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تصدير
ً
طغت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-على عام  ،2021وال يزال أثرها اخلطير ظاهرا في املجتمع
العاملي ،حيث تسبب معاناة هائلة لألفراد ،وتلقي عبئا كبيرا على نظم اخلدمات الصحية وتبطئ التقدم
ً
نحو حتقيق أهداف التنمية املستدامة .وتأثر بها أيضا نظام التجارة الدولية باملواد اخلاضعة للمراقبة
لألغراض الطبية والعلمية والصناعيةُ ،
وامتحنت قدرته على العمل نتيجة للجائحة ولتدابير مكافحة انتشار
الفيروس .وواصلت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (الهيئة) عملها مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية
من أجل حتقيق أهداف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات .وتركز الهيئة على جميع مجاالت العمل
التي ميكنها أن تسهم في إحراز تقدم نحو حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،وال سيما الهدف  ،3املتعلق
بالصحة اجليدة والرفاه ،والهدف  ،16املتعلق بالسالم والعدل واملؤسسات القوية.
وتؤدي التدفقات املالية غير املشروعة إلى ضياع املوارد العامة املخصصة للتنمية واألمن .ويركز الفصل
املواضيعي من هذا التقرير السنوي على التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة باالجتار باملخدرات
وتأثيرها في التنمية واألمن .وقد ازداد تفاقم هذه الظاهرة بازدياد العوملة من حيث حركة رأس املال
واالبتكارات املالية والتكنولوجيا اجلديدة .وتنشأ التدفقات املالية غير املشروعة عن االجتار باملخدرات،
ولكنها تدعم استمراره أيضا .ولذلك ،من األهمية مبكان التصدي للتدفقات املالية غير املشروعة كجزء
من جهد متوازن وقائم على األدلة في التصدي لالجتار باملخدرات.
وعقدت الهيئة مشاورات بشأن الفصل املواضيعي مع ممثلني عن املجتمع املدني خالل دورتها الـ،131
ُ
التي ُعقدت في أيار/مايو  .2021وتبحث في الفصل املواضيعي مسألة التدفقات املالية غير املشروعة
املرتبطة باالجتار باملخدرات من خالل عدد من دراسات احلالةُ ،ويبحث تأثير هذه التدفقات املالية على
التنمية واألمن واالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي .ويقدم الفصل ملحة عامة عن االستجابات
الوطنية الرامية إلى التصدي للتدفقات املالية غير املشروعة ،ويعرض اجلهود الدولية املبذولة في هذا
الصدد ،فضال عن صكوك األمم املتحدة الرئيسية التي حتدد االلتزامات القانونية املترتبة على الدول
في التصدي للمشكلة .ومع التوسع السريع للخدمات املالية اجلديدة التي تستخدم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املتطورة ،ازداد خطر التدفقات املالية غير املشروعة على نحو شديد التسارع .وجاء رد
الهيئة على هذا التحدي عن طريق األنشطة التي يضطلع بها البرنامج العاملي لالعتراض السريع للمواد
ُ
اخلطرة التابع للهيئة (برنامج "غريدس") .وأنشئت آليات بني احلكومات وشركائها من القطاع اخلاص في
مجال اخلدمات املالية من أجل كشف التدفقات املالية غير املشروعة ومنع توليدها عن طريق صنع املواد
اخلطرة واالجتار بها ،مبا في ذلك املؤثرات األفيونية االصطناعية غير الطبية ،واملؤثرات العقلية اجلديدة
والسالئف ذات الصلة بها.
ويتعني على املجتمع الدولي أن يواجه التحدي مباشرة باتخاذ إجراءات بروح من املسؤولية املشتركة ملنع
التدفقات املالية غير املشروعة وكشفها ومصادرتها ومنعها .ويتضمن هذا التقرير توصيات في هذا الصدد
لكي تنظر فيها احلكومات .وبتنفيذ هذه التوصيات ،ميكن إعادة استثمار العائدات الناجتة من استرداد
املوجودات ومصادرة املمتلكات املرتبطة باالجتار باملخدرات في اجلهود اجلارية للتصدي لألضرار التي تلحق
باملجتمع من االجتار باملخدرات .وتبرز احلاجة إلى توسيع نطاق وجودة خدمات الوقاية والعالج وإعادة
ً
التأهيل فيما يتعلق باملخدرات ،ألن هذه العائدات املستردة ميكن استغاللها مجددا في النظم االقتصادية
واالجتماعية التي تهدف إلى الوقاية من تعاطي املخدرات وإعادة تأهيل األشخاص الذين يتعاطونها.
ويتضمن الفصل الثاني من هذا التقرير استعراضا لسير عمل النظام الدولي ملراقبة املخدرات واملعاهدات
الثالث ملراقبة املخدرات و تنفيذها .ويبرز الفصل تعاون الهيئة مع الدول األعضاء ومدى توافر املواد
اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلميةَّ .
وتبين أوجه التفاوت بني البلدان في توافر األدوية
ُ
التي حتتوي على العقاقير املخدرة ،وتالحظ احلاجة امللحة إلى زيادة توافر املسكنات األفيونية في البلدان
ّ
التي تبلغ عن مستويات استهالك غير كافية .وتدعو الهيئة إلى وضع سياسات عامة مستنيرة ومحددة
الهدف بدعم من املجتمع املدني وصناعة املستحضرات الصيدالنية واملجتمع الدولي.
ويعمل مشروع الهيئة للتعلم على بناء قدرات السلطات الوطنية املختصة على حتسني توافر املواد اخلاضعة
للمراقبة ألغراض مشروعة ،مع منع تسريبها إلى قنوات غير مشروعة .ونشجع احلكومات على املشاركة
في أنشطة مشروع الهيئة للتعلم وتقدمي الدعم لها .ونشجع احلكومات أيضا على استخدام النظام الدولي
iii

ألذون االستيراد والتصدير (نظام  )I2ESلالستفادة من أوجه الكفاءة املكتسبة بالتبادل السريع واآلمن
ألذون االستيراد والتصدير اإللكترونية.
ويغطي الفصل الثالث القضايا العاملية الهامة والناشئة .وفي أعقاب املشاركة مع الدول األعضاء والوكاالت
اإلنسانية واملنظمات الدولية املعنية ،ومبناسبة اليوم العاملي للعمل اإلنساني لعام  ،2021نشرت الهيئة
إرشادات بشأن تيسير توريد املواد اخلاضعة للمراقبة في الوقت املناسب أثناء حاالت الطوارئ .وأصدرت
الهيئة ،باالشتراك مع منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،بيانا مشتركا
بشأن سبل احلصول على األدوية التي حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة أثناء حاالت الطوارئ .ونالحظ
زيادة كبيرة في احلاجة إلى خدمات الرعاية األساسية اجليدة في السياقات اإلنسانية التي ترتبط باجلائحة
ومع تزايد عدد الكوارث الناجمة عن تغير املناخ والنزاع املسلح .وهناك عدد من املواد اخلاضعة للمراقبة
الدولية يتسم بأهمية حاسمة للرعاية امللطفة ،ومعاجلة األلم ،والرعاية اجلراحية والتخدير ،ولعالج بعض
احلاالت العصبية ومشاكل الصحة العقلية ،وكذلك لعالج املرضى الذين يدخلون وحدات العناية املركزة
إلصابتهم بكوفيد .19-ولذلك ،واستجابة حلاالت الطوارئ ،نشجع احلكومات على ضمان متكن التشريعات
ً
الوطنية من إتاحة املرونة في استيراد وتصدير املواد اخلاضعة للمراقبة أثناء حاالت الطوارئ ،وفقا لشروط
محددة ومع توفر التدريب الكافي للموظفني املعنيني.
ً
ويتضمن التقرير أيضا بحثا لالختالفات الهامة بني مصطلحات "اإلباحة" و"إلغاء التجرمي" و"إلغاء العقاب".
وتوفر االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات مرونة للدول في حتديد استجابات للسلوكيات املتعلقة باملخدرات،
مع مراعاة خطورة السلوك والظروف الفردية ،بوسائل منها توفير بدائل لإلدانة والعقاب ،مثل العالج وإعادة
التأهيل .ولكن الهيئة تالحظ أنه ينبغي متييز "إلغاء التجرمي" عن "إلغاء العقاب" ،وأن هذين املصطلحني
ً
ً
ال ينبغي أن يستخدما تبادليا مع مصطلح "اإلباحة" ،الذي كثيرا ما يرتبط بتنظيم وتسويق املواد اخلاضعة
ً
للمراقبة الدولية ألغراض غير طبية وغير علمية ،مما ميثل انتهاكا لالتفاقيات .وتشمل العناصر الرئيسية
لسياسة متوازنة للمخدرات مراعاة أهمية مبدأ التناسب واحترام حقوق اإلنسان.
ومن املسائل األخرى التي تتسم بأهمية كبيرة ،تزايد تأثير وسائل التواصل االجتماعي في تشجيع استعمال
العقاقير ألغراض غير طبية ،وال سيما بني الشباب .ويسلط التقرير الضوء على فرص االستفادة من انتشار
وتأثير وسائل التواصل االجتماعي لتشجيع السلوك الصحي بني الشبابُ ،وي َ
الحظ أنه ينبغي للسلطات
الوطنية أن تنظر في استثمار املزيد من املوارد والوقت لكبح اآلثار الضارة الناجمة عن بعض الرسائل
التي تبثها وسائل التواصل االجتماعي.
ً
ويتناول التقرير أيضا صنع وانتشار نظائر الفنتانيل ،التي ال تزال تدفع زيادات وفيات اجلرعات املفرطة
في بعض البلدان ،إلى جانب ضرورة أن توجه احلكومات مزيدا من االهتمام للرصد والفحص فيما يتعلق
بهذه املواد .ويعمل برنامج "غريدس" التابع للهيئة ومبادرته املتعلقة بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص
مع احلكومات الجتذاب شركاء من القطاع اخلاص من أجل منع استغالل الصناعة املشروعة في االجتار
َّ
وتشجع احلكومات على الرجوع إلى قائمة الهيئة الدولية للمواد املتصلة بالفنتانيل التي
باملواد اخلطرة.
ليس لها استخدامات مشروعة وعلى استخدام املنصة اإللكترونية لنظام اإلخطار باحلوادث التابع ملشروع
آيون من أجل اإلبالغ عن احلوادث املتعلقة بشحنات مشبوهة .ولدى الهيئة أداتان إضافيتان ميكن أن
تساعدا احلكومات في منع تسريب السالئف غير املجدولة واالجتار بها ،مبا في ذلك سالئف الفنتانيل،
وهما قائمة املراقبة اخلاصة املحدودة ونظام اإلخطار بحوادث السالئف.
وقد ظهر استمرار انتشار املواد الكيميائية غير املجدولة والسالئف املحورة املستخدمة في صنع املخدرات
غير املشروعة كأحدث التحديات ،وتدعو الهيئة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة على الصعيد العاملي ملعاجلة
هذه املسألة .وترد معلومات مفصلة عن هذا التحدي واحللول املمكنة له في تقريرنا لعام  2021بشأن
السالئف.
ويسرني أن أقدم التقرير السنوي للهيئة لعام  .2021وأحث احلكومات على دراسة وتنفيذ التوصيات التي
وردت في الفصل الرابع من التقرير ،والتي تهدف إلى حتسني تنفيذ ا تفاقيات مراقبة املخدرات ،مبا في
ذلك فيما يتعلق بضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة ألغراض مشروعة .ويجري التأكيد على أهمية
قيام سياسة املخدرات على األدلة واحترامها حلقوق اإلنسان ،في التصدي للتحديات الناشئة في مجال
مكافحة املخدرات .وباإلضافة إلى ذلك ،أود أن أنوه بالعمل الهام الذي يضطلع به املجتمع املدني من
أجل حتقيق أهداف املعاهدات ،وال سيما في امليدان ،وأتطلع إلى مواصلة التعاون ،وال سيما مع استئناف
iv

البعثات القطرية للهيئة .وتلتزم الهيئة مبواصلة تقدمي الدعم للدول األعضاء في تنفيذ املعاهدات وبالنهوض
بأهداف التنمية املستدامة في الوقت الذي يتعافى فيه املجتمع العاملي من أضرار اجلائحة.
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َّ
يتضمنها على اإلعراب عن أي
املستخدمة في هذا املنشور وال طريقة عرض املادة التي
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الفصل األول-
التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة باالجتار باملخدرات
وتأثيرها في التنمية واألمن
مقدمة
 -1تهدد التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة باالجتار
باملخدرات التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمن
في جميع بلدان العالم .وقد سبق للهيئة الدولية ملراقبة
املخدرات (الهيئة) أن درست هذه املسألة من قبل ،حيث تضمن
تقريرها السنوي لعام  1995فصال بعنوان "إعطاء املزيد من
األولوية ملكافحة غسل األموال" .فاالجتار باملخدرات ميثل أحد
أكثر األنشطة ًّ
درا للربح بالنسبة للجماعات اإلجرامية املنظمة.
وهو ال يخلف آثارا صحية ضارة على من يتعاطون املخدرات
فحسب ،بل إنه يغذي أيضا العنف وانعدام األمن وعدم
االستقرار والفساد في البلدان حيث يتم زرع املخدرات وإنتاجها
وصنعها ونقلها وتوزيعها واستهالكها .واالجتار باملخدرات ليس
سوى أحد األنشطة غير املشروعة التي تضلع فيها اجلماعات
اإلجرامية املنظمة .فهي تنشط أيضا في االجتار باألشخاص،
واالجتار باألسلحة ،والتعدين غير القانوني ،وغسل األموال،
والفساد ،وكل هذه األنشطة تكون مصحوبة مبستويات عالية من
العنف؛ مما يجعل هذه اجلماعات اإلجرامية املنظمة تشكل
تهديدا خطيرا ألمن املواطنني وازدهارهم في كافة أرجاء العالم.
ومتثل التدفقات املالية غير املشروعة التي تسعى اجلماعات
اإلجرامية املنظمة من خاللها إلى حتقيق أقصى قدر من
األرباح شريان احلياة بالنسبة جلميع جوانب االجتار؛ ولذلك
فإن احلد منها أمر أساسي للتصدي لالجتار باملخدرات عبر
العالم .وفي الوقت نفسه ،عززت العوملة تنامي حركة رؤوس
األموال واالبتكارات املالية والتكنولوجيات اجلديدة ،مثل دفع
األموال بواسطة األجهزة املحمولة والعمالت الرقمية ،مما زاد
من خطر التدفقات املالية غير املشروعة واجلرمية املنظمة
عبر الوطنية.
ً
ِّ
املخدرات العاملي  ،2021الذي يصدره
 -2ووفقا لتقرير
ِّ
باملخدرات واجلرمية (املكتب املعني
مكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية أو املكتب) ،تعاطى نحو  275مليون شخص

املخدرات في عام  ،2019وهو ما ميثل زيادة بنسبة  22في
املائة مقارنة بعام  ،2010ولوحظ أن تعاطي املخدرات قد زاد
بسرعة أكبر في البلدان النامية .وكان القنب أكثر املخدرات
استهالكا ،حيث ِّ
قدر عدد متعاطيه على مستوى العالم بنحو
 200مليون شخص في عام  .2019وخالل الفترة ،2019-2010
زاد عدد الوفيات الناجمة عن االضطرابات املرتبطة بتعاطي
املؤثرات األفيونية بنسبة  41في املائة .وفي عام  ،2020ارتفعت
الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة من املخدرات
في الواليات املتحدة األمريكية بنسبة  29,4في املائة باملقارنة
مع العام السابق لتصل إلى  93 331حالة حسب التقديرات،
مبا في ذلك  69 710حاالت تتعلق باملؤثرات األفيونية ،وكان
الفنتانيل واملؤثرات األفيونية االصطناعية املصنعة بصورة غير
مشروعة املحركني الرئيسيني لهذه الزيادة .ويعتمد االجتار
باملخدرات على الدينامية املوجودة بني العرض والطلب :فمن
أجل مكافحة آفة االجتار ،يجب على الدول أن تركز بنفس
القدر على خفض العرض والطلب على حد سواء من خالل
استراتيجيات وسياسات شاملة تشرك القطاعني العام واخلاص
واملجتمع املدني.
 -3وتقييد العرض يجعل املخدرات أكثر ندرة وتكلفة
وأقل قبوال من الناحية االجتماعية .وحتقيقا لهذه الغاية،
يجب معاجلة جميع مراحل االجتار باملخدرات (الزراعة
واإلنتاج والصنع والنقل والتوزيع والبيع وإعادة اإليرادات إلى
الوطن) .ويجب أن تبذل جهود خفض العرض على املستويات
املحلي والوطني والدولي من خالل االستفادة من القدرات
الدبلوماسية والعسكرية واالستخبارية وقدرات إنفاذ القانون
في اعتراض شحنات املخدرات واستبانة الشبكات اإلجرامية
وتقدمي املتجرين إلى العدالة .وينبغي اعتماد برامج للتنمية
البديلة مثل استبدال محاصيل الزراعة غير املشروعة
فيما يتعلق باملخدرات النباتية .ويجب أن تكون احللول
املتوازنة املتعلقة بالطلب على املخدرات وعرضها مستندة
إلى األدلة واملسؤولية املشتركةَّ ،
ألن التحديات التي تطرحها

1
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ُّ ً
دا أكثر فأكثر ،كما َّ
أن أزمة
املخدرات غيراملشروعة تزداد تعق
كوفيد 19-وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي يهددان مبفاقمة
َّ
واملهمشني والضعفاء أكثر من غيرهم.
آثارهما على الفقراء
 -4والفساد ،وال سيما من خالل الرشوة وحتويل املوارد
املشروعة ،هو في الوقت نفسه عامل متكيني ونتيجة للتدفقات
املالية غير املشروعة املرتبطة باالجتار باملخدرات واالقتصاد
غير املشروع األوسع نطاقا .فاجلماعات اإلجرامية املنظمة
تستفيد من الفساد في تعزيز أجنداتها وحتقيقها .والفساد
في حد ذاته جرمية ولكنه يؤدي أيضا إلى زعزعة الثقة
وإضعاف احلوكمة وإثقال كاهل التنمية االقتصادية وزيادة
مفاقمة عدم املساواة والفقر والفوارق االجتماعية وأزمة البيئة.
ونتيجة لذلك ،يجب استبانة الفساد والتدفقات املالية غير
املشروعة وإحباطها في جميع أنحاء العالم.

تعريف التدفقات املالية
غير املشروعة وغسل األموال
 -5تشكل التدفقات املالية غير املشروعة عامال
متكينيا حاسما لالجتار باملخدرات تستمد منه اجلماعات
َّ
وتعرف التدفقات
اإلجرامية املنظمة ثروتها وسلطتها.
ِّ
املالية غير املشروعة بأنها األموال التي اكتسبت أو حولت
أو استعملت بصورة غير قانونية والتي تعبر احلدود
الدولية ولها اخلصائص التالية( :أ) أن األفعال املتصلة بها
نفسها غير قانونية (مثل الفساد والتهرب الضريبي)؛ و/أو
(ب) أن األموال متأتية من أعمال غير قانونية (مثل االجتار
باملخدرات أو األشخاص أو املعادن أو األحياء البرية)؛ و/أو
(ج) أن األموال تستخدم ألغراض غير قانونية (مثل متويل
اجلرمية املنظمة أو اإلرهاب) .وتطور مفهوم التدفقات املالية
غير املشروعة في املجتمع اإلمنائي الدولي بوصفه مفهوما
يضم مجموعة متنوعة من املسائل املعقدة .ففي حني ارتبطت
التدفقات املالية غير املشروعة في البداية بهروب رؤوس
األموال في التسعينيات ،فإنها أصبحت تشمل اآلن أنشطة
َّ
حتول في إطارها األموال العمومية واإليرادات الضريبية
من برامج احلد من الفقر وإقامة البنى التحتية في البلدان
النامية؛ وبناء على ذلك،فإنها حتظى باهتمام متزايد باعتبارها
()1
حتديا إمنائيا رئيسيا.

فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة بها ،مع العلم بأن
تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية؛ (ج) اكتساب املمتلكات
أو حيازتها أو استخدامها مع العلم ،وقت استالمها ،بأنها
عائدات إجرامية .وينطوي غسل األموال على ثالث مراحل:
(أ) التوظيف (إدخال األموال غير املشروعة في النظام املالي
في البداية)؛ (ب) تشكيل الطبقات (عملية فصل األموال عن
مصدرها ،وغالبا ما تستخدم في ذلك شركات وهمية مجهولة
الهوية)؛ (ج) اإلدماج (تعاد األموال إلى املجرم من مصدر
شرعي ظاهريا ،مثل العقارات).
 -7وقد خضعت التدفقات املالية غير املشروعة ملزيد من
التدقيق مع الكشف عن "أوراق بنما" ()Panama Papers
في عام  ،2016و"أوراق اجلنة" ( )Paradise Papersفي عام
 ،2017و"ملفات فنسن" ( )FinCEN Filesفي عام ،2020
وأوراق باندورا ( )Pandora Papersفي عام  .2021وكشفت
تلك األوراق كيف أن املكاسب غير املشروعة تشوه النظام
املالي الدولي وتقوضه وحتول مسار األموال بعيدا عن التنمية.
وتؤدي التدفقات املالية غير املشروعة ،سواء املتأتية منها
من التهرب الضريبي أو من األنشطة اإلجرامية ،إلى ضياع
املوارد التي غالبا ما تكون هناك حاجة ماسة إليها لتمويل
املبادرات العمومية واالستثمارات احليوية .وهذا ميثل في كثير
من األحيان ،بالنسبة للبلدان النامية مجتمعة ،مئات املاليني
من الدوالرات من اإليرادات الضريبية املفقودة أو الضائعة
التي كان من املمكن لوال ذلك حتصيلها واستخدامها من
أجل تعزيز النمو االقتصادي املستدام ،وخلق فرص العمل،
واحلد من عدم املساواة والفقر ،والتصدي لتغير املناخ .وعقب
نشر أوراق باندورا ،التي كشفت عن معلومات تتعلق باآلليات
اخلارجية التي يستخدمها السياسيون وكبار املسؤولني وأكثر
من  130من أصحاب الباليني من  45بلدا حلماية أصولهم،
يجري االعتراف بزيادة شفافية الشركات باعتبارها شرطا
لتحسني النزاهة املالية .وتشكل الهياكل غير الشفافة للشركات
عقبة كبيرة أمام التحقيق في اجلرمية ومالحقتها قضائيا،
وتوفر شفافية الشركات آلية لكشف التدفقات املالية غير
املشروعة .وهناك عدد من الواليات القضائية ال يزال ُينظر
إليها كمالذات ضريبية؛ غير أن التغييرات التنظيمية املقبلة
على الصعيد الوطني ،مثلما سيناقش الحقا في الفصل ،ينبغي
أن تسهم في معاجلة حجب الهوية الذي ييسر التدفقات املالية
()2
غير املشروعة.
َّ
ويقدر أن باليني الدوالرات تغادر البلدان النامية بصورة
-8
غير مشروعة كل عام؛ وهذا االستنزاف للموارد العمومية
يقوض جهود البلدان الرامية إلى تعبئة املزيد من املوارد املحلية
من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتفق عليها دوليا
بحلول املوعد املستهدف وهوعام .2030

 -6ويعمل غسل األموال ،وهو عملية إخفاء عائدات اجلرمية
وإدماجها في النظام املالي املشروع ،على متكني التدفقات
املالية غير املشروعة .ووفقا لألحكام ذات الصلة من اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة االجتار غير املشروع في املخدرات
واملؤثرات العقلية لسنة  1988واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عبر الوطنية ،ميكن أن يشمل غسل األموال
ثالثة أفعال متميزة هي( :أ) إبدال املمتلكات أو إحالتها ،مع
العلم بأنها عائدات إجرامية؛ (ب) إخفاء أو متويه الطبيعة
احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف

 -9وفي خطة التنمية املستدامة لعام ِّ ،2030
حدد تقليص
التدفقات املالية غير املشروعة كمجال ذي أولوية من أجل بناء
مجتمعات مساملة في جميع أنحاء العالم .وتقتضي الغاية 4-16

(World Bank, "Illicit financial flows (IFFs)", 7 July 2017; and Inter� )1
national Monetary Fund, Factsheet, "The IMF and the fight against illicit
and tax avoidance related financial flows", 8 March 2021

(Elizabeth G. Silver and Catherine A. Johnson, "Anti-corruption )2
�hot topic: corporate transparency emerges as cornerstone of financial in
tegrity regulatory reforms", Vedder Price, 28 October 2021

الفصل األول -التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة باالجتار باملخدرات وتأثيرها في التنمية

من أهداف التنمية املستدامة احلد بقدر كبير من التدفقات
غير املشروعة لألموال واألسلحة ،وتعزيز استرداد املوجودات
املسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال اجلرمية املنظمة.
ويتشارك املكتب املعني باملخدرات واجلرمية مع مؤمتر األمم
املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) في رعاية املؤشر 1-4-16
املتعلق بالقيمة اإلجمالية للتدفقات املالية غير املشروعة
الداخلة واخلارجة ،وهما مكلفان بوضع إطار للقياس يوجه
البلدان في حتديد ذلك املؤشر كميا.
 -10وضمن إطار القياس هذا ،سيشمل القياس النقدي
للتدفقات املالية غير املشروعة التحويالت الدولية لرأس املال
املكتسب بصورة غير مشروعة ،ورأس املال القانوني (في
َّ
املحول على الصعيد الدولي ألغراض غير مشروعة،
األصل)
َّ
ورأس املال القانوني (في األصل) املحول بصورة غير مشروعة.
وتنقسم التدفقات املالية غير املشروعة إلى الفئتني التاليتني:
(أ) توليد الدخل ،الذي يشمل التدفقات املالية غير املشروعة
املتصلة باألسواق غير املشروعة وعملها ،والعرض والطلب عبر
الوطنيني للسلع واخلدمات غير املشروعة؛ (ب) إدارة الدخل،
التي تنطوي على استخدام تدفقات مالية غير مشروعة من
أجل إدارة اإليرادات املتأتية من األنشطة غير املشروعة وترتبط
بأمناط االستهالك واالستثمار اخلاصة باجلهات الفاعلة غير
املشروعة.
 -11وتنشأ التدفقات املالية غير املشروعة أساسا في
املجاالت األربعة التالية:
(أ) املمارسات الضريبية والتجارية غير املشروعة (اإلمعان
في التهرب الضريبي ،املمارسات الضريبية والتجارية غير
املشروعة)؛
(ب) األسواق غير القانونية (االجتار باملخدرات أو األسلحة
أو األحياء البرية ،التعدين غير القانوني ،تهريب املهاجرين،
تهريب السلع)؛
(ج) الفساد (الرشوة ،االختالس ،إساءة استغالل الوظائف،
املتاجرة بالنفوذ ،اإلثراء غير املشروع)؛
(د) اجلرمية (االختطاف ،االسترقاق واالستغالل ،االجتار
باألشخاص ،االستغالل اجلنسي ،االبتزاز ،النهب ،السطو،
السرقة ،متويل اإلرهاب).

التدفقات املالية غير املشروعة
وآليات غسل األموال
 -12يشكل توليد الدخل هدفا رئيسيا للجماعات اإلجرامية
املنظمة :فالتمويل هو مبثابة األكسجني بالنسبة للشبكات
اإلجرامية ،وهي تستمد قوتها من ثروتها وتستخدمها لرشو
املنافسني وامليسرين و/أو املسؤولني احلكوميني واألمنيني
وإشراكهم .وال غنى عن التمويل لدعم وإدامة قيادة اجلماعات
اإلجرامية املنظمة وسيطرتها ،وأفرادها ،وأسلحتها ،واتصاالتها،
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ووسائلها اللوجستية ،وعملياتها .ولهذا السبب ،فإن اتباع مسار
األموال وتعطيل التدفقات املالية غير املشروعة ميكن أن يعيق
هذه اجلماعات.
 -13وتعتمد التدفقات املالية غير املشروعة على آليات
مختلفة لغسل األموال من أجل حتويل األموال وإخفائها ،كما
هو موضح في األطر  1و 2و 3و 4أدناه .ومن خالل هذه
اآلليات ،يحاول املجرمون إخفاء عائدات أو مصادر أو طبيعة
أنشطتهم غير املشروعة .وتشمل اآلليات املستخدمة لغسل
األموال النظام املصرفي ،وسعاة نقل األموال ،وتهريب املبالغ
النقدية الكبيرة ،ومقدمي خدمات األموال ،ونظم التحويالت
البديلة (مثل احلوالة) ،ومستودعات القيمة ،وغسل األموال
القائم على التجارة ،والدفع بواسطة األجهزة املحمولة
أو اإلنترنت ،والعمالت املشفرة ،واملنظمات غير الربحية،
()3
والعقارات والشركات الوهمية.
اإلطار  -1ملفات "فنسن"
ال تزال املصارف التقليدية متثل آليات مفضلة لغسل األموال .فعلى سبيل
املثال ،اعترف مصرف  HSBCفي عام  2012بغسل  881مليون دوالر من
عائدات املخدرات لصالح كارتل سينالوا املكسيكي بني املكسيك والواليات
املتحدة األمريكية .ورفض املدعون العامون طلب توجيه اتهام للمصرف،
لكنهم سمحوا بدال من ذلك ملصرف  HSBCبأن يدفع تسوية قيمتها
 1,92بليون دوالر وأن يخضع خلمس سنوات من املراقبة ،ترصد
خاللها هيئة مراقبة عينتها املحكمة اجلهود التي يبذلها ملنع
غسل األموال .وبعد هذا الكشف ،أسفر حتقيق أجراه على مدى
ً
 16شهرا االحتاد الدولي للصحفيني االستقصائيني وأخبار "بزفيد"
( )BuzzFeed Newsمع  108شركاء إعالميني آخرين عن إصدار ملفات
"فنسن" وأظهرت هذه امللفات ،التي بحثت أنشطة املؤسسات املالية
التقليدية ،أنه على الرغم مما ُيزعم من االمتثال وعلى الرغم من
نظم مكافحة غسل األموال املكلفة بحماية املنظومات املالية ،تواصل
املصارف تقدمي اخلدمات للمجرمني املزعومني ،ومنظمي خطط
االحتيال الهرمي (بونزي) ،والشركات الوهمية املرتبطة بأموال منهوبة
من احلكومات ،والوسطاء املاليني لتجار املخدرات .وهذا يبرز استمرار
مشكلة تواطؤ أكبر املؤسسات املالية في حركة التدفقات املالية غير
املشروعة وغسلها.

 -14وتفيد التقارير بأن نحو  60في املائة من الشبكات
اإلجرامية النشطة في االحتاد األوروبي متورطة في الفساد ،وأن
نحو  40في املائة منها تنشط في االجتار باملخدرات ،ألن إنتاج
املخدرات واالجتار بها ال يزاالن ميثالن أكبر نشاط إجرامي في
االحتاد األوروبي .فاملجرمون يجنون باليني اليوروات ويغسلونها
سنويا ،وقد سبق أن استهني بحجم أنشطة غسل األموال في
االحتاد األوروبي ودرجة تعقدها .وقد أنشأ ممارسو غسل
األموال املحترفون نظاما ماليا سريا موازيا وهم يستخدمون
أية وسيلة الختراق وتقويض اقتصادات أوروبا ومجتمعاتها.
وتستخدم أكثر من  80في املائة من الشبكات اإلجرامية الناشطة
في االحتاد األوروبي هياكل جتارية قانونية ألنشطتها اإلجرامية.
وعالوة على ذلك ،فإن جميع األنشطة اإلجرامية تقريبا تضم
ً
اآلن مكونا سيبرانيا ،وقد هاجرت العديد من اجلرائم بكامل
(Celina B. Realuyo, "Leveraging financial intelligence to counter )3
transnational threat networks in the Americas", Diálogo Digital Military
Magazine, 3 April 2019
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عناصرها نحو اإلنترنت .ويستغل املجرمون االتصاالت املشفرة
للتواصل فيما بينهم ويستخدمون وسائل التواصل االجتماعي
وخدمات املراسلة الفورية للوصول إلى جمهور أوسع والترويج
()4
للسلع غير القانونية.
اإلطار " -2رجال القش"
تعد الكارتالت املكسيكية من بني أغنى وأقوى اجلماعات اإلجرامية
املنظمة في العالم .وهي متارس االجتار باملخدرات وتهريب املهاجرين
وتلجأ إلى أساليب مختلفة لنقل أموالها وغسلها .وبينما تواصل
الكارتالت ممارسة تهريب املبالغ النقدية الكبيرة عبر احلدود ،فهي
ً
تلجأ أيضا إلى شركات وهمية من أجل غسل ماليني الدوالرات من
خالل مخططات معقدة تنطوي على معامالت مالية وطنية ودولية.
َ
ويستخدم املجرمون
"رجال القش" ( )straw menمن أجل إنشاء
كيانات تشمل الشركات العقارية ومحالت املجوهرات واخلدمات
االستشارية ،كجزء من شبكة لغسل األموال تشمل أيضا ربات البيوت
والطالب وموظفي املصارف.
وفي عام  ،2014كشفت وحدة االستخبارات املالية املكسيكية أربع
شركات أرسلت وتلقت موارد بهدف إخفاء مصدر تلك املوارد
ووجهتها .وقد أجرت جميع هذه الشركات معامالت ال تتطابق مع
إقراراتها الضريبية .وأنشئت الشركات األربع في نفس اليوم من عام
 2012وكان لها نفس العنوان ونفس املمثل القانوني ،الذي تبني أنه
من "رجال القش".
وبعد أن بدأت الوحدة حتقيقا في مخطط أكثر تعقدا لغسل األموال،
وجدت أن الشركات األربع الوهمية تلقت وحولت  3 523,2مليون بيزو
مكسيكي في أقل من سنتني .ووجد أن هذه الشركات مرتبطة بثالث
(أ)
شركات أخرى يجري التحقيق بشأنها لتعاونها مع كارتل سينالوا.
(أ) Zorayda Gallegos, "Mexican drug cartels used these shell companies
.to launder money" El Universal (Mexico City), 6 June 2020

 -15وتستخدم الشبكات غير املشروعة ،مبا فيها اجلماعات
اإلجرامية واإلرهابية ،نوعا من النظم املصرفية غير الرسمية
أو البديلة لتحويل األموال ،يعرف باسم احلوالة ،من أجل نقل
موجوداتها بسبب الطابع غير الشفاف واملائع لهذا النظام .واحلوالة
نظام وساطة يعود إلى عدة قرون ويقوم على الثقة .ويستخدم
في جميع أنحاء جنوب آسيا والعالم العربي وأيضا في أجزاء
من أفريقيا وأوروبا والقارة األمريكية .وتستخدمه ثقافات مختلفة
كثيرة ،ولكن حتت مسميات مختلفة :كثيرا ما تستخدم كلمة
"احلوالة" كمصطلح جامع لهذه النظم في املناقشات املتعلقة بتمويل
اإلرهاب وغسل األموال .ويسمح نظام احلوالة للعمالء والوسطاء
(املعروفني باسم احلواالدار) بنقل األموال أو القيمة دون حتريكها
ماديا ،وغالبا ما يكون ذلك في مناطق من العالم حيث يكون
حضور املصارف واملؤسسات الرسمية األخرى ضئيال أو منعدما
أو في البلدان التي لديها لوائح تنظيمية مالية ضعيفة .ويقوم
احلواالدار بترتيب نقل واستالم األموال أو األصناف ذات القيمة
املكافئة وتسوية املعامالت عن طريق التجارة والنقد والتسوية
الصافية على مدى فترة طويلة من الزمن .وهناك ثالثة أنواع
رئيسية من احلواالدار وغيرهم من مقدمي اخلدمات املماثلة الذين
يعملون في جميع أنحاء العالم على النحو التالي( :أ) احلواالدار
(ذوو الشرعية) التقليديون وغيرهم من مقدمي اخلدمات املماثلة؛
(Europol, Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021: A )4
�Corrupting Influence–The Infiltration and Undermining of Europe’s Econo
my and Society by Organised Crime (Luxembourg, Publications Office of
).the European Union, 2021

(ب) احلواالدار التقليديون الهجينون (املتواطئون عن غير قصد
أحيانا)؛ (ج) احلواالدار اجلناة (املتواطئون) )5(.وأفيد بأن مرتكبي
الهجوم اإلرهابي الذي وقع في مومباي في تشرين الثاني/
نوفمبر  2008اعتمدوا على معامالت قائمة على احلواالت
لتمويل عملياتهم )6(.وفي أفغانستانَّ ،يسر نظام احلوالة التقليدي
انتشار جتارة العقاقير األفيونية .وكان الطابع غير الرسمي
لهذا النظام عامال رئيسيا في تعميق وتوسيع نطاق االقتصاد
غير الرسمي للبلد وغسل أموال املخدرات ،إلى درجة أن
 100في املائة من سيولة احلواالت كانت مرتبطة باملخدرات
في أوقات معينة من السنة في بعض املقاطعات .ومنذ أوائل
القرن احلادي والعشرين ،كانت أموال املخدرات تشق طريقها
إلى االقتصاد املشروع من خالل زيادة الطلب الكلي على سلع
()7
االستهالك املعمرة وغير املعمرة والعقارات وتشييد املباني.
 -16ويبرز الفضاء السيبراني والعمالت املشفرة كجبهات
جديدة للجماعات اإلجرامية املنظمة التي تتنازع لفرض
سيطرتها على األسواق اإلجرامية الواسعة للمخدرات واألسلحة
واجلنس واألشخاص .وبغية اقتفاء أثر استخدام البيتكوين
وغيره من العمالت املشفرة املصممة من أجل إخفاء هوية
املستخدمني ،وضعت حكومة املكسيك قانونا جديدا في عام
 2018يلزم جميع منصات تداول العمالت الرقمية املسجلة
باإلبالغ عن التحويالت التي تفوق  56 000بيزو مكسيكي
( 2 830دوالرا أمريكيا) .ويتزايد استخدام البيتكوين لغسل
األموال ،ال سيما بني عصابات املخدرات مثل كارتل "Jalisco
 "New Generationوكارتل سينالوا ،وفقا للسلطات في املكسيك
والواليات املتحدة .ويعتقد أن الكارتالت املكسيكية تغسل ما
يقدر بـ  25بليون دوالر سنويا في املكسيك وحدها .ومن
أجل عدم جتاوز عتبة املعامالت املصرفية التي تثير الشك،
وهي  7 500دوالر ،يقسم املجرمون أموالهم غير املشروعة عادة
إلى مبالغ صغيرة ويودعونها في حسابات مصرفية مختلفة،
وهي تقنية تعرف باسم جتزئة اإليداعات " ،"smurfingثم
يستخدمون هذه احلسابات لشراء سلسلة من املبالغ الصغيرة
من عملة البيتكوين عبر اإلنترنت ،مما يحجب أصل املال
ويسمح لهم بالدفع لشركائهم في مناطق أخرى في العالم.
ووفقا إلدارة مكافحة املخدرات بالواليات املتحدة ،فإن
اجلماعات اإلجرامية املنظمة املكسيكية والكولومبية على حد
سواء تزيد من استخدام العمالت االفتراضية بسبب اإلمكانية
()8
التي تتيحها بعدم الكشف عن الهوية وسرعة املعامالت.
 -17وما زالت مناطق التجارة احلرة ومؤسسات األلعاب واملقامرة
ُ
تستخدم في غسل األموال القائم على التجارة من أجل غسل األموال
غير املشروعة .وتعمل النظم القائمة على التجارة كوسيلة موازية
(Financial Action Task Force, The Role of Hawala and Other Similar )5
Service Providers in Money Laundering and Terrorist Financing (Paris,
).2013
(Animesh Roul, "Lashkar-e-Taiba’s financial network targets India )6
).from the Gulf States" Terrorism Monitor, vol. 7, No. 19 (July 2009
(Christopher Ward and William Byrd, Afghanistan’s Opium Drug )7
Economy, South Asia Poverty Reduction and Economic Management
Working Paper Series, No. SASPR-5 (Washington, D.C., World Bank,
).2004
(Diego Oré, "Latin American crime cartels turn to cryptocurren� )8
.cies for money laundering", Reuters, 8 December 2020

الفصل األول -التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة باالجتار باملخدرات وتأثيرها في التنمية

لنقل األموال والقيمة في جميع أنحاء العالم .ومبا أن نظما مثل
احلوالة والسوق السوداء لصرف البيزو واستخدام السلع األساسية
مثل الذهب واملاس ال ينطبق عليها كثير من شروط اإلبالغ املالي،
فإنها تشكل حتديات هائلة بالنسبة لكيانات إنفاذ القانون .وغالبا ما
تستند هذه النظم ببساطة إلى تغيير مستندات الشحن أو الفواتير،
ُ
وبالتالي التكشف في كثير من األحيان ما لمتعمل كيانات إنفاذ القانون
في مختلف الواليات القضائية معا من أجل تبادل املعلومات
ومقارنة الوثائق .وتطلب اإلمارات العربية املتحدة اآلن من
احلواالدار ومقدمي خدمات حتويل األموال غير الرسميني
التسجيل رسميا لدى مصرفها املركزي .وقد كشفت الشبكة
املتنامية لوحدات الشفافية التجارية ،التي تعمل على مكافحة
هذه الطريقة في غسل األموال ،عن نطاق غسل األموال عبر
الوطني باالعتماد على التجارة من خالل رصد التجارية مثل تعمد
إصدار فواتير متدنية أو عالية القيمة على نحو مفرط ،وهي عملية
ميكن أن تشكل مؤشرا قويا لغسل األموال القائم على التجارة.
اإلطار  -3منوذج فانكوفر
تستخدم الكازينوهات (أو نوادي القمار) والعقارات لغسل األموال .ومن
الطرائق التي تستخدم فيها هذه الوسائل طريقة تعرف باسم منوذج
فانكوفر .وتبدأ العملية في الصني ،حيث متنع الضوابط املفروضة على
العملة املواطنني من إخراج أكثر من  50 000دوالر من البالد.
ولاللتفاف على هذا التقييد ،يدخل املواطنون الصينيون األثرياء في
ترتيبات مع عصابات إجرامية محلية لها صالت بفانكوفر في مقاطعة
كولومبيا البريطانية بكندا .ويحول املواطنون األموال الى حسابات
مصرفية خاضعة لسيطرة العصابات اإلجرامية في الصني قبل السفر
الى فانكوفر حيث يزودهم شركاء املجرمني بأموالهم بالدوالر الكندي.
َّ
وقد تكون هذه الدوالرات عبارة عن أرباح تأ تت من بيع السالئف
الكيميائية أو الفنتانيل.
وتغسل األموال بعد ذلك عن طريق املقامرة في الكازينوهات .فاملواطنون
الصينيون يرتادون الكازينوهات في فانكوفر ويبادلون أموالهم برقائق
الكازينو ويقومون بسلسلة من الرهانات املنخفضة القيمة قبل مبادلة
الرقائق مرة أخرى بالدوالر الكندي الذي يصبح آنذاك "نظيفا" من
اآلثار التي تدل على أصله اإلجرامي غير املشروع .وتستثمر العائدات
مرة أخرى في احلصول على إمدادات الفنتانيل من جانب العصابات
اإلجرامية أو في العقارات في كولومبيا البريطانية من جانب املواطنني
الصينيني أنفسهم ،الذين ميكنهم بفضل هذه العملية جتنب التدقيق
من اجلهات الرقابية التنظيمية الصينية ومصالح الضرائب الصينية.
وكان لتدفق املواطنني األجانب الذين يشترون العقارات في فانكوفر
بأموال مغسولة تأثير على املدينة ،مما تسبب في ارتفاع أسعار املساكن
(أ)(،ب)
إلى مستويات ال ميكن حتملها بالنسبة ملعظم السكان املحليني.
(أ) Comply Advantage, "Money laundering: the Vancouver model”,
7 January 2020 and Sam Cooper, "How Chinese gangs are laundering drug
.money through Vancouver real estate", Global News, 19 April 2018
(ب) Peter M. German, Turning the Tide: An Independent Review of
�Money Laundering in B.C. Real Estate, Luxury Vehicle Sales and Horse Rac
).ing, Dirty Money Report, part 2 (March 2019

 -18والتدفقات املالية غير املشروعة املتأتية من االجتار
باملخدرات ال متول اجلرمية فحسب ،ولكنها تدعم اإلرهاب
أيضا .وتعتمد اجلماعات اإلرهابية بشكل متزايد على اجلرمية
لتمويل منظماتها؛ ويعرف ذلك بالتقارب بني اإلرهاب واجلرمية.
واالجتار باملخدرات نشاط مربح للغاية ُّ
يدر باليني الدوالرات
من األرباح التي ميكن للمنظمات اإلرهابية االستفادة منها

واألمن  5

بسهولة .وتختلف العالقات بني املنظمات اإلرهابية الدولية
واالجتار باملخدرات اختالفا كبيرا من منظمة إلى أخرى .ففي
كولومبيا ،حافظت القوات املسلحة الثورية الكولومبية-اجليش
الشعبي على استمراريتها من خالل االجتار بالكوكايني لعدة
عقود .وكان هدف هذه اجلماعة هو اإلطاحة بالنظام القائم في
كولومبيا واستبداله بديكتاتورية اشتراكية .ونفذت هذه القوات،
في محاولة منها لزعزعة استقرار حكومة كولومبيا ،عمليات
تفجير وابتزاز وعمليات اغتيال انتقائية وعمليات اختطاف
ومواجهات مسلحة مع الشرطة والقوات العسكرية الكولومبية.
غير أن األرباح التي ُّ
تدرها جتارة املخدرات كانت هي املصدر
()9
الرئيسي لتمويلها.
 -19ومن وجهة نظر تاريخية ،كانت أفغانستان مصدرا رئيسيا
للهيروين على الصعيد العاملي .وقد أشار املكتب املعني باملخدرات
واجلرمية إلى أن أفغانستان هي مصدر لــ 85في املائة على
األقل من الهيروين في العالم .وكذلك يشير ارتباط حركة طالبان
باقتصاد األفيون إلى وجود عالقة ترابط بني االجتار باملخدرات
واإلرهاب .وبني عامي  2000و ،2015عندما كانت طالبان تستفيد
من االجتار باملخدرات وتسيطر بشكل أكبر على املناطق التي يزرع
فيها خشخاش األفيون في أفغانستان ،كانت مسؤولة أيضا عن
 73في املائة من جميع الوفيات املتصلة باإلرهاب في أفغانستان،
وعن حوالي  13في املائة من جميع الوفيات املتصلة باإلرهاب
في جميع أنحاء العالم )10(.وبينما تسعى حركة طالبان إلى توسيع
وتعزيز نطاق السيطرة على إنتاج املخدرات وصنعها واالجتار
بها بصورة غير مشروعة ،فإن التكاليف النسبية للهيروين
ً
ً
وامليثامفيتامني جعلت من األخير تنويعا جذابا ،حيث أصبح
امليثامفيتامني أكثر ربحية من الهيروين .ويقال إن طالبان تكسب
ً
حوالي  3باليني دوالر سنويا من االجتار باألفيون والهيروين.
وميكن ألسواق امليثامفيتامني اآلخذة في التطور أن جتعل االجتار
باملخدرات في أفغانستان أكثر ربحا.

