهدئ ِّ
ُيعرف �أي�ض ًا با�سميه التجاريني ال�سابقني "كوالود" و"ماندراك�س".
ومع �أنه يوجد �شيء من التجارة الدولية يف حم�ض الأنرتانيل ،ف�إن
جتارة حم�ض �-Nأ�سيتيل الأنرتانيل ال تزال حم�صورة يف كميات
�صغرية عادة ما تكون خم�ص�صة للأغرا�ض التحليلية والبحثية.
 -199وحاالت الإبالغ عن م�ضبوطات امليثاكوالون و�صنعه غري
امل�شروع نادرة وتقت�صر على عدد قليل من البلدان .ومل يبلَّغ عن
م�ضبوطات من �سالئف امليثاكوالون يف اال�ستمارة  Dلعام .٢٠١٧
و�أُبلغ عن حادثة تنطوي على �ضبط كمية �أقل من كيلوغرام واحد
من حم�ض �-Nأ�سيتيل الأنرتانيل ،مع حوايل  18كيلوغرام ًا من
الإيفيدرين يف جم َّمع لل�شحن اجلوي يف مطار كو�شني الدويل يف
الهند ،وذلك بوا�سطة نظام "بيك�س" .وكانت ماليزيا املق�صد امل�شتبه
به .وكانت الهند �أي�ض ًا البلد الذي لديه �أكرب ن�شاط �سري م�شتبه به
ل�صنع امليثاكوالون ُيكت�شف يف ال�سنوات الأخرية .ويف هذه احلادثة،
التي وقعت يف ت�شرين الثاين/نوفمرب �ُ ،2016ضبط ما يقرب من
 23.5طنا من �أقرا�ص امليثاكوالون ال�سائبة .وقد �صنعت الأقرا�ص
()44
يف م�صنع يقع يف منطقة غوديل ال�صناعية بالقرب من �أودايبور.
وعلى الرغم من �أهمية تلك ال�ضبطية ،مل تتمكن الهيئة من احل�صول
على معلومات عن امل�صادر ومو�ضع الت�سريب والأ�سلوب الذي اتبعه
املتجرون للح�صول على ال�سالئف املطلوبة .وبناء على ذلك ،تكرر
الهيئة طلبها �إىل احلكومات �أن تبذل ق�صارى جهدها لت�أكيد
ال�ضبطيات وتقدمي تفا�صيل ب�ش�أنها عندما تطلب الهيئة �إليها
ذلك .ف�إن تبادل هذه املعلومات هو ال�سبيل الوحيد الذي من �ش�أنه
�أن يتيح ا�ستبانة مواطن ال�ضعف يف نظم املراقبة وتداركها بنجاح.
()

(India, Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau,)44
.Annual Report 2016 (New Delhi, 2016), p. 27

   36تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ رات لعام 2018

� -٣سالئف الفينتانيل ونظائر الفينتانيل
وامل�ؤ ِّثرات الأفيونية اال�صطناعية الأخرى

 -200دخل �إدراج مادتي الفينيتيل بيبرييدون ( )NPPو�أنيلينو
الفينيتيل بيبرييدين ( )ANPPيف اجلداول الدولية حيز النفاذ
يف  ١٨ت�شرين الأول�/أكتوبر  .٢٠١٧وحتى  ١ت�شرين الثاين/
نوفمرب � ،٢٠١٨صدرت �ستة �إ�شعارات �سابقة للت�صدير ب�ش�أن مادة
�أنيلينو الفينيتيل بيبرييدين و�سبعة �إ�شعارات ب�ش�أن مادة الفينيتيل
بيبرييدون .وت�شري تلك الكميات امل�شمولة �إىل ا�ستعمال املادتني
يف �أغرا�ض بحثية وحتليلية حمدودة ،ما عدا يف حالتي �شحنتني
كبريتني ،حوايل  50كيلوغرام ًا من املادة ( )ANPPو 60كيلوغرام ًا
من املادة ( ،)NPPعلى التوايل.
 -٢٠1ومع ا�ستمرار ما ي�س َّمى ب�أزمة امل�ؤثرات الأفيونية ،وبخا�صة يف
�أمريكا ال�شمالية ،ال يزال عدد �ضبطيات ال�سالئف املطلوبة منخف�ض ًا
ن�سب ًّيا .وغالب ًا ما يكون ال�صنع غري امل�شروع املبلَّغ عنه هو مرحلة
املعاجلة النهائية للبيع بالتجزئة للفينتانيل امله َّرب واملواد ذات
ال�صلة يف مناطق وبلدان اال�ستهالك النهائي.
 -٢٠2ومل ُيبلَّغ يف اال�ستمارة  Dلعام  ٢٠١٧عن �أي م�ضبوطات من
�أنيلينو الفينيتيل بيبرييدين .ولكنْ �أبلغ كل من �إ�ستونيا والواليات
املتحدة عن م�ضبوطات من مادة الفينيتيل بيبرييدون؛ وكان ال َب َلدان
كالهما قد �أبلغا عن م�ضبوطات من مادة الفينيتيل بيبرييدون يف
ال�سنة ال�سابقة .و�أبلغت الواليات املتحدة عن �ضبط  ٥٠كيلوغرام ًا
يف �أيار/مايو  ٢٠١٧فيما يعتقد �أنه �أكرب عملية �ضبط ل�سالئف
الفينتانيل يف �شمال �شرق منطقة نيو �إنغالند بالواليات املتحدة
يف الآونة الأخرية .ويعتقد �أن اجلماعة الإجرامية املرتبطة بها قد
�صنعت على نحو غري م�شروع حبوب فينتانيل حتمل عالمة "�أوك�سي
كونتني"  80مليغرام ًا ( )OxyContinيف املا�ضي .وال تقت�صر بيانات
ال�ضبطية على توفري دليل على �أن الفينتانيل امل�ص َّنع بطريقة غري
م�شروعة يجري �شحنه دوليا عن طريق خدمات الربيد �أو خدمات
الربيد اخلا�صة بل ت�شمل توفري دليل على �أن ال�صنع غري امل�شروع
للفينتانيل قد اقرتب �أكرث من مناطق اال�ستهالك .ويف �إ�ستونيا ،مت
�ضبط حوايل  4.5كيلوغرامات يف حادثتني .ومل ُتق َّدم � ّأي معلومات
�أخرى .والهيئة على علم بتفكيك خمترب متنقل ل�صنع الفينتانيل
يف �إ�ستونيا يف عام  ،2017وب�ضبط  6كيلوغرامات من الفينتانيل
والفينيتيل بيبرييدون يف موقع تخزين له ارتباط بذلك املخترب.
 -٢٠3ومن خالل نظام "بيك�س" ،منا �إىل علم الهيئة مزي ٌد من
احلادثات التي تتعلق مبادتي الفينيتيل بيبرييدون و�أنيلينو الفينيتيل
بيبرييدين يف عام  .٢٠١٨وكانت �إحدى هذه احلادثات تتعلق
با�ستف�سار مريب مت يف فرن�سا من قبل �شخ�ص ق َّدم نف�سه بزعم �أنه
م�ش ٍرت يف جمهورية �إيران الإ�سالمية بخ�صو�ص ثالثة كيلوغرامات
من مادة الفينيتيل بيبرييدون .ويف نهاية املطاف ،مل تتم ال�صفقة،
التي كان من �ش�أنها �أن تنطوي على احل�صول على املادة يف بلجيكا.
ويف متوز/يوليه  ،٢٠١٨بعد عدة �أ�شهر من التحقيقات ،فككت �شرطة
اخل َّيالة امللكية الكندية خمترب ًا م�شتبه ًا فيه ل�صنع امل�ؤثرات الأفيونية
اال�صطناعية ،و�ضبطت مواد كيميائية �سائبة يف بورت كوكيتالم .ويف
وقت و�ضع ال�صيغة النهائية لهذا التقرير ،مل تكن الهيئة قد متكَّنت
من احل�صول على مزيد من التفا�صيل عن احلادثة ،وخ�صو�ص ًا ب�ش�أن
ال�سالئف التي عرث عليها وم�صادرها .ويف الهند ،مت يف �أيلول�/سبتمرب
 2018تفكيك خمترب غري م�شروع كان ي�شتبه ب�صنع الفينتانيل فيه.