التقديرات العاملية لنطاق التدفقات
املالية غير املشروعة وطبيعتها
 -20يشكل قياس حجم ونطاق التدفقات املالية غير املشروعة
املرتبطة باالجتار باملخدرات حتديا هائال ،حيث إن تقديرات
ُ
هذه التدفقات تستنبط من البيانات املتعلقة بزراعة املحاصيل،
ومشتريات السالئف الكيميائية ،وإمكانية إنتاج املخدرات
بصورة غير مشروعة ،وضبطيات املخدرات من جانب كيانات
إنفاذ القانون ،وتقديرات مبيعات اجلملة والتجزئة ،ومعدالت
االستهالك ،من بني أمور أخرى .ومن الصعب قياس التدفقات
املالية غير املشروعة الداخلة واخلارجة بدقة فيما يتعلق
ببلد معني.

(Steven C. McCraw, Assistant Director, Office of Intelligence, Fed� )9
�eral Bureau of Investigation, testimony before the Senate Judiciary Com
.mittee, Washington, D.C., 20 May 2003
(UNODC Education for Justice University Module Series, Organ� )10
ized crime/counter-terrorism, Module 16: Linkages between organized
".crime and terrorism, "Terrorism and drug trafficking: key facts
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 -21وفي تقرير صدر في عام  2011استنادا إلى حتليل
جتميعي للتقديرات املتاحة ،اعتبرت األمم املتحدة أن املبلغ املتاح
لغسل األموال من خالل النظام املالي كان يعادل  2,7في املائة
(من  2,1إلى  4في املائة) من الناجت املحلي اإلجمالي العاملي،
أو  1,6تريليون دوالر ،في عام  .2009ولو أخذت في االعتبار
فقط التدفقات املرتبطة باالجتار باملخدرات وغيرها من األنشطة
اإلجرامية املنظمة عبر الوطنية ،لكانت العائدات ذات الصلة تعادل
نحو  650بليون دوالر سنويا في العقد األول من األلفية اجلديدة،
أي ما يعادل  1,5في املائة من الناجت املحلي اإلجمالي العاملي ،أو
 870بليون دوالر ،في عام  .2009ومثلت املخدرات نحو  20في
املائة من مجموع العائدات اإلجرامية (من  17إلى  25في املائة)،
ونحو نصف عائدات اجلرمية املنظمة عبر الوطنية ،وما بني 0,6
و 0,9في املائة من الناجت املحلي اإلجمالي العاملي .وتتمثل طريقة
القياس في( :أ) حساب املكاسب املالية املتأتية من األنشطة
اإلجرامية عبر الوطنية على مختلف املستويات دون اإلقليمية؛
(ب) تقدير املبالغ املالية التي تولدها األنشطة اإلجرامية عبر
الوطنية في مختلف املناطق دون اإلقليمية والتي تدخل النظام
املالي؛ (ج) تقدير املبالغ التي تعبر احلدود ألغراض غسل األموال،
مما يجسد احلجم الفعلي للتدفقات املالية غير املشروعة عبر
()11
الوطنية املتأتية من عائدات اجلرمية عبر الوطنية.
 -22وفي عام ِّ ،2014
قدر أن قيمة السوق العاملية لالجتار
باملخدرات تتراوح بني  426بليون دوالر و 652بليون دوالر .وميثل
ذلك نحو ثلث مجموع إيرادات اجلرمية عبر الوطنية ،التي تقدر
()12
مبا يتراوح بني  1,6تريليون دوالر و 2,2تريليون دوالر سنويا.
 -23وفي الواليات املتحدة ،بلغ اإلنفاق على القنب والكوكايني
والهيروين وامليثامفيتامني ما يقرب من  150بليون دوالر في عام
 ،2016وتتأتى نسبة كبيرة من هذا اإلنفاق من احلصة الصغيرة
من األشخاص الذين يتعاطون املخدرات على أساس يومي أو
شبه يوميَّ .
وقدر الباحثون أن إجمالي األموال املنفقة على
تلك العقاقير املخدرة األربعة بني عامي  2006و 2016تراوح
بني  120و 145بليون دوالر سنويا .وعلى سبيل املقارنةِّ ،
قدر
اإلنفاق على الكحول في الواليات املتحدة مببلغ  158بليون دوالر
()13
في عام .2017
 -24وحجم االقتصاد غير القانوني القائم على األفيونيات في
أفغانستان كبير مقارنة بحجم اقتصادها املشروع .وهذا البلد
هو املنتج األول لألفيونيات غير املشروعة في العالم ،وهو يشكل
مصدرا ألكثر من  80في املائة من اإلنتاج العاملي غير املشروع
لألفيون .وعلى الرغم من تناقص اإليراد اإلجمالي غير املشروع
القتصاد األفيونيات األفغاني مبقدار الثلثني من مبلغ يتراوح
بني  4,1و 6,6باليني دوالر في عام  2017إلى مبلغ يتراوح بني
 1,2و 2,2بليون دوالر في عام  ،2018ال يزال هذا اإليراد ميثل
(UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug )11
Trafficking and Other Transnational Organized Crimes, Research report
).(Vienna, 2011
(Channing May and Christine Clough, Transnational Crime and )12
the Developing World (Washington, D.C., Global Financial Integrity,
).2017
(Gregory Midgette and others, What America’s Users Spend on Illegal )13
).Drugs, 2006–2016 (Santa Monica, California, RAND Corporation, 2017

نسبة ما بني  6و 11في املائة من الناجت املحلي اإلجمالي لهذا
البلد ويتجاوز قيمة صادراته املشروعة من السلع واخلدمات
ً ()14
املسجلة رسميا.

التدفقات املالية غير املشروعة والفساد
 -25تشمل العوامل التي تسهم في التدفقات املالية غير
املشروعة والفساد ضعف اإلرادة السياسية ،وعدم فعالية
املؤسسات ،ونقص آليات مكافحة غسل األموال .وميثل استرداد
املوجودات أحد اإلجراءات التي تتخذها احلكومات من أجل
التصدي لهذه املشكلة .وحتقيقا لهذه الغاية ،يلزم ضمان
إنفاذ متسق من أجل دعم اإلصالحات التشريعية واملؤسسية
الرامية إلى التصدي للفساد ومنعه .وعلى سبيل املثال :في عام
 ،2020أقرت قيرغيزستان استراتيجية ملكافحة الفساد للفترة
 ،2024-2021تتضمن خططا لتحسني عمليات إعادة املوجودات
املسروقة إلى الوطن ،واعتمدت حكومة موزامبيق مشروع قانون
جديد السترداد املوجودات ،فضال عن أرقام حسابات وحيدة
ليستخدمها األفراد في املصارف على الصعيد الوطني .وفي عام
 2020أيضا ،أصدرت أفغانستان لوائح تنظيمية تنفذ مصادرة
املوجودات في قضايا الفساد في أول الئحة السترداد املوجودات
في هذا البلد .وفي تشرين األول/أكتوبر من ذلك العام ،أعلن
املسؤولون في أفغانستان أنهم منعوا حتويل مبلغ  1,6مليون دوالر
()15
على نحو غير قانوني على مدى األشهر األربعة السابقة.
اإلطار  -4التحقيق بشأن قضية
الفا جاتو ("غسيل السيارات")
بدأ التحقيق في الفساد وغسل األموال في البرازيل في إطار قضية
الفا جاتو ("غسيل السيارات") في عام  ،2014ورمبا شكل ذلك أشهر
قضية فساد كبير في سياق الشركات الكبيرة والشركات التي تسيطر
عليها احلكومة ومشاريع األشغال العمومية .فقد كشف ما اتخذ
شكل حتقيقات في غسل األموال في البداية عن وجود فساد على
أعلى مستويات حكومة البرازيل وفي الشركات ،مبا فيها الشركات
اململوكة للدولة ،التي عرضت رشاوى مقابل احلصول على عقود في
البرازيل وخارجها .ووفقا ملكتب املدعي العام ،بحلول تشرين األول/
أكتوبر  ،2018أسفر التحقيق عن أكثر من  200إدانة بجرائم من بينها
الفساد ،وإساءة استخدام النظام املالي الدولي ،واالجتار باملخدرات،
وغسل األموال .كما تورطت في هذه القضية أكثر من اثنتي عشرة
شركة أخرى والعديد من الزعماء األجانب اآلخرين .وأدى التحقيق
إلى إعادة حوالي  800مليون دوالر إلى البرازيل وأفضى إلى إجراء
(أ)
حتقيقات فرعية في جميع أنحاء العالم.
(أ) Amelia Cheatham, "Lava Jato: see how far Brazil’s corruption
.probe reached", Council on Foreign Relations, 19 April 2021

 -26وتشمل األنشطة اإلجرامية املنظمة الرئيسية في
االحتاد األوروبي اجلرائم السيبرانية واالجتار باملخدرات.
وتشمل اخلصائص الرئيسية للجرمية املنظمة في االحتاد
األوروبي الفساد ،واختراق واستغالل هياكل األعمال التجارية
.342

ِّ
املخدرات لعام  ،)E/INCB/2020/1( 2020الفقرة
( )14تقرير الهيئة الدولية ملراقبة

(United States, Department of State, Department of State, Bureau for )15
International Narcotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics
).Control Strategy Report, vol. I, Drug and Chemical Control (March 2021

الفصل األول -التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة باالجتار باملخدرات وتأثيرها في التنمية

القانونية جلميع أنواع النشاط اإلجرامي ،ووجود نظام مالي
مواز يسمح للمجرمني بالتحرك واستثمار أرباحهم.
سري
ٍ
واتساع نطاق اجلرمية اخلطيرة واملنظمة وتطورها في االحتاد
األوروبي واآلثار املحتملة الطويلة األجل جلائحة كوفيد،19-
التي قد تهيئ الظروف املثالية لتنامي اجلرمية في املستقبل،
أمران مثيران للقلق .وتسعى الشبكات اإلجرامية إلى استغالل
األزمة غير املسبوقة التي يواجهها االحتاد األوروبي نتيجة
لهذه اجلائحة من خالل استهداف املواطنني واملنشآت التجارية
واملؤسسات العمومية على حد سواء .واجلماعات اإلجرامية
املنظمة محترفة وقابلة للتكيف بدرجة كبيرة ،كما َّتبين أثناء
()16
اجلائحة ،وينشط  70في املائة منها في أكثر من ثالثة بلدان.
 -27وترحب الهيئة بإصدار معهد األمم املتحدة األقاليمي
ألبحاث اجلرمية والعدالة سلسلة من الدراسات بشأن
التدفقات املالية غير املشروعة واسترداد املوجودات )17(.وتسلط
هذه الدراسات ،التي تشمل أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا وتونس
وجمهورية مولدوفا وجورجيا وليبيا ،الضوء على اإلجراءات
الرئيسية التي يتعني اتخاذها للتصدي للتدفقات املالية غير
املشروعة ،مبا في ذلك القطاعات داخل البلدان التي ينبغي أن
ُ
تمنح األولوية للتصدي للفساد املالي وأنواع اجلرائم التي ينبغي
استهدافها .وتبرز احلاجة إلى ضبط ومصادرة املوجودات
املرتبطة بالفساد واجلرمية املنظمة على نحو فعال ومجد.

تأثير التدفقات املالية غير املشروعة
على حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 -28تسهم التدفقات املالية غير املشروعة في اجلرمية
والفساد وتشويه االقتصاد وهي متثل أحد العوامل الرئيسية
التي تعيق التنمية املستدامة .وميكن أن يكون لها تأثير مباشر
على قدرة بلد ما على جمع موارده اخلاصة واالحتفاظ بها
وتعبئتها من أجل متويل التنمية املستدامة .ويشير عدد كبير
من قرارات مجلس األمن إلى أشكال اجلرمية ،وكلف املجلس
بالتصدي للتدفقات واألسواق املرتبطة باجلرمية .فاجلرمية
املنظمة تقوض السلم واألمن والتنمية على نحو متزايد.
 -29وفي السنوات األخيرة ،تسارعت االلتزامات الدولية
باحلد من االجتار باملخدرات والتصدي على وجه السرعة
ُ
ِّ
وتفصل اتفاقية سنة 1988
للتدفقات املالية غير املشروعة.
َ
َّ
االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  1961بصيغتها املعدلة
َ
ببروتوكول سنة  1972واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة ،1971
في هذا الصدد .وتنص املادة  3من اتفاقية سنة  ،1988املتعلقة
باجلرائم واجلزاءات ،على أن يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير
لتجرمي األفعال التالية في إطار قانونه الداخلي في حال
ارتكابها عمدا :إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية ،أو صنعها،
أو استخراجها ،أو حتضيرها ،أو عرضها ،أو عرضها للبيع،
أو توزيعها ،أو بيعها ،أو تسليمها بأي وجه كان ،أو السمسرة
فيها ،أو إرسالها ،أو إرسالها بطريق العبور ،أو نقلها ،أو
(.Europol, Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021 )16
( )17ميكن االطالع عليها على الرابط.www.unicri.it/publications :

واألمن  7

استيرادها ،أو تصديرها .وتتناول املادة  ،5املتعلقة باملصادرة،
عائدات هذه اجلرائم وتنص على أن يتخذ كل طرف ما قد
يلزم من تدابير للتمكني من مصادرة ما يلي( :أ) املتحصالت
املستمدة من اجلرائم املنصوص عليها في الفقرة  1من املادة
 3أو األموال التي تعادل قيمتها قيمة املتحصالت املذكورة؛
(ب) املخدرات واملؤثرات العقلية واملواد واملعدات أو غيرها
من الوسائط املستخدمة ،أو التي يقصد استخدامها ،بأية
كيفية ،في ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها في الفقرة  1من
املادة  .3كما تنص املادة  5على أن يتخذ كل طرف أيضا
ما قد يلزم من تدابير لتمكني سلطاته املختصة من حتديد
املتحصالت أو األموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من
املشار إليها في الفقرة  1من نفس املادة ،ومن اقتفاء أثرها،
وجتميدها أو التحفظ عليها ،بقصد مصادرتها في النهاية.
ُ
تقدمي املجرمني وجتار املخدرات ومموليهم إلى العدالة
وميثل
ً
ومصادرة موجوداتهم أهدافا هامة التفاقية سنة  ،1988التي
تشكل إطارا للقوانني الوطنية في جميع أنحاء العالم.
 -30وتوفر خطة عمل أديس أبابا للمؤمتر الدولي الثالث
لتمويل التنمية إطارا عامليا للتمويل ولتعبئة وتوفير املوارد
والتكنولوجيات والشراكات الالزمة للتنمية املستدامة .وفي هذه
اخلطة ،حتث الدول األطراف جميع البلدان على التصديق على
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالنضمام إليها .وتعرب
عن تأييدها ملبادرة استرداد املوجودات املسروقة ،وتتعهد
مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وتلتزم بضمان التنفيذ
الفعال اتفاقية اجلرمية املنظمة .وباملثل ،فالغايات الواردة في
إطار الهدفني  16و 17من أهداف التنمية املستدامة تشمل
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان
تكافؤ فرص وصول اجلميع إلى العدالة؛ واحلد بصورة كبيرة من
التدفقات غير املشروعة لألموال واألسلحة بحلول عام 2030؛
واحلد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما؛
وإنشاء مؤسسات َّ
فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع
املستويات؛ و تعزيز تعبئة املوارد املحلية ،بوسائل تشمل تقدمي
الدعم الدولي إلى البلدان النامية؛ وتعزيز استقرار االقتصاد
الكلي على الصعيد العاملي؛ وتعزيز اتساق السياسات من أجل
حتقيق التنمية املستدامة؛ واحترام الهامش السياساتي وهامش
القيادة اخلاصني بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على
الفقر وحتقيق التنمية املستدامة.
 -31وللتدفقات املالية غير املشروعة أثر ضار على
التنمية ،وال سيما في أفريقيا .وهي تكلف الدول األفريقية
 88,6بليون دوالر سنويا؛ وهذا يعادل تقريبا  3,7في املائة
من الناجت املحلي اإلجمالي للقارة )18(.ومن شأن ردع هذه
ِّ
التدفقات املالية غير املشروعة أن ميكن الدول األفريقية من
حشد موارد محلية أكبر .ولذلك ،ينبغي للبلدان األفريقية
أن تعطي األولوية للتصدي للتدفقات املالية غير املشروعة
بغية استعادة املوارد املالية التي ستكون ضرورية لتنفيذ
أهداف التنمية املستدامة في املستقبل ومعاجلة اآلثار
الصحية واالجتماعية واالقتصادية جلائحة كوفيد.19-
(UNCTAD, Tackling Illicit Financial Flows for Sustainable Develop� )18
ment in Africa: Economic Development in Africa – Report 2020 (United
).Nations publication, 2020
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وفي أفريقياَّ ،
يقدر أن التعافي من اجلائحة سيكلف أكثر من
 150بليون دوالر ،باإلضافة إلى فجوة مالية سنوية قدرها
()19
 200بليون دوالر من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
َ
االستثمار
وتقوض التدفقات املالية غير املشروعة والفساد
األجنبي املباشر واملعونة اخلارجية وتشكل تهديدا
لتنمية القارة .فالتدفقات املالية اخلارجة تبلغ تقريبا
نفس مجموع التدفقات السنوية اإلجمالية الداخلة
ألغراض املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة إلى أفريقيا
( 48بليون دوالر) مع تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
( 54بليون دوالر) )20(.وبالتالي ،فإن التدفقات املالية غير
املشروعة تستنزف اإليرادات احليوية من أفريقيا ،وتقوض
االستقرار وتعيق التقدم نحو حتقيق األهداف .ولهذه التدفقات
آثار سلبية على األمن والتنمية واالزدهار ،ولذلك فهي
تتطلب املزيد من اإلجراءات للحد منها واحلفاظ على املوارد
االقتصادية ألغراض بناءة.
 -32والبلدان النامية معرضة بشكل خاص للتدفقات املالية
غير املشروعة ،التي تشكل حتديا كبيرا لألمن السياسي
واالقتصادي .وال ميكن حتقيق األولويات العمومية بسبب
الفساد واجلرمية املنظمة واالستغالل غير القانوني للموارد
الطبيعية واالحتيال في التجارة الدولية والتهرب الضريبي.
ولذلك ،يلزم وجود تعاون قوي على الصعيد الدولي واتخاذ
إجراءات متضافرة من جانب البلدان املتقدمة النمو
والبلدان النامية ،بالشراكة مع القطاع اخلاص واملجتمع
املدني )21(.كما أن التدفقات املالية غير املشروعة هي أيضا
أعراض ملشكالت أخرى ،مثل املصالح املكتسبة وضعف
الشفافية واملساءلة ،وجميعها يعيق احلد من الفقر وحتقيق
الرخاء املشترك.

تأثير التدفقات املالية
غير املشروعة في األمن والتنمية
 -33للتدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة باالجتار
باملخدرات أثر كبير على األمن والتنمية االقتصادية بسبب
ما يتصل بها من عنف وعدم استقرار .وفي حني يصعب
عزل وقياس العنف وعدم االستقرار املرتبطني ارتباطا
مباشرا باالجتار باملخدرات ،إال َّ
أن من املعروف أن االجتار
باملخدرات ،فضال عن اجلرائم األخرى مثل االجتار
باألشخاص واألسلحة ،يولد العنف ألن اجلماعات اإلجرامية
املنظمة تستخدم العنف أو التهديد بالعنف لبسط سيطرتها
على مناطق عملياتها والتحكم في منافسيها .ويجب على
البلدان التي تعاني من ارتفاع مستويات اجلرمية والعنف
أن تخصص موارد كبيرة للحفاظ على القانون والنظام
وحماية شعوبها.
(Gilles Carbonnier, "Curbing illicit financial flows to pay for sus� )19
tainable development and COVID-19 recovery", Georgetown University
.Journal of International Affairs, 2 March 2021
(UNCTAD, Tackling Illicit Financial Flows for Sustainable Develop� )20
.ment in Africa
(.World Bank, "Illicit financial Flows (IFFs)" )21

 -34ووفقا ملعهد االقتصاد والسالم ،أصبح العالم في
عام  2020أقل سالما للمرة التاسعة خالل السنوات ال13 
املاضية ،حيث تدهور متوسط مستوى السالم في البلدان
بنسبة  0,07في املائة خالل العام .وزاد األثر االقتصادي
للعنف على املستوى العاملي بنسبة  0,2في املائة في عام
 ،2020ليصل إلى  14,96تريليون دوالر من حيث تعادل القوة
الشرائية ،أي ما يعادل  11,6في املائة من النشاط االقتصادي
()22
ِّ
ويقيم مؤشر
العاملي ،أو  1 942دوالرا للشخص الواحد.
السالم العاملي ،املستخدم في إجراء هذه احلسابات،
حالة السالم في ثالثة مجاالت ،هي( :أ) السالمة واألمن
املجتمعيان؛ (ب) النزاعات املحلية والدولية اجلارية؛
(ج) درجة التسليح .وتشمل التكاليف املباشرة التي يغطيها املؤشر
اآلثار املباشرة للعنف مثل التكاليف الطبية اخلاصة بضحايا
جرائم العنف ،وما ينجم عن العنف من تدمير لرأس املال،
والتكاليف املرتبطة بالنظم األمنية والقضائية .وتشمل التكاليف
ً
غير املباشرة التكاليف األطول أجال مثل انخفاض اإلنتاجية
بسبب اآلثار اجلسدية والنفسية وتأثير ذلك على تصور املجتمع
للسالمة واألمن.
 -35ويختلف تكوين التكلفة االقتصادية للعنف باختالف
البلدان واملناطق .فعلى سبيل املثال ،متثل التكلفة
االقتصادية للقتل وجرائم العنف واالنتحار أعلى نسبة في
منطقة أمريكا الوسطى والكاريبي ومنطقة أفريقيا جنوب
الصحراء ،حيث تبلغ  41و 35في املائة ،على التوالي.
وتبلغ تكلفة النزاع املسلح كنسبة من التكلفة االقتصادية
للعنف أعلى مستوى لها في أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة
 18في املائة ،وأمريكا اجلنوبية بنسبة  13في املائة ،وأمريكا
الوسطى والكاريبي بنسبة  12في املائة .وفي البلدان العشرة
التي تتحمل أعلى تكلفة اقتصادية للعنف ،كان متوسط
األثر االقتصادي للعنف يعادل  36في املائة من الناجت
املحلي اإلجمالي .وعلى سبيل املقارنة ،فإن متوسط التكلفة
االقتصادية في أقل البلدان تضررا من العنف يقل بقليل عن
 4في املائة من الناجت املحلي اإلجمالي .وقد سجلت
اجلمهورية العربية السورية وجنوب السودان وأفغانستان
وجمهورية أفريقيا الوسطى أكبر تكلفة نسبية للعنف
( 82و 42و 40و 37في املائة من الناجت املحلي اإلجمالي ،على
التوالي) .وثمة مقياس آخر يقدمه االستقصاء العاملي للمخاطر
الذي أجرته مؤسسة لويدز ريجستر (Lloyd’s Register
 ،)Foundationوهو يعكس التصورات املتعلقة باملخاطر والعنف
في  145بلدا .فقد حدد هذا االستقصاء أن العنف يعتبر أكبر
خطر على السالمة اليومية فيما يقرب من ثلث البلدان ،وهو
ً
ثاني أكثر املخاطر ذكرا على الصعيد العاملي ،بعد حوادث
الطرق .وعلى الصعيد العاملي ،يشعر أكثر من  60في املائة
من الناس بالقلق ،إلى حد ما على األقل ،من التعرض لضرر
()23
خطير نتيجة جلرائم العنف.

(Institute for Economics and Peace, "Global Peace Index 2021: )22
)Measuring Peace in a Complex World" (Sydney, June 2021

( )23املرجع نفسه.

الفصل األول -التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة باالجتار باملخدرات وتأثيرها في التنمية

 -36وشهدت كولومبيا على مدى عقود مستويات عالية من
العنف وانعدام األمن بالنسبة للمواطنني بسبب النزاع املسلح
الداخلي والتمرد املتعلق باملخدرات .واجلماعات اإلجرامية
املنظمة الكولومبية ،مثل مافيا االجتار باملخدرات واجلماعات
شبه العسكرية ،مسلحة تسليحا جيدا وتتسم باخلطورة .وال
يعاني البلد من نزاع أهلي فحسب ،بل يعاني أيضا من ارتفاع
مستويات اجلرمية والتشريد القسري واالختطاف والتعدين
غير املشروع واالجتار باملخدرات .وقد جتاوز األثر االقتصادي
للنزاع واإلرهاب وجرائم القتل واالعتداءات اجلنسية في
كولومبيا  275بليون دوالر ،أي  34في املائة من الناجت
املحلي اإلجمالي للبلد ،في عام  .2017ويأخذ هذا الرقم في
االعتبار أيضا تكاليف احتواء العنف ،فضال عن عواقب العنف
على االقتصاد .واحتلت كولومبيا املرتبة العاشرة (من أصل
 11بلدا) في أمريكا اجلنوبية ،واملرتبة  144بشكل عام في
مؤشر السالم العاملي لعام  .2021وسجل البلد تدهورا في
مجموع درجاته نتيجة لزيادة املظاهرات العنيفة واإلرهاب
السياسي .وكذلك زادت الوفيات الناجمة عن النزاعات
()24
الداخلية في السنوات األخيرة.
 -37وتوسط رئيس كولومبيا ،خوان مانويل سانتوس ،من
أجل إحالل السالم في بلده ،من خالل إبرام اتفاق سالم مع
القوات املسلحة الثورية الكولومبية-اجليش الشعبي ،وحصل
من أجله على جائزة نوبل للسالم في عام  .2016ووضع
خطة لتسخير احلدود خلدمة االزدهار بهدف مكافحة الفقر
ومحاربة العنف من جانب اجلماعات املسلحة غير القانونية
على طول حدود كولومبيا من خالل حتقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،وأنفق من خاللها ما يصل إلى  32مليون دوالر
على البنية التحتية والتعليم والتنمية الزراعية واحلوكمة حتى
عام  )25(.2014وتنفق كولومبيا وبلدان كثيرة أخرى نسبة كبيرة
من املوارد القيمة من أجل احتواء العنف ومنعه وتعزيز األمن
والتنمية االقتصادية .وكلما قلت حاجة البلدان إلى اإلنفاق
على التصدي جلرائم القتل وجرائم العنف والنزاعات املسلحة،
زاد ما هو متاح لها من أموال إلنفاقها على الصحة واألعمال
التجارية والتعليم والبنية التحتية.
 -38ويؤثر االقتصاد غير املشروع في جمهورية فنزويال
البوليفارية تأثيرا مباشرا على أمن البلد وتنميتها ،ويقدر أن
()26
 90في املائة من سكان البلد يعيشون اآلن حتت وطأة الفقر.
ويؤجج هذه األزمة جزئيا اإلنتاج العاملي للكوكايني الذي بلغ
مستويات قياسية ،وأصبحت جمهورية فنزويال البوليفارية
نقطة استراتيجية متزايدة األهمية لالجتار الدولي بالكوكايني.
 -39وكان للحرب األهلية في اجلمهورية العربية السورية
آثار ضارة على األمن والتنمية ،وتتزايد أهمية االجتار في
راتنج القنب واملنشطات األمفيتامينية التي تباع كـ"كابتاغون"
لالقتصاد غير املشروع في البلد .وتفيد البالغات أن لبنان
( )24املرجع نفسه.
(Colombia, Ministry of Foreign Affairs, "Borders for Prosperity )25
" ،Planمتاح على الرابط.www.cancilleria.gov.co/node/1294 :
(Brooke Fowler, "Top 10 facts about poverty in Venezuela", Borgen )26
.Project, 7 September 2018
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واجلمهورية العربية السورية هما بلدا املصدر للكابتاغون
وبينما كان يبلغ في السابق عن تهريبه إلى أسواق الشرق
ً
األوسط أساسا ،فقد ضبطت أقراص "الكابتاغون" في إيطاليا
وماليزيا والنمسا في العامني  2020و ،2021مما قد يشير
إلى أسواق ودروب جديدة للتهريب .وفي عملية ضبط كبيرة
نفذت في ماليزيا في آذار/مارس  ،2021قدرت قيمة أقراص
ُ
"الكابتاغون" املحتوية على األمفيتامني التي أخفيت في حاويات
شحن قادمة من الشرق األوسط مببلغ  1,26بليون دوالر.
 -40وليبيا دولة هشة تسجل مستويات عالية من العنف
واإلجرام والفساد بسبب انتشار االقتصاد غير املشروع فيها.
ومنذ أواخر التسعينيات ،شكلت ليبيا منطقة عبور وسوقا
صغيرة للمخدرات في شمال أفريقيا .وقد زعزعت انتفاضة
عام  2011الفوضى التي كانت خاضعة للسيطرة في إطار
ذلك االقتصاد وجعلت االجتار والتهريب أكثر المركزية ،مما
زاد بشكل كبير من تدفق املخدرات غير املشروعة وأدى إلى
تكاثر أسواق املخدرات املحلية .ويتداخل االجتار باملخدرات
ويتشابك مع جميع التدفقات األخرى تقريبا في إطار اقتصاد
ليبيا غير املشروع الذي يتسم بالتعقد؛ واالجتار باملخدرات
واستهالكها يغذيان العنف ويتغذيان عليه .وفي حني أن املجتمع
الدولي يركز في املقام األول على تهريب املهاجرين والوقود،
يظل االجتار باملخدرات مربحا إلى حد كبير ،وهو يأتي على
رأس القائمة في اقتصاد اإلجرام في ليبيا .ومتثل مكعبات
راتنج القنب التي َّ
تهرب من املغرب ،وتعبر ليبيا نحو مصر
ً
متوجهة إلى أوروبا عبر البلقان ،حركة التهريب األكثر استقرارا
في ليبيا .وباإلضافة إلى ذلكَّ ،
يهرب الكوكايني من أمريكا
َّ
وتهرب املنشطات من نوع "اإلكستاسي"
اجلنوبية إلى أوروبا
واملنشطات األمفيتامينية عبر البلد .وعالوة على ذلك ،شهد
تهريب األدوية الصيدالنية ،وال سيما الترامادول ،وهو مؤثر
أفيوني مسكن لأللم يحتمل أن يحدث حالة إدمان وال يخضع
ً
ً
للمراقبة الدولية ،منوا كبيرا .وتظهر جوانب تداخل بني االجتار
ُ
باملخدرات وتدفقات تهريب املهاجرين .وغالبا ما ت َّ
حمل األدوية
الصيدالنية والشحنات الصغيرة من القنب إلى جانب املهاجرين
في السيارات والشاحنات .وكذلك يهرب املهاجرون أحيانا
كميات صغيرة من الكوكايني أو املخدرات األخرى بهدف دفع
()27
تكاليف رحلتهم.
 -41وفيما يتعلق باألمن ،فإن االجتار باألسلحة موجود في كل
مكان ويؤثر على جميع التدفقات غير املشروعة األخرى في ليبيا
وعبرها ،ويؤدي إدخال األسلحة إلى تغيير وجه التهريب واالجتار
في البلد .وقد كان لالجتار باملخدرات وتهريبها وتعاطيها تأثير
ضار بشكل خاص على قطاع القضاء واألمن في ليبيا .فقد
أدت التدفقات املالية الكبيرة املستمدة من االجتار والتهريب
إلى متكني جماعات امليليشيات وأضعفت جهود واستراتيجيات
اإلصالح الرامية إلى التصدي للديناميات اإلجرامية ذات
ُ
دمجت اجلماعات املسلحة الثورية في هيكل
الصلة .وعندما أ
َ
أمن الدولة ،تسابقت األلوية املسلحة في جميع َ
البلدات واملدن
ِ
في البلد للسيطرة على املهام األمنية الرئيسية وبسط سلطتها
Fiona Mangan, "Illicit drug trafficking and use in Libya: highs and
lows", Peaceworks, No. 161 (Washington, D.C., United States Institute of
.)Peace, 2020
()27

  10تقرير الهيئة العامة ملراقبة املخدرات 2021

ِّ
على دروب االجتار .ويبلغ كل من الشرطة وميليشيات خدمات
األمن واملدعني العامني والقضاة عن تزايد اجلرائم املتصلة
باملخدرات وانعدام األمن .وباإلضافة إلى ذلك ،أسهم استمرار
الفراغ األمني وامتالك األسلحة على نطاق واسع في تنامي
()28
اإلجرام والعنف في البلد.

التدابير الوطنية املتخذة بهدف التصدي
للتدفقات املالية غير املشروعة
 -42خالل العقدين املاضيني ،أدركت البلدان اخلطر
الذي تشكله التدفقات املالية غير املشروعة على أمنها
وتنميتها االقتصادية ،واتخذت إجراءات لتحسني أطرها
القانونية املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
وبعد الهجمات اإلرهابية التي وقعت في نيويورك في
 11أيلول/سبتمبر  ،2001عززت الدول نظمها من أجل مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب .وقد تطلب تعزيز الرقابة على
النظام املصرفي الرسمي وتنظيمه شراكة وثيقة مع القطاع
اخلاص من أجل حماية النظام املالي الدولي .وعملت الدول
على بناء القدرات بصورة كبيرة داخل وحدات االستخبارات
املالية ووكاالت إنفاذ القانون التابعة لها من أجل كشف
املعامالت املشبوهة والتحقيق فيها بغية مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب وسائر التدفقات املالية غير املشروعة.
وباملثل ،خصصت النظم القضائية مزيدا من املوارد لتدريب
املدعني العامني والقضاة على مواضيع تتعلق باجلرائم املالية
التي تنطوي على تدفقات مالية غير مشروعة .ومع ذلك ،ومع
تطور غسل األموال والتهرب الضريبي والفساد ،يجب على
البلدان أن تتكيف مع املظاهر اجلديدة لتلك التدفقات وأن
تتصدى لها.
 -43فعلى سبيل املثال ،أنشأت اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية املركز الوطني ملكافحة اجلرمية االقتصادية،
الذي يجمع وكاالت إنفاذ القانون والعدالة واإلدارات احلكومية
والهيئات التنظيمية والقطاع اخلاص حول هدف مشترك هو
التصدي للجرمية االقتصادية املنظمة اخلطيرة وحماية عامة
الناس واحلفاظ على ازدهار البلد وسمعته كمركز مالي .وتضطلع
وحدة االستخبارات املالية في اململكة املتحدة مبسؤولية تلقي
ُ
وحتليل ونشر املعلومات االستخبارية املالية التي تجمع من بالغات
األنشطة املشبوهة ،والتي تشكل موردا استخباريا حاسم األهمية
في التصدي لغسل األموال واإلرهاب واجلرمية اخلطيرة واملنظمة
والفساد واالحتيال .ويجمع املركز املشترك للتحليل املالي ،الذي
تستضيفه الوكالة الوطنية ملكافحة اجلرمية ،مسؤولني وقدرات
حتليلية ومهارات واستخبارات من الوكالة الوطنية ملكافحة
اجلرمية ،وهيئة صاحبة اجلاللة لإليرادات واجلمارك ،وهيئة
السلوك املالي ،ومكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطيرة .وقد
أنشئ في البداية ردا على تسريب أوراق بنما ،ولكنه تطور ليتحول
()29
إلى وحدة تعاونية تضطلع بالتحليل املالي على نطاق أوسع.
( )28املرجع نفسه.
(United Kingdom, National Crime Agency, Money laundering and )29
" ،illicit finance, "The threat from money launderingمتاح في �www.national
. crimeagency.gov.uk

 -44وأحرز املغرب تقدما في مكافحة اجلرمية املنظمة
عبر الوطنية وغسل األموال خالل السنوات األخيرة .واملوقع
اجلغرافي للبلد بوصفه ممرا بني أوروبا وأفريقيا يجعل منه
قناة للتهريب واالجتار باملخدرات واألشخاص وغسل األموال
َ
االجتار باألشخاص
والهجرة السرية .ويكافح قانون جديد
وغسل األموال من خالل تعريف االجتار تعريفا واسعا يشمل
كل من يعطي أو يتلقى مدفوعات أو مزايا تتعلق باالجتار
ويفرض عقوبات شديدة على اجلناة .ويدر االجتار بالقنب
الذي ُينتج في املغرب (وال سيما راتنج القنب) وكذلك ،بشكل
متزايد ،االجتار بالكوكايني القادم من أمريكا الالتينية نحو
ً
ً
أوروبا مرورا باملغرب ،قدرا كبيرا من األرباح غير املشروعة.
ُ
وتشترى العقارات واملجوهرات واملركبات من أجل غسل عائدات
هذا االجتار باملخدرات .ومتثل خدمات حتويل األموال نقطة
ضعف بسبب حجم األموال التي يجري حتويلها .فقد ارتفعت
التحويالت املالية السنوية إلى  6,7باليني دوالر في عام ،2019
وهذا ميثل  5,6في املائة من الناجت املحلي اإلجمالي .وتنشأ
()30
غالبية عمليات التحويل هذه من أوروبا.
 -45وما فتئ املغرب يعزز نظامه اخلاص مبكافحة غسل
األموال من خالل التنسيق وبناء القدرات .ولدى البلد قوانني
ولوائح تنظيمية رئيسية ،مبا في ذلك برامج االمتثال وإجراءات
اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة ،وفي عام  2019جعل املغرب
املقتضيات املتعلقة باألشخاص املعرضني سياسيا تتماشى مع
املعايير الدولية .وفي عام  ،2019اعتمد تقييما وطنيا للمخاطر
وأضفى الطابع املؤسسي على جلنة وطنية لتنسيق استراتيجية
البلد في مجال مكافحة غسل األموال .كما زاد الوسائل املتاحة
لسلطات إنفاذ القانون واملخصصة للتحقيق في غسل األموال،
مما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا اجلنائية املتعلقة بغسل األموال
من  30في عام  2019إلى  193في عام  .2020ولم تصدر
سوى  8إدانات بتهمة غسل األموال في السنوات العشر التي
سبقت عام  ،2018مقارنة مبا مجموعه  62إدانة في عامي 2019
ً
و 2020معا .ويواصل املغرب العمل على نحو وثيق مع الشركاء
الدوليني ،ونفذت احلكومة االتفاقات املتعددة األطراف السارية
وشرعت طوعا في التبادل مع شركاء من القطاع اخلاص من
()31
أجل معاجلة مواطن الضعف الرئيسية.
 -46وتشكل الشركات الوهمية املجهولة الهوية التي تخفي
امللكية الفعلية عوامل متكينية حاسمة بالنسبة للتدفقات املالية
غير املشروعة وغسل األموال والتهرب الضريبي في جميع
أنحاء العالم .وفي عام  ،2020أقر كونغرس الواليات املتحدة
قانونا بشأن شفافية الشركات .ويشترط هذا القانون على
جميع مؤسسات األعمال التجارية في الواليات املتحدة تقدمي
معلومات تتعلق بامللكية الفعلية إلى شبكة إنفاذ القوانني املعنية
باجلرائم املالية ،وهو مصمم ملواجهة استخدام الشركات الوهمية
(United States, Department of State, Bureau for International Nar� )30
�cotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics Control Strat
egy Report, vol. II, Money Laundering (March 2021); and Middle East and
North Africa Financial Action Task Force, Anti-Money Laundering and
Counter-Terrorist Financing Measures: Kingdom of Morocco – Mutual
).Evaluation Report (Manama, 2019
�United States, Department of State, Bureau for International Nar
�cotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics Control Strat
.egy Report, vol. II
()31
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املجهولة الهوية من جانب كل من جتار املخدرات واجلماعات
اإلجرامية املنظمة واملسؤولني الفاسدين وبعض أنظمة احلكم من
أجل غسل األموال والتهرب من اجلزاءات وإخفاء ونقل عائدات
الفساد وغيرها من املوجودات غير املشروعة .وهو ميثل أول
حتديث هام لقوانني مكافحة غسل األموال في هذا البلد منذ
 20عاما ،ويقتضي وضع متطلبات احتادية جديدة لإلبالغ عن
امللكية الفعلية لبعض الكيانات ،مبا في ذلك الكيانات األجنبية
التي تنشط في الواليات املتحدة ،واحتفاظ شبكة إنفاذ القوانني
املعنية باجلرائم املالية بقاعدة بيانات احتادية للمعلومات التي
جمعت بشأن امللكية الفعلية )32(.وسيساعد التشريع أيضا على
تنظيم شركات األعمال التجارية الدولية ،التي ميكن شراؤها عبر
()33
اإلنترنت مع منح املالكني إمكانية عدم الكشف عن هويتهم.
 -47وتشمل التدابير األخرى املتخذة في عام  2020بهدف
زيادة الشفافية ومكافحة التدفقات املالية غير املشروعة ما يلي:
(أ) في جزر البهاما ،وضع مكتب املدعي العام ووحدة االستخبارات
املالية نظاما آمنا للبحث عن املعلومات بشأن امللكية الفعلية
للكيانات القانونية املسجلة في البلد والوصول إليها عبر اإلنترنت؛
(ب) سنت بليز تشريعات لتنفيذ االلتزامات املتعلقة بالشفافية
الضريبية؛ (ج) يجب أن تكون أسماء املشتركني واملكاتب
املسجلة ورأس املال السهمي في نهاية السنة وطبيعة
أعمال الشركات في جزر كاميان متاحة لعامة الناس؛
(د) تلزم جميع الشركات وغيرها من الكيانات القانونية في
هولندا بإدراج أسماء مالكيها الفعليني النهائيني في سجل
شفاف؛ (ه) أصدر مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية املتحدة
قرارا يقضي بالتصريح بامللكية الفعلية ،والكشف عن املساهمني،
()34
وحتديث املعلومات املتعلقة بامللكية في الوقت املناسب.
 -48وقد وضعت سجالت امللكية الفعلية لتزويد السلطات
املختصة مبعلومات موثوقة عن املالكني املستفيدين النهائيني
للشركات أو الصناديق االستئمانية .ولكن يتضح أن هذا املفهوم
صعب التنفيذ ،ولم يحقق سوى القليل من النتائج .فغالبية
ً
ً
السجالت القائمة للملكية الفعلية تنقصها غالبا أو متاما الفعالية
الالزمة لتقدمي معلومات موثوقة إلى السلطات املختصة بشأن
املالكني الفعليني النهائيني للشركات أو الصناديق االستئمانية
()35
املسجلة في الوالية القضائية.

اجلهود الدولية الرامية إلى مكافحة
التدفقات املالية غير املشروعة
 -49هناك معاهدات وأيضا هيئات دولية تهدف إلى احلد
من التدفقات املالية الدولية .فعلى سبيل املثال ،تعمل فرقة
(Lewis Zirogiannis and others, "What you need to know about the )32
Corporate Transparency Act", The National Law Review, vol. XI, No. 12
).(January 2021
(United States, Department of State, Bureau for International Nar� )33
�cotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics Control Strat
.egy Report, vol. II

( )34املرجع نفسه.
(Basel Institute on Governance, "Beneficial ownership transparen� )35
cy is a pillar of anti-money laundering systems – so it needs to stand up.
.Insights from the Basel AML Index 2021", 20 September 2021
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العمل املعنية باإلجراءات املالية بوصفها هيئة مراقبة عاملية
في مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب .وهي هيئة
حكومية دولية تضع معايير دولية تهدف إلى منع تلك األنشطة
غير القانونية والضرر الذي تسببه للمجتمع .وقد أنشأها قادة
مجموعة الدول السبع في عام  1989من أجل التصدي للتهديد
الذي يشكله غسل األموال بالنسبة للنظام املالي الدولي.
ووضعت املعايير الدولية املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل
ٍّ
تصد منسقة
اإلرهاب وانتشارهما ،بغية ضمان ا تخاذ تدابير
على الصعيد العاملي من أجل منع اجلرمية املنظمة والفساد
واإلرهاب .وتستعرض فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية
تقنيات غسل األموال ومتويل اإلرهاب بهدف معاجلة املخاطر
اجلديدة ،مثل املوجودات االفتراضية ،التي انتشرت مع تنامي
ِّ
ويكمل عمل هذه الفرقة هيئات
شعبية العمالت املشفرة.
ُ
إقليمية تعمل كمراكز إقليمية تعنى باملسائل املتصلة مبكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب .ويتمثل هدفها األساسي في
تعزيز تنفيذ نظم شاملة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
وتنفيذ املعايير الدولية في الواليات القضائية ألعضائها.
 -50ومجموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية هي
اجلهة الدولية التي تتولى وضع املعايير لوحدات االستخبارات
املالية ،وهي وكاالت وطنية مركزية مسؤولة عن تلقي املعلومات
االستخبارية املالية و/أو طلبها و/أو حتليلها و/أو نشر اإلفصاحات
املتعلقة بها للسلطات املختصة ،وذلك في األساس للمعلومات
املتعلقة بعائدات اجلرمية املشتبه فيها والتمويل املحتمل
لإلرهاب .وتستند واليتها إلى تشريعات أو لوائح تنظيمية وطنية،
وعادة ما تتخذ من املصرف املركزي للبلد أو وزارة املالية به
مقرا لها .وقد أنشئت مجموعة إيغمونت بهدف العمل كمركز
للتغلب على العقبات التي حتول دون تبادل املعلومات عبر احلدود
بني وحدات االستخبارات املالية.
 -51وفيما يلي صكوك األمم املتحدة الرئيسية التي حتدد
االلتزامات القانونية في مجال التدفقات املالية غير املشروعة:
(أ) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غير املشروع في
ِّ
ِّ
املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  ،1988التي تتضمن أحكاما
تتعلق بغسل األموال والتعاون الدولي ،وال سيما الفقرة ( 1ب)
من املادة  3منها؛
(ب) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر
الوطنية ،التي تلزم األطراف بتجرمي غسل األموال وتتضمن أطرا
تتعلق بتسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون في
مجال إنفاذ القانون؛
(ج) االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب ،التي تلزم
الدول بتجرمي متويل اإلرهاب واعتماد صالحيات لتجميد
ومصادرة األموال املخصصة لألنشطة اإلرهابية؛
(د) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،التي تلزم
األطراف باتخاذ تدابير ملنع الفساد وجترميه ،وتوفير التعاون
الدولي ،مبا في ذلك في مجال استرداد املوجودات فيما يتعلق
بقضايا الفساد.
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 -52ومع النمو السريع للخدمات املالية اجلديدة التي تستخدم
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة على نطاق العالم ،ال
يزال خطر التدفقات املالية غير املشروعة يتزايد بصورة هائلة،
َ
مما يعرض للخطر سالمة معلومات النظام املالي ويعيق قدرة
املؤسسات املالية على رصد وتقييم مخاطر معاجلة املعامالت
اإللكترونية املتصلة باالجتار باملواد التي يحتمل أن تكون خطرة.
ومن خالل تدابير مختلفة ،مبا في ذلك عقد مشاورات عاملية مع
أصحاب املصلحة ،زاد برنامج الهيئة العاملي لالعتراض السريع
للمواد اخلطرة (برنامج غريدس) من وعي احلكومات وشركائها من
القطاع اخلاص في مجال اخلدمات املالية بإمكانية توليد تدفقات
مالية غير مشروعة من خالل تصنيع املواد اخلطرة واالجتار بها
(وال سيما املؤثرات األفيونية االصطناعية غير الطبية ،واملؤثرات
النفسانية اجلديدة ،والسالئف ذات الصلة) .كما شجع البرنامج
ودعم جهود التعاون الطوعي بني احلكومات ومقدمي اخلدمات
املالية ،مثل مقدمي خدمات حتويل األموال أو نقل القيمة ،مبا
في ذلك خدمات احلوالة ومقدمو اخلدمات املماثلني ومقدمو
ً
خدمات املوجودات االفتراضية ،وهؤالء يشغلهم جميعا احتمال
استغالل خدماتهم من أولئك الذين يتاجرون في املواد اخلطرة.
وعالوة على ذلك ،يقدم البرنامج مساعدة مناسبة من حيث
التوقيت لدعم التحقيقات التي جتريها السلطات احلكومية بناء
على طلبها .ومن خالل هذه اإلجراءات ييسر برنامج غريدس
تنفيذ احلكومات اللتزاماتها الواردة في الوثيقة اخلتامية للدورة
االستثنائية الثالثني للجمعية العامة ،املعنونة "التزامنا املشترك
ِّ
املخدرات العاملية ومواجهتها على نحو فعال".
بالتصدي ملشكلة

التحديات التي تواجه املجتمع الدولي والتوصيات
املتعلقة بالتصدي للتدفقات املالية غير
املشروعة املرتبطة باالجتار باملخدرات
 -53إن التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة بجرائم مثل
االجتار باملخدرات تقوض النظام املالي العاملي وتهدد االستقرار
واألمن على املستويات السياسي واالقتصادي واالجتماعي في
جميع أنحاء العالم .كما أن التدفقات املالية غير املشروعة تشجع
الرشوة والفساد ،وتوفر التمويل للحركات التمردية ،وفي بعض
احلاالت ،لألنشطة اإلرهابية .كما أنها تزعزع استقرار املنشآت
املشروعة واالستثمار األجنبي والتنمية وتردعها .وتستغل اجلهات
التي تنشط في مجال غسل األموال ومتويل اإلرهاب الثغرات التي
تعتري النظم الوطنية اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب واالختالفات املوجودة فيما بينها ،وتنقل أموالها إلى
واليات قضائية ذات أطر قانونية ومؤسسية أضعف أو أقل فعالية
أو ِّ
تسيرها عبر مثل هذه الواليات .ولذلك ،يجب على املجتمع
الدولي أن يعمل بصورة جماعية من أجل احلد من التدفقات
املالية غير املشروعة عن طريق كشفها ورصدها وضبطها وإعادتها
إلى الوطن ومنعها .ويساهم املنخرطون في األنشطة املرتبطة
بالتدفقات املالية غير املشروعة في اجلرمية والعنف وعدم
االستقرار والفساد وعدم املساواة .وبالنظر إلى أن التدفقات
املالية غير املشروعة ال تعترف باحلدود وال باجلنسيات ،يجب
على جميع البلدان أن تقوم بدورها في التصدي لها.

 -54من أجل احلد من التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة
باالجتار باملخدرات ومنعها من التأثير على التنمية واألمن،
توصي الهيئة جميع احلكومات مبا يلي:
(أ) أن حتسن أساليب استبانة التدفقات املالية غير
املشروعة الداخلة واخلارجة وقياسها وحسابها وأن حتدد
األنشطة غير املشروعة التي ترتبط بها؛
(ب) أن تركز بنفس القدر على االستراتيجيات التي ترمي
إلى خفض العرض والطلب فيما يتعلق باملخدرات وأيضا إلى
التصدي للتدفقات املالية غير املشروعة وتشرك القطاعني
العام واخلاص واملجتمع املدني في مكافحة االجتار باملخدرات
والتدفقات املالية غير املشروعة؛
(ج) أن تصبح أطرافا في جميع اتفاقيات األمم املتحدة
املتعلقة مبكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية ،وال سيما
باالجتار باملخدرات والتدفقات املالية غير املشروعة والفساد،
وتنفذها ،وأن تنفذ جميع أحكام الفقرة ( 1ب) من املادة  3من
اتفاقية سنة  1988وكذلك املعايير الدولية املتعلقة مبكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشارهما الصادرة عن فرقة
العمل املعنية باإلجراءات املالية؛
(د) أن تواصل تعزيز تدابير مكافحة غسل األموال ،مثل
قوانني امللكية الفعلية ،عبر الدول بحيث تتعذر االستفادة من
مواطن الضعف التي يعرفها اإلطار التنظيمي في بعض الواليات
القضائية من أجل جتنب الكشف عن التدفقات املالية غير
املشروعة واجلزاءات املفروضة عليها؛
(ه) أن تواصل إجراء تقييمات للقطاع املالي ،و تقدمي
املساعدة التقنية للقطاعني املالي وغير املالي ،ورصد النظم
االقتصادية لضمان االمتثال للمعايير الدولية املتعلقة مبكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشارهما؛
(و) أن تنشئ وحدات أو فرق عمل متخصصة على
الصعيدين الوطني والدولي من أجل تبادل املعلومات االستخبارية
والتحقيق في التدفقات املالية غير املشروعة ،واستبانة املوجودات
ومصادرتها ،والكشف عن الشبكات اإلجرامية املنظمة الضالعة
في التدفقات املالية غير املشروعة ،وتفكيكها وردعها؛
(ز) أن تذكي الوعي من خالل العمل مع القطاعني
اخلاص وغير احلكومي من أجل تثقيف قادة احلكومات وعامة
الناس بشأن كيفية تأثير التدفقات املالية غير املشروعة
املرتبطة باالجتار باملخدرات تأثيرا سلبيا على االستقرار
السياسي واالقتصادي واالجتماعي وعلى التنمية في
جميع أنحاء العالم ،وذلك بوسائل منها استكشاف إمكانية
االستفادة من عائدات استرداد املوجودات ومصادرة املمتلكات
املرتبطة باالجتار باملخدرات ،واستخدامها لتوسيع نطاق
توافر الوقاية من املخدرات ،وخدمات العالج وإعادة التأهيل
املتعلقة بها؛

الفصل األول -التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة باالجتار باملخدرات وتأثيرها في التنمية

(ح) أن تتخذ خطوات ملنع االستغالل املحتمل للخدمات
واملنتجات املالية الناشئة حديثا ،مثل خدمات املحفظة اإللكترونية
والعمالت املشفرة ،بهدف االجتار باملواد اخلطرة؛
(ط) أن تكافح اإلفالت من العقاب بواسطة قوانني شفافية
أكثر فعالية تنص على تطبيق عقوبات مناسبة على الضالعني في
الفساد والتدفقات املالية غير املشروعة من األفراد والكيانات؛

واألمن  13

(ي) أن تعزز ثقافة املساءلة والشفافية بغية كبح الفساد
واالقتصاد غير املشروع من خالل إدراج القيم املدنية واألخالقية
في املناهج التعليمية منذ مرحلة مبكرة.

الفصل الثاني-
سير عمل النظام الدولي ملراقبة املخدرات

ألف -تعزيز االتساق في تطبيق
املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات
 -55الغاية املعلنة من االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة
املخدرات هي حماية صحة البشرية ورفاهها من خالل هدفني
شاملني هما( :أ) ضمان توافر العقاقير املخدرة واملؤثرات
العقلية اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية ،وضمان
توافر السالئف الكيميائية لالستخدام الصناعي املشروع؛
و(ب) منع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة إلى قنوات غير
مشروعة.
 -56واالتفاقيات الدولية ملكافحة املخدرات ،مستكملة
بالتدابير الرقابية اإلضافية التي تعتمدها اجلمعية العامة
واملجلس االقتصادي واالجتماعي وجلنة املخدرات ،هي التعبير
عن التزام املجتمع الدولي بالتوصل إلى تدابير منسقة للتصدي
للتحديات املشتركة بروح املسؤولية املشتركة واملتقاسمة.
ويتجلى هذا االلتزام في أن هذه االتفاقيات من الصكوك
الدولية التي حصلت على أكبر عدد من التصديقات.
 -57وقد أبرزت حالة الطوارئ الصحية العاملية الناجمة
عن جائحة كوفيد 19-استمرار أهمية هذه األدوات .وأكدت
هذه األزمة ضرورة اتخاذ تدابير ملعاجلة عدم املساواة في
احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة من أجل استخدامها
في العالج الطبي ،وكشفت عن قدرة جتار املخدرات على
التكيف من حيث حتديد أساليب جديدة للتهريب والتسريب
على حد سواء ،وهو ما أكد بدوره احلاجة إلى التعاون بني
الدول في مجال خفض العرض .كما أدت األزمة إلى تفاقم
إدمان املخدرات واستخدام املخدرات ألغراض غير طبية ،من
خالل حدوث زيادة في إساءة استعمال مواد اإلدمان جنمت
ُّ
عن العزلة اجلسدية والنفسية وتقطع فرص احلصول على
خدمات العالج.

 -58وتستعرض الهيئة ،في إطار االضطالع مبهامها املتعلقة
برصد املعاهدات ،تنفيذ الدول األطراف لاللتزامات القانونية
الدولية الناشئة عن االتفاقيات الدولية الثالث بشأن املخدرات.
ويبني هذا القسم اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها الدول
لضمان الوفاء بالتزاماتها التعاهدية ،مبا في ذلك التحديات
املواجهة والتوصيات بشأن التصدي لها.

  -1حالة االنضمام إلى املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدرات
 -59في الفترة قيد االستعراض ،لم تطرأ أي تغيرات على
حالة االنضمام إلى االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات.
 -60وقد صدقت على اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة
أو انضمت إليها  186دولة ،بينما لم تصبح الدول التالية
أطرافا فيها بعد :توفالو ،تيمور-ليشتي ،جزر كوك ،جنوب
السودان ،ساموا ،غينيا االستوائية ،فانواتو ،كيريباس ،ناورو،
نيوي .وصدقت تشاد على معاهدة سنة  1961بصيغتها
غير املعدلة.
 -61أما اتفاقية سنة  1971فيبلغ عدد الدول األطراف فيها
 184دولة .ولم تنضم إليها بعد توفالو و تيمور-ليشتي وجزر
سليمان وجزر كوك وجنوب السودان وساموا وغينيا االستوائية
وفانواتو وكيريباس وليبريا وناورو ونيوي وهايتي.
 -62ويبلغ عدد األطراف في اتفاقية سنة  1988ما مجموعه
 191طرفا ( 190دولة واالحتاد األوروبي) ،وهي بذلك تتصدر
االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات من حيث عدد
التصديقات عليها .أما الدول التي لم تنضم إليها بعد فهي
بابوا غينيا اجلديدة وتوفالو وجزر سليمان وجنوب السودان
والصومال وغينيا االستوائية وكيريباس.
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 -63وتوفر االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات إطارا
معياريا مشتركا للمراقبة الدولية الفعالة للمخدرات ،ال سيما
بصفتها األساس القانوني للتعاون وتسليم املطلوبني وتبادل
املساعدة القانونية على الصعيد الدولي .ولذلك تداوم الهيئة على
التواصل مع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في واحدة أو أكثر
من االتفاقيات الثالث ،بهدف دعمها في هذا املسعى وتشجيعها
على إدماج االتفاقيات إدماجا شامال في قوانينها الوطنية.

بالفنتانيل ،هي -4أنيلينو بيبيريدين ( ،)4-APوبوتوكسيكاربونيل
-4أنيلينو بيبيريدين ( )boc-4-APونورفنتانيل ،مبوجب اتفاقية
سنة  .1988وعمال باإلجراء املنصوص عليه في الفقرة  3من
املادة  12من تلك اال تفاقيةُ ،دعيت احلكومات إلى تقدمي
تعليقاتها ومعلوماتها التكميلية عن كل من تلك املواد الكيميائية
ملساعدة الهيئة على وضع التقييمات وتقدمي التوصيات بشأن
اجلدولة إلى جلنة املخدرات في دورتها اخلامسة والستني.

  -2التغييرات في جدولة املواد
اخلاضعة للمراقبة الدولية

 -3تقدمي احلكومات معلومات إلى الهيئة

العقاقير املخدرة
 -64قررت جلنة املخدرات في مقررها  1/64الصادر في
دورتها الرابعة والستني املعقودة من  12إلى  16نيسان/أبريل
 2021إدراج مادة جديدة واحدة هي األيزوتونيتازين في
ً
َّ
اجلدول األول من اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املعدلة .وعمال
بالفقرة  7من املادة  3من تلك االتفاقية ،وجه األمني العام في
ً
 10حزيران /يونيه  2021إشعارا بذلك املقرر إلى جميع
احلكومات وإلى منظمة الصحة العاملية والهيئة ،وبذلك أصبح
ً
املقرر نافذا فيما يخص كل طرف عند تلقيه ذلك اإلشعار.
وكانت جلنة اخلبراء املعنية باالعتماد على األدوية والتابعة
ملنظمة الصحة العاملية قد أوصت بإدراج األيزوتونيتازين في
اجلدول األول من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة ،بالنظر
إلى أنه مؤثر أفيوني يتسم بأن احتمال تعاطيه وإدمانه كبير
للغاية وأن فعاليته أشد من فعالية املورفني أو الفنتانيل.

املؤثرات العقلية
 -65قررت جلنة املخدرات أيضا في دورتها الرابعة
والستني ،في مقرراتها  2/64و 3/64و 4/64و 5/64و6/64
و ،8/64إدراج سبع مواد جديدة في جداول اتفاقية
و7/64
ُ
سنة  .1971فأدرجت في اجلدول الثاني أربع مواد هي كوميل-
بيغاكلون ،و ،MDMB-4en-PINACAو-3ميثوكسي فينسيكليدين
ُ
وديفينيدين؛ وأدرجت في اجلدول الرابع ثالث مواد ،هي
كلونازوالم وديكالزيبام وفلوبرومازوالم .وبهذه اإلضافات ،وصل
العدد اإلجمالي للمواد اخلاضعة للمراقبة مبوجب اتفاقية سنة
 1971إلى  166مادة.
 -66وأصبحت مقررات اجلدولة نافذة متاما في  7كانون
ً
األول/ديسمبر  ،2021أي بعد انقضاء  180يوما على تاريخ
اإلبالغ من جانب األمني العام.

السالئف الكيميائية
 -67في تشرين األول/أكتوبر  ،2021اقترحت حكومة
الواليات املتحدة جدولة ثالث سالئف للفنتانيل وللمواد املتصلة

(أ)  التقارير اإلحصائية عن العقاقير املخدرة
واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية
ً
 -68تنشر الهيئة ،وفقا لواليتها ،تقريرها السنوي وتقريرها
املتعلق بتنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة  .1988وتنشر الهيئة
ً
أيضا تقارير تقنية تزود احلكومات بتحليالت للمعلومات
اإلحصائية عن صنع املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية
واستهالكها واستخدامها ومخزوناتها والتجارة فيها ،إلى جانب
حتليل لتقديرات االحتياجات من هذه املواد.
 -69وتستند تقارير الهيئة ومنشوراتها التقنية إلى املعلومات
التي يتعني على األطراف في املعاهدات الدولية ملراقبة
ً
املخدرات تقدميها .وعالوة على ذلك ،وعمال بقرارات املجلس
االقتصادي واالجتماعي وجلنة املخدرات ،تقدم احلكومات
ً
معلومات طوعا بغية تيسير إجراء تقييم دقيق وشامل لسير
عمل النظام الدولي ملراقبة املخدرات والسالئف.
 -70وبفضل البيانات وسائر املعلومات الواردة من احلكومات،
تستطيع الهيئة رصد األنشطة املشروعة املتعلقة بالعقاقير
املخدرة واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية وتقييم مدى
االمتثال للمعاهدات وسير عمل النظام الدولي ملراقبة املخدرات
ً
ً
والسالئف عموما .وتقدم الهيئة ،استنادا إلى حتليالتها،
توصيات ترمي إلى حتسني عمل هذا النظام بهدف ضمان
توافر العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية لالحتياجات الطبية
والعلمية والصناعية ،مع منع تسريبها من قنوات مشروعة إلى
قنوات غير مشروعة.

العقاقير املخدرة
 -71حتى  1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021كانت الهيئة قد
تلقت تقارير إحصائية سنوية من  167دولة (من األطراف
ً
وغير األطراف على حد سواء) وإقليما بشأن إنتاج العقاقير
املخدرة وصنعها واستهالكها ومخزوناتها ومضبوطاتها،
تغطي السنة التقوميية ( ،2020االستمارة  ،)Cأي نحو
 78في املائة من التقارير اإلحصائية املطلوبة .وكان هذا أعلى
بقليل من عدد التقارير التي وردت بحلول املوعد النهائي نفسه
في عام  ،2020ولكنه ظل أقل من السنة التي سبقت جائحة
ُ
كوفيد( 19-ق ِّدم  158تقريرا لعام  2019و 173تقريرا لعام
 .)2018ويرجع هذا االنخفاض على األرجح إلى الصعوبات

الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي ملراقبة

التي تواجهها السلطات الوطنية املختصة في جمع البيانات
نتيجة الستمرار تأثير اجلائحة .غير أن معظم البلدان الكبيرة
ِّ
ِّ
واملصدرة قدمت إحصاءات.
املصنعة واملستهلكة
 -72وقدم ما مجموعه  99حكومة ،أي  59في املائة من
مجموع عدد احلكومات التي وفرت البيانات ،االستمارات
اإلحصائية املطلوبة في أوانها ،أي قبل انقضاء املوعد النهائي
 30حزيران/يونيه  ،2021وكان هذا العدد أقل من العدد املقابل
في عام  109( 2020حكومات) .وحتى  1تشرين الثاني/
ً
نوفمبر  ،2021كانت  46حكومة ( 22في املائة) – أي  38بلدا
و 8أقاليم – لم تقدم تقاريرها اإلحصائية السنوية عن عام
ُ .2020ويتوقع أن تقدم عدة بلدان وأقاليم أخرى بياناتها
خالل األشهر املقبلة .ويقع معظم البلدان واألقاليم التي لم
تقدم تقاريرها في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا
وأوقيانوسيا ،ومير بعضها بحاالت نزاع وحاالت ما بعد انتهاء
ً
النزاع ،وهو ما يشكل ،إضافة إلى النقص العام في املوارد
البشرية واملالية الناشئ عن هذه احلاالت ،عقبات إضافية
أمام جهود مراقبة املخدرات.
 -73وقدم معظم البلدان التي يجري فيها إنتاج كميات كبيرة
من العقاقير املخدرة أو صنعها أو استيرادها أو تصديرها
أو استهالكها إحصاءات سنوية ،وإن كانت بنوعيات متفاوتة.
واإلبالغ الدقيق وفي الوقت املطلوب مؤشر مهم على فعالية
نظم مراقبة املخدرات وكفاءتها ،كما أن توافر بيانات جيدة أمر
حيوي الضطالع الهيئة على نحو دقيق مبهمة الرصد املسندة
إليها مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات .وتشعر
الهيئة بالقلق إزاء نوعية بعض البيانات ،ال سيما إذا كانت
ِّ
واردة من البلدان املنتجة واملصنعة الرئيسية ،ألنها تدل على
وجود أوجه قصور في اآلليات الوطنية املعنية بتنظيم ورصد
املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية .وحتث الهيئة احلكومات
على مواصلة تعزيز آلياتها الوطنية املعنية برصد زراعة املواد
اخلاضعة للمراقبة وإنتاجها وصنعها والتجارة فيها .وقد يتأتى
ًّ
جزئيا ،من خالل حتسني نظم جمع البيانات الوطنية
ذلك،
وتطويرها ،وتدريب موظفي السلطات الوطنية املختصة،
وضمان التعاون الوثيق مع الشركات املرخص لها بالتعامل
في املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية.
 -74وحتى  1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021كانت قد وردت
املجموعة الكاملة املؤلفة من أربعة تقارير إحصائية فصلية عن
واردات العقاقير املخدرة وصادراتها لعام ( 2020االستمارة  )Aمن
ً
ً
 179حكومة ( 162بلدا و 17إقليما) ،أي نحو  84في املائة من
ُ
احلكومات البالغ عددها  213حكومة التي طلب إليها تقدمي تلك
ً
التقارير .وإضافة إلى ذلك ،قدمت تسع حكومات (أي نحو  4في
ً
ً
ًّ
فصليا واحدا على األقل .ولم يقدم ما مجموعه 25
املائة) تقريرا
ً
بلدا (أي نحو  12في املائة) َّ
أي إحصائيات فصلية عن عام .2020

املؤثرات العقلية
 -75كان عدد التقارير اإلحصائية السنوية املقدمة عن
املؤثرات العقلية لعام ( 2020االستمارة  ،)Pوفقا للمادة 16
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من اتفاقية سنة  ،1971أقل مقارنة بالسنة السابقة .وحتى
 1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021كانت التقارير اإلحصائية
ُ
السنوية لعام  2020قد قدمت من قبل  153بلدا و13
إقليما .ومن بني الدول األطراف في االتفاقية ،البالغ عددها
 184دولة ،كانت  147دولة ،متثل  80في املائة ،قد قدمت
تقريرها اإلحصائي السنوي ،من بينها  84دولة ،أي
 75في املائة ،قدمته بحلول املوعد النهائي  30حزيران/يونيه.
وواصل عدد صغير من الدول األطراف في االتفاقية تقدمي
اإلحصاءات عن طريق بلدان شريكة .وعالوة على ذلك ،تلقت
الهيئة إحصاءات سنوية من  13بلدا ليست أطرافا في االتفاقية
ولكنها تقدم بيانات وطنية على أساس طوعي.
ً
 -76وعالوة على ذلك ،قدمت  112حكومة طوعا جميع
التقارير اإلحصائية الفصلية األربعة عن عام  2020بشأن
واردات وصادرات املواد املدرجة في اجلدول الثاني من اتفاقية
ً
سنة  ،1971عمال بطلب املجلس االقتصادي واالجتماعي في
قراره  ،7/1981وقدمت  35حكومة أخرى تقريرا فصليا واحدا
على األقل عن عام  .2020وتالحظ الهيئة بارتياح املعدل
اجليد لتقدمي التقارير اإلحصائية السنوية عن عام 2020
بشأن املؤثرات العقلية ،وعدد البلدان واألقاليم غير األطراف
التي قدمت تقريرا سنويا ،مع إيالء االعتبار للقيود املتعلقة
بجائحة كوفيد.19-
 -77وبينما تأخذ الهيئة في اعتبارها القيود املتصلة
باجلائحة في جميع أنحاء العالم ،تالحظ بقلق النسبة املرتفعة
للدول األطراف التي لم تقدم االستمارة  .Pفلم يقدم ما
ً
مجموعه  24بلدا وإقليما في أفريقيا االستمارة  Pلعام .2020
وباملثل لم ُيقدم االستمارة  Pلعام  2020تسعة بلدان وأقاليم
في أوقيانوسيا ،وثمانية بلدان وأقاليم في أمريكا الوسطى
والكاريبي ،وثالثة بلدان في أمريكا اجلنوبية ،وثالثة بلدان
في آسيا ،وبلد واحد في أوروبا .وقدمت جميع البلدان في
أمريكا الشمالية االستمارة  Pلعام .2020
ً
 -78وحتيط الهيئة علما بالبلدان التي قدمت بيانات عن
استعمال املؤثرات العقلية فيها لصنع مستحضرات معفاة من
ً
بعض تدابير املراقبة عمال باملادة  3من اتفاقية سنة  :1971وقد
أبلغت تسعة بلدان عن استخدامها  40مادة لهذه األغراض في
عام  .2020وتستذكر الهيئة التوصية  13الواردة في تقريرها
السنوي لعام  ،2019التي أهابت فيها باحلكومات أن تكفل
تنفيذ جميع جوانب املادة  3من اتفاقية سنة  1971على
الوجه الصحيح إذا كانت ترغب في إعفاء أحد املستحضرات
من بعض تدابير املراقبة.
 -79وطلب املجلس االقتصادي واالجتماعي إلى احلكومات،
في قراريه  15/1985و ،30/1987أن تزود الهيئة بتفاصيل (على
شكل بيانات مصنفة حسب بلدان املنشأ وبلدان املقصد) عن
التجارة في املواد املدرجة في اجلدولني الثالث والرابع من اتفاقية
سنة  ،1971ضمن تقاريرها اإلحصائية السنوية عن املؤثرات
العقلية .وحتى  1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021كانت قد وردت
تفاصيل كاملة عن هذه التجارة من  147حكومة ( 89في
املائة من مجموع احلكومات التي قدمت االستمارة  Pعن
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عام  .)2020وقدمت  19حكومة أخرى استمارات فارغة
أو استمارات حتتوي على بيانات غير كاملة عن التجارة
لعام .2020

السالئف واإلبالغ عنها ،على النحو املنصوص عليه في الفقرة
 12من املادة  12من اتفاقية سنة  ،1988وتقدمي االستمارة D
في الوقت املحدد ودمجها في تقرير واحد.

ً
 -80وتالحظ الهيئة مع التقدير أن عددا من البلدان قدم
بالفعل ،على أساس طوعي ،بيانات عن استهالك املؤثرات
ً
العقلية ،وذلك عمال بقرار جلنة املخدرات .6/54

ً
 -85وعمال بقرار املجلس االقتصادي واالجتماعي ،20/1995
ُيطلب إلى احلكومات أن تقدم طوعا وسرا معلومات عن
جتارتها املشروعة في املواد املدرجة في اجلدولني األول والثاني
من اتفاقية سنة  .1988وحتى  1تشرين الثاني/نوفمبر ،2021
كانت  112من الدول األطراف قد قدمت إلى الهيئة تلك
املعلومات عن عام  ،2020وقدمت  103دول أطراف بيانات
عن االستخدامات املشروعة لواحدة أو أكثر من املواد املدرجة
في اجلدولني األول والثاني من اتفاقية سنة  ،1988و/أو عن
احتياجاتها منها.

ً
ً
 -81وقدم ما مجموعه  95بلدا وإقليما بيانات عن استهالك
بعض املؤثرات العقلية أو كلها عن عام  .2020وتعرب الهيئة عن
تقديرها لتعاون احلكومات املعنية ،وتهيب بجميع احلكومات
أن تقدم سنويا معلومات عن استهالك املؤثرات العقلية ،عمال
بقرار جلنة املخدرات  ،6/54ألن هذه البيانات ضرورية لتحسني
تقييم مدى توافر املؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية.
ً
 -82وحتيط الهيئة علما مع التقدير بالتقارير املتعلقة
مبضبوطات املؤثرات العقلية التي قدمتها حكومات االحتاد
الروسي ،وإيران (جمهورية-اإلسالمية) ،واجلمهورية العربية
السورية ،ورومانيا ،وموزمبيق ،والنرويج ،والهند .وترحب
الهيئة بالتقارير الواردة من الدول األعضاء بشأن اجلهود التي
تبذلها في مجال اعتراض تلك املواد ،وتهيب بجميع احلكومات
أن تبلغها بانتظام ،عمال بقرار جلنة املخدرات ،11/50
ُ
عن مضبوطات املؤثرات العقلية التي تطلب عبر اإلنترنت
ُ َّ
وتسلم بالبريد.

السالئف الكيميائية
 -83مبوجب أحكام املادة  12من اتفاقية سنة  ،1988يتعني
على األطراف تقدمي معلومات عن مضبوطات املواد التي يكثر
استعمالها في صنع العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية بصورة
ُ
غير مشروعة .وتلك املعلومات ،التي تقدم في االستمارة ،D
تساعد الهيئة على رصد واستبانة االجتاهات في مجال
االجتار بالسالئف وصنع املخدرات غير املشروع .وباالقتران
ً
مع املعلومات املقدمة طوعا عن التجارة املشروعة في هذه
ً
ِّ
املواد ،فهي متكنها أيضا من توجيه توصيات إلى احلكومات
مبا قد يلزم اتخاذه من إجراءات وسياسات تصحيحية.
 -84وحتى  1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021بلغ عدد الدول
األطراف التي قدمت االستمارة  Dعن عام  2020ما مجموعه
ً
 122دولة طرفا ،أي قرابة  56في املائة من الدول األطراف
في اتفاقية سنة  .1988ومن إجمالي عدد الدول األطراف التي
قدمت بيانات على االستمارة  Dعن عام  ،2020أبلغت  88دولة
باملعلومات اإللزامية عن مضبوطات املواد املدرجة في اجلدولني
األول والثاني من اتفاقية سنة  ،1988ولم ُيبلغ سوى  72دولة
طرفا عن مضبوطات املواد غير املجدولة ،رغم أن انتشار
هذه املواد الكيميائية أصبح أحد أكبر التحديات املعاصرة في
مجال املراقبة الدولية للسالئف .وكما كان احلال في السنوات
السابقة ،لم ِّ
يقدم معظم احلكومات تفاصيل عن األساليب
املتبعة في التسريب والصنع غير املشروع .وتكرر الهيئة دعوتها
للحكومات إلى بذل كل جهد ممكن جلمع إحصاءات كاملة عن

ُ
 -86وتستكمل البيانات التي ترد من احلكومات سنويا
عن طريق االستمارة  Dعن مضبوطات السالئف الكيميائية
مبعلومات محددة تقدم من خالل نظام اإلخطار بحوادث
السالئف (نظام "بيكس") ،الذي ظل ُيستخدم على مدى
السنوات العشر املاضية .وميكن للحكومات من خالل نظام
"بيكس" تبادل املعلومات في الوقت احلقيقي عن احلوادث
املتصلة باملواد الكيميائية ،مثل املضبوطات ،والشحنات التي
ُ
أوقفت أثناء عبورها ،وعمليات التسريب ،واكتشاف املختبرات
غير املشروعة واملعدات املرتبطة بها .وكثيرا ما وفرت املعلومات
املقدمة من خالل تلك املنصة احللقة املفقودة التي حتتاجها
السلطات الوطنية للشروع في حتقيقات اقتفائية تتعلق
بحوادث السالئف ،أدت في كثير من األحيان إلى املزيد من
الضبطيات ،ومنعت عمليات تسريب .ومنذ أوائل عام ،2019
كان مجال التركيز التكميلي لنظام "بيكس" هو تبادل املعلومات
عن احلوادث املتعلقة مبعدات صنع املخدرات غير املشروع،
باعتبار تلك املعلومات أحد العناصر الالزمة لتعزيز استخدام
املادة  13من اتفاقية سنة ( 1988للمزيد من التفاصيل عن
نظام "بيكس" ،انظر الفقرات  365-363أدناه).
 -87وترد في تقرير الهيئة لعام  2021عن تنفيذ املادة 12
من اتفاقية سنة  )36(1988بيانات الضبطيات املبلغ عنها وحتليل
َّ
مفصل ألحدث االجتاهات واملستجدات في مجال االجتار
بالسالئف اخلاضعة للمراقبة الدولية ،فضال عن االجتار
باملواد غير املدرجة في اجلدولني األول والثاني من اتفاقية
سنة .1988

(ب)  تقديرات العقاقير املخدرة واملؤثرات
العقلية واالحتياجات املشروعة
السنوية من السالئف الكيميائية
العقاقير املخدرة
 -88يشكل نظام تقدير االحتياجات السنوية املشروعة من
العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية حجر الزاوية في النظام
(.E/INCB/2021/4 )36
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ِّ
الدولي ملراقبة املخدرات .فهو ميكن البلدان املصدرة واملستوردة
على حد سواء من ضمان بقاء التجارة في هذه املواد ضمن
احلدود التي تضعها حكومات البلدان املستوردة ومنع تسريب
ً
املواد اخلاضعة للمراقبة من التجارة الدولية منعا فعاال .وهذا
النظام إلزامي فيما يتعلق بالعقاقير املخدرة ،مبقتضى اتفاقية
سنة  1961بصيغتها املعدلة ،ويتعني أن تعتمد الهيئة ما تقدمه
ً
احلكومات من تقديرات قبل ا تخاذ تلك التقديرات أساسا
ُ
حلساب احلدود التي تفرض على الصنع واالستيراد .وحتى
ً
 1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021كانت حكومات  175بلدا
ُ
ً
وإقليما ،أي نسبة  82في املائة من تلك التي طلب إليها
ذلك ،قد قدمت تقديرات سنوية لالحتياجات من العقاقير
املخدرة لعام  .2202ولضمان أن يتسنى للحكومات استيراد
العقاقير املخدرة الالزمة لألغراض الطبية والعلمية ،تضع
الهيئة تقديرات للبلدان غير القادرة على توريدها ،وفيما
ً
يخص عام  ،2021تصرف  28بلدا في جميع مناطق
العالم على أساس التقديرات التي وضعتها الهيئة من أجل
تلك البلدان.
 -89واحلكومات ملزمة باالمتثال للحدود املفروضة على
الواردات والصادرات من العقاقير املخدرة في املادتني  21و31
من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة .فاملادة  12تنص ،في
جملة أمور ،على أن مجموع كميات أي مخدر يصنعها ويستوردها
أي بلد أو إقليم في أي سنة ال يجوز أن يتعدى حاصل جمع
ما يلي( :أ) الكمية املستهلكة في األغراض الطبية والعلمية؛
(ب) الكمية املستعملة ،ضمن حدود التقديرات ذات الصلة،
في صنع عقاقير أو مستحضرات أو مواد أخرى؛ (ج) الكمية
املصدرة؛ (د) الكمية املضافة إلى املخزون لرفعه إلى املستوى
املحدد في التقديرات ذات الصلة؛ (ه) الكمية التي ُي َ
حصل
عليها ،ضمن حدود التقديرات ذات الصلة ،الستعمالها في
ُ
أغراض خاصة .وت ِلزم املادة  31جميع البلدان املصدرة بتقييد
حجم صادراتها من العقاقير املخدرة إلى أي بلد أو إقليم بحيث
ال يتجاوز الكميات املندرجة ضمن حدود مجموع التقديرات
املستورد ،مع إضافة الكميات التي
اخلاصة بالبلد أو اإلقليم
ِ
يراد إعادة تصديرها.
 -90وما زالت احلكومات تنفذ نظام الواردات والصادرات،
وهو يؤدي وظيفته بكفاءة مع ازدياد حجم التجارة .وفي عام
ً
 ،2021مت االتصال مبا مجموعه  18بلدا بشأن وجود فائض
محتمل في الواردات أو الصادرات جرى التعرف عليه فيما
يتعلق بالتجارة الدولية في العقاقير املخدرة التي نفذت خالل
ً
عام  .2020وحتى  1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021كان  13بلدا
ً
من تلك البلدان قد قدم ردودا .وال تزال الهيئة تتابع هذا
األمر مع البلدان التي لم ترسل ردا.
 -91و توصي الهيئة بأن تواصل احلكومات تعزيز قدرة
السلطات الوطنية املختصة على تقدير االحتياجات الطبية
والعلمية من العقاقير املخدرة تقديرا وافيا ،بوسائل منها
استخدام منائط التعلم اإللكتروني املتاحة عامليا ،وتوصي
أيضا بأن تعزز احلكومات اآلليات املحلية جلمع البيانات ،لكي
يتسنى لها تقدمي تقديرات جتسد االحتياجات الوطنية من
العقاقير املخدرة لألغراض الطبية.
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املؤثرات العقلية
ً
ْ
بقراري املجلس االقتصادي واالجتماعي 7/1981
 -92عمال
وُ ،44/1991يطلب من احلكومات تزويد الهيئة بتقديرات
الحتياجاتها الطبية والعلمية السنوية من املؤثرات العقلية
املدرجة في اجلداول الثاني والثالث والرابع من اتفاقية
ُ َّ
سنة  .1971وتبلغ جميع الدول واألقاليم بالتقديرات
الواردة ،من أجل مساعدة السلطات املختصة في البلدان
املصدرة عند املوافقة على صادرات املؤثرات العقلية .وحتى
 1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021كانت حكومات جميع البلدان
ً
ً
واألقاليم قد قدمت تقديرا واحدا على األقل الحتياجاتها
الطبية السنوية من املؤثرات العقلية ،باستثناء جنوب
السودان ،الذي تولت الهيئة وضع التقديرات اخلاصة به في
عام .2011
 -93وتوصي الهيئة بأن تقوم احلكومات باستعراض وحتديث
تقديرات احتياجاتها السنوية من املؤثرات العقلية لألغراض
الطبية والعلمية كل ثالث سنوات على األقل .بيد أن هناك
 44حكومة لم تقدم أي تنقيح الحتياجا تها املشروعة من
املؤثرات العقلية منذ ثالث سنوات أو أكثر .ومن ثم فإن
التقديرات املتاحة بشأن تلك البلدان واألقاليم رمبا لم تعد
مطابقة الحتياجاتها الطبية والعلمية الفعلية من تلك املواد.
 -94وعندما تكون التقديرات أدنى من االحتياجات املشروعة
الفعلية ،قد يتأخر استيراد املؤثرات العقلية الالزمة لألغراض
الطبية أو العلمية .أما عندما تكون التقديرات أعلى بكثير
من االحتياجات املشروعة فقد يزيد ذلك من احتمال تسريب
املؤثرات العقلية إلى قنوات غير مشروعة.
 -95وكما في السنوات السابقة ،ال يزال نظام تقدير
االحتياجات السنوية من املؤثرات العقلية يعمل بصورة جيدة،
كما أن معظم البلدان واألقاليم يتقيد به .وفي عام ،2020
ً
أصدرت سلطات  17بلدا أذون استيراد ملواد لم تضع لها من
ُ
قبل أي تقديرات كهذه ،أو لكميات جتاوزت تقديرا تها بكثير.
ُ
وحدد بلد واحد فقط جاوزت كميات صادراته من املؤثرات
العقلية التقديرات ذات الصلة.

السالئف الكيميائية
ِّ
املخدرات ،في قرارها  ،3/49املعنون
 -96طلبت جلنة
"تدعيم نظم مراقبة الكيمياويات السليفة املستخدمة
في صنع العقاقير االصطناعية" ،إلى الدول األعضاء أن
تقدم إلى الهيئة تقديرات الحتياجاتها السنوية املشروعة
الستيراد أربع من سالئف املنشطات األمفيتامينية
(اإليفيدرين ،والسودوإيفيدرين ،و-4،3ميثيلني ديوكسي
فينيل-2-بروبانون ( ،)3,4-MDP-2-Pو-1فينيل-2-بروبانون
( ،))P-2-Pوأن تقدم إليها كذلك ،بقدر اإلمكان ،تقديرات
الحتياجاتها من املستحضرات املحتوية على تلك املواد والتي
ميكن استعمالها أو استخالصها بسهولة بوسائل ميسورة
االستخدام .وتساعد التقديرات احلكومات على تقييم مدى
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مشروعية الشحنات وعلى الكشف عن أي كميات زائدة في
الواردات املقترحة من املواد.
 -97ورغم أن هذه التقديرات َّ
تقدم إلى الهيئة على أساس
طوعي فإن غالبية البلدان تقدمها سنويا .وحتى  1تشرين
ً
الثاني/نوفمبر  ،2021كانت  179حكومة قد قدمت تقديرا
حلاجتها السنوية املشروعة لواحدة على األقل من املواد
املذكورة أعاله .وخالل الفترة املشمولة بالتقرير (تشرين
الثاني/نوفمبر  - 2020تشرين الثاني/نوفمبر  ،)2021أعادت
أكثر من  120حكومة تأكيد احتياجاتها السنوية املشروعة من
مادة واحدة على األقل أو َّ
حدثتها .وقدمت حكومات سبعة
بلدان ،هي دومينيكا وغابون وغرينادا والكويت ومقدونيا
الشمالية وميكرونيزيا (واليات-املوحدة) والنيجر ،تقديرا ألول
مرة لواحدة على األقل من املواد األربع املذكورة أعاله.
 -98وتقدم احلكومات تقديرات االحتياجات املشروعة
السنوية من السالئف على االستمارة  ،Dوميكنها حتديثها
في أي وقت طوال السنة بتقدمي املعلومات الالزمة إلى الهيئة
ُ
باستخدام أي وسيلة اتصال رسمية .وتنشر بانتظام على
موقع الهيئة على الشبكة العاملية جداول حتتوي على أحدث
االحتياجات السنوية املشروعة ،بصيغتها التي حدثتها البلدان
ً
واألقاليم أو أعادت تأكيدها .وهي متاحة أيضا عبر نظام "بن
للمستخدمني املسجلني فيه.
أونالين"
ِ

  -4اجلهود املبذولة ملنع التسريب
من قنوات التجارة الدولية
 -99يتيح نظام تدابير املراقبة املنصوص عليه في اتفاقية
سنة  1961بصيغتها املعدلة رصد التجارة الدولية في العقاقير
املخدرة من أجل منع تسريب تلك العقاقير إلى قنوات غير
ً
ً
َ
تدابير املراقبة
مشروعة .ونتيجة لتنفيذ جميع الدول تقريبا
املنصوص عليها في اتفاقية سنة  1971وقرارات املجلس
االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة ،تبني في السنوات األخيرة
وقوع حالة واحدة فقط لتسريب مؤثرات عقلية من التجارة
ُ
الدولية إلى قنوات غير مشروعة .وإضافة إلى ذلك ،ت ِلزم
اتفاقية سنة  1988األطراف فيها بأن متنع تسريب السالئف
الكيميائية من قنوات التجارة الدولية لغرض استخدامها في
صنع العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة.
ً
وقد وضعت الهيئة نظما مختلفة لرصد االمتثال لهذا اجلانب
من اتفاقية سنة  1988ولتيسير التعاون بني احلكومات على
حتقيق تلك الغاية.

اشتراط احلصول على أذون االستيراد والتصدير
 -100يشكل التطبيق العاملي الشتراط احلصول على أذون
االستيراد والتصدير ،املنصوص عليه في اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املعدلة واتفاقية سنة  ،1971عنصرا رئيسيا في
منع تسريب املخدرات إلى السوق غير املشروعةُ .ويشترط
احلصول على هذه األذون للمعامالت املتعلقة بأي من املواد

اخلاضعة للمراقبة مبقتضى اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املعدلة أو املواد املدرجة في اجلدولني األول والثاني من اتفاقية
سنة .1971
 -101ومبوجب هاتني االتفاقيتني ،يتعني على السلطات
ُ
صدر أذون استيراد للمعامالت املتعلقة
الوطنية املختصة أن ت ِ
باستيراد هذه املواد إلى بلدانها .ويجب على السلطات الوطنية
املختصة في البلدان املصدرة أن تتحقق من صحة أذون
االستيراد هذه قبل إصدار أذون التصدير الالزمة للسماح
للشحنات املحتوية على هذه املواد مبغادرة بلدانها.
 -102وال تشترط اتفاقية سنة  1971احلصول على أذون
استيراد وتصدير للتجارة في املؤثرات العقلية املدرجة في
جدوليها الثالث والرابع .إال أنه ،بالنظر إلى اتساع نطاق
تسريب هذه املواد من قنوات التجارة الدولية املشروعة أثناء
سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي ،طلب املجلس االقتصادي
واالجتماعي إلى احلكومات ،في قراراته  15/1985و30/1987
و ،38/1993أن توسع نطاق نظام أذون االستيراد والتصدير
ً
ليشمل تلك املؤثرات العقلية أيضا.
ً
 -103وعمال بقرارات املجلس االقتصادي واالجتماعي
ً
املذكورة آنفا ،استحدث معظم البلدان واألقاليم بالفعل شرط
احلصول على أذون استيراد وتصدير للمؤثرات العقلية املدرجة
في اجلدولني الثالث والرابع التفاقية سنة  .1971وحتى
 1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021كانت  206بلدان وأقاليم قد
أتاحت للهيئة معلومات محددة يتبني منها أن جميع البلدان
واألقاليم املستوردة واملصدرة الرئيسية تشترط اآلن استصدار
أذون استيراد وتصدير جلميع املؤثرات العقلية املدرجة في
اجلدولني الثالث والرابع التفاقية سنة  .1971وستوفر الهيئة
ً
جلميع احلكومات ،عند الطلب ،جدوال يبني متطلبات منح
أذون االستيراد اخلاصة باملواد املدرجة في اجلدولني الثالث
ً
والرابع عمال بقرارات املجلس االقتصادي واالجتماعي ذات
ً
َ
الصلةُ .وينشر هذا اجلدول أيضا في احليز اآلمن من موقع
الهيئة على الشبكة العاملية ،الذي ال ُيسمح بالوصول إليه إال
ً
للمسؤولني احلكوميني املأذون لهم خصيصا بذلك ،لكي يتسنى
إطالع السلطات الوطنية املختصة في البلدان املصدرة ،في
أقرب وقت ممكن ،على أي تغييرات فيما تفرضه البلدان
املستوردة من شروط خاصة بأذون االستيراد.
 -104وحتث الهيئة حكومات الدول القليلة املتبقية التي ال
تشترط تشريعاتها و/أو لوائحها الوطنية حتى اآلن احلصول
على أذون استيراد وتصدير جلميع املؤثرات العقلية ،بصرف
ً
النظر عما إذا كانت تلك الدول أطرافا في اتفاقية سنة ،1971
على أن ِّ
توسع نطاق هذه التدابير الرقابية لتشمل جميع املواد
املدرجة في اجلدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة 1971
في أقرب وقت ممكن ،وأن تبلغ الهيئة بذلك.
 -105وتتاح منصة النظام الدولي لالستيراد والتصدير
ً
" "I2ESالستخدام احلكومات مجانا ،بغية متكني البلدان من أن
تتبادل بطريقة آمنة أذون االستيراد والتصدير الالزمة للتجارة
بالعقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية.
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ومن شأن زيادة استخدام احلكومات هذه املنصة أن تساعد
على منع تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية من قنوات
التجارة الدولية ،باإلضافة إلى تيسير حركة أسرع لتلك املواد
عبر احلدود الدولية .وال تزال الهيئة تشجع جميع احلكومات
التي لم تستخدم بعد منصة " "I2ESعلى استخدامها؛ وتظل
أمانة الهيئة على استعداد ملساعدة احلكومات في استخدام
املنصة وتنفيذها.
 -106وتسمح املادة  13من اتفاقية سنة  1971للدولة
الطرف بإخطار األطراف األخرى في االتفاقية بأنها حتظر
استيراد مادة محددة مدرجة في اجلدول الثاني أو الثالث
أو الرابع من االتفاقية .وباإلضافة إلى قيام األمانة العامة
لألمم املتحدة بإخطار األطراف رسميا عندما يتم االستظهار
َّ
باملادة  ،13ميكن لألطراف أن تطلع في "القائمة اخلضراء"
الصادرة عن الهيئة على قائمة بالبلدان التي استظهرت
ُ
باملادة  ،13وباملواد التي فرض حظر على استيرادها .وحتى
 1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021كانت تايلند وتركيا قد ألغتا
احلظر الذي فرضه كل منهما مبوجب املادة  13على استيراد
مادة امليثيل فينيدات .وتدعو الهيئة الدول إلى ضمان التقيد
بتدابير حظر االستيراد التي تستظهر بها الدول األطراف
عمال باملادة  13من اتفاقية سنة  .1971وتشجع الهيئة الدول
التي فرضت تدابير حظر استيراد مبوجب املادة  31على ضمان
أن تكون هذه التدابير مالئمة فيما يتعلق باحتياجاتها الراهنة
من املواد اخلاضعة للمراقبة.
 -107وال تفرض اتفاقية سنة  1988أي شروط بشأن
احلصول على أذون استيراد وتصدير للتجارة في املواد املدرجة
في جدوليها األول والثاني .غير أن احلكومات التي ال تطبق
نظاما ما ملراقبة الصادرات والواردات من السالئف ال متتثل
امتثاال كامال اللتزاماتها التعاهدية باملساهمة بفعالية في منع
ً
التسريب .وفضال عن ذلك وعمال بالفقرة ( 10أ) من املادة 12
من اتفاقية سنة  1988يتعني على حكومات البلدان واألقاليم
ً
ِّ
تقدم إلى سلطات احلكومة املستوردة إشعارا مسبقا
املصدرة أن ِ
بالشحنات املعتزمة ،بغية منع تسريب تلك املواد (انظر الفقرات
 113-111أدناه لالطالع على مزيد من املعلومات عن اإلشعارات
السابقة للتصدير اخلاصة بالسالئف الكيميائية).