 -٢٠4ووردت تقارير عن حادثات اجتار تتعلق بنظائر ملادتي
الفينيتيل بيبرييدون و�أنيلينو الفينيتيل بيبرييدين ،ومنها مث ًال
مادة �أنيلينو الفينيتيل بيبرييدين املعاجلة بامليثلني �أو بالفلور .وثمة
م�ؤ�شرات تدل على االجتار ببدائل حمتملة ملادتي الفينيتيل بيبرييدون
و�أنيلينو الفينيتيل بيبرييدين .وكما هو احلال بالن�سبة ل�سالئف
املن�شطات الأمفيتامينية ،ت�شمل هذه البدائل مواد كيميائية و�سيطة
ِّ
ل�صنع مادة الفينتانيل ونظائرها (انظر �أي�ض ًا الف�صل الرابع).

هاء -املواد غري املدرجة يف اجلدول الأول
�أو اجلدول الثاين من اتفاقية �سنة 1988
التي ُت�ستعمل يف ال�صنع غري امل�شروع
لعقاقري خم ِّدرة وم�ؤ ِّثرات عقلية �أخرى �أو
تعاط غري خا�ضعة للمراقبة الدولية
ملواد ٍ
� -١سالئف حم�ض غاما-هيدروك�سي الزبد

 -٢٠5ا�ستمر الإبالغ عن �ضبطيات ملادة غاما-بوتريوالكتون
( )GBLيف اال�ستمارة  Dلعام  ٢٠١٧من بلدان يف �أوروبا يف �أكرث
احلاالت .وتراوحت الكميات بني لرت واحد �أبلغت عنه هنغاريا و�أكرث
من  ٤٠ ٠٠٠لرت �أبلغت عنها �إ�ستونيا .وبالإ�ضافة �إىل تلك ال�ضبطيات،
�أبلغت �أملانيا عن حماوالت ل�شراء مادة غاما-بوتريوالكتون يزعم �أنه
كان ُيعتزم �إر�سالها �إىل بلدان م�ستهدفة خمتلفة يف �أوروبا .وكان قد
مت تنبيه ال�سلطات من جانب املتداولني التجاريني لهذه الكيمياويات
ذوي ال�صلة بهذه احلادثات .وكان ُيزعم �أن الغر�ض من مادة غاما-
بوتريوالكتون هو ا�ستعمالها يف �إنتاج مواد للتنظيف .ومقارن ًة بعام
 ،٢٠١٦انخف�ضت الأعداد والكميات املتعلقة باملحاوالت الفردية
ل�شراء مادة غاما-بوتريوالكتون يف عام .٢٠١٧
 -206وخارج �أوروبا� ،أبلغت �أ�سرتاليا عن م�ضبوطات تبلغ نحو ٥٥٥
وذكرت ال�صني ،مبا فيها هونغ كونغ،
كيلوغرام ًا يف  164حادثةُ .
ال�صني ،بو�صفها من بلدان املن�ش�أ الكربى ،بح�سب عدد ال�ضبطيات
والكميات امل�ضبوطة على حد �سواء ،وتلتها �إيطاليا (بح�سب الكميات
امل�ضبوطة) ،وليتوانيا (بح�سب عدد ال�ضبطيات) .و�أبلغت اليابان
عن �ضبط كمية �صغرية من مادة غاما-بوتريوالكتون يف خمترب غري
م�شروع ل�صنع حم�ض غاما-هيدروك�سي الزبد ()GHB؛ وكانت
مادة غاما-بوتريوالكتون قد ُ�س ّربت من م�صادر حملية .ومن البلدان
الأخرى الواقعة خارج �أوروبا التي �أبلغت عن م�ضبوطات من مادة
غاما-بوتريوالكتون الواليات املتحدة.
 -207ومل ُيبلَّغ �سوى نادر ًا يف اال�ستمارة  Dعن م�ضبوطات من
مادة -1.4بوتانيديول ،وهي �سليفة ملادة غاما-بوتريوالكتون و�سليفة
�أولية حلم�ض غاما-هيدروك�سي الزبد .ويف عام � ،٢٠١٧أبلغت فنلندا
والنم�سا عن كميات تعادل �أو تقل عن  200مليلرت.

� -٢سالئف الكيتامني

�  -208أبلغت ال�صني يف تقريرها عن مراقبة املخدرات لعام
 )45(٢٠١٨عن م�ضبوطات كبرية من �سليفتني رئي�سيتني من �سالئف
()

(.Annual Report on Drug Control in China 2018, p. 24)45

االتار بال�سالئف
ثالثاً -نطاق التجارة امل�شروعة يف ال�سالئف و�آخر االجتاهات يف ِّ
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الكيتامني ،وهما الهيدروك�سيليمني (�أكرث من � ١٠أطنان) والأورتو
كلوروفينيل �سيكلوبنتيل كيتون (حوايل � ٥أطنان) .وهاتان املادتان
هما من املواد الو�سيطة يف �صنع الكيتامني .وال يجري بانتظام
االجتار بهما ب�صفة م�شروعة ،كما �أنهما لي�ستا متاحتني منط ًّيا
لل�شراء من على الأرفف .وبذلك فهما �سليفتان من ال�سالئف
"املح َّورة" التي متاثل وظيفتهما يف ال�صنع غري امل�شروع للكيتامني
وظيفة مادتي �ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل ،وفينيل �أ�سيتو
�أ�سيتاميد ،وم�شتقات الفينيل بروبانون من حم�ض ميثيل غلي�سيديك
الداخلة يف �صنع الأمفيتامني وامليثامفيتامني ،وكذلك لوظائف عدد
من مواد الفينتانيل الو�سيطة .ويبد�أ �صنع هاتني املادتني الو�سيطتني
للكيتامني من مركب -2كلوروبنزونرتيل ،وهي مادة كيميائية �أُبلغ �أن
هولندا �ضبطت منها كمية تبلغ  ٢٠٠لرت يف عام .٢٠١٧
 -209ويف حزيران/يونيه  ،٢٠١٨قامت مديرية اال�ستخبارات
املتعلقة بالإيرادات يف الهند بتفكيك منظمة �إجرامية دولية
�ضالعة يف جلب املواد اخلام ويف �صنع وتوريد مادة الكيتامني على
نحو غري م�شروع .وجرى تفكيك �أربعة مرافق ل�صنع هذه املادة
يف املناطق غوا وفادودارا وريغاد .وبالإ�ضافة �إىل ذلك�ُ ،ضبط ما
جمموعه  ٢ ٠٠٠كيلوغرام من مواد خام غري حمددة كان ُيق�صد
ا�ستعمالها يف �صنع الكيتامني ،حيث زعم �أنه كان ميكن �أن ت�صنع
منها كمية من الكيتامني تبلغ حوايل  ٢٥٠كيلوغراماً.