التناقضات في بيانات التجارة الدولية
بالعقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية
 -108يجري التحري بانتظام لدى السلطات املختصة في
البلدان املعنية عن التناقضات في التقارير احلكومية املتعلقة
بالتجارة الدولية في العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية،
ً
ضمانا لعدم حدوث أي تسريب لهذه املواد من التجارة الدولية
املشروعة .وقد تكشف هذه التحريات عن أوجه قصور في
تنفيذ تدابير مراقبة العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية ،مبا
في ذلك عدم امتثال الشركات لألحكام الوطنية املتعلقة
مبراقبة املخدرات.
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ُ
ٌ
استهلت منذ أيار/مايو 2021
 -109وقد
حتريات لدى
ً
 66بلدا بشأن تناقضات تتعلق بالتجارة في العقاقير املخدرة
لعام  .2020وحتى  1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021كانت قد
ً
وردت ردود من  45بلدا .وأشارت الردود إلى أن التناقضات
نتجت عن أخطاء كتابية وتقنية في إعداد التقارير ،أو عن
اإلبالغ عن صادرات أو واردات من مستحضرات مدرجة
في اجلدول الثالث من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة
دون اإلشارة إلى ذلك في االستمارة املعنية ،أو عن اإلبالغ
ً
سهوا عن بلدان عبور باعتبارها من الشركاء التجاريني .وفي
بعض احلاالت أكدت البلدان الكميات التي أبلغت عنها ،األمر
الذي أفضى إلى استهالل حتريات ملتابعة املسألة مع الشركاء
التجاريني لتلك البلدان .وتشجع الهيئة البلدان التي لم َّ
ترد
بعد على أن حتقق في التناقضات على وجه االستعجال وأن
تبلغها بالنتائج التي توصلت إليها.
ِّ
 -110باملثل ،فيما يتعلق بالتجارة الدولية في املؤثرات
ً
ً
ُ َّ
استهلت حتريات لدى  115بلدا بشأن  647تناقضا
العقلية،
ً
تتعلق ببيانات عام  .2020ونظرا لتأخر بعض البلدان في
اإلبالغ عن البيانات اإلحصائية لعام  ،2020ال تزال التحقيقات
جارية بشأن التناقضات املتصلة بالتجارة في تلك السنة.

اإلشعارات السابقة لتصدير السالئف الكيميائية
ً
 -111توخيا ملنع تسريب السالئف ،جتيز الفقرة ( 10أ) من
املادة  12من اتفاقية سنة  1988حلكومات البلدان املستوردة أن
ُ
تلزم البلدان املصدرة بإبالغها عن أي سالئف تعتزم تصديرها
إلى أراضيها.
 -112ومنذ صدور تقرير الهيئة السنوي لعام  ،2020طلبت
ً
حكومة بلد واحد ،هو آيسلندا ،رسميا إخطارها مسبقا،
مما زاد عدد احلكومات التي استندت إلى هذا احلكم إلى
 116حكومة .وجتدد الهيئة دعوتها للحكومات التي لم
تطلب رسميا إشعارات سابقة للتصدير على اتخاذ اخلطوات
الالزمة لالستناد إلى الفقرة ( 10أ) من املادة  12من اتفاقية
سنة .1988
ِّ
وتيسر األداة اآلمنة القائمة على اإلنترنت والتابعة
-113
للهيئة ،وهي نظام "بن أونالين" ،التواصل اآلني بني احلكومات
ِّ
املصدرة بشأن التجارة الدولية في
املستوردة واحلكومات
السالئف ومنع التسريب إلى قنوات غير مشروعة .وحتى
 1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021كانت حكومة بلد واحد إضافي،
هو غابون ،قد تسجلت في نظام "بن أونالين" ،وبذلك بلغ
ً
ً
مجموع عدد البلدان واألقاليم املسجلة  166بلدا وإقليما.
ُ
ُ
وتهيب الهيئة باحلكومات التي لم تتسجل بعد في نظام ِ"بن
أونالين" أن ترشح جهة وصل واحدة على األقل لهذا الغرض
في أقرب وقت ممكن ،وتهيب باحلكومات استخدام نظام ِ"بن
أونالين" بصورة نشطة ومنهجية .والهيئة مستعدة ملساعدة
احلكومات في هذا الصدد.
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منع تسريب السالئف من قنوات التوزيع الداخلية
 -114ال يزال تسريب السالئف من قنوات التوزيع الداخلية
مصدرا رئيسيا لهذه املواد الكيميائية لكي تستخدم في صنع
العقاقير غير املشروع .وتتباين بني بلد وآخر التدابير الرقابية
التي تطبقها احلكومات على جتارة املواد الكيميائية وتوزيعها
داخل بلدانها ،وال ترقى في كثير من األحيان إلى التدابير
الرقابية املتبعة في التجارة الدولية .وملعاجلة ذلك ،دعت
الهيئة إلى استخدام الفقرة  8من املادة  12من اتفاقية سنة
 1988بصورة أوفى ،وأجرت دراسة استقصائية بني احلكومات
لتحقيق هذه الغاية.
 -115وميكن االطالع على حتليل مفصل للتدابير الرقابية
الداخلية على نطاق العالم في تقرير الهيئة لعام  2021عن
تنفيذ املادة  21من اتفاقية سنة .1988

التعاون مع الصناعة فيما يتعلق مبراقبة السالئف
 -116التعاون مع الصناعة جزء ال يتجزأ من تنفيذ
الفقرة ( 9أ) من املادة  12من اتفاقية سنة  .1988وقد أصبح
هذا التعاون ،الذي هو إلى حد بعيد نتيجة ملبادرات واتفاقات
طوعية ،يؤدي دورا متزايد األهمية في مراقبة السالئف
على الصعيد العاملي .وهو يهدف إلى ضمان املنع الفعال
واملستدام لتسريب السالئف ،مبا فيها املواد الكيميائية غير
املجدولة والسالئف املحورة املستخدمة ألغراض غير مشروعة،
من خالل التعاون في الوقت املناسب بني السلطات الوطنية
والقطاعات اخلاصة ذات الصلة .وتشجع الهيئة هذا التعاون
بقوة ،وترحب باملبادرات الناجحة التي اتخذتها عدة حكومات
في هذا املجال وتشجعها.

ً
التي تتيح املنصات طوعا للوكاالت الرقابية أو وكاالت إنفاذ
القانون الوطنية االطالع عليها ،عن اعتراض شحنات مسربة
من السالئف الكيميائية واعتقال مرتكبي جرائم في بعض
البلدان .وخالل الفترة املشمولة بالتقرير ،أجرت الهيئة
عملية محددة األهداف ومحدودة زمنيا ،هي عملية "أكرونيم"
( ،)Operation Acronymركزت على االجتار بالسالئف عبر
اإلنترنت (الشبكة العاملية السطحية) .وفي هذا الصدد ،تود
ً
الهيئة أن تعترف باملعلومات املقدمة طوعا ،من خالل السلطات
الوطنية املختصة ،من سبعة منابر مشتركة بني املؤسسات
التجارية من جمهورية كوريا والهند .ويرد مزيد من التفاصيل
عن عملية أكرونيم في تقرير الهيئة لعام  2021عن تنفيذ
املادة  12من اتفاقية سنة .1988
 -119ومنذ عام  ،2016تشجع الهيئة عالقات التوأمة بني
ً
احلكومات التي أقامت تعاونا مع الصناعة واحلكومات الراغبة
في استحداث مثل هذا املفهوم أو تعزيزه .و ترد تفاصيل تلك
األنشطة في تقرير الهيئة عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية
سنة .1988
 -120وتود الهيئة أن تؤكد مجددا أهمية التعاون مع
الصناعة ،مبا في ذلك اجلانب الطوعي منه ،وتشجع
احلكومات على مواصلة جهودها الرامية إلى إنشاء اآلليات
الالزمة لهذا التعاون وتنفيذها .وفي حني تظل طبيعة
التعاون ومداه ونطاقه من اختصاص فرادى البلدان ،تشدد
الهيئة على أهمية التعاون بني السلطات التنظيمية الوطنية
والقطاعات الصناعية ذات الصلة ،ال سيما من أجل التصدي
َّ
املحورة.
النتشار املواد الكيميائية غير املجدولة والسالئف
والهيئة وأمانتها على أهبة االستعداد ملساعدة احلكومات في
هذا الصدد.

التحديات التي يشكلها انتشار املواد الكيميائية
َّ
املحورة
غير املجدولة والسالئف

ً
 -117وتواصل الهيئة أيضا ،اتساقا مع واليتها ،دعم
احلكومات في جهودها الرامية إلى إقامة وتنفيذ التعاون مع
الصناعة ،على أساس املسؤولية املشتركة واالحترام املتبادل
وحسن النية .وخالل الفترة املشمولة بالتقرير ،دعت الهيئة
جميع احلكومات إلى تزويدها باملعلومات ذات الصلة عن
اخلبرات والدروس املستفادة فيما يتعلق بالتعاون مع الصناعة
في مجال سالئف العقاقير واملواد الكيميائية غير املجدولة
املستخدمة في صنع املخدرات غير املشروع .وسوف تشكل هذه
املعلومات أساسا لتجميع املمارسات اجليدة والسيناريوهات
ودراسات احلالة املحددة بغية نقل املعارف وتبادل الدروس
املستفادة فيما بني احلكومات .وسوف ِّ
يكمل هذا التجميع
املواد اإلرشادية التي أعدتها الهيئة بشأن التعاون مع الصناعة،
واملتاحة بالفعل للسلطات الوطنية املختصة على موقع الهيئة
اآلمن على الشبكة العاملية.

 -121تواصل الهيئة تشجيع املناقشات املتعلقة بالسياسات
وتيسير بناء توافق اآلراء من أجل اتخاذ إجراءات عاملية
للتصدي النتشار املواد الكيميائية غير املجدولة والسالئف
َّ
املحورة .وحتقيقا لهذه الغاية ،واستجابة للدعوات املتزايدة
ُ
إلى احلوار والتعاون العامليني ،نفذت عدة أنشطة في الفترة
املشمولة بالتقرير .فعلى سبيل املثالُ ،عقدت مشاورات مع
الدول األعضاء في تشرين الثاني/نوفمبر  2020وتشرين األول/
أكتوبر 2021؛ ِّ
وقدم بيان إلى جلنة املخدرات في دورتها الرابعة
والستني بشأن التحديات التي تواجه نظم اجلدولة في إطار
ُ
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات؛ ونظم حدث جانبي خالل
الدورة الرابعة والستني للجنة؛ ُ
وعقدت مشاورة تقنية مع خبراء
في حزيران/يونيه .2021

 -118وإلى جانب الصناعة الكيميائية والصيدالنية ،هناك
قطاع صناعي آخر ثبتت فائدة وضرورة التعاون معه فيما يتعلق
بالسالئف ،وهو منصات اإلنترنت املشتركة بني املؤسسات
التجارية .وقد أسفرت املعلومات املتعلقة بقوائم السالئف،

ً
 -122ووضعت الهيئة أيضا عدة موارد تقنية للسلطات
الوطنية املختصة من أجل زيادة قدرتها على التعرف على
مجموعة دائمة التزايد من املواد الكيميائية غير املجدولة
واتخاذ إجراءات بشأنها.

الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي ملراقبة

 -123واستندت اجلهود التي بذلت خالل الفترة املشمولة
بالتقرير إلى سلسلة من احلوارات املتعلقة بالسياسات قادتها
الهيئة أو دعمتها في السنوات األخيرة وأسفرت عن وضع
َّ
واملحددة للعمل الوطني والتعاون
قائمة بالتدابير والنهج العملية
الدولي .و تعتقد الهيئة أن تلك القائمة ميكن أن تكون أساسا
ً
للتوصل إلى توافق آراء بني البلدان بشأن سبل املضي قدما،
مبا في ذلك اتخاذ قرارات من جانب جلنة املخدرات في
دورتها اخلامسة والستني.
 -124وتشجع الهيئة احلكومات على أن حتافظ على
زخم التعاون وترفع مستواه فيما بينها ومع الهيئة من أجل
التوصل إلى توافق آراء عاملي بشأن التدابير املتعلقة باملواد
َّ
املحورة .كما تدعو الهيئة
الكيميائية غير املجدولة والسالئف
احلكومات إلى مواصلة تبادل املعلومات ذات الصلة عن
املعامالت املشبوهة املتعلقة باملواد الكيميائية غير املجدولة
َّ
املحورة ،واإلسهام في كشف الثغرات املحتملة
والسالئف
التي ميكن أن يستغلها املتجرون في نظم املراقبة الوطنية
أو اإلقليمية.

املادة  13من اتفاقية سنة  :1988املواد واملعدات
املستخدمة في صنع املخدرات غير املشروع
 -125تواصل الهيئة ترويج استخدام املادة  13من اتفاقية
عام  1988كأداة تكميلية ّ
قيمة في التصدي لصنع املخدرات
غير املشروع ،وتشدد على احلاجة إلى مواصلة البحث عن نهج
جديدة ومبتكرة بهدف حتسني تنفيذ هذه املادة.
 -126وحتقيقا لهذه الغاية ،اضطلعت الهيئة بعدة أنشطة
للتوعية ولتوجيه اجلهود واإلجراءات الدولية املتعلقة بالسياسات
بهدف منع تسريب املعدات الضرورية لصنع املخدرات غير
املشروع ،وتعزيز االستخدام العملي للمادة  13من اتفاقية سنة
 ،1988وتشجيع التعاون في هذا الصدد .وفي نيسان/أبريل
 ،2021عقدت الهيئة اجتماعا ثانيا لفريق خبراء بشأن تعزيز
االستخدام العملي للمادة  13من اتفاقية عام  .1988واستعرض
اخلبراء التقدم املحرز من خالل التعاون املتعدد األطراف
ملنع تسريب املعدات املستخدمة في صنع املخدرات والسالئف
ُّ
غير املشروع والتحقيق في تسريبها ،وبحثوا األدوات والنهج
واآلليات العملية التي من شأنها أن تسهم في بناء توافق آراء
عاملي من أجل اتخاذ إجراءات على أساس ذلك احلكم من
ُ
أحكام اتفاقية سنة  .1988وقد أطلعت جميع احلكومات
ُ
والتمست
على الوثيقة الناجتة املتعلقة بالتوعية واإلرشاد،
تعليقاتها من أجل تقدمي مدخالت الجتماع فريق خبراء
للمتابعة ُعقد يومي  30تشرين الثاني/نوفمبر و 1كانون األول/
ديسمبر .2021
 -127ولدعم احلكومات في جهودها الرامية إلى زيادة
استخدام املادة  31من اتفاقية سنة  1988ومنع وصول املعدات
املتخصصة إلى املختبرات غير املشروعة ،أتاحت الهيئة ترجمة
الوثيقة املعنونة "املبادئ التوجيهية بشأن منع تسريب املواد
واملعدات الضرورية لصنع املخدرات غير املشروع والتحقيق فيه"
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بجميع اللغات الرسمية الست لألمم املتحدة .وميكن االطالع
على جميع املوارد ذات الصلة على املوقع الشبكي للهيئة.
 -128وتهيب الهيئة باحلكومات مواصلة تطوير نهج جديدة
ومبتكرة لتحسني التنفيذ العملي للمادة  13من اتفاقية
سنة  ،1988وتوصي بالتماس املساعدة من األمانة من أجل
االستفادة الكاملة من املوارد املتعلقة باملواد واملعدات املتاحة
على موقعها الشبكي.

باء  -ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة
الدولية لألغراض الطبية والعلمية
ُ
 -129تضطلع الهيئة ،وفقا لواليتها املتمثلة في ضمان توافر
املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية،
بأنشطة شتى تتعلق بالعقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية.
وترصد الهيئة اإلجراءات التي تتخذها احلكومات واملنظمات
الدولية والهيئات األخرى دعما لتوافر املواد اخلاضعة للمراقبة
ِّ
وتقدم من
واستخدامها الرشيد في األغراض الطبية والعلمية،
ً
ً
خالل أمانتها دعما وإرشادا تقنيني للحكومات في تنفيذها
ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات.
 -130وتوضح مقارنة أجريت بني استهالك فرادى املواد
(انظر الشكل األول) هيمنة الفنتانيل خالل العقدين املاضيني.
بيد أنه بعد أن بلغ االستهالك العاملي للفنتانيل ذروته في
عام  ،2018عند  285 959جرعة يومية محددة لألغراض
اإلحصائية (جرعة يومية إحصائية/جرعة) ،انخفض إلى
 235 074جرعة يومية إحصائية في عام  2019وظل مستقرا
نسبيا ،مع انخفاض طفيف في عام  2020إلى  233 636جرعة.
وما فتئ استهالك األوكسيكودون يتزايد ،وإن كان عند مستوى
أدنى ،وحل منذ عام  2009محل املورفني كثاني أكثر املؤثرات
األفيونية استهالكا (بعد الفنتانيل) .وعلى غرار الفنتانيل ،بلغ
استهالك األوكسيكودون أعلى مستوى له على اإلطالق في
عام  45 726( 2018جرعة يومية إحصائية) ،ثم انخفض إلى
 44 821جرعة في عام  2019وانخفض أكثر إلى 42 099
جرعة في عام  .2020ومن الناحية األخرى ،ظل االجتاه في
استخدام املورفني مستقرا نسبيا بني عامي 25 644( 2004
جرعة يومية إحصائية) و 27 957( 2019جرعة) ،لكنه ارتفع في
عام  2020إلى  31 824جرعة ،وهذا أعلى مستوى الستهالكه
منذ عام  .2002وبعد انخفاض استهالك الهيدروكودون باطراد
منذ عام  ،2014زاد من  14 161جرعة يومية إحصائية في
عام  2018إلى  20 415جرعة في عام  ،2019ولكن انخفض إلى
 18 366جرعة في عام  .2020وانخفض استهالك الكوديني
ملعاجلة األلم من  5 720جرعة يومية إحصائية في عام
 2018إلى  4 591جرعة في عام  ،2019لكنه ارتفع إلى
 4 665جرعة في عام  .2020وانخفض استهالك الهيدرومورفون
من  11 834جرعة يومية إحصائية في عام  2018إلى 7 713
جرعة في عام  ،2019وهو أدنى مستوى له منذ عام ،2008
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ولكنه ارتفع إلى  8 528جرعة في عام  .2020واستأثرت
الواليات املتحدة مبا يقرب من كل االستخدام العاملي
ُ
للهيدروكودون ( 99,2في املائة) ،بينما أبلغ في أكثر من بلد
واحد عن استهالك العقاقير األخرى املبينة في الشكل األول.
 -131ويتضح من حتليل إقليمي لالجتاهات الرئيسية
في استهالك املسكنات األفيونية الرئيسية (الكوديني
والفنتانيل
والديهيدروكوديني
والديكستروبروبوكسيفني
والهيدروكودون والهيدرومورفون والكيتوبيميدون واملورفني
واألوكسيكودون والبيثيدين والتيليدين والترمييبيريدين)ُ ،م َّعبرا
عنه باجلرعات اليومية اإلحصائية لكل مليون من السكان في
اليوم ،أن أعلى استهالك لهذه العقاقير ُيشاهد في البلدان
املتقدمة النمو الواقعة في أوروبا وأمريكا الشمالية .وكانت
البلدان التي أبلغت عن أعلى متوسط الستهالك املؤثرات
األفيونية املستخدمة في معاجلة األلم في الفترة -2018
 2020هي الواليات املتحدة ( 26 122جرعة يومية إحصائية)،
وأملانيا ( 22 298جرعة) ،والنمسا ( 20 323جرعة) ،وإسرائيل
( 17 947جرعة) ،وبلجيكا ( 15 422جرعة).
 -132ويؤكد التحليل اإلقليمي استمرار وجود تفاوت عاملي
ُ
في استهالك املسكنات األفيونية .وتحسب اجلرعة اليومية
اإلحصائية اإلقليمية على أساس مجموع سكان البلدان
املب ِلغة عن االستهالك والكميات اإلجمالية من املسكنات
األفيونية املبلغ عن استهالكها .وفي عام  ،2020أسفر االستهالك
املبلغ عنه لبعض البلدان في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا

الشكل األول -استهالك الكوديني والفنتانيل
والهيدرومورفون واملورفني
والهيدروكودون
ً
واألوكسيكودون ،معبرا عنه بإجمالي اجلرعات
اليومية اإلحصائية(،أ) 2020-2001

وغرب ووسط أوروبا عن متوسطات إقليمية بلغت
 19 214جرعة يومية إحصائية ألمريكا الشمالية،
و 10 001جرعة لغرب ووسط أوروبا ،و 5 984جرعة
ألوقيانوسيا ،وميثل املتوسط األخير انخفاضا ملحوظا ،من
 9 984جرعة في عام  .2019وال تزال أمريكا الشمالية
ً
هي املنطقة األعلى استهالكا للمؤثرات األفيونية ملعاجلة األلم
في العالم ،على الرغم من إبالغها أيضا عن انخفاض ،من
 26 151جرعة يومية إحصائية في عام  .2019وانخفض
االستهالك في غرب ووسط أوروبا بني عامي 2018
( 11 021جرعة يومية إحصائية) و 9 200( 2019جرعة) ،لكنه
زاد مرة أخرى في عام ( 2020انظر الشكل الثاني).
 -133ومستويات استهالك املؤثرات األفيونية في أمريكا
الشمالية وأوقيانوسيا وغرب ووسط أوروبا أعلى بكثير مما
هي عليه في جميع املناطق األخرى في العالم ،كما ُيشاهد
في الشكل الثاني .ويقدم الشكل الثالث صورة أوضح عن
ً
االستهالك في املناطق األخرى .وكان واضحا وجود اجتاه
تصاعدي عام في االستهالك في جنوب شرق أوروبا حتى
عام  ،2018عندما وصل إلى  1 415جرعة يومية إحصائية،
لكنه انخفض إلى  1 192جرعة في عام  2019وإلى
 1 188جرعة في عام  .2020وما انفك االستهالك يتزايد
في أمريكا اجلنوبية منذ عام  ،2017عندما أبلغت البلدان
عن استهالك  537جرعة يومية إحصائية ،وبلغ أعلى مستوى
له على اإلطالق عند  919جرعة في عام  .2020ولوحظ في
ً
غرب آسيا اجتاه مماثل ،سجل أيضا في عام  2020أعلى

الشكل الثاني -استهالك املؤثرات األفيونية ملعاجلة
األلم في جميع املناطق ،اجلرعات اليومية اإلحصائية
لكل مليون من السكان في اليوم2020-2001 ،
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الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي ملراقبة

مستوى له على اإلطالق ( 743جرعة يومية إحصائية) .وبلغ
االستهالك في شرق أوروبا أعلى مستوى له على اإلطالق في
عام  ،2019عند  601جرعة يومية إحصائية ،لكنه انخفض
في عام  2020إلى  457جرعة.
 -134وترى الهيئة أن مستويات استهالك املسكنات األفيونية
بكميات تتراوح بني  100و 200جرعة يومية إحصائية هي
مستويات غير كافية ،وأن استهالكها بكميات أقل من
ً
ً
 100جرعة ميثل نقصا شديدا .وفي هذا السياق ،فإن
القيم الوسطية املبلغ عنها ملستويات االستهالك في
عام  2020في شرق آسيا وجنوب شرقها ( 220جرعة يومية
إحصائية) ،وأمريكا الوسطى والكاريبي ( 166جرعة) ،وأفريقيا
( 128جرعة) ،وجنوب آسيا ( 20جرعة) ،هي مستويات تثير
القلق بوجه خاص.
ِّ
 -135ويبني الشكالن الرابع واخلامس استهالك املسكنات
األفيونية بإجمالي اجلرعات اليومية اإلحصائية حسب املادة
ُ
برز هذا التحليل مرة أخرى هيمنة الفنتانيل في
واملنطقة .وي ِ
معظم مناطق العالم .ويبلغ استهالك األوكسيكودون أعلى
مستوى له في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا وغرب ووسط
أوروبا وغرب آسيا ،وإن كان ُيستهلك في مناطق أخرى أيضا.
واستهالك الهيدروكودون كبير في القارة األمريكية .أما حصة
ً
املورفني فهي أقل بروزا في معظم املناطق ،باستثناء أفريقيا
وأمريكا اجلنوبية.

األفيونية
الشكل الثالث -استهالك املؤثرات
ً
ملعاجلة األلم في املناطق األدنى استهالكا،
حسب اجلرعة اليومية اإلحصائية لكل مليون
من السكان في اليوم2020-2001 ،

ً
 -136وتؤكد الهيئة مجددا وجود حاجة ملحة إلى زيادة
مستويات استهالك املسكنات األفيونية لألغراض الطبية
ً
وإلى حتسني عمليات وصفها طبيا واستخدامها في جميع
البلدان التي أبلغت عن نقص في مستويات االستهالك أو
نقص شديد فيها ،وتدعو إلى رسم سياسات عمومية محددة
األهداف تدعمها احلكومات والنظم الصحية واألخصائيون
الصحيون واملجتمع املدني وصناعة املستحضرات الصيدالنية
واملجتمع الدولي.
 -137وقد أبرزت جائحة كوفيد 19-بصورة واضحة احلاجة
إلى ضمان توافر األدوية املحتوية على مؤثرات عقلية خاضعة
للمراقبة واحلصول عليها .وعلى املستوى العاملي ،لم يطرأ
تغير كبير على احلجم اإلجمالي للتجارة في املؤثرات العقلية
في عام  2020مقارنة بعام  .2019ومن الناحية األخرى ،زاد
العدد اإلجمالي للبلدان التي أبلغت عن واردات من املؤثرات
العقلية بنسبة تقارب  10في املائة .وال يزال من غير املعروف
إلى أي مدى يرتبط حجم التجارة بالطلب األوسع نطاقا على
األدوية املحتوية على مؤثرات عقلية الناجم عن اجلائحة.
غير أن الزيادة في عدد البلدان التي أبلغت عن واردات
أثناء اجلائحة مقارنة بالسنوات السابقة توضح أن النظم
املوضوعة لتيسير التجارة الدولية في املؤثرات العقلية ظلت
تؤدي وظيفتها.

الشكل الرابع -استهالك الكوديني والفنتانيل
والهيدروكودون واملورفني واألوكسيكودون
والبيثيدين وغيرها من املؤثرات األفيونية ،جميع
املناطق ،اجلرعات اليومية اإلحصائية2020 ،
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 -138بيد أن الهيئة واجهت حتديات في رصد وتقييم توافر
املؤثرات العقلية الفعلي في أنحاء كثيرة من العالم ،بسبب
تضارب بيانات االستهالك أو انعدامها .وتشير املعلومات
املتاحة إلى أن إمكانية احلصول على هذه املواد كانت معدومة
ً
ً
متاما تقريبا بالنسبة لبعض املجموعات السكانية حتى قبل
بداية اجلائحة .وحتى اآلن ،ال تتوافر بيانات شاملة في هذا
الصدد ،وكذلك ال توجد سبل راسخة لتقييم املستوى املناسب
من استخدام املؤثرات العقلية لتلبية الطلب.
 -139وقد ثبت أن لعدد من املواد اخلاضعة للمراقبة
الدولية أهمية حاسمة في عالج املرضى في حاالت
وهو
امليدازوالم،
ُويستخدم
الشديدة.
كوفيد19-
بنزوديازيبني مدرج في اجلدول الرابع من اتفاقية سنة ،1971
على نطاق واسع في التخدير قبل اجلراحة .وفي سياق
ُ
ُ
استخدمت على نطاق واسع
اجلائحة،أفيد بأن هذه املادة
لتخدير املرضى املصابني بكوفيد 19-ا ُملدخلني إلى وحدات
العناية املركزة .وامليدازوالم مدرج أيضا في قائمة منظمة
الصحة العاملية النموذجية للعقاقير األساسية.
 -140وفي بداية اجلائحة ،في أوائل عام  ،2020وردت
تقارير عن نقص في األدوية املحتوية على امليدازوالم في بعض
ً
أنحاء العالم ،وكان ذلك راجعا من جهة إلى ارتفاع الطلب على
املادة ومن جهة أخرى إلى حتديات التسليم والنقل املرتبطة
بإغالق احلدود الذي اعتمدته بعض البلدان في ذلك الوقت.
ومع تقدم اجلائحة ،أشارت البيانات املقدمة من احلكومات إلى
أن احلالة حتسنت ،حيث جنحت البلدان في معاودة استيراد
املادة وتصديرها في جميع أنحاء العالم.
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 -1األمناط واالجتاهات في إنتاج
العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية وصنعها
واستهالكها واستعمالها ومخزوناتها
العقاقير املخدرة
 -141منذ بداية عام  ،2020وضعت جائحة كوفيد 19-على
محك االختبار قدرة املجتمع الدولي على ضمان احلصول
على العقاقير اخلاضعة للمراقبة الدولية وتوافرها بكميات
كافية ملن هم بحاجة إليها .وكما هو مذكور أعاله فقد تأثرت
ُّ
سلسلة اإلمداد العاملية لألدوية نتيجة لتعطل صنع املواد األولية
الرئيسية الالزمة إلنتاج املكونات الصيدالنية الفعالة وإنتاج
املكونات نفسها في بعض البلدان الصانعة الرئيسية ،ونتيجة
أيضا للتحديات اللوجستية الناشئة عن إغالق احلدود وغير
ذلك من سياسات التباعد االجتماعي التي اعتمدها عدد
من البلدان .وقد نبهت الهيئة املجتمع الدولي إلى ذلك في
تقريرها السنوي لعام  .2020وتؤكد اإلحصاءات املوحدة عن
العقاقير املخدرة لبعض البلدان في عام  2020حدوث زيادة في
استهالك بعض املواد وصنعها ومخزوناتها (وعلى وجه التحديد
ً
الفنتانيل ونظائره) ،ناجتة أساسا عن الزيادات الكبيرة في
احلاجة إلى توفير تخفيف األلم والتخدير للمرضى املصابني
َ
بكوفيد 19-ا ُملدخلني إلى وحدات العناية املركزة.
 -142ويؤكد التحليل اإلقليمي لالستهالك العام للمسكنات
األفيونية لعالج األلم استمرار التفاوتات بني املناطق في
استهالك هذه العقاقير .فاالستهالك كله تقريبا يتركز في
البلدان املتقدمة النمو في أوروبا وأمريكا الشمالية ،في حني
أن مستوى االستهالك في املناطق األخرى غير كاف في كثير
من األحيان لتلبية االحتياجات الطبية للسكان (انظر الشكل
السادس).
 -143وال يعزى عدم التوازن اإلقليمي إلى نقص املواد اخلام
األفيونية .فباستثناء األفيون ،الذي ظل إنتاجه في انخفاض
لعدة سنوات ،ظل االستخدام العام لقش اخلشخاش وركازة
َّ
املستمدين من األصناف الغنية باملورفني
قش اخلشخاش
ً
واألصناف الغنية بالتيبائني على حد سواء عاليا في عام ،2020
وزادت املخزونات ،وهو ما يشير إلى أن العرض أكثر من
كاف لتلبية الطلب ،على الرغم من أن الطلب الذي أعرب
عنه عدد من البلدان قد ال يعكس احتياجات السكان
الطبية الفعلية.
 -144ومن املشاكل الرئيسية في كثير من البلدان املنخفضة
الدخل محدودية إمكانية احلصول على املسكنات األفيونية،
من قبيل املورفني ،بأسعار ميسورة .وفي عام  ،2020مت حتويل
 239,7طنا من املورفني ( 77,6في املائة من اإلنتاج العاملي)
إلى عقاقير مخدرة أخرى أو إلى مواد غير مشمولة باتفاقية
سنة  1961بصيغتها املعدلة .ولم ُيستعمل لالستهالك املباشر
سوى  35,3طنا ( 11,4في املائة ،مرتفعا من  9,4في املائة
في عام  ،)2019وهي أكبر كمية ُسجلت في السنوات العشرين
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ُ
ُ
واستعملت كمية
واستعملت أساسا للرعاية امللطفة.
املاضية،
أقل ،أي  8,1أطنان ( 2,6في املائة من اإلنتاج العاملي) ،لصنع
ُ
استعملت
مستحضرات مدرجة في اجلدول الثالث ،بينما
الكمية املتبقية ألغراض أخرى .ومن كمية املورفني املستهلكة
في معاجلة األلم واملعاناة ( 35,3طنا ،أي  11,4في املائة من
ً
إجمالي اإلنتاج العاملي) ،لم يكن متاحا سوى  16,9في املائة
ً
الستعمال معظم سكان العالم ( 82,6في املائة) ،وهم أساسا
الذين يعيشون في البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.
وظل معظم االستهالك املباشر اإلجمالي للمورفني ( 83,1في
املائة) ،فيما عدا املستحضرات املدرجة في اجلدول الثالث،
ً
ً
مقتصرا على عدد قليل من البلدان ،توجد أساسا في أوروبا
وأمريكا الشمالية.
 -145وكان األوكسيكودون هو أكثر املؤثرات األفيونية شبه
ً
االصطناعية ارتباطا بالوفيات الناجتة عن تناول جرعة مفرطة
في السنوات األخيرة ،ال سيما في أمريكا الشمالية .وقد ازداد
صنع األوكسيكودون ،لكن استهالكه انخفض تدريجيا إلى 88,1
ً
طنا في عام  ،2020بعد أن زاد زيادة حادة بني عامي 2001
ً
و .2013وكان استهالكه متركزا في أمريكا الشمالية وغرب
ووسط أوروبا وأستراليا والصني .وازداد استهالك وصنع
َّ
الهيدرومورفون ،وهو مؤثر أفيوني قوي آخر ،وتركز معظم
استهالكه في كندا والواليات املتحدة .وظل استهالك الهيروين
لألغراض الطبية مستقرا نسبيا ،عند  658,4كيلوغراما في
عام  .2020وكانت سويسرا وهولندا وأملانيا ،بهذا الترتيب ،هي
البلدان املستهلكة الرئيسية له.
 -146ومن بني املؤثرات األفيونية االصطناعية ،ميثل
الفنتانيل ،بعد األوكسيكودون ،املؤثر األفيوني اآلخر املرتبط
بالوفيات الناجمة عن تناول جرعة مفرطة في السنوات
األخيرة .وبعد أن ازداد صنع الفنتانيل لعدة سنوات ،بلغ
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ذروته في عام  ،2010ثم اتبع اجتاها متناقصا متقلبا منذ
ذلك احلني ،وانخفض إلى  2,5طن في عام  .2020وكما هو
ً
احلال مع األوكسيكودون ،قد يكون االجتاه التنازلي مرتبطا
باستمرار املخاوف بشأن الوفيات الناجمة عن تناول جرعات
ُ
مفرطة التي تعزى إلى تعاطي الفنتانيل أو املواد التي من نوع
الفنتانيل .وازداد في بعض البلدان خالل جائحة كوفيد19-
استهالك األلفنتانيل والرمييفنتانيل والسوفنتانيل ،وهي
ُ
نظائر للفنتانيل تستخدم أساسا للتخدير ،وذلك للتسكني
ُّ
وإبطاء نشاط التنفس لدى املرضى املزودين بالتهوية
امليكانيكية في وحدات العناية املركزة ولتوفير غطاء تسكيني
للمناورات املؤملة.
 -147ولم ُيبلغ عن أي صنع للديكستروبروبوكسيفني أو
الكيتوبيميدون في عام  .2020واستمر صنع ثنائي الفينوكسيالت
بكميات أقل بكثير مما كان عليه في املاضي .واستمر تراجع
ً
صنع التيليدين منخفضا إلى  27,4طنا في عام  .2020وواصل
صنع البيثيدين والترمييبيريدين اتباع منط متقلب .وارتفع صنع
امليثادون واستهالكه إلى  44,1طنا و 59طنا ،على التوالي.
 -148وما فتئت زراعة وإنتاج واستعمال القنب بصفة
ً
ً
مشروعة تتزايد تزايدا كبيرا منذ عام  ،2000عندما بدأ مزيد
من البلدان من جميع املناطق في استعمال القنب ومستخلصاته
لألغراض الطبية ،وكذلك ألغراض البحث العلمي .وفي
عام  2020بلغ إجمالي إنتاج القنب املشروع  650,8طنا.
َّ
وملا كانت الزراعة املشروعة لنبتة القنب لألغراض الطبية
والعلمية قد زادت زيادة كبيرة في السنوات األخيرة وألن
َّ
موحدة ،يجري
قياسات حجم الغلة وعمليات الصنع ليست
اآلن استيضاح بعض البيانات من احلكومات املعنية ،من أجل
ضمان االتساق.
ِّ
يصدر ورقة الكوكا
 -149وبيرو هي البلد الوحيد الذي
للسوق العاملية منذ عام  .2000وفي عام  ،2020بلغت
صادراتها  148,9طنا ،استوردتها كلها الواليات املتحدة من
ِّ
أجل استخدامها الستخالص العوامل املنكهة ولصنع الكوكايني
كمنتج ثانوي .وأبلغت دولة بوليفيا املتعددة القوميات عن إنتاج
 30 954طنا في عام  2020لالستعمال املسموح به في البلد
وفقا للتحفظ الذي أبدته تلك الدولة في عام  ،2013عندما
ً
انضمت مجددا التفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة .وفي
عام  ،2020انخفض الصنع العاملي املشروع للكوكايني انخفاضا
كبيرا ،إلى  18,3كيلوغراما ،في حني ظل االستهالك املشروع
مستقرا نسبيا ،عند  396,4كيلوغراما.

املؤثرات العقلية
َّ
 -150بني عامي  2016و ،2020تقلبت معدالت تقدمي
البلدان واألقاليم لالستمارة ( Pالتقرير اإلحصائي السنوي
عن املؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية) من أدنى
مستوى لها وهو  153استمارة في عام  2017إلى أعلى مستوى
لها وهو  185استمارة في عام  .2018وفي عام  ،2021قدم
َّ
 166بلدا وإقليما تقريرا إحصائيا سنويا .كما تقلب عدد
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ُّ
البلدان واألقاليم التي تقدم بيانات االستهالك ،إلى جانب تقلب
عدد التقارير اإلحصائية الواردة ،مع تقدمي  100بلد وإقليم
بيانات االستهالك لعام  ،2018وهو أكبر عدد على اإلطالق
َّ
يقدم لعام واحد .وبالنسبة لعام  ،2020قدم  95بلدا وإقليما
بيانات االستهالك (انظر الشكل السابع) .ومن شأن زيادة
معدل تقدمي بيانات االستهالك من البلدان واألقاليم أن يزود
الهيئة بنظرة أشمل إلى الطلب الفعلي على املؤثرات العقلية.
وسيساعد ذلك على توفير املعلومات للهيئة عن كيفية وضع
أساليب لتقييم املستويات املناسبة الستخدام املؤثرات العقلية
لألغراض الطبية والعلمية.
 -151وزاد صنع امليدازوالم على نطاق العالم بأكثر من 35
في املائة بني عامي  2019و .2020وكانت تصنع هذه املادة
تقليديا خمسة بلدان ،هي إسرائيل وإيطاليا والبرازيل والصني
والهند .وفي عام  ،2020ضاعفت تقريبا كل من إسرائيل
وإيطاليا والهند كميات امليدازوالم التي تصنعها ،وبلغت كميات
امليدازوالم املصنوعة عامليا رقما قياسيا عاليا يزيد على 8,5
أطنان .وباإلضافة إلى ذلك ،ارتفع إجمالي حجم التداول
التجاري من متوسط قدره  7,2أطنان في الفترة 2018-2016
إلى  11طنا في السنة في عامي  2019و .2020ومن بني
البلدان واألقاليم التي أبلغت عن استيراد امليدازوالم في عام
 ،2020زاد  35بلدا وارداته منه بنسبة  100في املائة على
األقل مقارنة بالسنة السابقة.
 -152وفي عام  ،2020وعلى غرار األعوام السابقة ،استأثرت
البنزوديازيبينات مبعظم صنع املؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة
الدولية والتجارة فيها واستهالكها .ومن بني البنزوديازيبينات
اخلاضعة للمراقبة الدولية والبالغ عددها  36مادةُ ،حددت
 21مادة لها وجود هام في السوق املشروعة في عام .2020

وال تزال البلدان الصانعة الرئيسية لهذه املجموعة من املواد
عموما هي إيطاليا والهند وسويسرا والصني والواليات املتحدة
(مرتبة تنازليا حسب الكميات املصنوعة) ،وتستأثر مجتمعة
بنسبة  95في املائة من إجمالي الكميات املصنوعة عامليا (انظر
الشكل الثامن) .وفي عام  2020كانت أكثر البنزوديازيبينات
تداوال في التجارة هي الديازيبام وامليدازوالم والكلونازيبام
واأللبرازوالم واللورازيبام ،من حيث عدد البلدان املستوردة
لها .وبلغ إجمالي الكميات املصنوعة املبلغ عنها من هذه
البنزوديازيبينات أكثر من  72طنا ،مع اإلبالغ عن صنعها في جميع
مناطق العالم.
 -153وبالنسبة لعام  ،2020تلقت الهيئة بيانات من أكثر
من  90بلدا أبلغت عن استهالك واحد على األقل من
َّ
البنزوديازيبينات ،ومثل ذلك زيادة طفيفة عن العام السابق،
فلذلك العام قدم  87بلدا بيانات االستهالك على الصعيد
الوطني .وأبلغت إسبانيا وبلجيكا والبرتغال وإسرائيل واجلبل
األسود وهنغاريا ،مرتبة ترتيبا تنازليا ،عن أعلى معدالت
الستهالك جميع البنزوديازيبينات التي لها وجود هام في
السوق املشروعة برمتها ،مقيسة باجلرعات اليومية اإلحصائية
ً
لكل  1 000نسمة يوميا .وكانت أكثر البنزوديازيبينات استهالكا
في عام  2020هي األلبرازوالم والديازيبام واللورازيبام
واألوكسازيبام والكلونازيبام والبرومازيبام واللورميتازيبام
ُ
والبروتيزوالم ،التي أبلغ عن استهالك كل منها بكميات تزيد على
ً
 40جرعة يومية إحصائية لكل ألف نسمة يوميا على الصعيد
العاملي .وفي عام  ،2020قدم األردن ،واإلمارات العربية املتحدة،
وباالو ،وبوركينا فاسو ،والبوسنة والهرسك ،وجمهورية كوريا،
ومالطة ،ومدغشقر ،وموريتانيا بيانات عن االستهالك للمرة
األولى منذ أكثر من خمس سنوات.