� -٣سالئف امل�ؤ ِّثرات النف�سانية اجلديدة،
مبا يف ذلك املواد املجد َولة حديثاً مبقت�ضى
االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات ل�سنة � 1961أو
اتفاقية امل�ؤثرات العقلية ل�سنة 1971

 -210مرة �أخرى� ،أُبلغ عن �ضبطيات قليلة من �سالئف امل�ؤثرات
النف�سانية اجلديدة يف اال�ستمارة  Dلعام  ،2017مما ي�شري �إىل
حمدودية القدرة على التعرف من خالل علم الأدلة اجلنائية على
املواد الكيميائية غري املجدولة ،و�/أو �إىل حمدودية الرتكيز عليها
من جانب �أجهزة �إنفاذ القانون ،و�/أو �إىل ا�ستمرار اجلماعات
الإجرامية ،الآن كما من قبل ،يف االجتار يف املنتجات النهائية
(امل�ؤثرات النف�سانية اجلديدة) بتواتر �أكرث من االجتار يف املواد
الكيميائية املقابلة .وميكن �أي�ض ًا �أن تكون قلة عدد ال�ضبطيات
املبلَّغ عنها ناجتة عن وجود م�شكلة يف الإبالغ ،وبخا�صة الآن و�أن
�سالئف امل�ؤثرات النف�سانية اجلديدة هي ،بحكم تعريفها� ،سالئف
ملنتجات نهائية غري مدرجة يف القائمة مبوجب اتفاقية �سنة 1961
�أو اتفاقية �سنة  .1971وعلى الرغم من هذه املعوقات� ،أبلغت
بع�ض البلدان عن �ضبطيات ل�سالئف امل�ؤثرات النف�سانية اجلديدة
ت�ضمنت ،يف عام  ،٢٠١٧مادة -4كلوروبروبيوفينون ،وهي �سليفة
ملادة -4كلوروميثكاثينون ( ،)4-CMCو�شمل ذلك حوايل 110
كيلوغرامات �أُبلغ عن �ضبطها يف هولندا.
 -211و�أكدت هولندا من جديد �أي�ض ًا يف اال�ستمارة  Dلعام
� ٢٠١٧أنها �ضبطت يف م�ستودع كمية تبلغ  ١ ٢٠٠كيلوغرام من
مادة -2برومو-‘4-ميثيل بروبيوفينون ،وهي �سليفة من �سالئف

امليفيدرون .وقد �سبق �أن �أُبلغ عن احلادثة من خالل نظام "بيك�س"

يف وقت حدوثها احلقيقي .و�أبلغت فرن�سا ،وهي �أحد البلدان الأخرى
التي كانت قد �أبلغت عن �ضبطيات ملادة -2برومو-‘4-ميثيل
بروبيوفينون يف عام  ،٢٠١٦عن �ضبطيات من هذا القبيل يف عام
 .2017ومع �أنّ ال�سالئف "املح َّورة" الأخرى التي ُ�ضبطت يف فرن�سا
متوجهة �إىل بلدان �أوروبية �أخرى ،فقد كان املق�صد النهائي
كانت ِّ
ملادة -2برومو-‘4-ميثيل بروبيوفينون هو فرن�سا نف�سها .وكما كان
احلال يف ال�سابق ،كان املن�ش�أ املزعوم هو هونغ كونغ ،ال�صني.
 -٢١2و�أبلغت بلجيكا عن �ضبط كيلوغرام واحد من مادة
-2.5ثنائي ميثوك�سي بنزالديهايد وهو يف طريقه من ال�صني �إىل
هولندا .وميكن ا�ستخدام املادة -2.5ثنائي ميثوك�سي بنزالديهايد
ك�سليفة للمادة -2.5ثنائي ميثوك�سي �أمفيتامني ( ،)DMAومادة
بروالمفيتامني ( ،)DOBومواد من الفئة  2جيم من امل�ؤثرات العقلية
اخلا�ضعة للمراقبة ،ف�ض ًال عن امل�ؤثرات النف�سانية اجلديدة.
 -٢١3وك�شفت ال�صني عن �سبع حاالت ل�صنع وتوريد م�ؤ ِّثرات
نف�سانية جديدة خمتلفة ،حيث ُ�ضبط �أكرث من  2.2طن من
ال�سالئف غري املحددة وتفكيك �أربعة خمتربات �سرية )46(.والهيئة
على علم �أي�ض ًا باملختربات ال�سرية التي ُف ِّككت يف االحتاد الرو�سي
يف عام  ٢٠١٧والتي كانت ت�صنع مادة �ألفا-بريوليدينوبنتيوفينون
( )alpha-PVPبا�ستخدام مادتي فالريوفينون وبريوليدين.
و�شمـلت املواد الأخرى امل�صـ َّنعة �سـ ًّرا يف البـلد مـادة (MDMB-
 )CHMINACAومادتي امليفيدرون وامليثادون .وكان بع�ض
املختربات املفككة يف االحتاد الرو�سي ميتلك قدرات �ضخمة .و ُتعد
التفيا �أي�ض ًا �أحد البلدان املعروف �أن خمتربات �سرية ل�صنع امليثادون
قد ُف ِّككت فيها.
()

رابعاً -خيارات يف
الت�صدي النت�شار ال�سالئف
"املح َّورة" غري املجد َولة
على ال�صعيد الدويل
 -٢١4الكيمياويات والبدائل والكيمياويات البديلة وال�سالئف
الأولية غري املجدولة هي م�س َّميات غالب ًا ما ُت�ستخدم كمرتادفات
لو�صف تطور يطرح حتدي ًا متزايد ًا لأحد �أركان مراقبة الإمداد
باملخدرات على ال�صعيد الدويل ،وهو منع ت�سريب املواد الكيميائية
ِّ
على النحو املن�صو�ص عليه يف املادة  12من اتفاقية �سنة .1988

()46املرجع نف�سه ،ال�صفحة .29
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 -٢١5ومن �أجل الت�صدي لهذه التحديات ،من ال�ضروري فهم
طبيعة ال�سالئف "املح َّورة" ومواطن ق�صور الإطار القانوين القائم
حالي ًا الذي ير ِّكز على ر�صد التجارة امل�شروعة يف جمموعة من
ال�سالئف ذات الأولوية املدرجة يف جدويل اتفاقية �سنة .١٩٨٨
 -216وينبني هذا الف�صل املوا�ضيعي على مالحظات الهيئة على
مر ال�سنني( )47ويقدم �إ�سهامات لإجراء مناق�شة ا�سرتاتيجية ب�ش�أن
مراقبة ال�سالئف يف القرن احلادي والع�شرين.
()

امل�س�ألة
 -217م�س�ألة الكيمياويات غري املجدولة لي�ست جديدة )48(.ومع
ذلك ،فقد حققت طفرة كم َّية يف ال�سنوات الثماين �إىل الع�شر
املخدرات
املا�ضية .وما �أُحرز من تقدم كبري يف تطوير عمليات �صنع ِّ
غري امل�شروعة وتنوعها وحجمها قد جتاوز �إىل حد كبري ما كان
ي�صح بخا�صة
يتوقعه �أي �أحد عند �صياغة اتفاقية �سنة  .١٩٨٨وهذا ّ
واملخدرات اال�صطناعية.
ب�ش�أن �صنع العقاقري
ِّ
يقيد جمموعة
 -218ونتيجة لذلك ،ال يوجد الآن عمل ًّيا حد ِّ
الكيمياويات وطرائق ال�صنع التي ميكن ا�ستخدامها يف �صنع
املخدرات غري امل�شروعة .وهو ينطبق على الكيمياويات وطرائق
ِّ
ال�صنع التي كانت تعترب غري قابلة للتطبيق يف بيئات الن�شاط
غري امل�شروع .وب�صفة عامةُ ،ت�ستم ّد الكيمياويات امل�ستخدمة من
م�صدرين للإمدادات ،ولكل م�صدر منهما انعكا�ساته على ال�ضوابط
الرقابية التي ميكن تطبيقها ،وهما على النحو التايل:
(�أ)	 الكيمياويات املتاحة على الأرفف يف الأ�سواق
واملتداولة جتار ًّيا بانتظام للأغرا�ض امل�شروعة ،مثل
البنزلدهايد وامليثيالمني ،و�إ�سرتات حم�ض فينيل
اخلل (انظر الفقرات  127و 134و� 150أعاله)؛
(ب) ال�سالئف "املح َّورة" ،وهي مواد م�صنوعة لغر�ض
ومتت ب�صلة كيميائية وثيقة لل�سالئف
حمدد،
ّ
اخلا�ضعة للمراقبة ،وميكن حتويلها ب�سهولة �إىل
�سالئف خا�ضعة للمراقبة؛ وهي مواد ال يكون لها عادة
غر�ض ا�ستعمال م�شروع ،ومن ثم ال يتم تداولها جتار ًّيا
على نطاق وا�سع وب�صفة منتظمة (انظر الإطار .)5
وتتمثل بع�ض ال�سالئف "املح َّورة" التي ُيعرث عليها
عادة يف م�شتقات مادة -1فينيل-2-بروبانون ومادة
-4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون حم�ض
ميثيل غلي�سيديك (انظر الفقرتني  124و� 147أعاله).
 -219ويف حني تع ّد الكيمياويات يف الفئة الأوىل ،من حيث املبد�أ،
مالئمة لنظام الر�صد املن�صو�ص عليه يف املادة  12من اتفاقية
()