الشكل الثامن -البنزوديازيبينات التي لها وجود هام
في السوق املشروعة :احلصص من الصنع العاملي،
حسب البلدان2020 ،

الشكل السابع -معدل تقدمي االستمارة
ومعدل تقدمي بيانات االستهالك من P
البلدان واألقاليم2016-2020 ،
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 -154وكما كان احلال في السنوات السابقة ،كان
الفينوباربيتال واحدا من أكثر املؤثرات العقلية اخلاضعة
للرقابة الدولية صنعا ،حيث ُصنع  324طنا منه في عام ،2020
بانخفاض قدره  63طنا مقارنة بعام  ،2019وذلك أساسا
بسبب حدوث انخفاض كبير في الصنع في هنغاريا وانخفاض
طفيف في الصني والهند .واستأثرت الصني ( 174طنا) والهند
( 104أطنان) بأكثر من  85في املائة من جميع الكميات
املصنوعة على صعيد العالم ،وهو اجتاه لم يتغير بصفة عامة
عن السنوات السابقة .وكان من الصانعني الرئيسيني اآلخرين
لهذه املادة في عام  2020االحتاد الروسي ( 33,1طنا) وهنغاريا
( 4,3أطنان).
 -155وبالنسبة لعام  ،2020قدم  83بلدا وإقليما بيانات عن
استهالك الفينوباربيتال فيها ،وهذا ارتفاع طفيف من  82بلدا
وإقليما لعام  .2019ولدى البلدان التي قدمت هذه البيانات
لعام  ،2020بلغ متوسط استهالك هذه املادة  0,79جرعة يومية
إحصائية لكل ألف نسمة ،مرتفعا عن متوسط عام 2019
البالغ  0,59جرعة لكل ألف نسمة لدى البلدان واألقاليم
التي أبلغت عن استهالكها لذلك العام .ونتجت الزيادة في
متوسط االستهالك عن االرتفاع الطفيف في االستهالك الذي
أبلغت عنه بلدان كثيرة لعام  .2020وأبلغت بوركينا فاسو ،التي
قدمت بيانات ألول مرة منذ عدة سنوات ،عن أعلى مستوى
الستهالك الفينوباربيتال ،بلغ  11,81جرعة يومية إحصائية
لكل ألف من السكان.
 -156وارتفع صنع امليثيل فينيدات على صعيد العالم في
عام  2020ألول مرة ،بعد االجتاه التنازلي الذي بدأ في عام
 .2017غير أن إجمالي واردات هذه املادة انخفض في عام
 2020إلى  39طنا .وسجلت املخزونات العاملية من امليثيل
فينيدات تراجعا كبيرا ،إلى  77طنا في عام  ،2020منخفضة
من  132طنا في عام ( 2019انظر الشكل التاسع) .وكما
في السنوات السابقة ،استأثرت الواليات املتحدة مبعظم
املخزونات العاملية في عام  68( 2020في املائة) ،تليها سويسرا
( 13في املائة).
 -157وقدم ما مجموعه  62بلدا بيانات عن استهالك
امليثيل فينيدات لعام  ،2020مع تباين في املعدالت عن
السنوات السابقة لدى البلدان التي لديها أعلى معدالت
االستهالك .وكانت البلدان األعلى في معدالت االستهالك املبلغ
عنه من امليثيل فينيدات في عام  2020هي ،بالترتيب التنازلي
للكميات املستهلكة ،آيسلندا وإسرائيل وكندا والدامنرك
والسويد والواليات املتحدة وهولندا وفنلندا وسويسرا
ونيوزيلندا.
 -158ويرد حتليل مفصل لألمناط واالجتاهات في صنع
املؤثرات العقلية والتجارة فيها ومخزوناتها واستهالكها في
()37
تقرير الهيئة التقني عن املؤثرات العقلية لعام .2020
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الشكل التاسع -امليثيل فينيدات :الصنع والواردات
واملخزونات على الصعيد العاملي2020-2016 ،
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عرض اخلامات األفيونية والطلب عليها

 -159تدرس الهيئة بصفة منتظمة ،من أجل أداء املهام
املسندة إليها مبقتضى اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة
والقرارات ذات الصلة الصادرة من املجلس االقتصادي
االجتماعي وجلنة املخدرات ،املسائل التي تؤثر في عرض
األفيونيات والطلب عليها لتلبية االحتياجات املشروعة ،وتسعى
إلى ضمان حتقيق توازن دائم بني ذلك العرض وذلك الطلب.
 -160وتتولى الهيئة حتليل البيانات املقدمة من احلكومات
بشأن اخلامات األفيونية واألفيونيات املصنوعة من تلك
اخلامات ،بغية التعرف على حالة عرض اخلامات األفيونية
والطلب عليها في العالم .وعالوة على ذلك ،حتلل الهيئة
املعلومات املتعلقة باستخدام تلك اخلامات ،والتقديرات
املتعلقة بحجم استهالكها في االستخدامات املشروعة ،وحجم
مخزوناتها ،على الصعيد العاملي .ويرد في تقرير الهيئة التقني
عن املخدرات لسنة  2021حتليل مفصل للحالة الراهنة فيما
()38
يخص عرض اخلامات األفيونية والطلب عليها.
 -161وقد انخفضت املساحة اإلجمالية الكلية املزروعة
بأصناف خشخاش األفيون الغنية باملورفني والتيبائني والكوديني
واألوريبافني بنسبة  16في املائة في عام  2020مقارنة بعام
 ،2019بعد اجتاه تصاعدي منذ عام  .2017بيد أنه ينبغي
مالحظة أن املساحة اإلجمالية املزروعة بخشخاش األفيون
الغني باملورفني انخفضت بنسبة  30في املائة ،وأن املساحة
اإلجمالية املزروعة بكل من خشخاش األفيون الغني بالتيبائني
وخشخاش األفيون الغني بالكوديني تضاعفت ،وأن املساحة
اإلجمالية املزروعة بخشخاش األفيون الغني باألوريبافني زادت
ً
عشرة أضعاف تقريبا .وانخفض إنتاج اخلامات األفيونية
الغنية باملورفني ،في حني زاد إنتاج خامات األفيون الغنية بالتيبائني.
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املورفني
ً
 -162انخفض إجمالي املساحة املحصودة فعليا من خشخاش
األفيون الغني باملورفني من  86 982هكتارا في عام 2019
إلى  59 957هكتارا في عام  .2020ومقارنة بعام ،2019
شهدت معظم البلدان املنتجة انخفاضا في إجمالي مساحاتها
املحصودة في عام  ،2020بل انخفضت حتى إلى النصف في
حالتي إسبانيا وهنغاريا .ولم تشهد فرنسا سوى انخفاض
طفيف في املساحة الفعلية املزروعة ،بينما كانت أستراليا
وسلوفاكيا البلدين الوحيدين اللذين شهدا زيادة في مساحتهما
املزروعة بخشخاش األفيون الغني باملورفني مقارنة بعام .2019
والهند هي البلد الوحيد املدرج في هذا التحليل من بني
البلدان املنتجة لألفيون .وكانت أستراليا وإسبانيا البلدين
الوحيدين اللذين زرعا خشخاش األفيون الغني بالكوديني
في عام  .2020وكادت أن تتضاعف املساحة املحصودة من
هذا الصنف في أستراليا ،من  2 300هكتار في عام 2019
إلى  4 236هكتارا في عام  ،2020بينما زادت املساحة ثالثة
أضعاف في إسبانيا ،من  863هكتارا في عام  2019إلى
 2 532هكتارا في عام .2020
 -163وانخفض اإلنتاج العاملي من اخلامات األفيونية الغنية
باملورفني في البلدان املنتجة الرئيسية انخفاضا كبيرا ،من
مبعادل املورفني في عام ( 2019انظر الشكل العاشر)
 421طنا
ِ
إلى  380طنا في عام  .2020وفي عام  ،2020ظلت إسبانيا
املنتج الرئيسي ( 113طنا) ،تليها أستراليا وفرنسا ( 75طنا
لكل منهما) ،وتركيا ( 69طنا) ،والهند ( 27طنا) ،وسلوفاكيا
( 15طنا) ،وهنغاريا ( 6أطنان) .واستأثرت هذه البلدان الستة
بكل اإلنتاج العاملي تقريبا في عام .2020
 -164وفي نهاية عام  ،2020بلغت املخزونات العاملية من
اخلامات األفيونية الغنية باملورفني ،التي تشمل قش اخلشخاش
مبعادل املورفني،
وركازة قش اخلشخاش واألفيون 767 ،طنا
ِ
متثل زيادة عن مخزون  645طنا في نهاية عام ُ .2019
واعتبرت
هذه املخزونات كافية لتلبية الطلب العاملي املتوقع من الصانعني
ملدة  24شهرا ( 380طنا) ،على أساس البيانات املسبقة عن
مستوى الطلب في عام  .2021وفي عام  ،2020ظلت تركيا
البلد الذي لديه أكبر مخزونات من اخلامات األفيونية الغنية
مبعادل املورفني ،وتلتها فرنسا
باملورفني ،بواقع  252طنا
ِ
( 135طنا) ،ثم إسبانيا ( 114طنا) ،ثم الهند ( 92طنا ،كلها
في شكل أفيون) ،ثم أستراليا ( 90طنا) ،ثم الواليات املتحدة
( 28طنا) ،ثم اليابان واململكة املتحدة ( 20طنا لكل منهما)،
ثم سلوفاكيا ( 9أطنان) ،ثم هنغاريا ( 8أطنان) .واستأثرت هذه
البلدان العشرة مجتمعة بنسبة  98في املائة من املخزونات
العاملية من اخلامات األفيونية الغنية باملورفني .وكانت
َ
املخزونات املتبقية محتفظا بها في بلدان منتجة أخرى وفي
بلدان مستوردة للخامات األفيونية.
 -165وفي نهاية عام  ،2020كان حجم املخزونات العاملية من
األفيونيات َ
املنتجة من اخلامات األفيونية الغنية باملورفني ،في
ً
مبعادل
شكل كوديني ومورفني أساسا ،قد وصل إلى  523طنا
ِ

املورفني ،مما يكفي لتلبية الطلب العاملي على تلك األفيونيات
ً
ملدة  16شهرا مبستوى طلب عام  404( 2021أطنان).
 -166واستنادا إلى البيانات املقدمة من احلكومات فإن
املخزونات اإلجمالية من األفيونيات واخلامات األفيونية
كافية متاما لتلبية الطلب على األفيونيات َ
املنتجة من املورفني
لألغراض الطبية والعلمية ملدة تزيد عن عام.
 -167وبني عامي  2009و ،2016جتاوز اإلنتاج العاملي من
اخلامات األفيونية الغنية باملورفني الطلب العاملي عليها.
ونتيجة لذلك ،زادت املخزونات خالل تلك الفترة ،مع بعض
التقلبات .وفي عامي  2017و ،2018كان اإلنتاج العاملي أقل من
الطلب العاملي ،وأدى ذلك إلى تراجع في املخزونات العاملية.
بيد أن اإلنتاج في عام  2019كان مرة أخرى أعلى من الطلب،
ونتيجة لذلك زادت املخزونات .وفي عام  ،2020انخفض كل
من اإلنتاج العاملي والطلب العاملي ،لكن املخزونات منت بقدر
كبير ،إلى حوالي  767طنا مبعادل املورفني.

التيبائني
 -168في عام  ،2020تضاعفت املساحة املزروعة بخشخاش
األفيون الغني بالتيبائني في البلدان املنتجة الرئيسية ،مقارنة
بعام  ،2019من  3 562هكتارا في عام  2019إلى  7 148هكتارا
في عام  ،2020وهو تطور كان متوقعا ،كما جاء في تقرير
الهيئة عن املخدرات لسنة  .2020وتضاعفت تقريبا املساحة
ً
املحصودة فعليا في فرنسا ،من  55هكتارا في عام 2019

الشكل العاشر -العرض من اخلامات األفيونية
الغنية باملورفني والطلب عليها2022-2017 ،
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(أ) تستند البيانات املتعلقة باإلنتاج والطلب لعام  2021إلى البيانات
املسبقة املقدمة من احلكومات.
(ب) تستند بيانات عام  2022إلى تقديرات قدمتها احلكومات.
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إلى  92هكتارا في عام  ،2020بينما ارتفعت في إسبانيا من
صفر في عام  2019إلى  2 695هكتارا في عام  .2020وأبلغت
هنغاريا عن زراعة هكتارين من هذا الصنف من خشخاش
األفيون في عام  ،2020بعد بضع سنوات من عدم زراعتها،
بينما شهدت أستراليا زيادة طفيفة ،من  3 400هكتار في عام
 2019إلى  3 817هكتارا في عام .2020
 -169وفي عام  ،2020بلغ حجم اإلنتاج العاملي من اخلامات
األفيونية الغنية بالتيبائني  182طنا مبعادل التيبائني ،متثل
زيادة بنسبة  54في املائة مقارنة بالكمية البالغة  119طنا
املنتجة في عام ( 2019انظر الشكل احلادي عشر) .وكانت
أستراليا املنتج الرئيسي لتلك اخلامات األفيونية في العالم
( 115طنا) ،تليها إسبانيا ( 59طنا) ،وفرنسا ( 5أطنان) ،والهند
( 3أطنان ،مع استخالص التيبائني من األفيون).
 -170وازداد حجم املخزونات من اخلامات األفيونية الغنية
بالتيبائني (قش اخلشخاش وركازة قش اخلشخاش واألفيون)
مبعادل التيبائني في نهاية عام  2019إلى
من  188طنا
ِ
ُ
واعتبرت هذه املخزونات كافية
 320طنا في نهاية عام .2020
لتلبية الطلب املتوقع من الصانعني في جميع أنحاء العالم ملدة
تقارب  18شهرا ،على أساس مستوى الطلب في عام 2021
( 210أطنان).
 -171وانخفض حجم املخزونات العاملية من األفيونيات
َ
املنتجة من التيبائني (األوكسيكودون والتيبائني وكمية صغيرة
مبعادل التيبائني في نهاية
من األوكسيمورفون) من  241طنا
ِ
عام  2019إلى  194طنا في عام  .2020وكانت تلك املخزونات
كافية لتلبية الطلب العاملي على األفيونيات َ
املنتجة من التيبائني
لألغراض الطبية والعلمية لنحو  18شهرا مبستويات الطلب
في عام  130( 2021طنا).
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الكافي على الصعيد العاملي ،وتدعو البلدان التي تتوافر فيها
اخلامات األفيونية واألفيونيات بكميات أكبر ويتسنى فيها
احلصول عليها بقدر أكبر إلى مساعدة البلدان التي تكون فيها
إمكانية احلصول على هذه املواد واخلامات محدودة وتوافرها
محدودا ،وذلك في سياق جهودها الرامية إلى زيادة إمكانية
احلصول على هذه املواد واخلامات وزيادة توافرها.

النوسكابني
 -175على الرغم من أن النوسكابني ال يخضع للمراقبة
الدولية فمن املمكن استخالص كمية كبيرة من املورفني من
خشخاش األفيون الغني بالنوسكابني .وألغراض رصد ومراقبة
إنتاج املورفني ،تطلب الهيئة إلى البلدان التي تزرع خشخاش
األفيون الغني بالنوسكابني أن تقدم معلومات بطريقة
متسقة ومنتظمة عن تلك الزراعة وعن االستعمال املقصود
ألي قلويد مورفني من هذا الصنف وعن أي استخالص
واستعمال له.
 -176وقد أبلغت فرنسا في عام  2020عن زراعة خشخاش
األفيون الغني بالنوسكابني لغرض إنتاج األفيونيات .وفي عام
 2020زرعت فرنسا  2 290هكتارا من خشخاش األفيون
الغني بالنوسكابني وحصدت  1 790هكتارا منه ،وأنتجت قش
ً
خشخاش غنيا بالنوسكابني بوزن إجمالي قدره  826طنا .ولم
ُ
تب ِلغ فرنسا عن أي استخالص لقلويد املورفني من الصنف الذي
زرعته من خشاش األفيون الغني بالنوسكابني.

الشكل احلادي عشر -العرض من اخلامات
األفيونية الغنية بالتيبائني والطلب عليها2022-2017 ،
ﺃﻃﻨﺎﻥ ﲟﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻴﺒﺎﺋﲔ

 -172ومنا اإلنتاج العاملي من اخلامات األفيونية الغنية
بالتيبائني بأكثر من  50في املائة ،من  119طنا في عام
 2019إلى  182طنا ،بينما انخفض الطلب من  164طنا في
عام  2019إلى  118طنا في عام  .2020وأدى ذلك إلى زيادة
في كمية املخزون ( 320طنا في عام  ،2020مقارنة ب 188طنا
في عام .)2019
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 -173واستنادا إلى البيانات املقدمة من احلكومات فإن
املخزونات اإلجمالية من األفيونيات واخلامات األفيونية
كافية متاما لتلبية الطلب على األفيونيات َ
املنتجة من التيبائني
لألغراض الطبية والعلمية ملدة تزيد عن عام.
 -174وعلى الرغم من أن احلجم املحسوب لعرض اخلامات
األفيونية الغنية باملورفني والغنية بالتيبائني على حد سواء،
يكفي لتلبية الطلب لألغراض الطبية والعلمية كما أعربت
عنه البلدان ،فإن الهيئة تشدد على وجود تباينات ملحوظة
في توافر العقاقير املخدرة بني البلدان ،نظرا ألن بلدانا
كثيرة ال ِّ
تقدر حاجتها الطبية إلى املسكنات األفيونية تقديرا
دقيقا .ومن ثم ،واتساقا مع أحكام وأهداف اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املعدلة ،تشدد الهيئة على أهمية ضمان التوافر
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(أ) تستند البيانات املتعلقة باإلنتاج والطلب لعام  2021إلى البيانات
املسبقة املقدمة من احلكومات.
(ب) تستند بيانات عام  2022إلى تقديرات قدمتها احلكومات.
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جيم -مدى االمتثال العام للمعاهدات
 -1تقييم مدى االمتثال العام للمعاهدات
 -177تلتزم الدول األطراف في االتفاقيات الدولية
الثالث ملراقبة املخدرات باعتماد سلسلة من التدابير
التشريعية واملتعلقة بالسياسات من أجل ضمان تنفيذ
التزاماتها القانونية.
 -178وتشمل هذه التدابير رصد إنتاج العقاقير املخدرة
واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية وصنعها واالجتار بها
بصفة مشروعة ،والتدابير املتعلقة باالستعماالت املسموح
بها للمواد اخلاضعة للمراقبة؛ ووضع إطار قانوني ملكافحة
االجتار باملخدرات وتسريبها وما يتصل بذلك من سلوك؛
وتوفير التدابير الالزمة ملنع تعاطي املخدرات غير املشروعة
وللتعرف املبكر على األشخاص الذين يواجهون مشكالت
تعاطي املخدرات واالرتهان لها وعالجهم وتثقيفهم وتوفير
الرعاية الالحقة لهم وإعادة إدماجهم في املجتمع.
 -179وتستعرض الهيئة ،بصفتها جهاز الرصد املنشأ مبوجب
االتفاقيات الثالث املتعلقة مبراقبة املخدرات ،التطورات التي
حتدث في الدول األطراف ،بهدف دعم تلك الدول في تنفيذ
االتفاقيات من خالل مساعدتها على حتديد الثغرات املوجودة
في التنفيذ واقتراح إجراءات عالجية لها.
 -180وتسترشد الهيئة في مداوالتها بتفاعالتها املستمرة
مع الدول األطراف ،مبا في ذلك تقدمي احلكومات تقارير
إحصائية إلى الهيئة ،وتبادل املراسالت الرسمية وعقد
االجتماعات بني ممثلي احلكومات والهيئة ،وإيفاد الهيئة بعثات
قطرية ،ومشاركة احلكومات في مبادرات الهيئة.
 -181وخالل الفترة قيد االستعراض ،استعرضت الهيئة
حالة مراقبة املخدرات في غينيا-بيساو وكينيا ولبنان واملكسيك
وميامنار والفلبني وسنغافورة وسري النكا والواليات املتحدة.

(أ) غينيا-بيساو
 -182حتيط الهيئة علما بإغالق مكتب األمم املتحدة
املتكامل لبناء السالم في غينيا-بيساو في  31كانون األول/
ً
ديسمبر  ،2020وفقا لقرار مجلس األمن .)2020( 2512
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير ،شارك املكتب في تنسيق
استراتيجي لتعزيز قدرة مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة على
مكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة .كما قدم الدعم
لتفعيل قاعدة بيانات إلدارة القضايا وتزويد تلك القاعدة
باملعلومات من أجل تعقب قضايا االجتار باملخدرات واجلرمية
املنظمة واملساعدة على حتليلها.
 -183وما فتئ مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية يقدم املساعدة التقنية إلى سلطات إنفاذ القانون

والسلطات القضائية في غينيا-بيساو من أجل التحقيق في
قضايا االجتار باملخدرات ومالحقة مرتكبيها قضائيا والفصل
فيها .وعالوة على ذلك ،وضعت غينيا-بيساو ،بدعم من املكتب،
خطة عمل استراتيجية وطنية جديدة بشأن مكافحة االجتار
باملخدرات واجلرمية املنظمة والتهديدات األمنية .وفي  10آب/
أغسطس  ،2020أعربت املديرة التنفيذية للمكتب في إحاطة
قدمتها إلى مجلس األمن في جلسته  8754عن قلقها بشأن
عودة االجتار باملخدرات إلى الظهور وعودة نفوذ املجرمني إلى
الظهور في البلد (انظر .)S/PV.8754
 -184وفي ضوء هذه التطورات ،سعت الهيئة إلى إجراء
حوار مع حكومة غينيا-بيساو بشأن مسائل مراقبة املخدرات.
وتدعم الهيئة جهود التعاون اإلقليمي والدولي الرامية إلى دفع
خطة العمل االستراتيجية الوطنية للحكومة قدما.
 -185وستواصل الهيئة رصد التطورات املقبلة في مجال
مراقبة املخدرات في غينيا-بيساو عن كثب .وتقف الهيئة
على أهبة االستعداد لدعم البلد من خالل األنشطة التنفيذية
ُّ
والتعلمية ،وميكنها مساعدة احلكومة على استخدام منصات
الهيئة ومشاريعها لتيسير تبادل املعلومات من أجل التنفيذ
الكامل والفعال التفاقيات مراقبة املخدرات.

(ب) كينيا
 -186حتيط الهيئة علما باعتماد اجلمعية الوطنية الكينية
في أيار/مايو  2021مشروع قانون (تعديل) (مراقبة) املخدرات
والعقاقير واملؤثرات العقلية لعام  .2020وتدرك الهيئة أن
الغرض من التشريع اجلديد هو حتديث قانون (مراقبة)
العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية لعام  ،1994وبوجه خاص
فيما يتعلق بالعقوبات املطبقة على جرائم حيازة العقاقير
املخدرة واملؤثرات العقلية واالجتار بها.
 -187ويتناول مشروع قانون التعديل على وجه التحديد
املقادير الدنيا لتوجيه التهم املتعلقة بحيازة املواد اخلاضعة
للمراقبة ،وينص على عقوبات على أساس وزن املواد .وفي
إطار هذه التغييرات في قانون مراقبة املخدرات في البلد،
ينص مشروع قانون التعديل على برامج للعالج وإعادة التأهيل
حتددها املحاكم في احلاالت التي يحتاز فيها الشخص أقل من
غرام واحد من العقاقير املخدرة أو املؤثرات العقلية ،باستثناء
القنب .ويحدد مشروع قانون التعديل كذلك ،ألول مرة ،اجلرائم
املتصلة بالسالئف واملواد الكيميائية التي ميكن استخدامها في
صنع املخدرات غير املشروع.
 -188وتشيد الهيئة بتنفيذ تدابير التثقيف والعالج وإعادة
التأهيل والرعاية الالحقة ،باإلضافة إلى العقاب على جرائم
املخدرات ذات الطابع البسيط واجلرائم التي يرتكبها أشخاص
يتعاطون املخدرات ،أو كبدائل لذلك العقاب ،وفقا ألحكام
الفقرة ( 1ب) من املادة  36من اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املعدلة ،والفقرة ( 1ب) من املادة  22من اتفاقية سنة ،1971
والفقرة ( 4أ) إلى (د) من املادة  3من اتفاقية سنة .1988

الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي ملراقبة

ُ
 -189وستواصل الهيئة رصد التغييرات التي تدخل على
سياسات مكافحة املخدرات في كينيا ،مبا في ذلك أي حتديثات
لإلطار القانوني للبلد فيما يتعلق بتناسب اجلزاءات املنطبقة
مع السلوكيات املتصلة باملخدرات .وتتطلع الهيئة إلى مواصلة
التعاون واحلوار مع كينيا بشأن اإلطار املؤسسي والتشريعي
للبلد فيما يتعلق مبراقبة املخدرات.

(ج) لبنان
 -190أصدرت الهيئة في آب/أغسطس  ،2020كرد فعل على
االنفجار املدمر الذي وقع في بيروت ،بيانا صحفيا دعت فيه
احلكومات إلى تيسير توريد املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية
التي متس احلاجة إليها لتوفير العالج الطبي للمتضررين،
ولفتت انتباه املجتمع الدولي إلى إمكانية استخدام إجراءات
رقابية مبسطة لتصدير ونقل وتوفير املنتجات الطبية املحتوية
على مواد خاضعة للمراقبة .وال تزال الهيئة تشعر بالقلق
إزاء استمرار ورود تقارير عن نقص األدوية ،مبا فيها املواد
اخلاضعة للمراقبة الدولية ،في لبنان.
 -191ويستمر استغالل انعدام االستقرار السياسي والقدرات
املؤسسية املحدودة من شبكات االجتار في لبنان واجلمهورية
العربية السورية املجاورة ،وأفيد أن البلدين مصدران رئيسيان
ل"الكابتاغون" واألمفيتامني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ً
ومؤخرا في أوروبا .وال يزال لبنان يبلغ أيضا عن ضبط كميات
كبيرة من أقراص األمفيتامني.
 -192وقد واصلت الهيئة رصد التطورات اجلارية في لبنان
فيما يتعلق باإلطار القانوني اخلاص بالقنب في البلد منذ
اعتماد مجلس النواب اللبناني تشريعا في نيسان/أبريل 2020
يسمح بزراعة القنب لألغراض الطبية والصناعية.
 -193وتشمل األهداف املعلنة للقانون املذكور منح الدولة
صالحيات رصد وتنظيم ومراقبة زراعة القنب ومشتقاته
املحتوية على مؤثرات نفسانية وإتاحة احلصول بشكل قانوني
على ذلك العقار لألغراض الطبية والصناعية حصرا؛ وتعزيز
التنمية املستدامة في املناطق املتأثرة بالزراعة غير القانونية
والسرية لنبتة القنب ،والعمل على حتقيق املصلحة العامة من
خالل األنشطة والبرامج اإلمنائية في تلك املناطق؛ وتثقيف
وتوعية اجلمهور باملخاطر الصحية املرتبطة باالستخدام غير
القانوني للقنب ،مع مراعاة املبادئ التوجيهية الصادرة عن
منظمة الصحة العاملية؛ وحماية الصحة والسالمة العامتني من
خالل فرض متطلبات صارمة لزراعة القنب وتخزينه وتعبئته
ونقله .وتقليل العبء على نظام العدالة اجلنائية باحلد من
َّ
األنشطة اإلجرامية املنظمة املرتبطة باالجتار بالقنب ،وزيادة
العقوبات اجلنائية على انتهاكات ذلك التشريع.
 -194وينشئ القانون الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب
لالستخدام الطبي والصناعي ،التي تشرف على تنفيذ القانون
ُ
وتصدر التراخيص لكل مرحلة من مراحل إنتاج القنب وتوزيعه،
مبا في ذلك استيراد البذور والشتالت ،والزراعة واحلصاد،
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ُ
واإلنتاج ،والتصدير .وتمنح التراخيص لشركات صيدالنية
لبنانية وأجنبية مختارة ،وكذلك ألفراد ،مثل املزارعني ومالك
األراضي الذين يستوفون شروط الترخيص وليس لهم سجل
جنائي ،أو للمختبرات أو مراكز األبحاث التي تعتبر مؤهلة .وال
يحدد القانون العملية التنظيمية التي يتاح بها القنب للجمهور
الستخدامه لألغراض الطبية في لبنان.
 -195وقد أكدت الهيئة في مراسالتها مع حكومة لبنان أنه
على الرغم من سماح اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة بوضع
ُ
برامج الستخدام القنب لألغراض الطبية ،فهي أيضا تخضع
تشغيل هذه البرامج للشروط القانونية املنصوص عليها في
مادتيها  23و ،28وكذلك لاللتزام بتقدمي التقديرات والبيانات
اإلحصائية والتجارية املنطبق على جميع املواد اخلاضعة
للمراقبة.
ِّ
وتقدر الهيئة تعاونها اإليجابي مع حكومة لبنان،
-196
وتتطلع إلى مواصلة تعاملها مع البلد.

(د) املكسيك
 -197واصلت الهيئة رصد التطورات القانونية اجلارية
في املكسيك فيما يتعلق باللوائح اخلاصة باستعمال القنب
ِّ
وتقدر
وحيازته لألغراض الطبية وغير الطبية على حد سواء.
الهيئة احلوار وتبادل املعلومات اجلاريني مع املكسيك بشأن
التغييرات املدخلة على سياساتها وقوانينها املتعلقة باملخدرات.
وقد أحاطت الهيئة علما على وجه التحديد مبوافقة املحكمة
العليا في  28حزيران/يونيه  2021على اإلعالن العام بعدم
الدستورية املتعلق بتنظيم استعمال البالغني للقنب ألغراض
غير طبية .وجاء هذا القرار في أعقاب حكم أصدرته املحكمة
العليا في عام  2018يقضي بإباحة التعاطي الشخصي للقنب
ألغراض غير طبية في البلد.
 -198وتدرك الهيئة أن قرار املحكمة العليا لعام  2021كان
يهدف إلى إلغاء أحكام قانون الصحة العام في البلد التي
حتظر تعاطي القنب ألغراض غير طبية ،على أساس أن
حظر تعاطي القنب من شأنه أن يحد من حق املستهلكني
في حرية التنمية الشخصية .واملبدأ الدستوري املتمثل في
احلق في التنمية احلرة للشخصية هو األساس الذي يقوم
عليه اإلذن باألنشطة املتصلة باالستعمال الشخصي للقنب
والتتراهيدروكانابينول ،مبا في ذلك غرس البذور والزراعة
واحلصاد واإلعداد واحليازة والنقل.
 -199وقد أكدت املحكمة العليا في املكسيك بهذا احلكم أنه
يجوز لوزارة الصحة إصدار أذون للبالغني الستخدام القنب
والتتراهيدروكانابينول ،ولكن ليس للمواد األخرى .ومن املقرر
أن تضع اللجنة االحتادية للحماية من املخاطر الصحية مبادئ
توجيهية وطرائق الحتياز بذور القنب ،وإن كانت هذه املبادئ
لن تشمل اإلذن باستيراد هاتني املادتني أو االجتار بهما أو
توريدهما أو أي فعل آخر يتعلق بالتصرف فيهما أو توزيعهما.
ويجب أال يؤثر االستخدام الشخصي للقنب ألغراض غير
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طبية على أطراف ثالثة؛ ولذلك ال يجوز استهالك هاتني
َّ
القصر أو في األماكن العامة التي
املادتني في حضور
ُ
يوجد فيها أشخاص لم يعطوا موافقتهم على هذا الفعل.
وحثت املحكمة العليا الكونغرس على سن تشريع بشأن
االستعمال الشخصي للقنب والتتراهيدروكانابينول ألغراض
غير طبية ،من أجل إيجاد اليقني القانوني لصالح من يستهلكون
هاتني املادتني.
 -200وفيما يتعلق بتنظيم استعمال القنب ألغراض طبية،
حتيط الهيئة علما بنشر اللوائح التنفيذية لقانون الصحة العام
في  12كانون الثاني/يناير  ،2021املتعلقة بتدابير مراقبة
الصحة العامة املنطبقة على إنتاج القنب ومشتقاته الصيدالنية
والبحوث بشأنها واستخدامها ألغراض طبية .والهدف من
هذه اللوائح هو مراقبة وتطوير ورصد املواد اخلام للقنب
ومشتقاته الصيدالنية واألدوية املحتوية عليه ،من منظور
الصحة العامة .وتنطبق اللوائح على البحوث واإلنتاج والصنع
واالستيراد والتصدير ،ومرافق الرعاية الصحية التي توفر
األدوية املحتوية على القنب ،واإلعالن والتسويق.
 -201وستواصل الهيئة رصد املشهد املتغير لتنظيم القنب
في املكسيك ،وتتطلع إلى مواصلة احلوار الوثيق مع حكومة
املكسيك بشأن املسائل املتصلة بسياسة مراقبة املخدرات.

(ه)

ميامنار

 -202في حزيران/يونيه  ،2016أوفدت الهيئة بعثة إلى
ميامنار .ومنذ ذلك احلني ،ال تزال الهيئة ترصد عن كثب
تطورات سياسة املخدرات والتنفيذ العام ألنشطة مراقبة
املخدرات في البلد ،مبا في ذلك في مجاالت تأخذ في االزدياد
مثل زراعة خشخاش األفيون وتعاطي امليثامفيتامني واالجتار
به .وتشمل التطورات األخيرة في سياسة مكافحة املخدرات
إطالق اإلطار االستراتيجي الوطني بشأن الصحة واملخدرات
في  13كانون الثاني/يناير  2021والتعاون اإلقليمي بشأن برامج
التنمية البديلة وإبدال املحاصيل.
 -203وتالحظ الهيئة أن اجلمعية العامة أعربت في قرارها
 287/75بشأن احلالة في ميامنار عن بالغ القلق إزاء إعالن
القوات املسلحة مليامنار حالة الطوارئ في  1شباط/فبراير
 2021واإلجراءات الالحقة املتخذة ضد احلكومة املدنية
املنتخبة .وفي جملة أمور ،أهابت اجلمعية العامة بالقوات
ً
املسلحة أن توقف فورا جميع أعمال العنف ضد املتظاهرين
السلميني ،ودعت إلى إتاحة إمكانية الوصول لدواع إنسانية
وبأمان ودون معوقات إلى جميع املحتاجني واحترام سالمة
املرافق الطبية والعاملني في املجال الطبي.
 -204وقد أحاطت الهيئة علما بالنداءات التي صدرت من
األمني العام مؤخرا بأن يحترم العسكريون في ميامنار إرادة
الشعب ،وأن ميتنعوا عن أعمال العنف والقمع ،وأن يعملوا
من أجل السالم والتنمية املستدامة وحقوق اإلنسان .وتترتب
على األزمة اإلنسانية املتفاقمة في البلد عواقب وخيمة فيما

يتعلق باحلصول على الرعاية الصحية وتوفير األدوية املحتوية
على العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة.
وفي هذا السياق ،تذكر الهيئة جميع احلكومات بأنه ميكنها،
في حاالت الطوارئ احلادة ،أن تستخدم إجراءات َّ
مبسطة
لتصدير املنتجات الدوائية املحتوية على مواد خاضعة للمراقبة
ونقلها وتوفيرها ،على النحو املنصوص عليه في املبادئ
التوجيهية النموذجية بشأن التوفير الدولي لألدوية اخلاضعة
للمراقبة من أجل الرعاية الطبية في حاالت الطوارئ ،التي
وضعتها منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع الهيئة وتتاح على
املوقع الشبكي للهيئة.
 -205وستواصل الهيئة رصد األزمة في ميامنار عن كثب،
وال سيما فيما يتعلق بأي آثار على الصحة والرفاه العامني
والتنفيذ الفعال لسياسات مراقبة املخدرات .وستتابع الهيئة
أيضا التطورات املتعلقة بتدابير التصدي لزراعة خشخاش
ً
األفيون غير املشروعة ،نظرا لوضع البلد باعتباره مصدرا
ً
رئيسيا لألفيون.

(و)

الفلبني

 -206واصلت الهيئة رصد التطورات املتصلة باملخدرات في
الفلبني خالل الفترة املشمولة بالتقرير .وعقب عقد مشاورات
عبر اإلنترنت مع احلكومة خالل الدورة  129للهيئة ،في تشرين
الثاني/نوفمبر  ،2020أصدرت الهيئة بيانا صحفيا يقدم
معلومات عن املحتوى العام للمشاورات ،مشيرة إلى أن الهيئة ال
تزال في حوار مع احلكومة بشأن مسألة االستهداف املزعوم،
خارج نطاق القضاء ،لألشخاص املشتبه بهم في ممارسة نشاط
متصل باملخدرات ،وأنها تعمل على تأمني إيفاد بعثة إلى البلد،
في أقرب وقت ممكن عمليا ،لتستعرض على أرض الواقع تنفيذ
االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات.
 -207وترحب الهيئة باستحداث برنامج األمم املتحدة
املشترك حلقوق اإلنسان في الفلبني ،بوصفه خطوة هامة
نحو تعزيز املساءلة واحلد من انتهاكات حقوق اإلنسان؛ وتؤكد
على أهمية املساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل حتسني
حالة حقوق اإلنسان في البلد بصورة مجدية.
 -208وفي  24شباط/فبراير  2021أدلى وزير العدل في
الفلبني ببيان أمام مجلس حقوق اإلنسان في دورته السادسة
واألربعني ،ذكر فيه أن حكومته ترحب بالنهج البناء الذي اتخذه
املجلس في قراره  ،33/45املعتمد في تشرين األول/أكتوبر
 ،2020وأنه منذ اعتماد ذلك القرار تعاملت احلكومة مع األمم
املتحدة بنشاط وصراحة لدعم استحداث برنامج األمم املتحدة
املشترك حلقوق اإلنسان في الفلبني .وترحب الهيئة بسلسلة
املشاورات التي أجريت بني وكاالت األمم املتحدة واحلكومة،
وكذلك املجتمع املدني ،والتي أسفرت عن إقرار االجتاهات
الرئيسية للبرنامج .وترحب الهيئة أيضا باجلهود التي بذلتها
وزارة عدل الفلبني مؤخرا لفحص سجالت مناطق ومدن
رئيسية َّ
معينة حدث فيها معظم الوفيات املرتبطة بعمليات
َّ
الشرطة ،والتي كشفت عن أوجه قصور معينة في عمل موظفي
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إنفاذ القانون .وترحب الهيئة كذلك بإجراء حتقيقات داخلية
في تلك احلوادث ،أسفرت عن توصيات باتخاذ إجراءات إدارية
وجنائية جتاه املسؤولني عنها.
 -209وفي الوقت نفسه ،ال يزال مسؤولون حكوميون كبار
يناصرون اتخاذ اإلجراءات ضد األشخاص الذين ُيشتبه في
ً
اجتارهم باملخدرات ويواصلون الصد علنا عن التعاون مع
منظمات حقوق اإلنسان .وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،
واصلت احلكومة التصريح بعمليات شرطة ضد املشتبه في
أنهم ميارسون االجتار باملخدرات وتعاطيها ،أسفرت عن وفاة
العديد من األشخاص.
 -210وفي  14حزيران/يونيه  ،2021أعلنت فاتو بنسودا،
املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية آنذاك ،إجناز
الفحص األولي للحالة في الفلبني ،الذي خلص إلى وجود
أساس معقول لالعتقاد بأن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،
املتمثلة في القتل والتعذيب وإحلاق إصابات بدنية خطيرة
ُ
وأذى عقلي ،فضال عن أفعال ال إنسانية أخرى ،ارتكبت
في أراضي الفلبني في الفترة من  1متوز/يوليه  2016إلى
 16آذار/مارس  2019على األقل ،باالقتران مع حملة "احلرب
ُ
على املخدرات" التي أطلقت في جميع أنحاء البالد .ونتيجة
لذلك ،طلبت املدعية العامة إذنا قضائيا باملضي قدما في
إجراء حتقيق .وقد منحت الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة
هذا اإلذن في  15أيلول/سبتمبر .2021
ً
مجددا موقفها الذي مفاده َّ
أن التدابير
 -211وتؤكد الهيئة
ِّ
باملخدرات
املتخذة خارج نطاق القضاء للتصدي لألنشطة املتصلة
ِّ
املخدرات ،التي
هي انتهاك واضح لالتفاقيات الدولية ملراقبة
ِّ
توجب أن تتصدى الدول للسلوكيات املتصلة باملخدرات من
خالل تدابير العدالة اجلنائية الرسمية املستندة إلى االمتثال
الكامل للمعايير املعترف بها دوليا حلقوق اإلنسان .وفي هذا
الصدد ،جتدد الهيئة دعوتها حكومة الفلبني إلى اتخاذ خطوات
فورية لوقف ومنع أي مزيد من االستهداف خارج نطاق القضاء
ولتعجيل التحقيقات اجلارية ،وميكن القيام بهذه اخلطوات من
خالل أمور من بينها إنشاء آلية مستقلة ومحايدة الستعراض
أي حاالت كهذه ،وحتسني جمع البيانات وحتليلها ،ومواصلة
تعزيز التعاون مع املجتمع الدولي ،مبا فيه مؤسسات األمم
املتحدة حلقوق اإلنسان ،من أجل التمكني من الرصد وبناء
القدرات بفعالية في مجالي حقوق اإلنسان وسيادة القانون.
 -212وتالحظ الهيئة أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ
في الفلبني دعوا في كانون األول/ديسمبر  2020إلى إعادة
فرض عقوبة اإلعدام .وفي  2آذار/مارس  ،2021أصدرت الهيئة
الوطنية لالقتصاد والتنمية في الفلبني القائمة الكاملة للتدابير
ذات األولوية التي أرادت احلكومة اشتراعها في عام .2021
ووفقا للقائمة ،يشتمل أحد مشاريع القوانني املزمع إقرارها
على إعادة العمل بعقوبة اإلعدام باحلقنة القاتلة في اجلرائم
املتصلة باملخدرات ،على النحو املنصوص عليه في القانون
الشامل للعقاقير اخلطرة لعام  .2002وفي هذا الصدد ،تود
ً
الهيئة أن تؤكد مجددا موقفها الذي مفاده أنه ،على الرغم من
أن حتديد العقوبات املنطبقة على اجلرائم املتصلة باملخدرات
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يظل من اختصاص الدول األطراف في االتفاقيات ،فإن الهيئة
تشجع الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتصلة
ِّ
باملخدرات على عدم إعادة العمل بتلك العقوبة
وتشجع الدول
املبقية على عقوبة اإلعدام على تلك الفئة من اجلرائم على
تخفيف أحكام اإلعدام التي صدرت بالفعل والنظر في إلغاء
توقيع تلك العقوبة على اجلرائم املتصلة باملخدرات.

(ز) سنغافورة
 -213خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،واصلت الهيئة حوارها
ّ
البناء بشأن جميع جوانب تنفيذ سنغافورة التفاقيات مراقبة
املخدرات ،مبا في ذلك سياسات البلد بشأن التصدي لإلجرام
املتصل باملخدرات.
 -214والحظت الهيئة أن لدى سنغافورة "رؤية خالية من
املخدرات" ملجتمعاتها املحلية تقوم على استراتيجية "منع
الضرر" من خالل التثقيف الوقائي بشأن املخدرات ،وإنفاذ
القانون بقوة ،وعمليات العالج وإعادة التأهيل والرعاية الالحقة
القائمة على األدلة .وتثني الهيئة على سنغافورة لتنفيذها
الفعال لتدابير التثقيف والعالج وإعادة التأهيل والرعاية
الالحقة ،باإلضافة إلى العقوبة على جرائم املخدرات ذات
الطابع البسيط واجلرائم التي يرتكبها متعاطو املخدرات ،أو
كبديل لتلك العقوبة ،وتشيد بقيام سنغافورة باالستثمار في
تلك التدابير ،وفقا ألحكام الفقرة ( 1ب) من املادة  36من
اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة ،والفقرة ( 1ب) من املادة
 22من اتفاقية سنة  ،1971والفقرة ( 4أ) إلى (د) من املادة
 3من اتفاقية سنة .1988
 -215ويرتكز نهج سنغافورة في مراقبة املخدرات على حماية
املجتمعات املحلية من مخاطر تعاطي املخدرات واالجتار بها.
وعالوة على ذلك ،يتميز النهج املتبع بشأن عقوبة اإلعدام
بأنه أداة ردع لكل أحد في سلسلة توريد املخدرات ،ال سيما
الضالعني في االجتار ومن تكون بحوز تهم مخدرات تتجاوز
املقادير احلدية .والهيئة منخرطة في حوار مع سنغافورة بشأن
استخدام عقوبة اإلعدام ،وقد أحاطت علما بالتقارير الصادرة
على الصعيد العام والتي تشير إلى أن عمليات اإلعدام ال تزال
حتدث في سنغافورة ردا على جرائم املخدرات.
 -216ويخضع موقف الهيئة بشأن توقيع عقوبة اإلعدام على
جرائم املخدرات للمبدأ املكرس في االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخدرات وهو أن حتديد اجلزاءات املنطبقة على السلوك
املتصل باملخدرات يندرج ضمن االختصاص السيادي لكل دولة
طرف على حدة .بيد أن الهيئة تسعى أيضا إلى اتباع نهج
متوازن يعترف مبا يترتب على مراقبة املخدرات من آثار أوسع
نطاقا في مجال السياسات وحقوق اإلنسان .ولذلك ،تؤكد
ً
الهيئة مجددا موقفها القائم على حقوق اإلنسان ،وتدعو إلى
إلغاء عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتصلة باملخدرات ،مجسدة
التوافق املتزايد في اآلراء ضمن املجتمع الدولي فيما يتعلق
بإلغاء عقوبة اإلعدام على السلوكيات املتصلة باملخدرات.
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 -217وتقدر الهيئة احلوار اجلاري مع سنغافورة وستواصل ،في
إطار واليتها ،رصد سياسات البلد في مجال مراقبة املخدرات.

في الواليات املتحدة بني عامي  1999و ،2019وأودت بحياة
 100 000شخص خالل األشهر االثني عشر األولى من جائحة
كوفيد 19-وحدها.

(ح) سري النكا

 -222وفحصت الهيئة اللوائح اجلديدة املتعلقة باستخدام
القنب لألغراض الطبية وغير الطبية على حد سواء في واليات
متعددة .وفي حني لم حتدث تغييرات جوهرية في مسؤوليات
الوكاالت االحتادية في مجال مكافحة املخدرات وال يزال
القنب خاضعا للمراقبة مبوجب اجلدول األول من قانون املواد
اخلاضعة للمراقبة ،فإن عددا متزايدا من القوانني التي تصدر
على مستوى الواليات ينتهك القانون االحتادي بسبب إباحة تلك
القوانني لالستعمال الشخصي والبيع التجاري للقنب.

 -218واصلت الهيئة رصد سياسات مراقبة املخدرات
ُ
ونهج العدالة اجلنائية في سري النكا ،مبا في ذلك التقارير
الصادرة على الصعيد العام التي تفيد بأن البلد يعتزم استئناف
استخدام عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتصلة باملخدرات،
بعد وقف اختياري دام  43عاما .وفي حني أن هناك تقارير
عن صدور أحكام باإلعدام ،فإن الهيئة تدرك أن العقوبة
لم تنفذ عمليا .ويساور الهيئة القلق إزاء التقارير املستجدة
الصادرة على الصعيد العام عن وقوع أعمال قصاص خارج
نطاق القضاء ضد أشخاص مشتبه في أنهم ارتكبوا سلوكا
متعلقا باملخدرات ،والتغييرات القانونية التي أدت إلى نقض
افتراض البراءة فيما يتعلق ببعض اجلرائم املتصلة باملخدرات،
وعدم أهلية األشخاص الذين يواجهون تهما تتعلق باملخدرات
للحصول على املساعدة القانونية.
 -219ومنذ عام  ،2019عندما كانت هناك مؤشرات على أن
سري النكا تخطط لتنفيذ تغيير في السياسة بشأن عمليات
اإلعدام على اجلرائم املتصلة باملخدرات ،سعت الهيئة إلى
االنخراط مع البلد في حوار اللتماس توضيحات بشأن تلك
املسائل ولتشجيع احلكومة على تخفيف أحكام اإلعدام التي
صدرت .وتعرب الهيئة عن أسفها ألنه ،حتى وقت كتابة هذا
التقرير ،لم ُيحرز أي تقدم في تأمني إجراء حوار مع حكومة
سري النكا بشأن حالة مراقبة املخدرات في البلد ،وتود أن
تعيد تأكيد موقف الهيئة بشأن عقوبة اإلعدام على اجلرائم
املتصلة باملخدرات .ففي حني أن حتديد اجلزاءات اجلنائية
املنطبقة يندرج ضمن االختصاص السيادي لكل دولة طرف
على حدة ،فإن موقف الهيئة القائم على حقوق اإلنسان يتضمن
دعوة الدول إلى النظر في إلغاء عقوبة اإلعدام على اجلرائم
املتصلة باملخدرات وإلى تخفيف األحكام الصادرة بالفعل.
 -220وستواصل الهيئة رصد تطورات مراقبة املخدرات في
سري النكا واالنخراط في حوار لدعم التنفيذ الكامل والفعال
التفاقيات مراقبة املخدرات .والهيئة على ثقة بأن سري النكا
ِّ
ستحسن تعاونها و تستجيب لهذه اجلهود التي تبذلها الهيئة،
ً
وفقا للمادة  9من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة ،التي
تنص على مسؤولية الهيئة عن االنخراط في حوار مع الدول
األطراف من أجل تعزيز التعاون.

(ط) الواليات املتحدة األمريكية
 -221حتيط الهيئة علما بالتطورات املتعلقة مبراقبة املخدرات
في الواليات املتحدة منذ تشرين الثاني /نوفمبر  ،2020مبا في
ذلك التدابير التي ُ
اعتمدت للتصدي لالنتشار املتفاقم لظاهرة
ً
تناول اجلرعات املفرطة ،التي أدت ،وفقا ملراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها في البلد ،إلى وفاة  841 000شخص

َّ
 -223وخالل الفترة املشمولة بالتقرير ،وقعت واليات فرجينيا
وكونيتيكت ومونتانا ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك على
لوائح بشأن القنب لتصبح قوانني لهذه الواليات ،من أجل
السماح للبالغني باستعمال القنب وحيازته ألغراض غير طبية.
وتدرك الهيئة أن السلطة التقديرية التي ميارسها املدعون
العامون االحتاديون فيما يتعلق بجرائم القنب داخل الواليات
تتسق مع متطلبات الفقرة  4من املادة  36من اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املعدلة ،وقد أحاطت علما باملالحقات التي تقوم بها
السلطات االحتادية في القضايا املتصلة بالقنب ،مبا في ذلك
في الواليات التي يتاح فيها القنب للبيع الستعماله ألغراض غير
طبية مبا يتناقض مع قانون املواد اخلاضعة للمراقبة.
 -224وتؤكد الهيئة من جديد أن التدابير الرامية إلى السماح
باستعمال القنب ألغراض غير طبية ال تتسق مع الفقرة (ج) من
املادة  4من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة ،التي تقضي
بأن تتخذ الدول األطراف التدابير التشريعية واإلدارية الالزمة
لقصر استعمال املخدرات على األغراض الطبية والعلمية دون
سواها ،رهنا بأحكام تلك االتفاقية .وتقضي الفقرة ( 1أ)
’ ‘1من املادة  3من اتفاقية سنة  1988بتجرمي إنتاج أي
مخدرات أو مؤثرات عقلية ،أو صنعها ،أو استخراجها ،أو
حتضيرها ،أو عرضها ،أو عرضها للبيع ،أو توزيعها ،أو بيعها،
أو تسليمها بأي وجه كان ،أو السمسرة فيها ،أو إرسالها ،أو
إرسالها بطريق العبور ،أو نقلها ،أو استيرادها ،أو تصديرها
ً
خالفا ألحكام اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة أو اتفاقية
سنة  .1971وتقضي الفقرة ( 1أ) ’ ‘2من املادة  3من اتفاقية
سنة  1988بتجرمي زراعة نبتة القنب لغرض إنتاج املخدرات
ً
خالفا ألحكام اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة.
 -225وتالحظ الهيئة أن نسبة كبيرة من الناس في الواليات
املتحدة يعيشون اآلن في واليات قضائية أبيح فيها تعاطي
القنب وحيازته ألغراض غير طبية مبوجب قوانني الواليات.
ُ
وعالوة على ذلك ،تظهر نتائج الدراسة االستقصائية الوطنية
لعام  2019بشأن تعاطي املخدرات والصحة لدى األشخاص
في سن  12عاما فأكثر أن عدد من بدأوا تعاطي القنب
ألول مرة في العام السابق للدراسة زاد بنسبة  13,6في
املائة .وبالنظر إلى هذه الزيادة ،جتدد الهيئة دعوتها إلى
الواليات املتحدة أن تواصل ا تخاذ تدابير تهدف إلى إعالم
سكانها باألضرار املرتبطة بتعاطي املخدرات وتتصدى لتناقص
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تصورات الضرر فيما يتعلق باستخدام القنب .وتغتنم الهيئة
ً
هذه الفرصة أيضا لتؤكد من جديد ،في سياق االنتهاكات التي
ُ
ترتكب على مستوى الواليات لقانون املواد اخلاضعة للمراقبة،
أهمية االمتثال الكامل لاللتزامات املنصوص عليها في
املادة  4من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة.
 -226وتالحظ الهيئة أن من شأن بيانات َّ
معينة أن تكون
مفيدة بصفة خاصة في حتليل اإلطار القانوني واخلاص
بالسياسات في الواليات املتحدة فيما يتعلق مبراقبة القنب،
ويشمل ذلك البيانات املتعلقة بحاالت التسمم ودخول عيادات
الطوارئ .وفي حني توجد بيانات عن مضبوطات املخدرات
ِّ
تبين أن الواليات املتحدة مقصد رئيسي لشتى أنواع املخدرات
املهربة من بلدان أخرى فإن املعلومات عن االجتار بالقنب بني
الواليات ،على سبيل املثال ،قليلة .وميكن جلمع املزيد من
البيانات عن االجتار بالقنب داخل الواليات املتحدة فيما بني
الواليات القضائية ذات املستويات املختلفة من مراقبة القنب
أن يساعد على توفير صورة أكمل.
ِّ
وتقدر الهيئة ،في ممارسة واليتها اخلاصة برصد
-227
االمتثال للمعاهدات ،حوارها املستمر واملثمر مع الواليات
املتحدة ،وتتطلع إلى مواصلة ذلك احلوار مع سلطات البلد
في السنة املقبلة ،بوسائل منها إيفاد بعثة إلى البلد حاملا
تسمح الظروف بذلك.

ُ
 -2البعثات القطرية
 -228تضطلع الهيئة عادة بعدة بعثات قطرية في السنة،
ً
وفقا اللتزامها بإجراء حوار مع الدول األطراف في االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخدرات.
 -229والغرض من البعثات القطرية هو متكني الهيئة من
اكتساب فهم أعمق للواقع املحدد ملراقبة املخدرات في كل بلد
تتم زيارته ،من خالل احلوار مع املسؤولني احلكوميني والوكاالت
التنظيمية والعاملني في املجال الطبي والعالجي وجماعات
ِّ
املجتمع املدني .وبهذه الطريقة توفر البعثات القطرية للهيئة
نظرة متعمقة عن احلالة على أرض الواقع ،وتسمح لها بإجراء
تقييم أدق حلالة مراقبة املخدرات في البلد الذي متت زيارته،
وحتديد املمارسات اجليدة والتحديات والثغرات في التنفيذ،
وتوجيه توصيات إلى احلكومة بشأن أفضل السبل ملعاجلة
هذه التحديات والثغرات.
 -230ولضمان استفادة بعثات الهيئة من حوار مفتوح وصريح
ِّ
يصور بدقة الظروف املحددة لكل بلد ،يظل مضمون املناقشات
ِّ ً
ُ
ُ
التي تجرى سريا ،وكذلك التوصيات التي تنقل إلى كل حكومة.
 -231وللعام الثاني على التوالي ،علقت الهيئة بعثاتها
القطرية بسبب حالة الصحة العامة العاملية الناجمة عن جائحة
ُ َ
كوفيد .19-وبناء على ذلك ،لم توفد أي بعثات قطرية خالل
الفترة قيد االستعراض .وتتطلع الهيئة إلى معاودة االضطالع
بهذا اجلزء األساسي من عملها في أقرب فرصة ممكنة.
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 -3تقييم تنفيذ احلكومات
للتوصيات الصادرة عن الهيئة في
ُ
أعقاب بعثاتها القطرية
 -232تستعرض الهيئة كل عام التطورات اجلارية في البلدان
التي استقبلت بعثة من الهيئة قبل عامني .ولكي تفعل الهيئة
ذلك ،تطلب إلى احلكومات أن تبلغها بالتطورات ذات الصلة
التي حدثت منذ إيفاد البعثات ،مبا في ذلك أي إجراءات
ُّ
تشريعية أو سياساتية اتخذت لتنفيذ التوصيات التي أصدرتها
الهيئة في أعقاب البعثات.
 -233وفي عام  ،2020دعت الهيئة حكومات أرمينيا وإستونيا
وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وباراغواي وبوتسوانا وتونس
وجامايكا وفرنسا وقطر ولكسمبرغ واململكة املتحدة ومنغوليا
ُ
وموريشيوس ونيبال وهولندا ،وهي بلدان أوفدت إليها بعثات
في عام  ،2018إلى اإلبالغ عن أي تطورات تتعلق بسياسات
املخدرات نتجت عن توصيات الهيئة.
 -234و تود الهيئة أن تعرب عن تقديرها حلكومات أرمينيا
وفرنسا وأملانيا ولكسمبرغ وموريشيوس وهولندا وباراغواي
وتونس واإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة لتقدمي
ردودها ،وجتدد دعوتها حلكومات إستونيا وبوتسوانا وجامايكا
وقطر ومنغوليا ونيبال لتقدمي املعلومات املطلوبة في أقرب
فرصة ممكنة.

(أ) أرمينيا
 -235أوفدت الهيئة في حزيران/يونيه  2018بعثة إلى
ِّ
املخدرات في البلد
أرمينيا الستعراض حالة مراقبة
وملناقشة جتربة احلكومة في تنفيذ املعاهدات الدولية
ً
ِّ
ملراقبةاملخدرات .ومنذ البعثة ،نفذت احلكومة عددا من
توصيات الهيئة.
 -236وتقر الهيئة بإنشاء جلنة مشتركة بني الوكاالت تهدف
إلى حتسني التنسيق بني مختلف الوكاالت الوطنية في مجال
خفض اإلمدادات وإنفاذ القانون .وتالحظ الهيئة أن اللجنة
تتألف من ممثلني من أصحاب املصلحة املعنيني ويرأسها رئيس
شرطة أرمينيا.
 -237ومنذ البعثة ،أطلقت أرمينيا أيضا عدة مبادرات للوقاية
من تعاطي املخدرات ،وزادت من توافر اخلدمات العالجية،
مبا فيها العالج اإلبدالي للمؤثرات األفيونية ،وأضافت نحو
ً
ً
ًّ
نفسانيا جديدا إلى قائمة البلد للمواد اخلاضعة
 50مؤثرا
للمراقبة.
 -238وبينما ترحب الهيئة بالتقدم املحرز في تنفيذ
توصياتها ،تشجع حكومة أرمينيا على اتخاذ تدابير إضافية
لضمان توافر العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية اخلاضعة
للمراقبة لتلبية االحتياجات الطبية.
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 -239وتشجع الهيئة حكومة أرمينيا أيضا على وضع تدابير
لتقييم مدى ونطاق تعاطي املخدرات في أرمينيا ،من أجل
االسترشاد بذلك التقييم في وضع سياسات بشأن املخدرات
قائمة على األدلة ،ومواصلة تعزيز قدرتها على الوقاية والعالج
من تعاطي املخدرات ،والنظر في ا تخاذ تدابير أخرى ملعاجلة
ً
الوصمة املرتبطة بتعاطي املخدرات واالرتهان لها ،وخصوصا
فيما يتعلق بالتسجيل اإللزامي ملن يلتحقون بالعالج.
وتقر الهيئة بتعاون حكومة أرمينيا َّ
ُّ
الفعال في الوفاء
-240
ِّ
بالتزامات بلدها مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات،
وتشير إلى أنها ستواصل التعاون الوثيق مع السلطات لتيسير
تنفيذ توصيات الهيئة.

(ب) فرنسا
 -241أوفدت الهيئة في حزيران/يونيه  2018بعثة إلى فرنسا
ملناقشة تنفيذ البلد التزاماته القانونية مبوجب االتفاقيات
الثالث ملراقبة املخدرات ،ال سيما في ضوء التطورات التي
حدثت منذ البعثة التي سبق أن أوفدتها الهيئة إلى البلد في
عام .1999
 -242وتالحظ الهيئة مع التقدير التزام فرنسا القوي
باإلطار القانوني الدولي ملراقبة املخدرات ،وهو ما يتضح من
مشاركة البلد في أنشطة الهيئة ودعمها لتلك األنشطة.
 -243وتقر الهيئة باعتماد االستراتيجية الوطنية الفرنسية
بشأن سلوكيات اإلدمان للفترة  ،2022-2018التي يشمل
نطاقها سلسلة من السلوكيات التي قد تؤدي إلى اإلدمان،
ً
تتعدى السلوكيات املتعلقة حصرا بتعاطي مواد اإلدمان.
وتتمثل املجاالت الستة ذات األولوية لالستراتيجية فيما
يلي( :أ) حماية األشخاص من سلوكيات اإلدمان ،بدءا
من أصغر سن ممكنة؛ (ب) حتسني التصدي لعواقب
اإلدمان على األفراد؛ (ج) حتسني تدابير التصدي لالجتار؛
(د) زيادة الوعي ونشر املعرفة؛ (ه) توطيد التعاون الدولي؛
(و) تهيئة الظروف التخاذ إجراءات فعالة في جميع مناطق
البلد.
 -244وتالحظ الهيئة توقيع غرامات على السلوك املتصل
باملخدرات ذي الطابع البسيط ُيقصد منها تنفيذ أحكام
االتفاقيات الدولية املتعلقة باملخدرات التي تنص على بدائل
لإلدانة والعقاب على اجلرائم املتصلة باملخدرات ذات اخلطورة
النسبية األقل ،وبوجه خاص عندما يرتكبها أشخاص يتعاطون
املخدرات .وفي حني ترحب الهيئة بهذا التطور ،تشجع حكومة
فرنسا على مواصلة اتخاذ خطوات ،من خالل أنشطة تدريب
ضباط الشرطة وتوعيتهم ،للتصدي إلمكانية توقيع الغرامات
بصورة غير متناسبة على فئات ضعيفة َّ
معينة.
 -245وتقر الهيئة باجلهود التي تبذلها احلكومة في
مجال العالج وإعادة التأهيل ،وتشجعها على اتخاذ املزيد
من اخلطوات لضمان إمكانية احلصول على العالج وإعادة

التأهيل وإعادة اإلدماج في املجتمع .وفي هذا الصدد ،ترحب
الهيئة بالتقدم الكبير الذي أحرزته احلكومة حتى اآلن،
ال سيما في زيادة توافر ونطاق تدابير العالج واحلد من
الضرر في بيئات السجون ،فضال عن ضمان توفير اإلسكان
االجتماعي للمشردين الذين يعيشون ظروف تعاطي املخدرات
واالرتهان لها.
 -246وتقدر الهيئة عالقتها البناءة مع حكومة فرنسا ،وتتطلع
إلى استمرار احلوار معها.

(ج) أملانيا
 -247أوفدت الهيئة في أيلول/سبتمبر  2018بعثة إلى أملانيا
َّ
محدثة عن سياسة احلكومة
من أجل احلصول على معلومات
وتشريعاتها الوطنية وخبراتها العملية في مجال مراقبة
املخدرات ،ومناقشة املسائل الهامة املتعلقة بالسياسة الدولية
ملكافحة املخدرات.
 -248وتالحظ الهيئة التزام احلكومة الثابت بأهداف النظام
الدولي ملراقبة املخدرات ودعمها النشط لعمل الهيئة ،بوسائل
منها املشاركة في أنشطة الهيئة ومشاريعها .وباإلضافة إلى
ذلك ،تتبادل أملانيا بانتظام املعلومات األساسية والتفاصيل
املتعلقة باملضبوطات ،لتمكني الهيئة من إجراء حتليل موضوعي
حلالة االجتار بالسالئف وحتديد ومعاجلة مواطن الضعف
املمكنة في مراقبة املخدرات.
 -249وتشجع الهيئة حكومة أملانيا ،بوصف بلدها أحد
البلدان الرئيسية الصانعة للمنتجات الصيدالنية واملتجرة بها،
مبا فيها تلك اخلاضعة لتدابير املراقبة الدولية ،على مواصلة
جهودها الرامية إلى تنفيذ النظام الدولي ألذون االستيراد
والتصدير ( )I2ESفي البلد من أجل تيسير تبادل املعلومات
التجارية في الوقت احلقيقي كضمان إضافي لوقف تسريب
املواد اخلاضعة للمراقبة .وتالحظ الهيئة أن العمل في هذا
املجال يتقدم.
 -250وتثني الهيئة على احلكومة ملرافقها اخلاصة بالعالج
وإعادة التأهيل وحلسن سير عمل خدمات خفض الطلب
على املخدرات ،التي هي خدمات تقدمها السلطات املحلية
مجانا .وتشجع الهيئة احلكومة على مواصلة البناء على النظام
العالجي القائم وعلى توسيع نطاق توفير العالج ،مبا في ذلك
عن طريق العالج اإلبدالي بامليثادون ،ليشمل تعاطي املخدرات
بني الفئات السكانية الضعيفة ،مبا فيها األشخاص املوجودون
في مرافق االحتجاز واملهاجرون.
 -251وتقر الهيئة باجلهود الكبيرة التي تبذلها أملانيا
للتصدي للصنع غير املشروع للمؤثرات النفسانية اجلديدة
والسالئف غير املجدولة واالجتار بها ،وتشجع احلكومة على
مواصلة تبادل املعلومات على الصعيد الدولي بنشاط بشأن
هذا املوضوع ،مبا في ذلك من خالل مشروع آيون ،ومشروع
بريزم ،ومشروع كوهيجن ،فضال عن نظام اإلخطار باحلوادث
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التابع ملشروع آيون (نظام "آيونيكس") ونظام اإلخطار بحوادث
السالئف (نظام "بيكس").

(د) لكسمبرغ
 -252أوفدت الهيئة في أيلول/سبتمبر  2018بعثة إلى
لكسمبرغ الستعراض تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات
َّ
محدثة في مجاالت
بصفة عامة ،واحلصول على معلومات
معينة من مجاالت مراقبة املخدرات ،تشمل التجارة املشروعة
باملواد اخلاضعة للمراقبة ،واستخدام القنب ألغراض طبية،
و"غرف استهالك املخدرات" ،منذ آخر بعثة إلى البلد ،في
عام .2006
 -253وتثني الهيئة على احلكومة لنهجها الشامل في رعاية
األشخاص املتضررين من تعاطي املخدرات واالرتهان لها ،مبا
في ذلك في السجون ،وللجهود الكبيرة املبذولة في مجاالت
العالج وإعادة التأهيل والوقاية.
 -254وفي هذا الصدد ،تالحظ الهيئة اعتماد خطة العمل
الوطنية اخلامسة بشأن العقاقير املتحصل عليها بصفة غير
مشروعة والنتائج املصاحبة لها ،التي تغطي الفترة -2020
 ،2024والتي تتضمن بنودا تهدف إلى تعزيز التنسيق والبحوث
والتدابير الرامية إلى احلد مما يرتبط بتعاطي املخدرات من
مخاطر وضرر وإزعاج وإلى تعزيز التعاون الدولي .وتنص
اخلطة أيضا على توسيع نطاق خدمات املشورة املقدمة
للشباب وزيادة استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
من أجل الوصول إلى جمهور أوسع.
 -255وتالحظ الهيئة أيضا أن مشروع جتربة القنب في
البلد ،الذي بدأ في عام ُ ،2019م ِّدد إلى أجل غير مسمى
بعد مشاورات مع الصيادلة واألطباء املمارسني ،وأن من املقرر
إصدار تقييم لبرنامج املشروع في أواخر عام .2021
 -256وفضال عن ذلك ،تستذكر الهيئة أن حكومة لكسمبرغ
أعلنت ،في كانون األول/ديسمبر  ،2018عن خطط إلباحة
وتنظيم تعاطي القنب ألغراض غير طبية في البلد .وفي
تشرين األول/أكتوبر  ،2021أعلن وزيرا العدل والداخلية أن
ً
هذه اخلطط تتقدم نحو التنفيذ ،رهنا مبوافقة البرملان،
وستشمل السماح بزراعة القنب لالستهالك الشخصي ألغراض
ً
غير طبية في املنازل اخلاصة .وأكدت الهيئة مجددا ،في
تفاعالتها مع احلكومة ،موقفها القائل بأن إباحة استخدام
املواد اخلاضعة للمراقبة ألغراض غير طبية أو غير علمية ال
يتسق مع االلتزامات الواقعة على عاتق الدول األطراف في
االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات.
 -257وتفيد املعلومات التي قدمتها احلكومة منذ بعثة
الهيئة بأنه أعيد تشكيل شعبة الصيدلة والعقاقير التابعة
ملديرية الصحة ،املسؤولة عن مراقبة ورصد العقاقير ،ال سيما
العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية ،واستخدامها السليم ،وهي
اآلن مدعومة بفريق مهني من الصيادلة واألطباء البيطريني
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واألطباء البشريني واألخصائيني التقنيني .وأفادت احلكومة
أيضا بأن شعبة الصيدلة والعقاقير أنشأت فريق عمل مع
وحدة السالئف التابعة لهيئة اجلمارك في لكسمبرغ من
أجل حتسني التعاون بشأن مراقبة السالئف الكيميائية ،وهو
تطور ترحب به الهيئة .وعالوة على ذلك ،أقامت الشعبة
تعاونا مع الشرطة ومكتب املدعي العام وجهة الوصل الوطنية
التابعة للمركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان ،وذلك بشأن
البيانات عن املضبوطات.
 -258وأشارت احلكومة في مراسالتها مع الهيئة إلى أن
التعاون اإلقليمي ال يزال ميثل أولوية بالنظر إلى موقع لكسمبرغ
اجلغرافي وأهمية حركة البضائع عبر احلدود .وترحب الهيئة
بهذا النهج ،وتشجع احلكومة على مواصلة جهودها الرامية
إلى تعزيز أنشطة مراقبة املخدرات على الصعيد اإلقليمي.

(ه)

موريشيوس

 -259أوفدت الهيئة بعثة إلى موريشيوس في متوز/يوليه
 .2018وتالحظ الهيئة التزام احلكومة بأهداف املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدرات ،وإعراب احلكومة عن استعدادها
التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذها تنفيذا شامال.
 -260وتشهد موريشيوس منذ عام  2013طفرة في كميات
وأنواع املؤثرات النفسانية اجلديدة املضبوطة وا ُملبلغ بأنها
متاحة في السوق .وترحب الهيئة بجهود احلكومة الرامية
إلى التعزيز الفعال لقدرتها على جمع املعلومات االستخبارية
من أجل تعطيل شبكات االجتار باملؤثرات النفسانية اجلديدة،
األمر الذي أدى إلى زيادة في عدد االعتقاالت وفي الكميات
املضبوطة .وتالحظ الهيئة على وجه اخلصوص دور وحدة
مكافحة املخدرات والتهريب التابعة لقوة شرطة موريشيوس
ودور قسم اجلمارك ملكافحة املخدرات التابع لهيئة الضرائب
في موريشيوس.
 -261وتقر الهيئة بإنشاء مجلس رفيع املستوى للعقاقير
وفيروس نقص املناعة البشرية داخل مكتب رئيس الوزراء
لضمان استجابة وطنية قوية وكفؤة وفعالة ملشكلة املخدرات
في موريشيوس تشمل خفض الطلب والعالج وإعادة التأهيل
وخفض العرض ،وفقا للخطة الرئيسية الوطنية ملكافحة
املخدرات في البلد للفترة .2023-2019
 -262وترحب الهيئة بتكليف األمانة الوطنية لشؤون
املخدرات بإجراء دراسة وطنية شاملة تهدف إلى جمع
املعلومات األساسية عن تعاطي املخدرات ،مبا في ذلك:
(أ) مدى تعاطي املخدرات ومنطه في البلد؛ (ب) اخلصائص
االجتماعية-الدميغرافية ملن يتعاطون املخدرات؛ (ج) السن
الذي يبدأ فيه تعاطي املخدرات؛ (د) تواتر التعاطي وأمناطه؛
(ه) تعاطي املخدرات املنطوي على نتائج شديدة اخلطورة ،ومدى
تعاطي املخدرات املتعددة واالرتهان لها؛ (و) إمكانية احلصول
على اخلدمات ومدى االستفادة منها في عالج االرتهان للمخدرات
والوقاية والرعاية املتعلقني بفيروس نقص املناعة البشرية؛
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(ز) تصورات املجتمع املحلي ملدى تعاطي املخدرات .وسوف
ُ
تجرى هذه الدراسة االستقصائية الوطنية مبساعدة ودعم
تقنيني من منظمة الصحة العاملية .وتقر الهيئة بتعاون حكومة
موريشيوس الفعال في الوفاء بالتزامات البلد مبوجب املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدرات .وتشير الهيئة إلى أنها ستواصل العمل
مع احلكومة عن كثب لتيسير تنفيذ توصيات الهيئة.

(و)

هولندا

 -263أوفدت الهيئة بعثة إلى هولندا في حزيران/
يونيه  2018الستعراض حالة مراقبة املخدرات في البلد
ومناقشة جتارب احلكومة في تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة
املخدرات.
 -264وتقر الهيئة بعالقة العمل القوية بينها وبني حكومة
هولندا ،التي تشارك بنشاط في أنشطة الهيئة وتقدم إليها
باستمرار بيانات عالية اجلودة.
 -265وفي إطار جتربة سلسلة توريد القنب اخلاضعة
للمراقبة ،التي بدأتها احلكومة في عام  ،2020كان من
املتوقع أن يؤذن بزراعة القنب وتوريده باجلملة ألغراض
غير طبية إلى "املقاهي" في ما يصل إلى  10بلديات
لفترة جتريبية مدتها أربع سنوات ،يليها تقييم لآلثار
على الصحة العامة وعلى النظام العام ،مبا في ذلك
معدالت اجلرمية .ودخل مشروع قانون جتربة سلسلة
توريد القنب اخلاضعة للمراقبة (قانون التجربة) ،واألمر
املجلسي والالئحة الوزارية املصاحبني له ،حيز النفاذ في
 1متوز/يوليه  ،2020الذي شهد بداية مرحلة اإلعداد .وخالل
تلك املرحلة ،أفادت التقارير بأن احلكومة تعمل على اتخاذ
تدابير الختيار وتعيني الزارعني الذين سوف ينتجون القنب
لبيعه في "املقاهي" املوجودة في البلديات العشر املشاركة.
 -266وقد انخرطت الهيئة في حوار وثيق مع احلكومة بشأن
ً
جتربة سلسلة توريد القنب اخلاضعة للمراقبة ،وشددت مرارا
على أن التشريع الناظم للتجربة يتضارب مع الفقرة (ج)
من املادة  4من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة ،التي
تقضي بأن تتخذ الدول األطراف التدابير التشريعية واإلدارية
الالزمة لقصر استعمال العقاقير املخدرة على األغراض الطبية
والعلمية دون سواها.
 -267وال تزال هولندا أحد البلدان الرئيسية لصنع املخدرات
االصطناعية وعبورها ،مبا فيها املؤثرات النفسانية اجلديدة غير
اخلاضعة للمراقبة الدولية ،وترحب الهيئة باجلهود التي يبذلها
البلد ملعاجلة هذه احلالة ،مبا في ذلك التعديالت املقترحة على
تشريعات مراقبة املخدرات والتي من شأنها أن توفر وسائل
جديدة ملكافحة تزايد صنع املخدرات االصطناعية واالجتار بها.
ً
 -268وترحب الهيئة باعتماد تدابير مؤخرا ملكافحة اجلرمية
املنظمة املتصلة باملخدرات ،من قبيل اعتزام إنشاء وحدة جديدة
متعددة التخصصات ملكافحة اجلرمية من شأنها أن تعزز

التعاون بني دوائر التحقيق وتعمل بطريقة حاسمة على مكافحة
الشبكات اإلجرامية .وفي وزارة العدل واألمن ،ستقيم وحدة
مؤقتة مستندة إلى املشاريع حتالفات بني أصحاب املصلحة من
القطاعني العام واخلاص ،مع التركيز على احلد من االجتار
بالكوكايني وصنع املخدرات االصطناعية.
 -269وتالحظ الهيئة أنه يجري وضع سياسات إضافية
من أجل حتسني احلجز على املوجودات اإلجرامية وتعطيل
النشاط اإلجرامي ،وتتطلع إلى إبالغها في الوقت املناسب
بنتائج املداوالت اجلارية في هذا الصدد.
 -270وأخيرا ،تالحظ الهيئة أيضا الهياكل الشاملة اخلاصة
بالوقاية واحلد من الضرر والعالج وإعادة التأهيل القائمة
في هولندا ،وترحب باخلطوات املتخذة مؤخرا لضمان نشر
املعلومات واملواد باللغة اإلنكليزية وإتاحتها للمقيمني والزوار
الذين ال يتحدثون الهولندية.

(ز)

باراغواي

 -271في كانون األول/ديسمبر  ،2018أوفدت الهيئة بعثة إلى
باراغواي ملواصلة حوارها مع احلكومة حول املسائل املتصلة
ِّ
املخدرات ولبحث التدابير
بتنفيذ االتفاقيات الدولية ملراقبة
التشريعية واإلدارية املتخذة ،وكذلك اإلجنازات املحققة ،في
ِّ
ِّ
ِّ
باملخدرات،
املخدرات ومكافحة االتجار
مجال الوقاية من تعاطي
منذ البعثة السابقة التي أوفدتها الهيئة في عام .2005
 -272وتالحظ الهيئة أن حكومة باراغواي اتخذت عدة
مبادرات ،مبا في ذلك تنظيم اجتماعات مائدة مستديرة
مشتركة بني الوكاالت بشأن عالج اإلدمان والعدالة التصاحلية
وتوقيع اتفاقات تعاون بني املؤسسات.
 -273ومن أجل رصد زراعة محاصيل القنب غير املشروعة
رصدا فعاال ،تعمل باراغواي على إعداد مذكرة مفاهيمية
مع املكتب من خالل البرنامج العاملي لرصد املحاصيل غير
املشروعة .وتقر الهيئة باجلهود األخرى التي تبذلها باراغواي
لتعزيز مشاركتها مع املنظمات الدولية في مجال مراقبة
ً
املخدرات وتؤكد مجددا أهمية وجود نظم موثوقة لرصد
زراعة القنب.
 -274وقد نفذت باراغواي عدة مبادرات ترمي إلى حتسني
أحوال السجون واحلد من اكتظاظها .وفي هذا الصدد ،تشجع
الهيئة احلكومة على مواصلة تنفيذ أحكام االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخدرات التي تنص على بدائل لإلدانة والعقاب على
جرائم املخدرات ذات اخلطورة النسبية األقل ،وبوجه خاص
عندما يرتكبها أشخاص يتعاطون املخدرات ،بوسائل منها تعزيز
استخدام ممارسات العدالة التصاحلية وممارسات إصدار
األحكام البديلة.
 -275وبينما تثني الهيئة على احلكومة ملا تبذله من جهود
شاملة في مجال العالج وإعادة التأهيل والوقاية من تعاطي
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املخدرات ،ال تزال تشجع احلكومة على إجراء دراسات وبائية
شاملة من أجل املساعدة على قياس نطاق ومدى تعاطي
املخدرات في البلد وإثراء عملية وضع سياسات قائمة على
األدلة بشأن املخدرات.
 -276وتشجع الهيئة حكومة باراغواي على مواصلة جهودها
ِّ
املخدرات،
الرامية إلى تنفيذ أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة
وتتطلع إلى استمرار احلوار مع السلطات بشأن مسائل مراقبة
ِّ
املخدرات.

(ح) تونس
 -277في تشرين األول/أكتوبر  ،2018أوفدت الهيئة بعثة إلى
تونس ملناقشة مختلف القضايا املتعلقة مبكافحة املخدرات على
الصعيد الوطني والتدابير الالزمة لتحقيق أهداف املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدرات.
 -278وتالحظ الهيئة أن جائحة كوفيد 19-أبطأت تنفيذ
اإلصالحات التشريعية واملشاريع في مجال املخدرات .ومع
ذلك ،تالحظ الهيئة استمرار التزام تونس بالتصدي للتحديات
املتعلقة باملخدرات في البلد.

(ط)
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اإلمارات العربية املتحدة

 -284أوفدت الهيئة في أيلول/سبتمبر  2018بعثة إلى
اإلمارات العربية املتحدة بهدف استعراض حالة مراقبة
املخدرات في البلد ومناقشة جتربة احلكومة في تنفيذ
املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات.
 -285وحتيط الهيئة علما بالتزام احلكومة باالتفاقيات
الدولية الثالث ملراقبة املخدرات وبجهودها الرامية إلى
حتسني جمع البيانات إلى أقصى حد ممكن وتقدميها
التقارير إلى الهيئة عمال باملعاهدات .وتقر الهيئة باهتمام
احلكومة النشط باستخدام أدوات الهيئة لرصد استيراد
السالئف الكيميائية وتصديرها ولتبادل املعلومات
مع نظيراتها.
 -286وتشيد الهيئة بالتدابير املتخذة لزيادة تعزيز القدرات
في مجال عالج متعاطي املخدرات وإعادة تأهيلهم ،وتشجع
احلكومة في الوقت نفسه على تعزيز اضطالعها بجمع
البيانات الوبائية عن تعاطي املخدرات في البلد ،من أجل صوغ
سياستها بشأن املخدرات بحيث تتسق مع الواقع املحدد ،وعلى
ا تخاذ تدابير تستند إلى األدلة للتصدي لتعاطي املخدرات
واالرتهان لها.

 -279ومنذ البعثة ،بذلت تونس جهودا كبيرة لتنفيذ توصيات
الهيئة .وتثني الهيئة على احلكومة العتمادها استراتيجية
وطنية ملنع االضطرابات املرتبطة بالتعاطي غير املشروع
للمؤثرات العقلية واحلد من ضرره وتدبيره العالجي وضعت
بالتعاون مع املكتب.

 -287وتشجع الهيئة حكومة اإلمارات العربية املتحدة على
مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام االتفاقيات الدولية
ِّ
املخدرات ،وتتطلع إلى استمرار التعاون مع احلكومة
ملراقبة
ِّ
املخدرات.
بشأن مسائل مراقبة

 -280وترحب الهيئة باعتراف احلكومة بأن إدمان املخدرات
حالة صحية ،تؤدي إلى احلق في الرعاية الطبية .واتخذت
تونس تدابير لتحسني إطار عالج تعاطي املخدرات ،مبا في
ذلك بدء مناقشات بشأن األخذ بعالج املواد الناهضة ذات
املفعول األفيوني بامليثادون وصياغة خطة عمل للوقاية والعالج
من تعاطي املخدرات.

(ي) اململكة املتحدة لبريطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية

 -281وبينما حتيط الهيئة علما بجهود تونس الرامية إلى
تقييم وفهم تعاطي املخدرات في البلد ،تشجع احلكومة على
اتخاذ تدابير إضافية إلنشاء مركز وطني لرصد املخدرات
وعلى إجراء دراسات استقصائية وبائية لضمان أن يكون
اعتماد سياسة املخدرات في البلد قائما على األدلة.
 -282و تشجع الهيئة حكومة تونس على تقدمي مزيد من
املعلومات عن إنشاء سلطة مختصة ألغراض تنفيذ اتفاقية سنة
 1988وعن احلالة التشغيلية للمكتب الوطني ملكافحة املخدرات.
 -283وتقر الهيئة بتعاون حكومة تونس الفعال في الوفاء
بالتزامات البلد مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات،
وتتطلع إلى مواصلة احلكومة لذلك التعاون.

 -288أوفدت الهيئة بعثة إلى اململكة املتحدة في تشرين
األول/أكتوبر  2018الستعراض حالة مراقبة املخدرات وتنفيذ
املعاهدات الثالث املتعلقة مبراقبة املخدرات في البلد.
 -289وحتيط الهيئة علما بالتدابير التي اتخذتها احلكومة
للوقاية من تعاطي املخدرات ولتوفير العالج وإعادة التأهيل
لألشخاص الذين يتعاطونها.
 -290وترحب الهيئة بصفة خاصة بتخصيص حكومة اململكة
املتحدة متويال جديدا كبيرا لعالج متعاطي املخدرات في جميع
أنحاء البلد من أجل ضمان احلصول على العالج من تعاطي
املخدرات ملن يسعون إلى احلصول عليه.
 -291ومنذ البعثة ،اتخذت احلكومة مجموعة من اإلجراءات
الرامية إلى خفض عدد الوفيات املتصلة باملخدرات ،وأعربت
عن التزامها بإجراء بحوث بشأن العوامل املعقدة التي تنطوي
عليها الوفيات املتصلة باملخدرات.
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 -292وفضال عن ذلك ،تثني الهيئة على مشاركة اململكة
املتحدة في التصدي لالجتار باملخدرات واملؤثرات النفسانية
اجلديدة.
 -293غير أن الهيئة تالحظ أن أداء البلد في تلبية
التزاماته املتعلقة بتقدمي التقارير إلى الهيئة مبوجب املعاهدات
ال يزال غير مرض ،وكان لهذه احلالة أثر كبير على التجارة
ً
واإلحصاءات على الصعيد العاملي ،نظرا حلجم قطاع الصناعة
الصيدالنية في البلد ومركزه كجهة جتارة رئيسية في األدوية
املحتوية على مواد خاضعة للمراقبة .وبناء على ذلك ،تشجع
الهيئة احلكومة على اتخاذ تدابير لضمان األداء الدقيق وفي
الوقت املناسب اللتزاماتها املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب
املعاهدات.
 -294وترحب الهيئة بالتبادل املنتظم للمعلومات مع اململكة
املتحدة ،وتتطلع إلى استمرار التعاون مع سلطاتها.

دال -اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة
من أجل ضمان تنفيذ املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدرات
ً
 -1اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة عمال
ً
باملادتني  14و 14مكررا من االتفاقية الوحيدة
للمخدرات لسنة  1961بصيغتها املعدلة
ببروتوكول سنة  1972واملادة  19من
اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971
 -295في احلاالت التي تكون فيها لدى الهيئة أسباب
موضوعية لالعتقاد بأن أهداف املعاهدات الدولية ملراقبة
املخدرات تتعرض خلطر جسيم بسبب عدم امتثال دولة
طرف ما لاللتزامات الواردة في تلك املعاهدات ،أو إذا كانت
هناك حالة خطيرة تتطلب عمال تعاونيا على الصعيد الدولي،
ميكن أن تتبع الهيئة سبل عمل محددة لتيسير االمتثال .وترد
ً
سبل العمل تلك في املادتني  14و 14مكررا من اتفاقية سنة
 1961بصيغتها املعدلة ،واملادة  19من اتفاقية سنة ،1971
واملادة  22من اتفاقية سنة  .1988ومبوجب تلك املواد،
ً
ً
جتري الهيئة حوارا رسميا مع الدول املعنية ،وكذلك مع املجتمع
الدولي ،بغية تيسير وضمان االمتثال لالتفاقيات الدولية ملراقبة
املخدرات.
َ
 -296ومنذ تأسيس الهيئة ،سبق أن ط َّبقت املادة  14من
اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة و/أو املادة  19من اتفاقية
سنة  1971بشأن دول مختلفة ،وانخرطت في حوار وثيق معها
بهدف حتقيق االمتثال لاللتزامات القانونية الدولية لكل طرف

ً
مبوجب االتفاقيات .وعمال باألحكام ذات الصلة من املعاهدات،
ال ُيكشف عن أسماء الدول املعنية عالنية ،ما لم ِّ
تقرر الهيئة
توجيه انتباه األطراف أو املجلس االقتصادي واالجتماعي أو
جلنة املخدرات إلى احلالة املعنية عقب املشاورات التي جتريها
مع احلكومة املعنية أو إذا وافق البلد املعني على الكشف عالنية
عن تطبيق تلك األحكام ،كما في حالة أفغانستان.
 -297ويتضمن هذا القسم معلومات عن التدابير التي
اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بأفغانستان ،ويقدم تفاصيل عن
تعامل الهيئة مع سلطات أفغانستان منذ عام  2001مبوجب
املادتني  14و 14مكررا من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة.
كما يتضمن معلومات عن احلالة السياسية واألمنية في
أفغانستان واإلجراءات التي اتخذتها األمم املتحدة بشأن البلد.

 -2املشاورات مع حكومة أفغانستان
ً
ً
عمال باملادتني  14و 14مكررا من
االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961
بصيغتها املعدلة ببروتوكول سنة 1972
 -298بعد أن خلصت الهيئة إلى أن أفغانستان أصبحت
إلى حد بعيد أكبر منتج غير مشروع لألفيون في العالم ،وأن
ذلك ِّ
يعرض أهداف اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة خلطر
ِّ
جدي ،قررت في دورتها الثامنة والستني ،املعقودة في أيار/
مايو  ،2000االستظهار باملادة  14من تلك االتفاقية فيما يتعلق
بأفغانستان وقررت ،مبوجب الفقرة ( 1أ) من تلك املادة ،أن
تقترح على حكومة األمر الواقع ألفغانستان في ذلك الوقت
بدء مشاورات وتوفير معلومات.
 -299وقررت الهيئة في دورتها التاسعة والستني ،املعقودة
في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2000دعوة ممثلي سلطات
أفغانستان إلى إجراء مناقشة معها للتدابير التي اتخذتها
تلك السلطات لالمتثال ألحكام اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املعدلة ،وعلى وجه اخلصوص أي تقدم محرز ملعاجلة مسألة
الزراعة غير املشروعة خلشخاش األفيون وإنتاج األفيونيات
واالجتار بها على نحو غير مشروعُ .
وعقدت في  28آذار/
مارس  2001مشاورات في فيينا مع ممثلني رفيعي الرتبة
حلكومة األمر الواقع في أفغانستان ،ونظمت الهيئة زيارة
ُ
قطرية إلى أفغانستان في الفترة من  4إلى  6أيلول/
سبتمبر  2001إلجراء مشاورات مع سلطات البلد مبوجب
الفقرة ( 1أ) من املادة  14من االتفاقية .ونتيجة لتلك املشاورات،
قررت الهيئة أن هناك حالة خطيرة تدعو إلى اتخاذ إجراءات
تعاونية على الصعيد الدولي ومع سلطات أي هيئة حكم مستقبلية
في أفغانستان ،سواء كانت انتقالية أو دائمة .وإذ خلصت
الهيئة إلى أن معاجلة احلالة اخلطيرة املتعلقة باملخدرات في
أفغانستان تتطلب الدعم والتعاون من جانب املجتمع الدولي،
قررت توجيه انتباه األطراف واملجلس االقتصادي واالجتماعي
وجلنة املخدرات ،من خالل تقريرها السنوي ،إلى احلالة في
أفغانستان ،مبوجب أحكام الفقرة ( 1د) من املادة  14من اتفاقية
سنة  1961بصيغتها املعدلة .والحظت الهيئة أيضا أن
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حتقيق السالم واألمن والتنمية في أفغانستان كان في
ذلك الوقت مرتبطا ارتباطا وثيقا مبعاجلة مشكلة مراقبة
املخدرات.
 -300وبعد تلك الفترة ،وبعد إزاحة حركة الطالبان من
السلطةُ ،عقد حوار ومشاورات مع سلطات أفغانستان مبوجب
ُ
املادة  14من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة .وأوفدت
بعثتان رفيعتا املستوى إلى أفغانستان ،بقيادة رئيس الهيئة ،في
آب/أغسطس  2002وأيار/مايو  ،2016لدعم سلطات أفغانستان
في التصدي لتحديات املخدرات والوفاء بالتزاماتها مبوجب
املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات.
 -301وقررت الهيئة ،عقب بعثتها الرفيعة املستوى التي
ُ
أوفدت إلى أفغانستان في أيار/مايو  ،2016أن هناك حاجة
إلى االستظهار باملادة  14مكررا من اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املعدلة ،بغية زيادة تيسير تقدمي املساعدة التقنية
واملالية إلى البلد .وتنص تلك املادة على أنه "يجوز للهيئة ،في
احلاالت التي تراها مناسبة ،أن تقوم ،باال تفاق مع احلكومة
املعنية ،وسواء عالوة على التدابير املبينة في الفقرتني 1
و 2من املادة  14أو بدال عنها ،بتوصية األجهزة املختصة
التابعة لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة بتقدمي مساعدة
تقنية أو مالية ،أو كلتيهما ،إلى احلكومة دعما جلهودها في
االضطالع بالتزاماتها مبوجب هذه االتفاقية" .وتلقت الهيئة في
 28آذار/مارس  2018رسالة من حكومة أفغانستان أعربت
ً
فيها احلكومة صراحة عن موافقتها على االستظهار باملادة
ً
 14مكررا من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة ،باإلضافة
إلى التدابير التي سبق أن استظهرت بها الهيئة مبقتضى
املادة  .14وقررت الهيئة في دورتها  122املعقودة في
ً
أيار/مايو  2018االستظهار باملادة  14مكررا فيما يتعلق
بأفغانستان.
 -302وعقب االستظهار باملادة  14مكررا ،اتخذت الهيئة
سلسلة من اإلجراءات لتحديد احتياجات أفغانستان العاجلة
في التصدي للحالة اخلطيرة للمخدرات في البلد ،وللفت
انتباه املجتمع الدولي إلى تلك التحديات ،وحلشد املساعدة
الدولية للتصدي لها .ومن أجل حتديد طبيعة املساعدة
ُ
املطلوبة ونطاقها ،أجريت عدة مشاورات مع حكومة
أفغانستان ،مبا في ذلك في الدورة  127للهيئة ،املعقودة
في فيينا في شباط/فبراير  ،2020التي ُدعي إليها وفد
رفيع املستوى من أفغانستان .ودعت حكومة أفغانستان إلى
تقدمي دعم تقني ومالي عاجل ومستمر من املجتمع الدولي
من أجل ما يلي( :أ) إقامة برامج سبل العيش البديلة؛
(ب) معاجلة الروابط بني اإلرهاب والتمرد والفساد واالجتار
باملخدرات؛ (ج) تعزيز قدرات إنفاذ القانون في مجال
اعتراض االجتار باملخدرات والتحقيق في اجلرائم املحلية
والدولية املتصلة باملخدرات؛ (د) تيسير التعاون اإلقليمي على
التصدي لتحديات مراقبة املخدرات؛ (ه) التصدي لالجتار
بالسالئف الكيميائية املستخدمة في إنتاج املخدرات غير
املشروع؛ (و) زيادة فرص الرعاية الصحية من أجل عالج
متعاطي املخدرات وإعادة تأهيلهم ،ال سيما النساء
والشباب منهم.
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 -303وبغية حشد املساعدة الدولية للمجاالت التي حددتها
الهيئة واحلكومة ،أصدرت الهيئة نشرة صحفية في  10شباط/
فبراير  2020بشأن املشاورات املعقودة ،سلطت الضوء على
عدة مجاالت تتطلب املساعدة الدولية.
 -304وتناول رئيس الهيئة أيضا في بيانه خالل اجللسة
االفتتاحية للدورة الثالثة والستني للجنة املخدرات حالة
مراقبة املخدرات في أفغانستان ،وأبلغ عن نتائج املشاورات
التي أجريت مع حكومة أفغانستان في الدورة  127للهيئة،
مشيرا إلى أنه مت حتديد االحتياجات امللحة في مجال
مراقبة املخدرات التي ميكن معاجلتها من خالل املساعدة
التقنية واملالية املقدمة من أجهزة األمم املتحدة املختصة
والوكاالت املتخصصة .ووجه الرئيس خالل اجتماعات
املجلس االقتصادي واالجتماعي املعقودة في حزيران/
يونيه  2020ومتوز /يوليه  2021دعوة مماثلة إلى تقدمي
املساعدة الدولية.
 -305وبينت الهيئة في تقريرها السنوي لعام  2020املجاالت
التي حتتاج إلى دعم ،ودعت إلى تقدمي املساعدة الدولية إلى
أفغانستان مبوجب املادة  14مكررا من اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املعدلة .وشددت الهيئة في بيان رسمي صدر في
 10شباط/فبراير  2020على أن اجلهود الرامية إلى حتقيق
َ
االستقرار في البلد لن تكون مستدامة ما لم ُيعالج اقتصاد
املخدرات غير املشروع القائم في البلد معاجلة فعالة.
 -306وما فتئت الهيئة تسعى على الدوام إلى إدراج احلاجة
إلى تقدمي الدعم ألفغانستان في كل اجتماعاتها اجلارية
واملعتزمة مع اجلهات الشريكة لها ،مبا فيها ،على سبيل املثال
ال احلصر ،املكتب ومنظمة الصحة العاملية وجلنة املخدرات
واملجلس االقتصادي واالجتماعي.

أحدث املشاورات مع حكومة أفغانستان
 -307خالل الفترة املشمولة بالتقرير وحتى اإلطاحة في
آب/أغسطس  2021بحكومة أفغانستان املنتخبة دميقراطيا،
واصلت الهيئة إجراء مشاوراتها مبوجب املادتني  14و 14مكررا
من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة .وعقد رئيس الهيئة
في  15نيسان/أبريل  1202اجتماعا مع وفد أفغانستان على
هامش الدورة الرابعة والستني للجنة املخدرات .وركز االجتماع
على آخر التحديات واالحتياجات من املساعدة التقنية واملالية
في مجال مراقبة املخدرات .وقدم الوفد إحاطة إلى الرئيس
بشأن اجلهود التي ُبذلت مؤخرا ملراقبة املخدرات في البلد،
التي شملت اعتماد خطط عمل بشأن املخدرات ولوائح ذات
صلة بها ،وتفكيك املختبرات ،وتقدمي املساعدة في مجال سبل
كسب العيش البديلة ،واستحداث تدابير للتصدي لالجتار
بالسالئف ،ووضع مبادرات للتعاون اإلقليمي والدولي ،وجعل
مراقبة املخدرات إحدى األولويات الرئيسية للحكومة .وأعاد
الوفد تأكيد التحديات التي تواجه البلد في مجال مراقبة
املخدرات ،ومنها املعارضة املسلحة إلبادة خشخاش األفيون،
واالفتقار إلى املعدات التقنية الالزمة الستخدامها في إنفاذ

  44تقرير الهيئة العامة ملراقبة املخدرات 2021

القانون في مجال مراقبة املخدرات ،وعدم االمتثال ملذكرات
التفاهم املبرمة بني بلدان َّ
معينة في املنطقة ،وعدم وجود
استراتيجية إقليمية ملكافحة االجتار باملخدرات.