(�)47أبرزت الهيئة مرار ًا وتكرار ًا هذه امل�س�ألة ،وب�شكل �أ�شمل يف الف�صل املوا�ضيعي
من تقريرها لعام  2014عن ال�سالئف ،املعنون "جعل مراقبة ال�سالئف مالئمة لعام
 2019وما بعده (م�ساهمة يف الدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة يف عام ")2016
( ،E/INCB/2014/4الفقرات � 24إىل  ،27و� 30إىل  ،35و 208و.)209
()48انظر ،على �سبيل املثال ،الدورة اال�ستثنائية الع�شرين للجمعية العامة
املعقودة يف عام  1998واملكر�سة ملواجهة م�شكلة املخدرات العاملية مواجهة م�شرتكة،
والقرار د�إ 4/20-باء الناجت عنها ،وكذلك الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل ب�ش�أن
التعاون الدويل �صوب ا�سرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة م�شكلة املخدرات العاملية
لعام .2009

�سنة  ،1988فمن الوا�ضح �أن عدد املواد غري املجدولة التي ميكن
ا�ستعمالها لتحل حمل ال�سالئف اخلا�ضعة للمراقبة يكاد يكون
النهائ ًّيا وي�ش ِّكل حتدي ًا للنظام الدويل ملراقبة ال�سالئف لل�سببني
التاليني على وجه اخل�صو�ص:
(�أ)	 من �شبه امل�ؤكد �أن نظاما يتم يف �إطاره تقييم فرادى
املواد وجدولة كل مادة على حدة �سيكون نظاما قائما
على ر ّد الفعل ولن يقدر على جماراة �سرعة االبتكار
لدى املتجرين؛
(ب) ر�صد التجارة الدولية امل�شروعة يقع يف �صميم
اخت�صا�ص النظام الدويل ملراقبة ال�سالئف .بيد
�أن العديد من الكيمياويات التي ا�س ُتحدثت م�ؤخر ًا
ُ�ص ِّممت خ�صي�ص ًا للتحايل على ال�ضوابط الرقابية.
فهذه لي�س لها �أغرا�ض ا�ستعمال م�شروعة فيما عدا
ا�ستعمالها املحدود يف جمال البحوث والتحليل ،وال
متار�س جتارة منتظمة فيها (�أي �أنها لي�ست متاحة
على الأرفف يف الأ�سواق ،و�إنْ كان من املمكن �أن
ُت�ص َنع ح�سب الطلب ال�ستعمالها للأغرا�ض ال�صناعية
امل�شروعة وكذلك للأغرا�ض غري امل�شروعة).
 -٢٢0ومن ال�صعب جدا على احلكومات منع و�صول الكيمياويات
غري املجدولة �إىل املختربات ال�سرية .وبع�ض العوائق الهامة التي
تواجهها يف هذا ال�صدد هي عوائق ذات طابع قانوين وعوائق �أخرى
ميكن �أن تقف حجر عرثة يف طريق التعاون .ولذا ،توجد حاجة
�إىل تزويد احلكومات يف جميع �أنحاء العامل ب�إطار م�شرتك و�أ�س�س
قانونية م�شرتكة ملواجهة تلك التحديات على نحو م�شرتك.
القائمة املحدودة للمواد اخلا�ضعة للمراقبة
الدولية اخلا�صة
 -٢٢1يف عام  ،1998وعم ًال بقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
 ،29/1996و�ضعت الهيئة قائمة حمدودة للمراقبة الدولية اخلا�صة
()49
للمواد غري املجدولة من �أجل تلبية احلاجة �إىل نهوج مرنة وتكاملية.
والقائمة� ،إىل جانب ما يرتبط بها من �إجراءات مو�صى بها ،مت ِّكن
احلكومات والأو�ساط ال�صناعية املعنية من و�ضع �إجراءات موحدة
ونهج م�شرتك ملنع ت�سريب الكيمياويات غري املجدولة .بيد �أن
ا�ستخدام القائمة والتعاون مع الأو�ساط ال�صناعية يجريان طوع ًّيا.
 -٢٢2وتت�ضمن القائمة حالي ًا  ٥٣مادة فردية .ويف عام ،٢٠١٣
و�سعت الهيئة نطاق القائمة
ملواجهة انت�شار ال�سالئف "املح َّورة"ّ ،
بحيث ت�شمل املواد اجلني�سة .وهذا يعني �أنه بد ًال من االقت�صار
على �إدراج مواد فردية يف القائمة� ،أدخلت تعاريف مو�سعة ت�ستوعب
امل�شتقات واملواد ال�شائعة ذات البنيات الكيميائية املت�صلة باملواد
املدرجة يف اجلدول الأول �أو اجلدول الثاين من اتفاقية �سنة
 1988والتي ميكن حتويلها �إىل �سالئف خا�ضعة للمراقبة بو�سائل
�سهلة التطبيق.
()

()49تقوم الهيئة بتعميم القائمة املحدودة للمواد غري املجدولة اخلا�ضعة ملراقبة
دولية خا�صة على ال�سلطات الوطنية املخت�صة مرة واحدة يف ال�سنة .و�أحدث �صيغة
متاحة يف ال�صفحة ال�شبكية امل�ؤ ّمنة للهيئة .وهذه القائمة متاحة عند الطلب �أي�ضاً.

رابعاً -خيارات يف الت�صدي النت�شار ال�سالئف "املح َّورة" غري املجد َولة على ال�صعيد الدويل
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الإطار -5

 �أنواع ال�سالئف "املح َّورة"

تت�ضمن املفاهيم الكيميائية التي ا�ستخدمها املتجرون يف ال�سنوات الأخرية للتحايل على ال�ضوابط الرقابية ما يلي:
•

 جمموعات املواد التي تربطها �صلة بال�سالئف ،مثل الإ�سرتات وامل�شتقات الب�سيطة الأخرى ،حيث ميكن يف كثري من الأحيان �أن
ُت�ستخل�ص منها �سالئف خا�ضعة للمراقبة من خالل عملية متييه ذات مرحلة واحدة؛

•

ملخدرات �أو �سالئف
 املركبات الكيميائية الو�سيطة امل�ستق َّرةْ � ،أي الكيمياويات التي يتم توليدها �أثناء عملية تركيب ا�صطناعي ِّ
خا�ضعة للمراقبة ولكنها عادة ال تكون معزولة ،وبالتايل ال يتم تداولها جتار ًّيا ،بل يجري ا�ستهالكها فور ًا خالل اخلطوة التالية
يف التفاعل .ومادتا �ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل و�ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد هما من الأمثلة على املواد الو�سيطة من هذا
القبيل ل�صنع مواد الفينيل بروبانون والأمفيتامني وامليثامفيتامني .ولوحظ �أي�ض ًا �أن املواد الكيميائية الو�سيطة امل�ص َّنعة لغر�ض
معي ت�ستخدم ك�سالئف بديلة ملادتي الفينتانيل (انظر الفقرة � 204أعاله) والكيتامني (انظر الفقرة � 208أعاله)؛
َّ

•

 امل�شتقات املق ّنعة من ال�سالئف اخلا�ضعة للمراقبة (انظر  124و� 147أعاله)� ،أي الكيمياويات غري اخلا�ضعة للمراقبة الدولية
التي ميكن مع ذلك حتويلها ب�سهولة �إىل ما يقابلها من �سالئف خا�ضعة للمراقبة؛ وي�ستند مفهوم ال�سالئف املق ّنعة �إىل ما ُيعرف
يف الرتكيب الع�ضوي با�سم كيمياء املجموعات الواقية؛

•

املخدرات اخلا�ضعة للمراقبة (انظر الفقرة � 156أعاله)� ،أي املواد غري اخلا�ضعة للمراقبة الدولية التي
 امل�شتقات املق َّنعة من ِّ
ّ
للمخدر �أوالً؛ ثم حت َّول املنتجات
خمدرات؛ و�صنعها يتطلب �صنع املنتج النهائي
ِّ
ميكن مع ذلك حتويلها ب�سهولة �إىل ما يقابلها من ِّ
النهائية �إىل م�شتقات مق َّنعة غري جمدولة لإخفاء ماهيتها وتقليل املخاطر �إىل �أدنى حد �أثناء تهريبها.

�  -٢٢4إن الطريقة الوحيدة لإخ�ضاع �إحدى الكيمياويات لإطار
عاملي ملزم قانون ًا هي �إدراجها يف �أحد جدويل اتفاقية �سنة
 .1988غري �أن عملية اجلدولة تنطبق على املواد الفردية فقط� .أما
()50
حاالت التو�سيع ل�شمول املواد اجلني�سة فتقت�صر على الأمالح

والإي�سومريات ال�ضوئية )51(.كما �أن جدويل اتفاقية �سنة  ،1988على
خالف جدويل اتفاقية �سنة  1961والت�شريعات الوطنية اخلا�صة
يو�سعان نطاق ال�ضوابط لت�شمل
بال�سالئف يف العديد من البلدان ،ال ِّ
م�شتقات من قبيل الإ�سرتات.
 -٢٢5ومع ذلك ،تقدم اتفاقية �سنة � ١٩٨٨أي�ضا �إر�شادات توجيهية
ب�ش�أن و�ضع الت�شريعات الوطنية التي تعالج الكيمياويات وال�سالئف
"املح َّورة" غري املجدولة .وقد �أ�شارت الهيئة يف املا�ضي �إىل الأحكام
الواجب تطبيقها من االتفاقية ،و�أهمها املادة ( 13املواد واملعدات).
وترد �أحكام �أخرى واجب تطبيقها يف الفقرة  8من املادة ( 12ر�صد
ال�صنع والتوزيع على ال�صعيد الوطني) ،واملادة ( ٢٤اتخاذ تدابري
وح ِّددت �أي�ض ًا �سبل معاجلة الكيمياويات
مراقبة �أ�شد) (انظر الإطار ُ )6
غري املجدولة على ال�صعيد الوطني يف قرارات خمتلفة �صادرة عن جلنة
املخدرات ،كان �أحد َثها و�أ�شملها القراران  13/56و.5/60
ِّ

 -223وتوفر القائمة املحدودة للمراقبة الدولية اخلا�صة وما
مياثلها من قوائم الر�صد الوطنية والإقليمية ،من حيث املبد�أ،
املرونة الالزمة للتعامل ا�ستباق ًّيا مع جمموعات املواد ذات ال�صلة
الكيميائية وال�سالئف "املح َّورة" .غري �أن ا�ستخدام تلك القوائم غري
ملزم قانوناً ،ويعتمد على م�ستوى ونطاق التعاون الطوعي كليهما مع ًا
ِ
بني ال�سلطات والأو�ساط ال�صناعية.

()50يرد كل من جدويل اتفاقية �سنة  1988م�شفوع ًا بعبارة "�أمالح املواد املدرجة
يف هذا اجلدول كلَّما �أمكن وجود هذه الأمالح"(.وبخ�صو�ص اجلدول الثاينُ ،ت�ستبعد
�أمالح حم�ض الهيدروكلوريك وحم�ض الكربيتيك حتديداً).

()51مع � َّأن ا�سم كل من تلك املواد مل يذكر �صراح ًة يف اتفاقية �سنة  ،1988ف� َّإن
من املفهوم � َّأن �أ�سماء تلك املواد ب�صيغتها الواردة يف جداول االتفاقية ،ت�شمل �أي�ض ًا كل
الأ�شكال الإي�سومريية (ال�ضوئية) للمادة (انظر تعليقات �شروح اتفاقية �سنة ،1988
ال�صفحة  ،251احلا�شية  .)543وينعك�س هذا �أي�ض ًا يف قرارات اجلدولة ال�صادرة
املخدرات ،التي ت�شري �إىل املادة و�إي�سومرياتها ال�ضوئية� ،أينما انطبق ذلك.
عن جلنة ِّ

اتفاقية �سنة ١٩٨٨

()

()
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الإطار  -6الإر�شادات التوجيهية املن�صو�ص عليها يف اتفاقية �سنة ١٩٨٨
املادة  13من اتفاقية �سنة 1988
االتار يف املواد واملعدات وت�سريبها
تقت�ضي املادة  13من اتفاقية �سنة � 1988أن تتخذ الأطراف ما تراه منا�سب ًا من تدابري ملنع ِّ
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ب�صورة غري م�شروعة ،و�أن تتعاون لتحقيق هذه الغاية .وميكن تف�سري
لتحويل ا�ستعمالها �إىل �إنتاج �أو �صنع ِّ
بتو�سع لت�شمل الكيمياويات غري املجد َولة وال�سالئف امل�ستج َّدة ،على الرغم من عدم ذكر ذلك ب�صفة حم َّددة (انظر �أي�ض ًا
املادة ُّ 13
الفقرتني  1-13و 4-13من �شروح اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ل�سنة .)1988
ويف القرار � ،١٣/٥٦أ�شارت جلنة املخدرات �إىل املادة  ١٣بو�صفها �أ�سا�س ًا للتدابري الوطنية للت�صدي لعمليات �صنع املخدرات غري
امل�شروعة التي تنطوي على مواد غري جمدولة.
وبقراءة املادة  13باالقرتان مع البند ‘ ’4من الفقرة الفرعية (�أ) من الفقرة  1من املادة  3من اتفاقية �سنة  ،1988ف�إن املادة
جتعل لزام ًا على الأطراف جترمي �صنع �أو نقل �أو توزيع مواد ومع َّدات �إذا كانت �س ُت�ستخدَ م يف �أغرا�ض غري م�شروعة(�أ) .وال تتعلق هذه
الأحكام باملواد واملعدات امل�ستخدَ مة يف خمتربات غري م�شروعة داخل �إقليم الطرف فح�سب ،و� َّإنا ت�شمل �أي�ض ًا املواد واملع َّدات التي
ُته َّرب �أو ُت�ص َّدر من �إقليم الطرف �إىل بلدان �أخرى و ُت�ستخدَ م يف خمتربات غري م�شروعة يف تلك البلدان (انظر �أي�ض ًا الفقرة 3-13
من ال�شروح).