موحدة وشاملة ومتثيلية ،مبشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى
من جانب املرأة .ودعا أعضاء املجلس إلى وضع حد فوري
للعنف واستعادة األمن والنظام املدني والدستوري .وشددوا
على ضرورة إجراء محادثات عاجلة حلل أزمة السلطة
والتوصل إلى تسوية سلمية من خالل عملية مصاحلة وطنية
يقودها وميتلكها األفغان.

 -308سيطر على احلالة السياسية واألمنية في أفغانستان
خالل الفترة املشمولة بالتقرير اإلعالن عن سحب جميع قوات
الواليات املتحدة وقوات منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو)
من أفغانستان ،واستيالء حركة طالبان السريع عقب ذلك
على كامل أراضي البلد تقريبا ،األمر الذي أدى إلى انهيار
حكومة أفغانستان.

 -313وفي تلك اجللسة أيضا ،دعا األمني العام املجلس
ً
إلى أن يتصرف متحدا وأن يضمن احترام حقوق اإلنسان
واستمرار املعونة اإلنسانية وعدم حتول البلد مرة أخرى إلى
مالذ لإلرهاب .وسلط الضوء على ضرورة حماية املدنيني
والسماح بوصول املساعدات اإلنسانية ،وحث الدول األعضاء
على إظهار استعدادها الستقبال الالجئني األفغان وعلى وقف
أي عمليات ترحيل إلى أفغانستان.

احلالة في أفغانستان

 -309ففي  14نيسان/أبريل  ،2021أعلن رئيس الواليات
املتحدة أن جميع قوات الواليات املتحدة في أفغانستان
ُ
ستسحب خالل الفترة من  1أيار/مايو إلى  11أيلول/
سبتمبر  .2021كما بدأت القوات األجنبية التي حتت قيادة
الناتو االنسحاب من أفغانستان ،الذي كان من املقرر أن
يكتمل في موعد غايته  11أيلول /سبتمبر  .2021وفي متوز/
يوليه  ،2021أعلن رئيس الواليات املتحدة أن املهمة العسكرية
للواليات املتحدة في أفغانستان ستنتهي في  31آب/أغسطس،
أي قبل  11يوما مما كان مقررا في البداية.
 -310وبعد وقت قصير من إعالن االنسحاب العسكري،
شنت حركة طالبان هجوما على القوات احلكومية وتقدمت
بسرعة ،دون مواجهة مقاومة تذكر ،واستولت في نهاية املطاف
على معظم أراضي أفغانستان ،مبا في ذلك كابول .وأدى
ذلك إلى بذل جهود دولية لم يسبق لها مثيل إلجالء مواطني
الدول األجنبية والدبلوماسيني األجانب ،فضال عن املواطنني
األفغان الذين دعموا البعثات األجنبية وكثيرين آخرين فارين
من أفغانستان خوفا على سالمتهم ،قبل املوعد النهائي املتفق
عليه وهو  31آب/أغسطس .2021
 -311وفي  17آب/أغسطس  ،2021عقدت حركة طالبان
أول مؤمتر صحفي لها بعد سيطرتها على أفغانستان .وأعلنت
أنها تريد عالقات سلمية مع البلدان األخرى ،وستحترم حقوق
املرأة "في إطار الشريعة اإلسالمية" ،ولن تسعى إلى القصاص
من اجلنود السابقني وأعضاء احلكومة السابقني ،أو املتعاقدين
واملترجمني الذين عملوا في القوات الدولية .وفي  17آب/
أغسطس قام النائب األول لرئيس أفغانستان ،أمر هللا صالح،
بإعالن نفسه رئيسا مؤقتا ألفغانستان وأعلن عن تشكيل جبهة
مناهضة لطالبان في وادي بنجشير.

إجراءات األمم املتحدة
 -312عقد مجلس األمن في  16آب/أغسطس 2021
جلسة طارئة بشأن احلالة في أفغانستان ،أصدر بعدها بيانا
يدعو إلى وقف األعمال العدائية وإقامة حكومة جديدة في
أفغانستان من خالل مفاوضات شاملة ،على أن تكون حكومة

 -314وفي اليوم نفسه ،أصدرت مجموعة من خبراء حقوق
اإلنسان عينتهم األمم املتحدة بيانا يدعو الدول األعضاء إلى
اتخاذ إجراءات فورية ووقائية ملنع "ذبح املدنيني" وتدمير
البنى التحتية املدنية األساسية وإبطال عقود من العمل في
مجال حقوق اإلنسان وسيادة القانون واملساواة بني اجلنسني
من أجل النهوض بالصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية
االجتماعية ألفغانستان .وحث اخلبراء مجلس األمن أيضا
على اتخاذ اإلجراءات املناسبة مبوجب الفصل السابع من
ميثاق األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان واالحتياجات
اإلنسانية لشعب أفغانستان ،مبا في ذلك أضعف فئاته،
ومعاجلة دور الدول األعضاء في منع أعمال اإلرهاب مبوجب
()39
القانون الدولي.
 -315وفي  17آب/أغسطس  ،2021أصدر نائب املمثل
اخلاص لألمني العام ألفغانستان واملنسق املقيم ومنسق
الشؤون اإلنسانية في بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة
ً
إلى أفغانستان بيانا أكد فيه مجددا التزام األمم املتحدة
في أفغانستان "بالبقاء وتقدمي املعونة ملاليني املحتاجني في
البلد" .وأشار املنسق إلى أنه على الرغم من النقل املؤقت
لبعض موظفي األمم املتحدة الذين ال يعتمد عملهم على
املوقع ،فإن غالبية العاملني في املجال اإلنساني باقون لدعم
ً
االستجابة اإلنسانية وفقا ملبادئ اإلنسانية واحلياد وعدم
االنحياز واالستقالل.
 -316وباإلضافة إلى التحديات اإلنسانية اخلطيرة األخرى
في أفغانستان ،يساور الهيئة القلق أيضا إزاء عدم توافر
األدوية املحتوية على مواد خاضعة للمراقبة في البلد أو
انخفاض مستوى توافرها ،األمر الذي تفاقم بفعل حالة
ِّ
الطوارئ .وفي هذا السياق ،تذكر الهيئة جميع احلكومات بأنه
ميكن في حاالت الطوارئ استخدام إجراءات رقابية مبسطة
لتصدير ونقل وتوفير املنتجات الدوائية املحتوية على مواد
خاضعة للمراقبة .ويجوز للسلطات املختصة أن تسمح بتصدير
ِّ
ِّ
مخدرة و/أو مؤثرات عقلية إلى
األدوية املحتوية على عقاقير
( )39يتعلق الفصل السابع من امليثاق بتصدي مجلس األمن للتهديدات التي
يتعرض لها السالم ،وانتهاكات السالم ،وأعمال العدوان ،ويسمح بالعمل غير
العسكري والعسكري.
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املناطق املتضررة ،حتى في حال عدم وجود أذون االستيراد
و/أو التقديرات ذات الصلة بها .وال يلزم إدراج اإلمدادات
العاجلة في تقديرات البلدان املتلقية .وباإلضافة إلى ذلك،
ً
تؤكد الهيئة مجددا أهمية ا تخاذ تدابير عاجلة لزيادة توافر
برامج العالج وإعادة التأهيل التي ميكن أن يستفيد منها
جميع األشخاص املتأثرين بتعاطي املخدرات واالرتهان لها في
أفغانستان ،مبن فيهم النساء والشباب.
 -317وتواصل الهيئة رصد احلالة السياسية واألمنية
املتطورة في أفغانستان عن كثب ،وتقف على أهبة االستعداد
لتيسير جهود املجتمع الدولي الرامية إلى دعم السالم واألمن
في أفغانستان ،مع االحترام الكامل حلقوق اإلنسان وسيادة
القانون .وستواصل الهيئة أيضا العمل مع األمم املتحدة
والكيانات الدولية األخرى ملواصلة تيسير التدابير الرامية
إلى التصدي للتحديات املعقدة املتعلقة مبراقبة املخدرات في
أفغانستان في سياق دعم السالم والتنمية املستدامة.

 -3دعم امتثال احلكومات للمعاهدات
ُّ
(أ) مشروع الهيئة للتعلم
ُّ
 -318مشروع الهيئة للتعلم هو مبادرة الهيئة الرامية إلى
تعزيز قدرة احلكومات على تقدير احتياجاتها من املواد
اخلاضعة للمراقبة الدولية ألغراض طبية وعلمية ،امتثاال
لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات .ويدعم البرنامج
منذ إطالقه في عام  2016الدول األعضاء وسلطاتها الوطنية
املختصة في تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة اخلتامية
للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدرات
العاملية ،املعقودة في عام  ،2016وتقريري الهيئة لعامي 2015
()40
و 2018عن توافر العقاقير اخلاضعة للمراقبة الدولية.
ُّ
 -319والهدف النهائي ملشروع الهيئة للتعلم هو ضمان
التوافر الكافي للعقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية الالزمة
لألغراض الطبية والعلمية ،مع منع إساءة استعمالها وتسريبها
إلى قنوات غير مشروعة .وال غنى في حتقيق هذا الهدف عن
أن ُت َّ
قدم إلى الهيئة تقارير وطنية عن االحتياجات املقدرة من
املواد اخلاضعة للمراقبة ،وبيانات إحصائية عنها ،وتقديرات
لالحتياجات السنوية املشروعة من السالئف الكيميائية ،تكون
دقيقة وفي مواعيدها املقررة.
ُّ
 -320ويدعم مشروع الهيئة للتعلم الدول األعضاء في
التنفيذ واالمتثال الكاملني لالتفاقيات الدولية ملراقبة
املخدرات ،ال سيما من خالل التدريب والتوعية .وتشمل
أنشطة بناء القدرات تنظيم حلقات دراسية تدريبية،
وحلقات عمل بشأن التوافر ،ومنائط إلكترونية ،ومشاورات
ثنائية على الصعيد اإلقليمي ،كما تشمل منذ منتصف
عام  2020تنظيم دورات تدريبية عبر اإلنترنت.
( E/INCB/2015/1/Supp.1 )40و.E/INCB/2018/Supp.1
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 -321ومنذ بدء اجلائحة ،عقدت عبر اإلنترنت حلقات
دراسية تدريبية في إطار مشروع الهيئة للتعلم ،استفاد منها
 128مسؤوال حكوميا من  27بلدا وإقليما .وفي فترة االثني
عشر شهرا املنتهية في  1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021نظم
مشروع الهيئة للتعلم تدريبا لفائدة  95مسؤوال من  21بلدا في
أفريقيا وأمريكا اجلنوبية وجنوب شرق آسيا واملحيط الهادئ.
ُ
ونظمت في  25و 26تشرين الثاني/نوفمبر  2020حلقة دراسية
باللغة اإلسبانية ملوظفي السلطات الوطنية املختصة في إكوادور
وبيرو وكولومبيا .وحضر هذه الدورات  41مسؤوال (منهم
ُ
 25امرأة ،أي  61في املائة) .ونظمت في الفترة من  7إلى
 14كانون األول/ديسمبر  2020حلقة دراسية باللغة الفرنسية
ملسؤولني من ثمانية بلدان في غرب أفريقيا .وشارك في الدورات
 19مسؤوال (منهم  14امرأة ،أي  74في املائة) من بوركينا
فاسو وتوغو وجمهورية الكونغو الدميقراطية والسنغال وغابون
ُ
وغينيا واملغرب والنيجر .ونظمت في الفترة من  8إلى 23
آذار/مارس  2021حلقة دراسية باللغة اإلنكليزية ملسؤولني من
 10بلدان في جنوب شرق آسيا واملحيط الهادئ هي :إندونيسيا
وبنغالديش وبوتان وتيمور-ليشتي وسري النكا وسنغافورة
والفلبني وفييت نام وماليزيا ونيبال .ومن بني املسؤولني ال35
الذين شاركوا ،كانت هناك  24امرأة ،أي  69في املائة.
 -322ويقوم املشاركون بتقييم احللقات الدراسية املعقودة في
ُّ
ِّ
وتبين
إطار مشروع الهيئة للتعلم ،دون الكشف عن هويتهم.
التقييمات أن املحتوى يلبي توقعات املشاركني وأن اجللسات
ذات جدوى كبيرة وأن املواد التعليمية ذات جودة عالية.
ُّ
 -323وقد َّ
أعد مشروع الهيئة للتعلم منائط إلكترونية من
أجل دعم احلكومات في تقدير احتياجاتها من املواد اخلاضعة
ً
ً
ِّ
للمراقبة الدولية تقديرا وافيا .وتوفر النمائط اإللكترونية
ُ
الثالث التي أعدت في إطار املشروع ،واملتاحة باللغتني
اإلسبانية واإلنكليزية ،تدريبا تفاعليا يحدد و تير ته املشاركون،
ِّ
املخدرة ،ونظام تقدير املؤثرات
بشأن نظام تقديرات العقاقير
العقلية ،وتقديرات االحتياجات السنوية املشروعة من واردات
ِّ
سالئف املنشطات األمفيتامينية .وأتيحت في عام  2021منيطة
رابعة ،عن إطار املراقبة الدولية للمخدرات وعن الهيئة ،باللغتني
اإلنكليزية واإلسبانية.
ً
 -324واتساقا مع التزام الهيئة واألمم املتحدة بتعدد اللغات،
ُ
ترجمت خالل عام  2021إلى اللغتني الفرنسية والبرتغالية النمائط
اإللكترونية الثالث األولى التي أعدها مشروع الهيئة للتعلم.
 -325وإجماال ،التحق بالنمائط اإللكترونية ملشروع الهيئة
ً
ُّ
للتعلم  1 171مسؤوال ،كانت نسبة  54في املائة منهم من
النساء ،من  132بلدا وإقليماُ .ويعترف بالنجاح في إمتام
النمائط بواسطة شهادة ترسل باإلنترنت ،وقد صدرت حتى
ِّ
وتشجع الهيئة جميع احلكومات
اآلن  1 095شهادة رقمية.
على تسجيل مسؤولي سلطاتها الوطنية املختصة لالستفادة
من النمائط وعلى تقدمي تعقيبات واقتراحات بشأن املجاالت
التي تتطلب استحداث املزيد من التدريب.
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ُّ
 -326ويعمل مشروع الهيئة للتعلم ،في أنشطته املتعلقة ببناء
القدرات ،مع املنظمات الشريكة الرئيسية ،وهي مفوضية
االحتاد األفريقي وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي
املخدرات واملكتب ومنظمة الصحة العاملية.
ُ ِّ
 -327وفي حدث جانبي نظم عبر اإلنترنت خالل الدورة
ُّ
الرابعة والستني للجنة املخدرات ،عرض مشروع الهيئة للتعلم
استجاباته في مجال بناء القدرات من أجل التصدي جلائحة
كوفيد .19-ونظمت احلدث اجلانبي حكومة سويسرا بالتعاون
مع الهيئة ،وشارك في رعايته كل من االحتاد الروسي وإسبانيا
وأستراليا وإكوادور والسلفادور وباراغواي وبلجيكا والبرازيل
والبرتغال وبولندا وبيرو وسنغافورة وشيلي والصني وفرنسا
وقيرغيزستان وكازاخستان وكندا واملكسيك وهندوراس وهولندا
ومفوضية االحتاد األفريقي واملفوضية األوروبية ومنظمة الدول
األمريكية واملكتب ومنظمة الصحة العاملية .وحضر احلدث أكثر
من  100مشارك ،وكان من بني املتحدثني الرئيسيني ممثلون
رفيعو املستوى حلكومتي هندوراس والبرتغال وملفوضية االحتاد
األفريقي ،فضال عن خبراء من منظمة أطباء بال حدود
واملكتب ومنظمة الصحة العاملية .وخالل احلدث اجلانبي،
شددت مفوضة االحتاد األفريقي للصحة والشؤون اإلنسانية
والتنمية االجتماعية على أهمية وأثر املساعدة التقنية التي
ُّ
يقدمها مشروع الهيئة للتعلم من خالل استجاباته في مجال
بناء القدرات.
ُ
 -328وذكر أن الركيزة الثانية من الركائز التسع خلطة عمل
االحتاد األفريقي ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية (-2019
 )2023تتناول توافر املواد اخلاضعة للمراقبة وإمكانية احلصول
إليها ألغراض طبية وعلمية ،مع منع تسريبها ،ومع التركيز على
إزالة احلواجز التي حتد من إمكانية احلصول على األدوية .وما
ُ
فتئ مشروع الهيئة للتعلم يعمل مع مفوضية االحتاد األفريقي
عن كثب في هذا الصدد ،وسيقدم إحاطة تقنية إلى اللجنة
التقنية املتخصصة املعنية بالصحة والسكان ومراقبة املخدرات
في دورتها العادية الرابعة ،التي ُيتوقع عقدها في عام .2022
ُ
ُّ
 -329وأدرج على املوقع الشبكي ملشروع الهيئة للتعلم قسم
جديد يحتوي على أسئلة يكثر طرحها من قبل السلطات
الوطنية املختصة .ويقدم القسم ،املتاح حاليا باللغات اإلسبانية
واإلنكليزية والفرنسية ،معلومات عن االمتثال ألحكام االتفاقيات
الدولية الثالث ملراقبة املخدرات في مجالي التحكم الرقابي
ورصد التجارة املشروعة بالعقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية
والسالئف الكيميائية .وميكن ملسؤولي مراقبة املخدرات
استخدام القسم للعثور على معلومات تتعلق ،على سبيل املثال،
بتقدمي االستمارات بدقة ومراعاة اجلداول الزمنية .كما يتاح
في القسم الوصول إلى جميع االستمارات.
 -330وملساعدة السلطات الوطنية املختصة على أداء
ً
مهامهاُ ،ضمت جميع املواد التدريبية معا ،وهي متاحة اآلن
ُّ
على صفحة مخصصة في املوقع الشبكي ملشروع الهيئة للتعلم.
وتوفر الصفحة وصالت ملصادر مختلفة للمعلومات ،ومواد
تدريبية ،ومبادئ توجيهية وأدوات واستمارات مختلفة تدعم
تقدمي التقارير إلى الهيئة.

ُّ
ُ
 -331وتنشر الرسائل اإلخبارية ملشروع الهيئة للتعلم بانتظام
ُّ
ُ
على موقع الهيئة الشبكي للتعلم ،وتنشر على السلطات الوطنية
املختصة لدى اشتراكها فيها .وفي هذا الصدد ،تدعو الهيئة
املسؤولني الوطنيني عن مراقبة املخدرات املهتمني بأنشطة
ُّ
ُّ
التعلم التي ّ
يعدها إلى االشتراك
مشروع الهيئة للتعلم وأدوات
في الرسالة اإلخبارية بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان
.incb.learning@un.org
 -332وتعرب الهيئة عن امتنانها حلكومات االحتاد الروسي
وأستراليا وبلجيكا وتايلند وفرنسا والواليات املتحدة ملا قدمته
ُّ
من مساهمات إلى مشروع الهيئة للتعلم ،وجتدد دعوتها
للحكومات إلى النظر في دعم املشروع دعما نشطا من خالل
املشاركة في أنشطته وتوفير املوارد الالزمة لضمان استمراره
وتوسيع نطاقه.

(ب) النظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير
ً
 -333عمال باملادة  31من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة
واملادة  12من اتفاقية سنة  1971وقرارات املجلس االقتصادي
واالجتماعي ذات الصلة ،تتطلب التجارة الدولية في العقاقير
ً
ِّ
املخدرة واملؤثرات العقلية أذونا لالستيراد وللتصدير على حد
سواء .وبالنظر إلى تزايد حجم التجارة املشروعة في املواد
اخلاضعة للمراقبة على الصعيد الدولي ،مما يؤدي إلى تزايد
أعباء العمل لدى السلطات الوطنية املختصة ،يتسم بضرورة
ُ
حتديث نظام أذون االستيراد والتصدير ،من أجل
أساسية
مواكبة التطور السريع لسالسل اإلمداد .ومن شأن ذلك أن
يزيد من تخفيض خطر تسريب املواد اخلاضعة للمراقبة ،مع
ضمان توافر تلك املواد وإمكانية احلصول عليها بكميات وافية.
 -334والنظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير (النظام
 )I2ESهو نظام إلكتروني قائم على اإلنترنت استحدثته الهيئة
بالتعاون مع املكتب ،بدعم مالي وتقني من الدول األعضاء،
وقد ُص ِّمم من أجل تعزيز التجارة غير الورقية في املواد
اخلاضعة للمراقبة الدولية من خالل تسهيل تبادل أذون
االستيراد والتصدير عبر اإلنترنت.
ِّ
 -335ويوفر النظام  ،I2ESاملتاح جلميع احلكومات مجانا،
منصة آمنة ومأمونة الستصدار أذون االستيراد والتصدير
وتبادلها بني البلدان املتاجرة ،مع كفالة االمتثال التام جلميع
أحكام اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة واتفاقية سنة .1971
ويساعد النظام السلطات الوطنية املختصة على احلد من
األخطاء في إدخال البيانات وتوفير الوقت وتكاليف االتصاالت.
 -336ويجري التوفيق بالتزامن وتلقائيا بني تقديرات
ِّ
املخدرة واملؤثرات العقلية،
االحتياجات املطلوبة من العقاقير
التي حتددها الدول األطراف وتعتمدها الهيئة ،وبيانات النظام
يحسب النظام في الوقت
 .I2ESوبعد اعتماد إذن االستيراد،
ِ
احلقيقي الرصيد املتبقي واملتاح للبلد املستورد من تلك
التقديرات .وميكن للشركاء التجاريني املسجلني في منصة
النظام االطالع على تلك املعلومات في أي وقت .كما ميكن
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لسلطات البلدان املتاجرة أن تستخدم هذا النظام في التواصل
وتبادل املعلومات بأمان وبصورة مباشرة مع نظيراتها إذا لزم
توفير املزيد من التوضيحات بشأن أي معاملة.
ً
 -337وخالفا للنظم الورقية ،التي ال ميكن فيها اتخاذ أي
خطوات تالية في معاجلة األذون إال بعد إرسالها وتلقيها في
شكل مادي ،يتيح التبادل اإللكتروني ألذون االستيراد والتصدير،
باستعمال النظام  ،I2ESنقل البيانات آنيا بني البلدان ا ُملتاجرة،
ً
ً
ِّ
يسهل تسريع عملية املوافقة تسريعا كبيرا .ومن أجل
مما
توفير نظام إلكتروني الورقي بالكامل للتجارة الدولية ،أتاحت
الهيئة للحكومات إمكانية استخدام التوقيعات اإللكترونية مع
َ
أذون االستيراد والتصدير املعالجة باستخدام النظام.
 -338وحددت جلنة املخدرات في قراراتها  6/55و10/57
و 10/58و 5/61تدابير لتوطيد نظام ألذون االستيراد والتصدير،
ودعت أمانة الهيئة إلى تلوي إدارة النظام الدولي ألذون
االستيراد والتصدير ورصده وتقدمي تقرير عن التقدم املحرز
بشأن تنفيذه.
 -339وفي الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثني
للجمعية العامة ،أوصى رؤساء الدول واحلكومات بتسريع
عملية إصدار أذون االستيراد والتصدير اخلاصة بالتجارة
ِّ
املخدرة واملؤثرات العقلية
الدولية املشروعة في العقاقير
باستخدام النظام .I2ES
 -340وسلطت جائحة كوفيد 19-املزيد من الضوء على
الدور املهم الذي يؤديه النظام  I2ESفي النظام الدولي
ملراقبة املخدرات .وتالحظ الهيئة أن بلدانا كثيرة شرعت في
اتخاذ إجراءات طارئة للتعجيل بعملية إصدار أذون التجارة
ِّ
املخدرة واملؤثرات العقلية من أجل تلبية الزيادة
في العقاقير
الناجمة عن تلك اجلائحة في الطلب على األدوية املحتوية
َّ
مسجلة
على مواد خاضعة للمراقبة .وقد متكنت عدة بلدان
بالفعل في النظام  I2ESمن االستفادة من مزايا منصة النظام
لتلبية احتياجاتها بسرعة.
ً
 -341وتالحظ الهيئة أنه خالل فترة االثني عشر شهرا
َّ
تسجلت  25حكومة
املنتهية في  1تشرين الثاني/نوفمبر 2021
في النظام  ،I2ESليرتفع إجمالي عدد احلكومات املسجلة فيه
إلى  89حكومة .ولدى  70حكومة منها حساب إداري نشط.
 -342ومن أجل تشجيع مزيد من الدول األعضاء على اعتماد
النظام  ،I2ESنفذت الهيئة أنشطة متعددة للتوعية بالنظام
وحتسني القدرات التقنية لدى السلطات الوطنية املختصة.
ُ
وعقدت حلقات دراسية شبكية تقنية لتعريف السلطات
-343
الوطنية املختصة في بوتسوانا وبولندا واجلبل األسود بوظائف
النظام ُ .I2ES
وعقدت ،خالل حلقة دراسية شبكية نظمها
ُّ
مشروع الهيئة للتعلم ،جلسة متهيدية ملمثلني من السلطات
الوطنية املختصة في بوركينا فاسو وتوغو وجمهورية أفريقيا
الوسطى وجمهورية الكونغو الدميقراطية والسنغال وغابون
وغينيا والكاميرون واملغرب والنيجر.
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 -344وال ميكن استكمال وتعزيز اجلهود التي تبذلها الهيئة
إال عن طريق استمرار التزام الدول األعضاء بدعم اعتماد
النظام  I2ESباعتباره اخليار املناسب بشكل واضح لتطبيق
نظام رقمي للتجارة الدولية في املواد اخلاضعة للمراقبة .وقد
دعت جلنة املخدرات الدول األعضاء ،في قرارها  ،5/61إلى
النظر في توفير موارد من خارج امليزانية من أجل تعهد النظام
 I2ESوترويجه.
 -345وال تزال احلاجة إلى توفير الدراية الفنية الالزمة
لتشغيل النظام  I2ESوااللتزام باستخدامه على مستوى صنع
القرار من العوائق الكبيرة التي يتعني جتاوزها .وتؤكد الهيئة
ً
من جديد التزامها بالعمل يدا بيد مع الدول األعضاء بشأن
ِّ
تشجع على توسيع نطاق اعتماد النظام وزيادة
األنشطة التي
مشاركة مستخدميه.
 -346ومن الضروري أن تواصل احلكومات والهيئة التعاون
على تطبيق النظام  ،I2ESمن أجل التحقيق الكامل لفوائد
املنصة وتسهيل التجارة بوتيرة أسرع في املواد اخلاضعة
للمراقبة الدولية.
 -347وتشجع الهيئة احلكومات على أن تطلب املساعدة من
أمانتها في تطبيق النظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير
(النظام  )I2ESودمجه في أنظمتها الوطنية بوسائل منها
توفير اإلرشادات بشأن اخلطوات األولى والتدريب األولي ،إن
لم تكن قد قامت بذلك بعد.
 -348وعقب التوصيات الواردة في قراري اللجنة 10/58
و ،5/61ما فتئت الهيئة تعرب عن احلاجة إلى موارد من
خارج امليزانية من أجل التوعية بالنظام  I2ESوحتسني قدرة
احلكومات على استخدامه وتوسيع نطاق وظائفه ،من أجل
التصدي للتحديات التي تواجهها الدول األعضاء.
 -349ومن شأن توفير واجهة بينية متعددة اللغات للمستعملني
أن ييسر اعتماد النظام  I2ESفي مزيد من البلدان واملناطق.
ومن شأن إمكانية إضافة املواد اخلاضعة للمراقبة على
ُ َ
الصعيد الوطني إلى أذون االستيراد التي تعالج باستخدام
ِّ
النظام  I2ESأن متكن السلطات الوطنية املختصة من االمتثال
ُّ
لاللتزامات القانونية الداخلية وجتنب العبء الذي يقع عليها
على الصعيد التشغيلي بسبب تسيير نظامني متوازيني أحدهما
للمواد اخلاضعة للمراقبة على الصعيد الوطني واآلخر للمواد
اخلاضعة للمراقبة على الصعيد الدولي .وفضال عن ذلك ،فإن
البيانات التجارية املخزونة في النظام  I2ESميكن تصديرها
ألغراض ما بعد املعاجلة ،ومن شأن ذلك أن يساعد السلطات
املختصة على تسريع تقدمي تقارير بلدانها عن املواد اخلاضعة
للمراقبة مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات ،وتخفيف
أعباء تقدميها .وال ميكن أن تتحقق هذه الوظائف لتحسني
النظام  I2ESبدون الدعم املالي من الدول األعضاء.
ُ
 -350و تود الهيئة أن تكرر تذكير الدول األعضاء بضرورة
مواصلة تقدمي الدعم ،مبا في ذلك موارد من خارج امليزانية،
من أجل توسيع نطاق وظائف النظام الدولي ألذون االستيراد
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والتصدير (النظام  )I2ESوحل املشاكل التقنية التي جتدها
احلكومات وتوسيع نطاق التدريب وزيادة دعم البلدان في
اعتماد املنصة وتنفيذها.

(ج) البرنامج العاملي لالعتراض
السريع للمواد اخلطرة
 -351تشكل شبكات جهات الوصل التابعة لبرنامج الهيئة
العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة (برنامج غريدس)
( )GRIDSجوهر األنشطة املنفذة في إطار مشروعي الهيئة
التشغيليني بشأن املواد اخلطرة ،وهما مشروع آيون ()Ion
ومشروع أوبيويدس ( .)OPIOIDSوتشكل هذه الشبكات بنية
ّ
ِّ
وتسهل
أساسية متكن من سرعة تبادل املعلومات واإلنذارات
اإلجراءات التنفيذية الثنائية واملتعددة األطراف التي تساعد
في التحقيقات وتزود الوكاالت املشاركة بحلول عملية لوقف
االجتار باملواد غير املجدولة .وفي  1تشرين الثاني/نوفمبر
 ،2021كانت هناك  1 824جهة وصل ملشروع آيون متثل
 519وكالة من  188حكومة ،وكانت هناك  1 802جهة وصل
ملشروع أوبيويدس من  184حكومة.
 -352وبواسطة جهات الوصل تلك ،نسقت الهيئة في
عام " 2021عملية آفاق جديدة" (،)Operation New Horizons
التي جمعت  164ضابطا ميثلون  70حكومة وأربعة شركاء
دوليني (املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)،
ومنظمة اجلمارك في أوقيانوسيا ،واالحتاد البريدي العاملي،
ومنظمة اجلمارك العاملية) .وخالل العملية ،جرى تبادل أكثر
ً
من  230بالغا عن طريق نظام اإلخطار باحلوادث التابع
ً
ملشروع آيون (نظام آيونيكس ُ )IONICS
وضبط  113كيلوغراما
ً
من الترامادول ( 1,1مليون قرص) و 194كيلوغراما من
التابنتادول ( 1,7مليون قرص) .وركزت العملية على املصادر
الرئيسية ونقاط إعادة التوزيع لشحنات املادتني اللتني َّيتجر
ً
بهماأساسا من خالل البريد الدولي ،وخدمات البريد السريع
وخدمات التوصيل السريع ،والشحن اجلوي ،ووكالء الشحن.
 -353والعملية املذكورة أعاله متثل إشارة إلى ما ميكن
حتقيقه من خالل األنشطة التنفيذية التي يسرتها منصة
االتصاالت اآلنية آيونيكس لتعزيز تبادل سلطات إنفاذ القانون
للمعلومات االستخبارية التي ميكن اتخاذ إجراءات بناء عليها
من أجل منع وصول املواد اخلطرة إلى األسواق االستهالكية.
وقد ازداد باطراد عدد احلوادث التي يجري اإلعالم بها عن
طريق نظام آيونيكس ،وجتاوز عددها  20 000حادث في
عام  .2021وباإلضافة إلى ذلك ،ورد أكثر من  100 000معلومة
استخبارية ،وخضعت للتحليل .ونتيجة لذلك ،متكنت احلكومات
من إجراء حتقيقات وحتليالت أدت بدورها إلى ضبط مواد
خطرة وإلى عمليات إللقاء القبض على متجرين ومالحقات
قضائية وتعطيل لشبكات اجتار دولية .وتشجع الهيئة حكومات
أذربيجان وإريتريا وإسواتيني وأندورا وأوغندا وإيران (جمهورية-
اإلسالمية) وبنما وبوروندي وبيالروس وتركمانستان وتشاد وتوغو
وتونغا وجزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى واجلمهورية
العربية السورية وجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

وجمهورية الكونغو الدميقراطية وجمهورية مولدوفا وجنوب
السودان وجيبوتي وزمبابوي وسان تومي وبرينسيبي وسان
مارينو وسلوفينيا وسيراليون وسيشيل وصربيا وطاجيكستان
وغابون وغينيا االستوائية وغينيا-بيساو وقيرغيزستان وكابو
فيردي وكازاخستان والكرسي الرسولي والكونغو وليبريا
وليختنشتاين وليسوتو ومدغشقر واملغرب ومالوي ومنغوليا
وموريتانيا وناورو ونيبال ونيوي وهندوراس واليمن على أن تعني
كل منها جهة وصل لهيئة إنفاذ القانون وجهة وصل للهيئة
التنظيمية لديها لكي تتبادل االتصاالت باستخدام نظام
آيونيكس .ويسر الهيئة أن تالحظ أن حكومات تيمور-ليشتي
وجزر مارشال وزامبيا وعمان تستخدم نظام آيونيكس منذ
 1تشرين الثاني/نوفمبر .2020
 -354وكذلك ييسر البرنامج العاملي لالعتراض السريع
للمواد اخلطرة (برنامج غريدس) عقد االجتماعات املتعلقة
باحلاالت استنادا إلى املعلومات واالستخبارات التي تتاح عن
طريق منصات االتصاالت ومن مصادر أخرى ،وذلك بناء على
طلب احلكومات املعنية ،مما عزز التحقيقات ،ووسع القدرات
العملياتية ،ويسر التعاون الدولي.
 -355ويتعلق أحد العناصر الهامة للعمل الذي يضطلع به
برنامج غريدس بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص،
وتقدمي الدعم إلى احلكومات لوضع وتنفيذ إجراءات طوعية
ملنع وصول املواد اخلطرة إلى املستعملني النهائيني .ويركز
البرنامج في هذا العمل على أربعة مجاالت رئيسية هي
صنع املواد اخلطرة وتسويقها وكسب املال منها ونقلها .وفي
فترة االثني عشر شهرا من  1تشرين الثاني/نوفمبر ،2020
عقدت ستة اجتماعات ومناسبات ألفرقة خبراء جمعت شركاء
بارزين من القطاع اخلاص في العالم من هذه املجاالت
األربعة ،من قبيل منصات التجارة اإللكترونية ،وخدمات
املحفظة اإللكترونية ،وشركات املعايير املرجعية الكيميائية،
ووكالء الشحن ،واملشغلني من القطاع اخلاص خلدمات البريد
العادي والسريع ،وخدمات التوصيل السريع .وأسفرت هذه
املحافل عن نتائج عملياتية ،إذ ُ
استبعد عدد كبير من بائعي
املواد اخلطرة من منصات التجارة اإللكترونية ،مما قلل من
توافر املواد اخلطرة.
 -356وكذلك يدعم برنامج غريدس احلكومات في استجابتها
لالجتار املتزايد باملؤثرات األفيونية االصطناعية غير الطبية،
ً
وهي مجموعة املواد األكثر ارتباطا بالوفيات .وفي عام ،2018
نشرت الهيئة ألول مرة قائمة باملواد املتصلة بالفنتانيل التي
ُ
ال تعرف لها استخدامات مشروعة .ويجري حتديث هذه
القائمة على نحو مستمر ،وتستخدم كأداة عملية ملنع تسريب
هذه املواد واالجتار بها ولتقليل توافرها للمستعملني النهائيني
املحتملني .وتتضمن أحدث نسخة من تلك القائمة  152مادة،
منها  130مادة لم جتدول في إطار االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخدراتُ ،
وعممت على احلكومات في تشرين الثاني/
نوفمبر .2021
 -357وبناء على جناح القائمة املذكورة أعاله ،وضع
برنامج غريدس ،من خالل فريق خبراء ،قائمة ثانية تتضمن

الفصل الثاني -سير عمل النظام الدولي ملراقبة

مؤثرات أفيونية غير متصلة بالفنتانيل ومؤثرات نفسانية
جديدة أخرى ليس لها استخدامات مشروعة عدا
استعماالت محدودة لألغراض البحثية والتحليلية .وتتضمن
ً
ً
هذه القائمة  56مؤثرا أفيونيا ال يتصل بالفنتانيل ومؤثرات
نفسانية جديدة ذات صلة بها ،منها  52مادة لم جتدول
في إطار االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات .وعممت
هذه القائمة أيضا على احلكومات في تشرين الثاني/
نوفمبر .2021
 -358وتدعو الهيئة جميع احلكومات ،وكذلك الشركاء في
الصناعة ،من خالل احلكومات ،إلى االمتناع طوعا عن أي
عمليات لصنع املواد املدرجة في هاتني القائمتني أو استيرادها
أو تصديرها أو توزيعها .وبالنظر إلى أن هذه املواد ليس لها
أغراض مشروعة ،يجوز للحكومات أيضا أن تستخدم القوائم
في إجراءات االعتراض.
 -359وفي الفترة بني  1كانون الثاني/يناير و 1تشرين الثاني/
نوفمبر ُ ،2021عممت أربعة إنذارات عاملية سرية وإشعارات
خاصة على جهات االتصال التابعة لبرنامج غريدس ،من
بينها إخطار في آذار/مارس  2021بشأن ظهور مادة زايالزين
( )xylazineوتزايد اإلبالغ عنها ،وهذه املادة هي مؤثر نفساني
جديد يتزايد العثور عليه في شحنات َّ
يزيف اإلعالن عنها
وباالقتران مع مواد ذات صلة بالفنتانيلَّ .
ونبه إنذار خاص آخر
صدر في آذار/مارس  2021جهات الوصل إلى وجود العديد
ً
ُ
من الشحنات املعلن عنها زورا بأنها من الترامادول وترسل من
إسبانيا عن طريق خدمات التوصيل السريع.
 -360وواصل برنامج "غريدس" تزويد املوظفني في
جميع أنحاء العالم بإمكانية الوصول إلى أدوات املعلومات
االستخبارية التابعة للهيئة وتدريبهم على استخدامها طوال
فترة جائحة كوفيد 19-اجلارية ،من خالل تكنولوجيات
التعلم عن بعد .وفي الفترة بني  1كانون الثاني/يناير
و 1تشرين الثاني/نوفمبر ُ ،2021عقدت  10دورات تدريبية
بشأن مواضيع شملت تبادل املعلومات باستخدام نظام
آيونيكس ،وتطوير املعلومات االستخبارية ،والتوعية باملؤثرات
النفسانية اجلديدة ،والطرائق اآلمنة للتعامل مع املؤثرات
األفيونية واعتراضها .وشارك في تلك اجللسات التدريبية ما
مجموعه  750من موظفي إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية
ميثلون  83حكومة وثالث منظمات دولية.

(د) مشروع "بريزم" ومشروع "كوهيجن"
 -361واصل مشروع بريزم ومشروع كوهيجن ،وهما مبادرتان
دوليتان من الهيئة ،العمل كمنصتني للتعاون الدولي ولتبادل
املعلومات اآلمن في الوقت احلقيقي من أجل التصدي لتسريب
املواد الكيميائية املستخدمة في الصنع غير املشروع للمخدرات
االصطناعية (مشروع بريزم) والهيروين والكوكايني (مشروع
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كوهيجن) )41(.ويضم املشروعان حاليا جهات وصل تنفيذية
من أجهزة إنفاذ القانون والكيانات التنظيمية من أكثر من
 140حكومة في جميع أنحاء العالم.
 -362وخالل الفترة املشمولة بالتقرير ،واصلت الهيئة
العمل كجهة وصل لتبادل املعلومات عن املعامالت املشبوهة
في مجال التجارة املشروعة واجتاهات االجتار وأساليب
العمل املستبانة واملواد الكيميائية املستجدة غير املجدولة،
مبا يشمل تبادل املعلومات من خالل نظام "بيكس" (انظر
الفقرات  365-363أدناه)ُ .
وعممت ستة إنذارات خاصة
على جهات الوصل ،مبا في ذلك بشأن ما يلي( :أ) ظهور
اإليثيل ألفا-فينيل أسيتو أسيتات ( )EAPAوامليثيل -3أوكسو-
-4,3(-2ميثيلني ديوكسي فينيل) بوتانوات (،)MAMDPA
وهما سليفتان محورتان جديدتان للمنشطات األمفيتامينية؛
رخيص االستيراد املمنوح لشركة في
(ب) إلغاء ت
كوستاريكا؛ (ج) ضبط مواد كيميائية فنتانيلية في هولندا؛
(د) وضع ضوابط جديدة لسالئف الفنتانيل في املكسيك؛
(ه) نتائج عملية الهيئة املعنونة "عملية احللقات املفقودة"
( )Operation Missing Linksفيما يتعلق بسليفة بديلة
ُ
تستخدم في الصنع غير املشروع لألمفيتامني املستخدم في
أقراص "الكابتاغون".

(هـ) نظام اإلخطار بحوادث السالئف
 -363نظام اإلخطار بحوادث السالئف (نظام "بيكس") هو
منصة االتصاالت التنفيذية التابعة للهيئة ،ويهدف إلى الربط
بني السلطات الوطنية املختصة املسؤولة عن مراقبة السالئف
وتيسير تبادل املعلومات املباشر بينها ،ال سيما سلطات إنفاذ
القانون واجلمارك والسلطات التنظيمية .فعلى سبيل املثال،
ما فتئت الهيئات الوطنية التي ميكنها أن حتدد الشحنات
املشبوهة التي تدخل أراضيها أو تعبرها أو تغادرها أو أن
ِّ
تعلق تلك الشحنات أو توقفها تستخدم نظام بيكس لإلبالغ
عن املعلومات عن الضبطيات التي متت وعن التحقيقات
في عمليات تسريب املواد الكيميائية أو محاوالت تسريبها.
ومن خالل توفير آلية تهيئ بيئة آمنة لتبادل املعلومات التي
َّ
ميكن االستناد إليها في اتخاذ اإلجراءات ،وفر نظام بيكس
أدلة للسلطات الوطنية للشروع في حتقيقات اقتفائية.
ُ
َّ
محدثة من نظام "بيكس" في تشرين األول/
وأطلقت نسخة
أكتوبر .2021
 -364وحتى  1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021سجلت أكثر
من  300وكالة في نظام بيكس ،مع حوالي  600مستخدم
مسجل من  127بلدا وإقليما .ومنذ إنشاء النظام ،مت تبادل
املعلومات عن أكثر من  3 400حادثة تتعلق باالجتار بالسالئف.
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير ،مت تبادل املعلومات من خالل
منصة النظام عن ما يقارب  300حادثة جديدة تتعلق بحوالي
ُ
ً
 800بالغ عن فرادى املواد .وأبلغت إلى الهيئة أيضا معلومات
( )41يرد موجز لإلجراءات الدنيا الالزمة التعاون الدولي املتعدد األطراف
في إطار مشروع بريزم ومشروع كوهيجن في تقرير الهيئة عن السالئف لعام
 ،E/INCB/2015/4( 2015اإلطار .)2
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عن أكثر من  40مادة غير مدرجة في أي من اجلداول أو
في قائمة املواد غير املجدولة اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة.
 -365وتؤكد الهيئة مجددا أن فائدة البالغات املقدمة من
خالل نظام بيكس تعتمد بصفة عامة على حسن توقيت
املعلومات وعلى إدراج معلومات ميكن أن ُيستند إليها في
اتخاذ اإلجراءات ،مثل وثائق الشحن وأساليب العمل ،بحيث
ميكن عندئذ أن تؤدي البالغات إلى استهالل وتيسير متابعة
وتعاون حتقيقيني فوريني بني وكاالت إنفاذ القانون .كما أن
اإلبالغ املبكر عن احلوادث املتعلقة مبواد كيميائية غير مدرجة
في اجلدولني األول والثاني من اتفاقية سنة  1988يساعد على
حتديد االجتاهات الناشئة وعلى توليد املعلومات الستخدامها
مع الشركاء الصناعيني ملنع من يصنعون املخدرات بصفة
غير مشروعة من إساءة استخدام هذه املواد كبدائل للمواد
الكيميائية اخلاضعة للمراقبة.

(و) عملية أكرونيم
ُ ِّ
 -366نفذت عملية أكرونيم ( )Operation Acronymفي
شباط/فبراير  ،2021وهي عملية محددة األهداف ومحدودة
زمنيا ترمي إلى مكافحة االجتار بالسالئف عبر اإلنترنت
(الشبكة العاملية السطحية من اإلنترنت) ،مبشاركة  34بلدا وأربع
منظمات دولية .وعقدت الهيئة مشاورات غير رسمية مع عدة
بلدان بشأن التحديات القانونية والتنفيذية التي صودفت خالل
الفترة ،وكذلك أنشطة املتابعة التي ميكن أن تنشأ عن العملية.
ُ ِّ
 -367وقد نفذت العملية بدعم من أعضاء فرقة العمل
َّ
اخلاصة مبشروع بريزم ،وركزت على ثالثة اجتاهات رئيسية
أبرزتها الهيئة في السنوات األخيرة ،وهي( :أ) دور األسواق

املحلية للسالئف اخلاضعة للمراقبة الدولية؛ (ب) استخدام
ّ
املحورة والسالئف
املواد الكيميائية غير املجدولة والسالئف
األولية للتحايل على الضوابط؛ (ج) استخدام اإلنترنت ،مبا
في ذلك املنصات املشروعة للتجارة اإللكترونية بني الشركات،
في توريد السالئف لألنشطة غير املشروعة .وميكن االطالع
على مزيد من التفاصيل عن العملية وعن نتائجها الرئيسية
في تقرير الهيئة لعام  2021عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية
سنة .1988
 -368وتثني الهيئة على جميع البلدان والشركاء من القطاع
اخلاص الذين شاركوا في عملية أكرونيم .وستواصل دعم
اجلهود التي تبذلها احلكومات في هذا الصدد ،وستنتفع من
الدروس التي ُ
استفيدت أثناء العملية ،وال سيما فيما يتعلق
مبنع االجتار بالسالئف الكيميائية عن طريق اإلنترنت.

(ز) الرسالة اإلخبارية للهيئة الدولية
ملراقبة املخدرات بشأن السالئف

ُ
 -369حتى تشرين األول/أكتوبر  ،2021أرسلت ثالث رسائل
إخبارية من الهيئة بشأن السالئف إلى نحو  800من املتلقني،
مبا في ذلك السلطات الوطنية املختصة ،وجهات اتصال
مشروع بريزم ومشروع كوهيجن ،ومستخدمو نظام بن أونالين.
وتضمنت الرسائل اإلخبارية معلومات عن آخر التطورات،
ومسائل مواضيعية ،وأدوات تتعلق مبراقبة السالئف متاحة
للحكومات .وكان من بني املسائل املواضيعية التي تناولتها
الرسائل اإلخبارية انتشار املواد الكيميائية غير املجدولة
َّ
املحورة ،واحلاجة إلى زيادة االهتمام باملادة 31
والسالئف
َّ
من اتفاقية سنة  1988وبدور املعدات في منع صنع املخدرات
غير املشروع.