الفقرة  8من املادة  12من اتفاقية �سنة 1988
ُت ِلزم الفقرة  8من املادة  12الأطراف ب�أن تتخذ ما تراه منا�سب ًا من تدابري ملراقبة عمليات �صنع وتوزيع املواد املدرجة يف اجلدول
الأول واجلدول الثاين .وميكن �أي�ض ًا اال�ستفادة من هذا احلكم ك�أ�سا�س التخاذ تدابري للتعامل مع بع�ض الكيمياويات غري املجد َولة
وال�سالئف امل�ستج َّدة� ،أي املواد الأولية و�/أو الو�سيطة ل�صنع املواد املدرجة يف اجلدولني الأول والثاين من اتفاقية �سنة  1988على
نحو م�شروع .وقد ت�شمل الت�شريعات الوطنية املعتمدة عم ًال بهذا احلكم �ضوابط تنظيمية و�/أو جزاءات جنائية على ارتكاب اجلرائم
املق�صودة املن�صو�ص عليها يف املادة  3من اتفاقية �سنة .1988

املادة  24من اتفاقية �سنة 1988
تقدم املادة  24من اتفاقية �سنة � 1988أ�سا�س ًا عا ًّما للأطراف يتيح اتخاذ تدابري مراقبة �أ�شد من التدابري املن�صو�ص عليها يف
ِّ
االتفاقية.
(�أ)
و�سع البند ‘ ’2من الفقرة
ميت ّد نطاق هذه الأحكام لي�شمل حيازة مواد �أو معدات (البند ‘ ’2من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة  1من املادة  .)3و ُي ِّ
أحكام التجرمي لت�شمل تنظيم �أو �إدارة �أو متويل �أيٍّ من هذه اجلرائم ،واال�شرتاك
الفرعية (�أ) ،والبند‘ ’4من الفقرة الفرعية (ج) ،من الفقرة  1من املادة َ � ،3
�أو امل�شاركة يف ارتكاب �أ َّية جرائم من�صو�ص عليها يف املادة � 3أو التواط�ؤ على ارتكابها �أو ال�شروع فيها �أو ت�سهيلها.

احلاجة �إىل �أ�سا�س قانوين م�شرتك للحظر
والتعاون الدويل

 -226ترى الهيئة �أن من ال�ضروري �إجراء مناق�شة �سيا�ساتية
�أو�سع بخ�صو�ص اخليارات املتاحة للت�صدي النت�شار جمموعات
الكيمياويات وال�سالئف "املح َّورة" غري املجدولة على ال�صعيد
تكمل
الدويل .وينبغي ملثل هذه املناق�شة املتعلقة بال�سيا�سات �أن ِّ
وتو�سع املفاهيم التي �أثبتت جدواها يف مراقبة ال�سالئف و�أ�سفرت
ِّ
عن نتائج يف املا�ضي و�سوف ت�ستمر يف ذلك بالن�سبة ملعظم الق�ضايا
التي تنطوي على �سالئف خا�ضعة للمراقبة الدولية.

 -227وقد �أ�صبحت احلاجة �إىل تلك املناق�شة وا�ضحة ب�شكل
خا�ص �أثناء التقييم الذي �أُجري م�ؤخر ًا للكيمياويات التي ميكن
�إدراجها يف جدويل اتفاقية �سنة  .1988وميكن اعتبار اثنتني من
الكيمياويات التي مت تقييمها ،وهما �ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد
و-4،3ميثيل ديوك�سي فينيل-2-فينيل ميثيل غلي�سيدات (وهي
الإ�سرت امليثيلي ملادة -4،3ميثيلني ديوك�سي فينيل-2-بروبانون
حم�ض ميثيل غلي�سيديك)� ،سليفتني "حم َّورتني" .كما �أن مادة
متت ب�صلة كيميائية وثيقة مبادة �ألفا-
�ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد ُّ
فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل ،وهي قد بد�أت تظهر عقب �إخ�ضاع مادة
�ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتونيرتيل للمراقبة يف عام  .٢٠١٤ويوجد بديل

رابعاً -خيارات يف الت�صدي النت�شار ال�سالئف "املح َّورة" غري املجد َولة على ال�صعيد الدويل
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ملادة �ألفا-فينيل �أ�سيتو �أ�سيتاميد متاح ًا من قب ُل يف الأ�سواق غري
امل�شروعة .وتع ُّد مادة -4،3ميثيل ديوك�سي فينيل-2-فينيل ميثيل
غلي�سيدات واحدة من جمموعة م�شتقات مادة -4،3ميثيلني ديوك�سي
فينيل-2-بروبانون حم�ض ميثيل غلي�سيديك ،و�أ�صدرت الهيئة
ر�سم ًّيا �إخطار ًا تكميل ًّيا لت�سجيل واحدة على الأقل من الكيمياويات
الأخرى املعروف �أنها تنتمي للمجموعة نف�سها من املواد التي يجرى
�ضبطها بتواتر مماثل.
 -228وميكن اال�ستعا�ضة عن ال�سالئف اخلا�ضعة للمراقبة بعدد ال
ح�صر له تقريب ًا من البدائل (انظر ال�شكل اخلام�س ع�شر) ،مبا يف
ذلك بدائل كثرية لي�ست لها ا�ستخدامات م�شروعة ولكنها م�صممة
بق�صد التحايل على ال�ضوابط الرقابية ح�صراً ،وذلك يف الأكرث على
املخدرات املح َّورة وامل�ؤ ِّثرات النف�سانية اجلديدة .ولي�س من
غرار ِّ
ً
املمكن عمل ًّيا وال من املرغوب فيه �إدراج هذا العدد املتزايد دوما من
الكيمياويات يف جدويل اتفاقية �سنة  ،1988وبخا�صة �إذا كانت هذه
الكيمياويات غري قابلة للر�صد يف التدفقات التجارية امل�شروعة.
 -229وميكن �أن تر ِّكز اجلهود بد ًال من ذلك على �إر�ساء �أ�سا�س
قانوين م�شرتك مي ِّكن ال�سلطات يف جميع �أنحاء العامل من تعطيل
�إمدادات هذه الكيمياويات �إىل جهات ال�صنع غري امل�شروع
للمخدرات من دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل عبء تنظيمي رقابي غري
ِّ
�ضروري .وحتقيق ًا لهذه الغاية ،ميكن للدول الأع�ضاء �أن حتدد ال�سبل
والو�سائل الالزمة لإدخال املزيد من العنا�صر اال�ستباقية يف جدويل
اتفاقية �سنة  1988من �أجل الت�صدي ملجموعات الكيمياويات املنتمية
للأ�سرة الكيميائية نف�سها ودعم املالحقة الق�ضائية للجناة الق�ضايا
اجلنائية .وينبغي �أي�ضا �أن يكون من املمكن �إن�شاء فئة منف�صلة من
الكيمياويات ال�سليفة التي لي�س لها �أي ا�ستخدامات م�شروعة معرتف
بها حالياً .وبخ�صو�ص هذه الفئة ،ميكن ف�صل مقت�ضيات التنظيم
الرقابي لر�صد التجارة امل�شروعة عن الأحكام املتعلقة بتدابري �إنفاذ

ال�شكل الثالث -واردات ال�سودو�إيفيدرين �إىل اليمن امل�ش َعر بها
من جانب البلدان امل�صدرة عرب نظام "بن� أونالين"،
٢٠١٨-٢٠١٤

أول
اجلدول ال
Table
I and II
واجلدول الثاين

القانون ،ومنها مث ًال توفري الأحكام التي تتيح العمل على �إجراء
ال�ضبطيات (الفقرة الفرعية ( 9ب) من املادة  12من اتفاقية �سنة
.)1988
وت�شجع الهيئة احلكومات على النظر يف جميع اخليارات
-230
ِّ
املتاحة والعمل معها جلعل �إطار املراقبة الدولية لل�سالئف �أكرث قدرة
على اال�ستجابة يف الت�صدي للتحديات الراهنة.

   42تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ رات لعام 2018

م�سرد امل�صطلحات
ا�ستخدمت يف هذا التقرير امل�صطلحات والتعاريف التالية:
الت�سريب			:

حتويل وجهة مواد من قنوات م�شروعة �إىل قنوات غري م�شروعة

			
ال�سليفة املبا�شرة:

�سليفة يف�صلها عموم ًا عن املنتج النهائي تفاعل واحد

ال�سليفة املح َّورة		 :مادة تربطها عالقة كيميائية قريبة ب�إحدى ال�سالئف اخلا�ضعة للمراقبة و ُت�ستخدم لغر�ض التحايل
على ال�ضوابط الرقابية ،وعادة ال يكون لها �أي ا�ستخدام م�شروع معرتف به

املخترب ال�صناعي النطاق:
املخدرات اال�صطناعية ت�ستخدم فيه معدات و�/أو �أوعية زجاجية �ضخمة
		خمترب يقوم بت�صنيع ِّ
م�صممة ح�سب الطلب �أو م�شرتاة من م�صادر التجهيز ال�صناعي ،و�/أو ي�ستعمل تفاعالت مت�سل�سلة؛
املخدرات يف �أوقات ق�صرية جدًّا ،بحيث ال يحد من الكمية �إال
ويتم فيه �إنتاج كميات كبرية من ِّ
احلاجة �إىل احل�صول على �سالئف �أو كيمياويات �أ�سا�سية �أخرى بالكميات الكافية �أو احلاجة �إىل
اخلدمات اللوج�ستية والقوة العاملة ملعاجلة كميات كبرية من املخدرات �أو الكيمياويات
		م�ستح�ضر م�ستع َمل للعالج (يف الطب الب�شري �أو البيطري) يف �شكل جرعات جاهزة لال�ستعمال
امل�ستح�ضر ال�صيدالين:
حتتوي على �سالئف موجودة ب�شكل يتيح �إمكانية ا�ستعمالها �أو ا�ستخال�صها بو�سائل �سهلة
اال�ستخدام؛ وميكن عر�ضه يف �شكل عبوات للبيع بالتجزئة �أو يف �أ�شكال �سائبة
ال�ضبط			 :حظر �إحالة ممتلكات �أو حتويلها �أو الت�صرف فيها �أو نقلها؛ �أو تويل عهدة ممتلكات �أو ال�سيطرة
عليها بناء على �أمر �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى؛ وقد يكون ال�ضبط م�ؤقَّتا �أو دائما
(�أي م�صادرة)؛ وقد تختلف امل�صطلحات امل�ستخدمة باختالف النظم القانونية الوطنية
			ال�شحنة املحتجزة ب�شكل دائم لوجود �أ�سباب معقولة لالعتقاد ب�أنها قد ت�ش ِّكل �شروع ًا يف الت�سريب،
ال�شحنة املوقوفة:
�أو نتيج ًة مل�شاكل �إدارية� ،أو لأ�سباب �أخرى مثرية للقلق �أو لالرتياب

ال�شحنة املوقوفة م�ؤقَّتاً:
		ال�شحنة املحتجزة م�ؤقَّت ًا ب�سبب وجود تناق�ضات �إدارية �أو لأ�سباب �أخرى مثرية للقلق �أو لالرتياب
ت�ستدعي التح ّقق من �صحة الطلبية وح�سم امل�سائل التقنية قبل الإفراج عن ال�شحنة
الطلبية املريبة
(�أو املعاملة املريبة):

	طلبية (�أو معاملة) ذات طابع �أو و�ضع مريب �أو م�ض ِّلل �أو غري م�ألوف ،يوجد ب�ش�أنها �سبب لالعتقاد
ب� َّأن الغر�ض من طلب الكيمياويات اجلاري طلبها �أو ا�ستريادها �أو ت�صديرها �أو نقلها عرب بلد �أو
خمدرة �أو م�ؤ ِّثرات عقلية ب�صفة غري م�شروعة
�إقليم ،هو ا�ستعمالها يف �صنع عقاقري ِّ

نبذة عن الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّرات
الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ رات هي هيئة رقابية م�ستقلة �شبه
ق�ضائية� ،أن�شئت تعاهد ًّيا من �أجل ر�صد تنفيذ املعاهدات الدولية
ملراقبة املخدِّ رات .وكانت هناك منظمات �سالفة لها يف �إطار
املعاهدات ال�سابقة ب�ش�أن مراقبة املخدِّ رات ،يرجع تاريخها �إىل عهد
ع�صبة الأمم.

تركيبتها
تت�ألف الهيئة من ثالثة ع�شر ع�ضوا ينتخبهم املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي ويعملون ب�صفتهم ال�شخ�صية ال كممثلني حلكوماتهم.
و ُينتخب ثالثة �أع�ضاء من ذوي اخلربة يف ميدان الطب �أو علم
العقاقري �أو امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية من قائمة �أ�شخا�ص تر�شحهم
منظمة ال�صحة العاملية ،وع�شرة �أع�ضاء من قائمة �أ�شخا�ص
تر�شحهم احلكومات .و�أع�ضاء الهيئة هم �أ�شخا�ص يحظون بثقة
اجلميع ملا يتحلون به من كفاءة وحياد ونزاهة .ويتخذ املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي ،بالت�شاور مع الهيئة ،كل الرتتيبات الالزمة
ل�ضمان ا�ستقاللها التقني التام يف �أداء وظائفها .وللهيئة �أمانة
ت�ساعدها على القيام مبهامها الوظيفية ذات ال�صلة باملعاهدات.
و�أمانة الهيئة هي كيان �إداري تابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدِّ رات واجلرمية ،لكنها ال تقدِّ م تقاريرها عن امل�سائل الفنية
�إ َّال �إىل الهيئة .وتتعاون الهيئة تعاون ًا وثيق ًا مع مكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدِّ رات واجلرمية يف �إطار الرتتيبات التي اعتمدها املجل�س
يف قراره  .48/1991كما تتعاون مع هيئات دولية �أخرى معنية
مبراقبة املخدِّ رات ،ال تقت�صر على املجل�س وجلنة املخدِّ رات التابعة
له ،بل ت�شمل �أي�ض ًا وكاالت الأمم املتحدة املتخ�ص�صة ذات ال�صلة،
وخ�صو�ص ًا منظمة ال�صحة العاملية .وهي تتعاون �أي�ض ًا مع هيئات
خارج منظومة الأمم املتحدة ،وبخا�صة املنظمة الدولية لل�شرطة
اجلنائية (الإنرتبول) ومنظمة اجلمارك العاملية.

وظائفها
�أر�سيت وظائف الهيئة يف املعاهدات التالية :االتفاقية الوحيدة
للمخدِّ رات ل�سنة  1961ب�صيغتها املعدلة بربوتوكول �سنة 1972؛
واتفاقية امل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة 1971؛ واتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة ِّ
االتار غري امل�شروع يف املخدِّ رات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة
 .1988وعلى وجه العموم ،تقوم الهيئة مبا يلي:
(�أ) فيما يتعلق ب�صنع املخدِّ رات وجتارتها وا�ستعمالها
بطريقة م�شروعة ،ت�سعى الهيئة ،بالتعاون مع احلكومات� ،إىل
�ضمان توافر �إمدادات كافية من العقاقري لال�ستعماالت الطبية
والعلمية ،و�ضمان عدم حدوث ت�سريب للعقاقري من امل�صادر
امل�شروعة �إىل قنوات غري م�شروعة .وتقوم الهيئة �أي�ض ًا بر�صد
املراقبة التي متار�سها احلكومات على املواد الكيميائية امل�ستخدمة

يف �صنع املخدِّ رات بطريقة غري م�شروعة ،وت�ساعدها على منع
ت�سريب تلك املواد �إىل االجتار غري امل�شروع؛
(ب) فيما يتعلق ب�صنع املخدِّ رات واالجتار بها وا�ستعمالها
بطريقة غري م�شروعة ،حتدد الهيئة مواطن ال�ضعف يف نظم املراقبة
الوطنية والدولية ،وت�سهم يف ت�صحيح تلك الأو�ضاع .وتتوىل الهيئة
�أي�ض ًا م�س�ؤولية تقييم املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف �صنع املخدِّ رات
بطريقة غري م�شروعة ،بغية تقرير ما �إذا كان ينبغي �إخ�ضاعها
للمراقبة الدولية.
وتقوم الهيئة ،ا�ضطالع ًا مب�س�ؤولياتها ،مبا يلي:
(�أ) تدير نظام تقديرات للمخدِّ رات ونظام تقييم طوعي
للم�ؤ ِّثرات العقلية ،وتر�صد الأن�شطة امل�شروعة املتعلقة بالعقاقري من
خالل نظام لتقدمي بيانات �إح�صائية ،بهدف م�ساعدة احلكومات
على حتقيق جملة �أمور ،منها التوازن بني العر�ض والطلب؛
(ب) تر�صد وت�شجع التدابري التي تتخذها احلكومات ملنع
ت�سريب املواد التي يكرث ا�ستخدامها يف �صنع املخدِّ رات وامل�ؤ ِّثرات
العقلية بطريقة غري م�شروعة ،وتق ِّيم تلك املواد لتقرير ما �إذا كان
يلزم �إجراء تغيريات يف نطاق مراقبة املواد املدرجة يف اجلدولني
الأول والثاين من اتفاقية �سنة 1988؛
(ج) حتلل املعلومات املقدمة من احلكومات �أو هيئات الأمم
املتحدة �أو وكاالتها املتخ�ص�صة �أو غريها من املنظمات الدولية
املخت�صة ،للت�أكد من تنفيذ احلكومات لأحكام املعاهدات الدولية
ملراقبة املخدِّ رات تنفيذ ًا وافي ًا ،وتو�صي بالتدابري العالجية املنا�سبة؛
(د) تقيم حوار ًا م�ستم ًّرا مع احلكومات مل�ساعدتها على التقيد
بالتزاماتها مبقت�ضى املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّرات ،وتو�صي عند
االقت�ضاء بتقدمي م�ساعدة تقنية �أو مالية حتقيق ًا لهذه الغاية.
ومن واجبات الهيئة �أن تطلب �إي�ضاحات يف حال حدوث ما يبدو �أنه
انتهاكات لأحكام املعاهدات ،و�أن تقرتح التدابري العالجية املنا�سبة
على احلكومات التي ال تطبق �أحكام املعاهدات تطبيق ًا تا ًّما �أو التي
تواجه �صعوبات يف تطبيقها ،و�أن ت�ساعد احلكومات عند االقت�ضاء
على تذليل تلك ال�صعوبات .ويجوز للهيئة �أن تنبه ال َ
أطراف املعنية
واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي �إذا الحظت عدم
وجلن َة املخدِّ رات
َ
اتخاذ التدابري الالزمة لعالج و�ضع خطري .وكمالذ �أخري ،تخول
املعاهداتُ الهيئ َة �أن تو�صي ال َ
أطراف بوقف ا�سترياد العقاقري من �أيِّ
مق�صر �أو ت�صدير العقاقري �إليه �أو كليهما .ويف كل الأحوال ،تعمل
بلد ِّ
الهيئة بالتعاون الوثيق مع احلكومات.

وت�ساعد الهيئة الإدارات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها مبوجب
االتفاقيات .ولهذه الغاية ،تقرتح الهيئة تنظيم حلقات درا�سية
وبرامج تدريبية �إقليمية للم�س�ؤولني الإداريني عن مراقبة املخدِّ رات
وت�شارك يف تلك احللقات والربامج.

كيانات الأمم املتحدة و�سائر منظماتها .و ُت�ستخدَ م فيه معلومات مقدمة
من خالل منظمات دولية �أخرى ،مثل الإنرتبول ومنظمة اجلمارك
العاملية ،وكذلك من خالل منظمات �إقليمية.

تقاريرها

وي�ستكمل تقرير الهيئة ال�سنوي بتقارير تقنية مف�صلة ،تت�ضمن بيانات
عن احلركة امل�شروعة يف تداول املخدِّ رات وامل�ؤ ِّثرات العقلية الالزمة
للأغرا�ض الطبية والعلمية ،مع حتليل لتلك البيانات من جانب الهيئة.
وتلك البيانات الزمة حل�سن �سري نظام مراقبة احلركة امل�شروعة
للمخدِّ رات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ،مبا يف ذلك منع ت�سريبها �إىل قنوات غري
م�شروعة .وعالوة على ذلك ،تق�ضي �أحكام املادة  12من اتفاقية �سنة
 1988ب�أن تقدم الهيئة �إىل جلنة املخدِّ رات تقريرا �سنو ًّيا عن تنفيذ تلك
املادة .وذلك التقرير ،الذي يقدم عر�ضا لنتائج ر�صد ال�سالئف واملواد
الكيميائية التي يكرث ا�ستخدامها يف ال�صنع غري امل�شروع للمخدِّ رات
وامل�ؤ ِّثرات العقليةُ ،ين�شر �أي�ض ًا كملحق للتقرير ال�سنوي.

تق�ضي املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّ رات ب�أن تعد الهيئة تقرير ًا �سنو ًّيا
عن �أعمالها .ويت�ضمن التقرير ال�سنوي حتلي ًال لأو�ضاع مراقبة املخدِّ رات
يف جميع �أنحاء العامل ،كي تظل احلكومات على علم بالأو�ضاع القائمة
واملحتملة التي قد تعر�ض للخطر � َ
أهداف املعاهدات الدولية ملراقبة
املخدِّ رات .وتلفت الهيئة انتباه احلكومات �إىل الثغرات ومواطن ال�ضعف
يف املراقبة الوطنية ويف التقيد ب�أحكام املعاهدات ،كما تقدم اقرتاحات
وتو�صيات لتح�سني الأو�ضاع على ال�صعيدين الوطني والدويل .وي�ستند
التقرير ال�سنوي �إىل املعلومات التي تقدمها احلكومات �إىل الهيئة و�إىل
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الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّرات

الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ رات هي الهيئة الرقابية امل�ستقلة التي تعنى بر�صد تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة
املخدِّ رات .وقد �أن�شئت الهيئة يف عام  1968مبقت�ضى االتفاقية الوحيدة للمخدِّ رات ل�سنة  .1961وقد كانت هناك
منظمات �سالفة لها �أن�شئت مبوجب املعاهدات ال�سابقة ملراقبة املخدِّ رات ويرجع تاريخها �إىل عهد ع�صبة الأمم.
وتن�شر الهيئة ،ا�ستنادا �إىل �أن�شطتها ،تقرير ًا �سنو ًّيا حتيله ،عن طريق جلنة املخدِّ رات� ،إىل املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي التابع للأمم املتحدة .ويقدم التقرير درا�سة ا�ستق�صائية �شاملة عن حالة مراقبة املخدِّ رات يف
خمتلف �أنحاء العامل .وحتاول الهيئة ،بو�صفها هيئة حمايدة ،حتديد االجتاهات اخلطرية والتنب�ؤ بها ،وتقرتح
التدابري التي يلزم اتخاذها ب�ش�أنها.
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