الفصل الثالث-
حتليل الوضع العاملي

ألف -القضايا العاملية

تنص على بدائل لإلدانة والعقاب فيما يتعلق باالستخدام
الشخصي واحليازة الشخصية للمواد اخلاضعة للمراقبة.

 -1اإلباحة وإلغاء التجرمي
وإلغاء العقاب :اختالفات هامة

 -374وحتيط الهيئة علما بأن التبريرات التي َّ
قدمتها الدول
األطراف التباع هذا النهج ،تشمل االعتراف بتعاطي املخدرات
واالرتهان لها بوصفهما من املسائل املتصلة في املقام األول
بالصحة ،والرغبة في جتنب تدابير التصدي لالستخدام
الشخصي واحليازة الشخصية التي ميكن اعتبارها عقابية
أكثر من الالزم وتؤدي إلى اإلفراط في االعتماد على عقوبة
السجن ،واالعتراف مبا لبعض تدابير التصدي من أثر غير
متناسب محتمل على الفئات الضعيفة ،مبا يشمل النساء
واألقليات والسكان املحرومني اقتصاديا.

 -370الحظت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات في تقريرها
السنوي لعام  2020أن تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة
املخدرات يتطلب فهما جماعيا للتحديات املشتركة وحتديد
ُ
نهج متبادلة في التعامل مع املفاهيم والقضايا الرئيسية.
وتالحظ الهيئة أنه ال تزال هناك اختالفات بني الدول
األعضاء وأصحاب املصلحة في مجال مراقبة املخدرات بشأن
تفسير بعض املصطلحات واملفاهيم املتصلة مبراقبة املخدرات،
و تواصل تشجيع تفسير دقيق ومتسق لاللتزامات واملفاهيم
القانونية الواردة في االتفاقيات الثالث ملراقبة املخدرات.
 -371وفي حني أن االتفاقيات نفسها ال ِّ
تعرف مفاهيم
"اإلباحة" أو "إلغاء التجرمي" أو "إلغاء العقاب" ،فإنها تتضمن
ُ
مع ذلك أحكاما تشمل اعتماد الدول األطراف أطرا قانونية
وسياساتية للتصدي للسلوكيات املتصلة باملخدرات ،مبا في
ذلك ارتكاب جرائم خطيرة ،وارتكاب جرائم أقل خطورة نسبيا،
وارتكاب األشخاص الذين يتعاطون املخدرات للجرائم.
 -372وتعتبر الهيئة أن من املهم التذكير بأن االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخدرات ال تزال توفر للدول نطاقا كبيرا من
ُ
احلرية في تصميم نهج متمايزة للتعامل مع السلوكيات املتصلة
باملخدرات ،وفقا ملا تتسم به هذه السلوكيات من خطورة نسبية
والظروف اخلاصة لألشخاص املشتبه في ارتكابهم لها.
ِّ
 -373وتسلم الهيئة بوجود اجتاه متزايد بني الدول األطراف
في االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات لتطبيق األحكام ذات
الصلة عن طريق اعتماد قوانني وسياسات ولوائح تنظيمية

 -375ومع ذلك ،ينبغي التمييز بني السياسات التي تلغي
اجلزاءات اجلنائية املفروضة على االستخدام الشخصي
للمخدرات واجلرائم البسيطة املتصلة بها ،والتي تشير إليها
الدول األعضاء عادة باسم "إلغاء التجرمي" ،والسياسات التي
تسمح صراحة باالستخدام غير الطبي وغير العلمي للمواد
اخلاضعة للمراقبة الدولية وال تطبق أي عقوبة ،سواء كانت
جنائية أو إدارية أو مدنية أو غير ذلك ،على االستخدام
الشخصي ملادة َّ
معينة أو حيازتها.
 -376وفي كثير من األحيان ،تر تبط إباحة تعاطي املخدرات
أيضا بتنظيم املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية وتسويقها
جتاريا ألغراض غير طبية وغير علمية ،وهو ما يشكل انتهاكا
لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات.
 -377ولذلك ،تشير الهيئة إلى أن مصطلحي "اإلباحة"
و"إلغاء التجرمي" ال ينبغي أن يستخدما كمترادفني ،وينبغي
التمييز بينهما عند وصف التشريعات والسياسات املتصلة
بجميع املتطلبات املنصوص عليها في االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخدرات ،وال سيما من حيث مستوى املراقبة.
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ً
 -378وقد استخدمت الدول األعضاء أيضا مصطلحا
إضافيا هو "إلغاء العقاب" والتبس هذا املصطلح في بعض
األحيان بأوصاف أخرى لألطر الرامية إلى احلد من االعتماد
على عقوبة السجن في اجلرائم املتصلة باملخدرات .وفي حني
ستخدم بتواتر أقل ،فقد ُ
َ
استخدم،
أن مفهوم إلغاء العقاب ُي
بوجه خاص في الدول الناطقة باإلسبانية والفرنسية ،كمرادف
ملفهوم "إلغاء التجرمي" من حيث أنه يشير أيضا إلى إلغاء
اجلزاءات اجلنائية املفروضة على سلوك َّ
معين متعلق مبواد
ً
خاضعة للمراقبة .ولكن سعيا إلى استخدام املصطلحات
ً
ً
ً
في مجال مراقبة املخدرات استخداما متسقا ودقيقا،
تالحظ الهيئة أنه ينبغي متييز مصطلح "إلغاء العقاب" عن
ً
ً
ً
مصطلح "إلغاء التجرمي" ،باعتباره مصطلحا مختلفا متاما.
فمصطلح "إلغاء التجرمي" يشير إلى العملية التي يعاد من
خاللها تصنيف اجلرمية من "جنائية" إلى "غير جنائية"
بواسطة إجراءات تشريعية .ويظل السلوك املعني جرمية
ولكن ميكن التصدي له بوسائل أخرى غير القانون اجلنائي.
وباملقابل ،يصف مفهوم "إلغاء العقاب" حالة يظل فيها
السلوك املعني جرمية جنائية ولكن يجري فيها تخفيض
استخدام اجلزاءات اجلنائية القائمة ،األمر الذي ال يتطلب
إدخال تغييرات على القانون ،مثلما يحدث في حالة إلغاء
التجرمي .وبناء على ذلك قد يشمل نهج إلغاء العقاب اعتماد
آليات مثل ممارسات التحويل التي تطبقها الشرطة ،واألحكام
املشروطة ،وتوسيع نطاق الصالحيات التقديرية للمدعني
العامني ،كبديل للمالحقة اجلنائية .وفي هذه احلاالت،
قد ُيطلب من اجلاني أن يخضع للعالج أو إعادة التأهيل
كشرط لإلعفاء من املسؤولية اجلنائية.
 -379ومن َّثم ،فإن املرونة املمنوحة للدول تكمن في إمكانية
اختيار اجلزاءات الواجب تطبيقها على السلوكيات املحظورة
املتصلة باملخدرات .وقد تشمل هذه اجلزاءات تطبيق تدابير
بديلة لإلدانة اجلنائية والعقوبة ،تشمل العالج والتعليم والرعاية
الالحقة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي ،في اجلرائم
البسيطة على النحو املحدد في الفقرة ( 1ب) من املادة 36
َّ
املعدلة ،والفقرة ( 1ب) من
من اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املادة  22من اتفاقية سنة  .1971وكذلك تتناول اتفاقية سنة
 1988اجلرائم واجلزاءات املتصلة باملخدرات ،على الرغم من
أن الفقرة ( 1ج) من املادة  3والفقرة  2منها تنصان على
أن شرط التجرمي يخضع للمبادئ الدستورية للدولة واملفاهيم
األساسية لنظامها القانوني .كما تنص اتفاقية سنة  ،1988في
الفقرة ( 4ج) من املادة  3منها ،على أنه يجوز لألطراف ،في
احلاالت القليلة األهمية ،إذ رأت مالءمة ذلك ،أن تقرر ،بدال
من العقوبة ،تدابير مثل التوعية أو إعادة التأهيل أو إعادة
اإلدماج في املجتمع ،وكذلك ،وعندما يكون املجرم من متعاطي
العقاقير املخدرة ،العالج والرعاية الالحقة .ومن َّثم ،تستمد
املرونة في التصدي للجرائم البسيطة املتصلة باملخدرات من
القراءة العادية لنص أحكام االتفاقيات وكذلك من املبدأ القائل
بأنه يجوز للدول األطراف أن تتصدى للسلوك غير املشروع
املتصل باملخدرات وفقا ملبادئها الدستورية واملفاهيم األساسية
لنظمها القانونية.

 -380وخالصة القول إن التدابير الرامية إلى إلغاء جترمي
االستخدام الشخصي واحليازة الشخصية لكميات صغيرة من
املخدرات تتسق مع أحكام اتفاقيات مراقبة املخدرات .وفي
الواقع ،دأبت الهيئة على توضيح أن االتفاقيات ُوضعت بهدف
حماية صحة الناس ورفاههم بسبل من بينها جتنب تدابير
العدالة اجلنائية التي تطبق على نحو غير متناسب بشأن
حيازة املخدرات ألغراض االستخدام الشخصي أو االرتهان
لهاُ .ويترك لتقدير الدول األطراف في االتفاقيات اعتماد
َّ
موجهة نحو الصحة العامة تهدف إلى
سياسات وقوانني
التصدي للجرائم البسيطة املتصلة باملخدرات ،ولكن مع إيالء
االعتبار الواجب لألحكام التعاهدية األساسية مثل الفقرة (ج)
َّ
املعدلة والفقرتني
من املادة  4من اتفاقية سنة  1961بصيغتها
( 1أ) و(ب) من املادة  3من اتفاقية سنة .1988
ُ
ُّ
التوسع في استخدام بدائل
 -381ومثلما ذكر أعاله ،فإن
لإلدانة والعقاب فيما يتعلق بالسلوكيات البسيطة املتصلة
باملخدرات ،أو فيما يتعلق باجلرائم التي يرتكبها األشخاص
الذين يتعاطون املخدرات ،يهدف إلى منع تدابير العدالة اجلنائية
الرامية إلى معاجلة مسألة تتعلق بالصحة العامة من أن تصبح
غير متناسبة .وتنتهز الهيئة هذه الفرصة لتؤكد مجددا أن
التناسب ينبغي أن يكون مبدأ ُيسترشد به في مسائل العدالة
اجلنائية ذات الصلة باملخدرات ،ولتوضح أن اعتماد تدابير بديلة
ميكن أن يشكل جزءا ال يتجزأ من نهج متوازن وقائم على حقوق
اإلنسان إزاء السياسات املتعلقة باملخدرات.
ِّ
وتقدر الهيئة احلوار املستمر الذي جتريه مع الدول
-382
وجماعات املجتمع املدني بشأن حتديد السبل الكفيلة بتعزيز
أهداف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات من خالل اعتماد
ُ
نهج متوازنة ومتناسبة تقوم على أسس احترام حقوق اإلنسان
والنهوض بصحة الناس ورفاههم.

 -2استخدام وسائل التواصل االجتماعي
في ترويج االستخدام غير الطبي للمخدرات

ُ
 -383عندما أنشئت شبكة اإلنترنت ،كان هناك تصور بأنها
شبكة تتيح للمجتمع فرصا هائلة من حيث احلصول على
ً
املعلومات وتوفير اخلدمات واملشاركة .وفي حني أن كثيرا من
هذه الفرص قد حتقق ،فإن املجرمني استغلوا اإلنترنت بسهولة
أيضا لتنفيذ أنشطة غير مشروعة ،تشمل االجتار باملخدرات.
َّ
والشبكة اخلفية مثال واضح على الطريقة التي متكنت بها
اجلماعات اإلجرامية من تسخير اإلمكانات التي توفرها شبكة
اإلنترنت لصاحلها.

 -384وباملثل ،عندما ظهرت منصات وسائل التواصل
االجتماعي ،كان هناك تفاؤل كبير بشأن دورها في املجتمع
من حيث تعزيز االتصاالت والروابط .وكان الهدف من هذه
املنصات هو إتاحة فرص هائلة للمشاركة االجتماعية وتبادل
اآلراء واملحتوى مع طائفة واسعة من الناس؛ أي إيجاد نسخة

الفصل الثالث -حتليل الوضع

ً
حديثة من سوق أثينا (األغورا) .وهنا أيضا ،على الرغم من
حتقق بعض هذه التوقعات ،ظهر جانب أكثر قتامة ،حيث
ُّ
والتنمر
أصبحت سلوكيات سلبية مثل خطاب الكراهية
مزودة مبنصات بسيطة َّ
والعنصرية والفضح وغيرها َّ
وفعالة لم
تكن متاحة لها من قبل .ومن بني تلك السلوكيات السلبية ،يبرز
بجالء تيسير االستخدام غير الطبي للمخدرات وإضفاء رونق
عليه .ومن خالل بحث سريع ،ميكن العثور بسهولة على بائعني
َّ
يعرضون القنب ومسكنات األلم املوصوفة طبيا وغير ذلك من
املواد اخلاضعة للمراقبة .ومع وجود عدد هائل من املستخدمني
النشطني ،يتزايد استخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي
كأداة لترويج االستخدام غير الطبي للمخدرات.
 -385والشباب هم املستخدمون الرئيسيون ملنصات وسائل
التواصل االجتماعي .وهم أيضا من الفئات العمرية التي
تسجل معدالت عالية لتعاطي املخدرات على الصعيد العاملي.
ويؤدي ضغط األقران وغيره من أشكال التأثير االجتماعي
دورا هاما في قرار الشباب باالنخراط في تعاطي املخدرات.
وتتفاقم هذه العوامل عند استخدامهم منصات وسائل
التواصل االجتماعي .وتتشكل على هذه املنصات املعايير
االجتماعية وتصورات املخاطر والسلوكيات املتصلة بتعاطي
مواد اإلدمان ،وبتعاطي املخدرات على وجه اخلصوص.
وإحدى السمات األبرز لوسائل التواصل االجتماعي هي أن كل
مستخدم ليس متلقيا للمعلومات فحسب ،ولكنه أيضا مصدر
لتوليدها ونشرها.
ُ
 -386وقد أجريت عدة دراسات عن الصلة بني استخدام
منصات وسائل التواصل االجتماعي وتعاطي املخدرات.
وخلصت بعض الدراسات إلى وجود عالقة وثيقة بني االطالع
على مواد املنصات املرتبطة بتعاطي مواد اإلدمان وتعاطي تلك
َ
املشاركات
املواد فعليا .ووجدت دراسة لعينة عشوائية من
َّ
املتعلقة بالقنب على إنستغرامُ ،جمعت خالل أسبوع واحد
َّ
في عام  ،2014أن املحتوى املتصل بالقنب واسع االنتشار،
َّ
َ
املشاركات التي خضعت للدراسة جتعل من القنب
وأن معظم
ً
ً
ِّ
أمرا عاديا وتروجه ،في شكله النباتي التقليدي وكذلك في
َّ
أشكال أخرى ،مبا في ذلك املأكوالت واملواد املركزة .ووجدت
ً
َّ
الدراسة أيضا أن إعالنات القنب على إنستغرام صريحة
ُ
واستراتيجية .وتستخدم فيها أساليب عديدة ،مبا في ذلك
اخلصومات والتخفيضات املوسمية في األسعار واملسابقات
وتقدمي املنتجات املتصلة بالقنب في شكل هدايا .وخلص
َّ
حتليل ملحتوى تغريدات متعلقة بالقنب والكحول إلى أن أكثر
ً
ً
من نصفها يجعل تعاطي املادتني أمرا عاديا ،في حني يشير
َّ
ربعها إلى تفضيل القنب على الكحول على أساس االعتقاد
َّ
بأن القنب أكثر أمانا وأن آثاره أفضل من تلك الناجمة عن
تعاطي الكحول.
 -387ووجدت دراسة أخرى عن اطالع الشباب على املحتوى
املتصل بالكحول والقنب على تويتر أن زيادة تصفح املحتوى
ً
َّ
الذي ِّ
يروج تعاطي الكحول والقنب ويكسبه رونقا تر تبط
ارتباطا كبيرا بتعاظم احتماالت التعاطي العرضي املفرط
َّ
والتعاطي احلالي للكحول وكذلك التعاطي احلالي للقنب.
واالطالع على عدد غير متناسب من املشاركات و/أو املواد
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التي ُ تظهر تعاطي املخدرات أو ِّ
تروجه قد يؤدي أيضا إلى
املبالغة في تقدير معدل تعاطي األقران ،األمر الذي ير تبط
َّ
ويرجح أن يفضي
بانخفاض في مستوى املخاطر املتصورة،
إلى زيادة التعاطي .كما ميكن أن يكون االطالع على محتوى
وسائل التواصل االجتماعي الذي ِّ
يروج تعاطي مواد اإلدمان
أمرا ضارا باملرضى الذين يسعون إلى التعافي من االرتهان
للمخدرات ،حيث يزيد من خطر االنتكاس.
 -388وقد أدت جائحة كوفيد 19-إلى تزايد االرتباط
بني االطالع على املحتوى املتعلق بتعاطي املخدرات على
وسائل التواصل االجتماعي وتعاطيها فعليا ،حيث زاد
الشباب من استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي نتيجة
لتدابير اإلغالق .ورمبا تكون هذه الزيادة ،جنبا إلى جنب
مع تفاقم حالة القلق والكرب ،قد أدت إلى زيادة تعاطي
مواد اإلدمان.
َّ
 -389وإلى جانب تعاطي القنب وغيره من املواد مثل
الكوكايني واألمفيتامينات ،يرتبط أيضا االستخدام غير
الطبي لألدوية املوصوفة طبيا ،وخصوصا من جانب الشباب،
باستخدام وسائل التواصل االجتماعي .ورغم أن القانون
يحظر شراء األدوية املوصوفة طبيا عبر اإلنترنت دون
الوصفة الطبية الالزمة ،فإنه أمر شائع في بعض البلدان.
فعلى سبيل املثال ،أسهمت منصات وسائل التواصل االجتماعي
إسهاما كبيرا في ازدياد شعبية أنواع شراب السعال املحتوية
على الكوديني وهيدروكلوريد البروميثازين وتزايد تعاطيها
باالقتران باملشروبات الغازية أو الكحول ،بعد أن َّروجها
على هذه املنصات بعض مغني الراب من خالل موسيقاهم
ومقاطع الفيديو اخلاصة بهم .ويحاكي املعجبون هؤالء املغنني،
ُ
وينشرون مقاطع فيديو وصورا مشابهة تظهرهم يتعاطونها
بدورهم .وعالوة على ذلك ،فإن استخدام وسائل التواصل
االجتماعي من جانب مجموعات املساعدة الذاتية التي يشكلها
املرضى رمبا يكون قد أسهم أيضا عن غير قصد في زيادة
استخدام املؤثرات األفيونية القوية لعالج األلم دون احلصول
على ما هو مناسب من الوصفات واجلرعات الطبية ،ورمبا
أسهم هذا بدوره في االستهالك الواسع النطاق للمؤثرات
األفيونية القوية الذي هو أصل تفشي املؤثرات األفيونية في
بعض البلدان.
 -390وتؤدي الطريقة التي تعمل بها منصات وسائل التواصل
االجتماعي إلى تفاقم هذه املشكلة .فنتيجة للخوارزميات التي
تعمل على أساسها تلك املنصات ،يتلقى متابعو احلسابات
التي ِّ
تروج تعاطي املخدرات أو تصوره كأمر عادي سلسلة من
الرسائل ومقاطع الفيديو وأشكال املحتوى املماثلة أو ذات
ِّ
الصلة التي ِّ
تصور
تعرضهم املرة تلو املرة لصور ومقاطع فيديو
تعاطي املخدرات .ويفضي ذلك إلى نشوء غرف صدى معرفية
تعزز خياراتهم وآرائهم السابقة وتؤكدها.
 -391ومن العناصر األخرى التي تنطوي عليها منصات
وسائل التواصل االجتماعي ،والتي تسهم في هذه املشكلة،
دور الشخصيات املؤثرة وأن املنصات تتضمن خاصية نشر
التعليقات ،وهو ما يتيح للمستخدمني فرصة تلقي آراء أقرانهم
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ِّ
وتروج الشخصيات املؤثرة املحتوى املتصل بتعاطي
على الفور.
املخدرات على نحو متزايد ،مع استخدام مقاطع فيديو ورسائل
ً
تضفي عليه رونقا يبعث على اإلعجاب .وفي البداية ،قد
تفعل ذلك بعض الشخصيات املؤثرة بهدف تعزيز صورتها
اخلاصة ،وتلقي آراء إيجابية من املتابعني؛ ولكن عندما
يصل عدد متابعي الشخصية املؤثرة إلى مستوى معني ،قد
ِّ
توظفه الشركات لترويج منتجاتها عن طريق إنتاج املحتوى
إلكتروني مقابل مكافأة مالية .وقد حدث ذلك في حالة األزياء
ومستحضرات التجميل وغيرها من املنتجات ،ولكنه حدث
َّ
أيضا مع منتجات ذات صلة باملخدرات (القنب واملواد ذات
الصلة به بوجه خاص) واألدوية املوصوفة طبيا.
 -392وتنص الفقرة  2من املادة  10من اتفاقية سنة 1971
على أن حتظر كل دولة طرف ،مع إيالء املراعاة الواجبة
ألحكام دستورها ،توجيه إعالنات عن املؤثرات العقلية إلى
عامة اجلمهور .وهناك مسائل قانونية يلزم النظر فيها،
وخصوصا فيما يتعلق باحلق في حرية التعبير .غير أنه
يتعني النظر في هذا احلق في سياق حق عامة اجلمهور
في الصحة ،وكذلك في سياق احلاجة املجتمعية إلى حماية
الفئات الضعيفة ،مثل الشباب .وينبغي للحكومات أن تطالب
شركات وسائل التواصل االجتماعي بأن تضطلع بدور أكثر
نشاطا في إدارة منصاتها وفي احلد من الرسائل غير القانونية
واملحتوى غير القانوني ،مثل اإلعالنات عن االستخدام غير
الطبي للمخدرات وترويجه .وكذلك ينبغي لشركات وسائل
التواصل االجتماعي أن تتخذ إجراءات مستقلة بالتنظيم الذاتي
ملنصاتها وإزالة املحتوى اإلشكالي وغير القانوني بنفس الطريقة
ُ
التي تعامل بها األنشطة غير القانونية األخرى ،مثل االجتار
باألطفال .وتبني جتربة برنامج الهيئة العاملي لالعتراض
السريع للمواد اخلطرة (برنامج غريدس) أنه ميكن ،بالعمل
مع منصات التسويق القائمة على اإلنترنت ،اتخاذ إجراءات
للقضاء على بيع املخدرات املنتجة على نحو غير مشروع على
تلك املنصات.
 -393وميكن أن تكون منصات وسائل التواصل االجتماعي
َّ
َّ
ولكن نطاق تأثيرها عاملي.
مسجلة قانونيا في بلد واحد،
وهذا يجعل من الصعب على السلطات الوطنية أن ترفع
ِّ
يروجون أنشطة
دعاوى قضائية ضد املستخدمني الذين
غير قانونية ،مثل ترويج املواد اخلاضعة للمراقبة أو توزيعها
أو بيعها ألغراض غير طبية .ومن الضروري للحكومات
أن تضع آليات تعاون فعالة لضمان عدم استغالل ِّ
مروجي
السلوكيات غير القانونية ملنصات وسائل التواصل االجتماعي
كمالذات آمنة.
ُ
 -394وتستخدم وسائل التواصل االجتماعي لترويج سلوكيات
محفوفة باملخاطر ،مثل االستخدام غير الطبي للمخدرات،
ُ
ولكن ميكن ،بل وينبغي ،أن تستخدم لتعزيز السلوكيات
َّ
واملصممة
الصحية من خالل الرسائل وأشكال املحتوى املناسبة
خصيصا من أجل الوقاية ،وذلك بغية حتقيق التوازن مع تيار
املواد التي ِّ
تروج االستخدام غير الطبي للمخدرات .ومتثل
وسائل التواصل االجتماعي أداة بالغة األهمية للوصول إلى
الفئات املعرضة للضرر مثل الشباب ،وينبغي للسلطات الوطنية

أن تنظر في استثمار مزيد من املوارد في وضع وتنفيذ البرامج
واألنشطة الرامية إلى الوقاية من املخدرات التي تستفيد من
وسائل التواصل االجتماعي بتقدمي رسائل ومواد موجهة
وجذابة ومسلية.
 -395وباإلضافة إلى ذلك ،يلزم بذل املزيد من اجلهود
فيما يتصل بالبحوث في مجال استخدام منصات وسائل
التواصل االجتماعي لترويج االستخدام غير الطبي للمخدرات.
وهناك حاجة إلى جمع البيانات الضخمة اآلنية املتعلقة
باالستخدام غير الطبي للمخدرات وحتليلها بغية متكني
احلكومات واملمارسني من اكتساب فهم أفضل لهذه املشكلة.
وميكن أن تكون هذه املعلومات مفيدة للممارسني في مجال
الرعاية الصحية ووكاالت إنفاذ القانون كنظام إنذار مبكر
للكشف عن اجتاهات وممارسات جديدة لتعاطي املخدرات
وتوزيعها ،ال ميكن الكشف عليها لوال ذلك قبل أن تصبح
ً
ً
واقعا مسيطرا.

 -3اإلمداد باملواد اخلاضعة للمراقبة في
الوقت املناسب لتوفير الرعاية األساسية
اجليدة في سياقات األزمات اإلنسانية
 -396قد تنشأ حالة من حاالت الطوارئ اإلنسانية الدولية،
ُ ت َّ
عرف بأنها "كارثة تتطلب دعما دوليا (مساعدات إنسانية)
لتلبية االحتياجات األساسية للسكان املتضررين" )42(،عن كارثة
طبيعية أو حدث من صنع اإلنسان ،وميكن أن حتدث فجأة أو
بصورة تدريجية .ووفقا ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع
لألمانة العامة ،فحتى حزيران/يونيه  ،2021واجه ما يقرب
من  240مليون شخص في جميع أنحاء العالم اجلوع والنزاع
املسلح والتشريد ،وكذلك آثار تغير املناخ وجائحة كوفيد،19-
واحتاجوا إلى مساعدات إنسانية فورية.
 -397ولم ِّ
يؤد تفشي جائحة كوفيد 19-في عام  ،2020جنبا
إلى جنب مع تزايد عدد الكوارث الناجمة عن تغير املناخ
والنزاعات املسلحة ،إلى زيادة كبيرة في عدد من يحتاجون
إلى املساعدات اإلنسانية فحسب ،بل فاقم أيضا املخاطر في
مشهد العمليات اإلنسانية .وتشير التقديرات األخيرة ملكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية إلى أن عدد األشخاص األشد ضعفا
في حزيران/يونيه  2021ارتفع بنسبة  200في املائة باملقارنة
مع عام  .2015ومع تزايد صعوبة التنبؤ بالنزاعات املسلحة
والكوارث ،إلى جانب ازدياد تواترها وطول أمدها ،أصبحت
العمليات اإلنسانية أيضا أكثر تعقيدا وصعوبة .ومن غير
َّ
املرجح أن ينحسر هذا االجتاه في أي وقت قريب ،بالنظر
إلى أن حاالت الطوارئ األكثر اتساما بالطابع املحلي ال تزال
مدفوعة بتوترات سياسية أكبر وتغيرات مناخية غير متوقعة
في بقاع مختلفة من العالم.
(Mark Anderson and Michael Gerber, "Introduction to humani� )42
tarian emergencies", in Health in Humanitarian Emergencies: Principles
and Practice for Public Health and Healthcare Practitioners, David Townes,
).ed. (New York, Cambridge University Press, 2018
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 -398وإلى جانب الزيادة امللحوظة في الطلب على
املساعدات اإلنسانية ،شهد الطلب على الرعاية األساسية
اجليدة في سياقات األزمات اإلنسانية كذلك ارتفاعا كبيرا.
وعلى وجه اخلصوص ،ومع طول أمد األحداث التي تقع في
هذه البيئات ،ينصب التركيز بصورة أكبر على توفير الرعاية
َّ
املشردين .ومتثل الرعاية امللطفة
األساسية اجليدة للسكان
ومعاجلة األلم والرعاية اجلراحية والتخدير وتقدمي الدعم
العقلي والنفسي عناصر هامة للمساعدة الفورية املطلوبة في
سياقات األزمات اإلنسانية.
 -399ويكتسي عدد من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية،
منها مثال املورفني والديازيبام والفينوباربيتال ،التي تعتبرها
ُ
منظمة الصحة العاملية أدوية أساسية وكثيرا ما تدرج ضمن
مجموعات اللوازم الصحية حلاالت الطوارئ ،أهمية حيوية
ملعاجلة األلم وتقدمي الرعاية امللطفة والرعاية اجلراحية
والتخدير ومعاجلة حاالت الصحة العقلية واحلاالت العصبية.
ُ
وتستخدم مواد أخرى ،مثل الفنتانيل وامليدازوالم ،في العديد
من البلدان لعالج املرضى الذين ُينقلون إلى وحدات العناية
ً
املركزة بسبب إصابتهم بكوفيد .19-ولألسف ،كثيرا ما
يتعرقل إمداد مواقع حاالت الطوارئ اإلنسانية بهذه املواد
اخلاضعة للمراقبة في الوقت املناسب بسبب املتطلبات اإلدارية
اإلضافية الستيرادها وتصديرها ،لدرجة أن بعضها ُيستبعد
من مجموعات اللوازم الصحية حلاالت الطوارئ للتقليل من
احتماالت تأخير املساعدة اإلنسانية التي قد يسببها وجود
تلك املواد ضمن اللوازم.
 -400وقد الحظ املجتمع الدولي منذ زمن طويل أن هناك
حاجة ملحة إلى إيجاد حل عملي لهذا العائق .ومتثل "املبادئ
التوجيهية النموذجية بشأن التوفير الدولي لألدوية اخلاضعة
للمراقبة من أجل الرعاية الطبية في حاالت الطوارئ"،
التي نشرتها منظمة الصحة العاملية في عام  ،1996أول
جهد متضافر لتعجيل اإلمداد باملواد اخلاضعة للمراقبة
أثناء حاالت الطوارئ من خالل تدابير الرقابة املبسطة.
ففي حاالت الطوارئ ،ومنها مثال تلك التي نشأت نتيجة
لالنفجار الذي وقع في بيروت في آب/أغسطس ،2020
وبسبب اآلثار الشديدة جلائحة كوفيد 19-في البرازيل والهند،
والزلزال الذي ضرب هايتي في آب/أغسطس  ،2021يجوز
للسلطات الوطنية املختصة أن تسمح بتصدير املواد اخلاضعة
للمراقبة في غياب أذون االستيراد و/أو التقديرات املقابلة.
ِّ
املصدر أن يقدم التقديرات
وعالوة على ذلك ،ميكن للبلد
الالزمة للمواد اخلاضعة للمراقبة في عمليات التسليم
العاجلة بدال من البلد املستورد.
 -401ومنذ بداية عام  ،2020عندما كان عدد متزايد
من البلدان يعلن حاالت طوارئ وطنية تتعلق بجائحة
كوفيدُ ،19-
اختبرت فعالية تدابير الرقابة املبسطة .وأجرت
الهيئة استعراضا ومناقشة للدروس املستفادة من تنفيذ تلك
التدابير فيما بني السلطات املختصة واملنظمات اإلنسانية
الدولية ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة خالل اجتماعني
ُعقدا عبر اإلنترنت يومي  18و 19آذار/مارس .2021
وتتضمن الوثيقة اخلتامية لهذين االجتماعني ،املعنونة
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"الدروس املستفادة من البلدان ومنظمات املعونة اإلنسانية في
تيسير اإلمداد باملواد اخلاضعة للمراقبة في الوقت املناسب
أثناء حاالت الطوارئ" إجراءات هامة ميكن للحكومات اتخاذها
بغية حتسني تأهبها حلاالت الطوارئ ،وحتدد اإلجراءات
التي ميكن أن تتبعها احلكومة في تلك احلاالت .وعلى وجه
التحديد ُ ،ت َّ
شجع احلكومات بشدة على استعراض التشريعات
الوطنية القائمة بشأن املواد اخلاضعة للمراقبة وإجراء تعديالت
ً
و/أو اعتماد أحكام جديدة تتيح قدرا أكبر من املرونة فيما
يتعلق باستيراد وتصدير املواد اخلاضعة للمراقبة أثناء حاالت
الطوارئ ،على أن حتدد بوضوح الظروف التي ميكن فيها
تطبيق هذه املرونة .وينبغي أيضا توعية جميع املعنيني
من العاملني في اخلطوط األمامية املسؤولني عن توصيل
املواد اخلاضعة للمراقبة بإجراءات الطوارئ وتدريبهم
على استخدامها.
 -402واعترافا باليوم العاملي للعمل اإلنساني لعام ،2021
وبالنظر إلى أن احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة في
َّ
مقيدا ،أصدرت الهيئة
حاالت الطوارئ اإلنسانية ال يزال
الدولية ملراقبة املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية بيانا مشتركا في  8أيلول/
سبتمبر  2021يدعو إلى بذل جهود جماعية من أجل تيسير
اإلمداد باملواد اخلاضعة للمراقبة في الوقت املناسب أثناء
األزمات اإلنسانية .وفي عالم يتسم بتزايد التعقيد وعدم
اليقني ،حيث تظل املواد اخلاضعة للمراقبة أمرا حيويا في
توفير الرعاية األساسية اجليدة للسكان املتضررين ،يكتسي
تعزيز فعالية التعاون بني الوكاالت أهمية حاسمة .ومبساعدة
املنظمات اإلنسانية الدولية ووكاالت األمم املتحدة األخرى،
ستواصل الهيئة رصد واستعراض تنفيذ تدابير الرقابة
املبسطة أثناء حاالت الطوارئ ،وذلك لضمان اإلمداد في
الوقت املناسب باملواد اخلاضعة للمراقبة لتخفيف آالم أشد
الناس ضعفا ومعاناتهم.

 -4صنع نظائر الفنتانيل وانتشارها
 -403ال يزال الفنتانيل ونظائره من أسباب زيادة عدد
ُ
الوفيات الناجمة عن اجلرعات املفرطة التي تعزى إلى
املؤثرات األفيونية االصطناعية في كندا والواليات املتحدة.
ولكن كثيرا ما ال ُيكتشف دور نظائر الفنتانيل في الوفيات
الناجمة عن اجلرعات املفرطة ،ومن َّثم ال ُيبلغ عنه على
النحو الكافي ،وذلك ألن استبانة هذه النظائر تتطلب إجراء
اختبارات متخصصة ُّ
للسمية .ووفقا آلخر اإلحصاءات التي
نشرتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات
املتحدة ،سجلت  100 306وفيات ناجتة عن جرعات مفرطة
في فترة االثني عشر شهرا املنتهية في نيسان/أبريل .2021
وتشير التقديرات إلى ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن
جرعات مفرطة من املؤثرات األفيونية إلى  75 673حالة
وفاة خالل تلك الفترة ،بعد أن كانت  65 064حالة وفاة
في العام السابق ،وكذلك ارتفعت أعداد الوفيات الناجمة عن
جرعات مفرطة من املؤثرات األفيونية االصطناعية (الفنتانيل
في املقام األول).
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ُ
 -404وخلصت دراسة نشرت في عام  2021بشأن حتليالت
جنائية أجريت على حاالت وفاة في الواليات املتحدة ،وشملت
فترة السنوات األربع  ،2020-2017إلى أن الكارفنتانيل ،وهو
نظير للفنتانيل أقوى مفعوال بنحو  10 000مرة من املورفني
وأقوى مفعوال  100مرة من الفنتانيل (تقررت جدولته في عام
 2018مبوجب اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدلة) ،و-3ميثيل
فنتانيل ،وهو نظير للفنتانيل ُي َّ
قدر أنه أقوى مفعوال بنحو 400
َ
متداولني في سوق املخدرات
إلى  6 000مرة من املورفني ،كانا
()43
غير املشروعة ،وبوجه خاص في شمال شرق البلد .ووجدت
دراسة أخرى في الواليات املتحدة أن الفترة بني عامي 2016
و 2017شهدت اكتشاف أحد نظائر الفنتانيل في  20,6في املائة
من الوفيات الناجمة عن اجلرعات املفرطة ،وأن الكارفنتانيل
كان مرتبطا بجزء كبير من هذه الوفيات )44(.ويشير ارتفاع
معدل انتشار الوفيات املتصلة بالفنتانيل في كندا إلى أن
تعاطي جرعات قاتلة من الفنتانيل ونظائره قد انتشر خارج
املراكز احلضرية الرئيسية إلى مناطق ريفية ومعزولة من البلد
(يتركز معظمها في غرب كندا ،وخصوصا كولومبيا البريطانية،
أما في الشرق فتتركز في أونتاريو) .ففي يوكون ،على سبيل
املثال ،تضاعفت الوفيات الناجمة عن املؤثرات األفيونية في
عام  2020مقارنة بعام  ،2019وكان  80في املائة منها مرتبطا
بالفنتانيل.
 -405وقد يكون تقدير عدد الوفيات املتصلة بالفنتانيل
ونظائره في أوروبا أقل من احلقيقة .ففي إنكلترا وويلز في
عام  ،2017كانت غالبية حاالت الوفاة املرتبطة باملخدرات التي
ُس ِّجلت على أنها متصلة مبؤثرات نفسانية جديدة ،وعددها
 51حالة ،مرتبطة بنظائر الفنتانيل .وفي عام  ،2017كانت
نسبة  77في املائة من املؤثرات النفسانية اجلديدة ذات اآلثار
ُ
األفيونية التي أبلغ عنها نظام اإلنذار املبكر التابع لالحتاد
األوروبي للمرة األولى من مشتقات الفنتانيل .وأفادت حكومة
اسكتلندا بأن املؤثرات األفيونية كانت لها صلة بنسبة  89في
املائة من الوفيات الناجمة عن جرعات مفرطة في اسكتلندا
في عام  .2020وفي تشرين األول/أكتوبر  ،2021أفاد املركز
األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان أن املعلومات القائمة على
ُ
حاالت فعلية التي أبلغ بها نظام اإلنذار املبكر التابع لالحتاد
ِّ
ُ
األوروبي توثق أكثر من  250حالة وفاة ذكرت ضمن أسبابها
الفنتانيالت وغيرها من املؤثرات األفيونية اجلديدة.
 -406وقد ارتبط خلط املؤثرات األفيونية االصطناعية مبواد
أخرى ،وال سيما الهيروين ،بزيادة عدد الوفيات الناجمة عن
املؤثرات األفيونية في أجزاء من الواليات املتحدة .وميكن
أن يؤدي استمرار جائحة كوفيد 19-وما يرتبط بها من
َّ
إغالق للحدود ،وهو ما أثر على دروب التهريب من أمريكا
الالتينية وجنوب غرب آسيا وجنوب شرقها وأفضى إلى
(Carolina Noble and others, "Detection of two potent synthetic )43
opioids carfentanil and 3-methylfentanyl in forensic investigations during
a four-year period 2017-2020", Emerging Trends in Drugs, Addictions, and
).Health, vol. 1 (2021
(Julie O’Donnell and others, "Notes from the field: overdose deaths )44
with carfentanil and other fentanyl analogs detected – 10 states, July
2016–June 2017", Morbidity and Mortality Weekly Report, vol. 67, No. 27
).(July 2018

نقص في الهيروين ،إلى غش الهيروين أو استبداله مبؤثرات
أفيونية اصطناعية أكثر ضررا ،مبا في ذلك نظائر الفنتانيل
األقوى مفعوال.
 -407ونظرا إلى أن انتشار نظائر الفنتانيل األقوى منه
ً
ً
مفعوال يرتبط ارتباطا متزايدا بنسبة كبيرة من الوفيات الناجمة
عن اجلرعات املفرطة من املؤثرات األفيونية االصطناعية في
املناطق املحلية املتضررة بشدة من أزمة املؤثرات األفيونية
في العالم ،تشجع الهيئة احلكومات على توجيه املزيد من
االهتمام على الصعيد الوطني نحو رصد نظائر الفنتانيل
َ
املتداولة واختبارات الكشف عن نظائر الفنتانيل في
اجلديدة
فحوص ُّ
السمية حلاالت اجلرعات املفرطة .ومن شأن هذه
اجلهود أن توفر صورة أفضل النتشار نظائر الفنتانيل في
املعروض من املؤثرات األفيونية االصطناعية ،وأن تساعد على
تتبع انتشارها ،مع املساعدة أيضا في رصد قوة مفعول نظائر
الفنتانيل اجلديدة واملخاطر املرتبطة بها.
 -408وفي اململكة املتحدة ،يحظر قانون املؤثرات النفسانية
اجلديدة لعام  2016جميع املواد ذات التأثير النفساني غير
اخلاضعة للمراقبة بالفعل مبوجب قانون إساءة استعمال
املخدرات لعام 1971؛ وجميع نظائر الفنتانيل غير املجدولة
َّ
املوجهة لالستخدام الترفيهي محظورة بالفعل .وفي حني ثبتت
فعالية هذا القانون في القضاء على البيع العلني لنظائر
املواد اخلاضعة للمراقبة واحلد من استهالك هذه النظائر
ُ
بني السكان ،أوصي بتوسيع نطاق الضوابط لتشمل النظائر
والسالئف األخرى.
 -409وفي عام  ،2018فرضت إدارة مكافحة املخدرات
في الواليات املتحدة حظرا مؤقتا على جميع املواد املتصلة
بالفنتانيلَّ ،
مدده كونغرس الواليات املتحدة الحقا في عام
 2021وال يزال ساريا حتى اآلن .وعلى الرغم من احلظر
املفروض على نظائر الفنتانيل والقوانني التنظيمية العامة
للمخدرات املتعلقة بها ،ال تزال نظائر مثل الكارفنتانيل
و-3ميثيل فنتانيل ُ ت َ
كتشف بصورة متكررة مخلوطة بالهيروين
أو الفنتانيل .وباإلضافة إلى ذلك ،ارتبطت اجلدولة
الطارئة لفئة نظائر الفنتانيل بجميع مشتمالتها بالزيادة
األخيرة في تداول املؤثرات األفيونية اجلديدة غير القريبة
كيميائيا للفنتانيل.
 -410وفي عام  ،2019سنت حكومة الصني تشريعات ملراقبة
ِّ
وجترم هذه التشريعات صنع
جميع املواد املتصلة بالفنتانيل.
جميع نظائر الفنتانيل وتصديرها وبيعها على نحو غير مشروع.
وكما أشارت الهيئة في تقريرها لعام  ،2020أدى ذلك إلى
انخفاض حاد في كمية املواد املتصلة بالفنتانيل املزعوم أنها
صينية املنشأ التي ُضبطت على الصعيد العاملي .وساهمت
الضوابط التي فرضتها الصني والواليات املتحدة مجتمعة في
انخفاض كميات نظائر الفنتانيل املستبانة حديثا التي ُضبطت
على الصعيد العاملي من عام  2018فصاعدا.
 -411وعلى الرغم من هذه اخلطواتُّ ،ادعي في تقرير
أصدرته جلنة االستعراض االقتصادي واألمني املشتركة بني

الفصل الثالث -حتليل الوضع

الواليات املتحدة والصني في عام  2021أن جتار الفنتانيل
الذين يتخذون من الصني مقرا لهم يستخدمون عدة أساليب
للتحايل على هذا احلظر وإخفاء أنشطتهم غير املشروعة.
وتشمل هذه األساليب تغيير اسم املادة أو عرض صورة
ُ ِّ
لها فقط ،والعمل من خالل مواقع شبكية تشفر كلمات
الدخول السرية ،واستخدام مجموعات خاصة على تطبيقات
وسائل التواصل االجتماعي والتراسل تربط بني مستهلكي
الفنتانيل وبائعيه غير الشرعيني ،وتخفيهم ،في نفس
الوقت ،عن أنظار سلطات إنفاذ القانون في الصني
والواليات املتحدة )45(،مما يسفر عن إيجاد سالسل إمداد
مرنة للغاية .وقد اتخذت الصني عدة خطوات عملية
ملكافحة استغالل َّ
املتجرين لهذا املجال وللتصدي ملبيعات
ُّ
الفنتانيل عبر اإلنترنت .وتشمل التدابير التي اتخذت جدولة
فئة الفنتانيل واملواد ذات الصلة بجميع مشتمالتها،
والتحقيق في املبيعات عبر اإلنترنت ،وتكليف قطاع البريد
والطرود با تخاذ تدابير محددة تهدف إلى مكافحة االجتار
بهذه املواد.
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 -414وبغية مساعدة احلكومات في جهودها الرامية إلى
معاجلة هذه املشكلة ،تتعهد الهيئة قائمة تضم أكثر من
ُ
 140مادة متصلة بالفنتانيل ال تستعمل حاليا في املجال الطبي
أو الصناعي أو في غير ذلك من أوجه االستعمال املشروعة.
وتدعو الهيئة احلكومات والشركاء في الصناعة إلى استخدام
القائمة كأداة عملية لتيسير اتخاذ اإلجراءات الرامية إلى
التصدي لصنع املواد املدرجة في القائمة وتسويقها ونقلها
وكسب املال منها.
 -415وتشجع الهيئة احلكومات على االستفادة الكاملة
من منصة االتصاالت اإللكترونية لنظام "آيونيكس" لإلخطار
باحلوادث التابع ملشروع آيون .ونظام "آيونيكس" َّ
مكرس للتبليغ
اآلني عن احلوادث املتعلقة بالشحنات املشبوهة ،مبا في ذلك
نظائر الفنتانيل .وميكن ملستخدمي نظام "آيونيكس" حتليل
املعلومات االستخبارية املتعلقة بصنع وتوزيع املواد املتصلة
بالفنتانيل التي ليس لها استعمال طبي معروف ،إلى جانب
املعلومات املتعلقة مبواد مشبوهة أخرى .وقد أفضى التنسيق
بني جهات الوصل املعنية بإنفاذ القانون إلى الكشف عن
شبكات عبر وطنية لتوزيع املواد اخلطرة.

 -412ونظرا ملفعول العديد من نظائر الفنتانيل ،كثيرا ما
ِّ
َّيتجر بها املصنعون بكميات صغيرة ،مستغلني في ذلك وكالء
الشحن وخدمات البريد العادي أو التوصيل السريع لشحنها
في طرود صغيرة إلى جميع أنحاء العالم ،دون الكشف عن
ُ
هويتهم .وميكن أيضا أن تستغل منصات التجارة اإللكترونية
ِّ
يسوقون نظائر
والشبكة اخلفية من ِقبل البائعني الذين
الفنتانيل باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات تهدف إلى
ُّ
متكينهم من اإلفالت من التدقيق وجتنب اكتشاف مديري
املنصات لهم .وتشجع الهيئة احلكومات على العمل مع
البرنامج العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة (برنامج
"غريدس") ومبادرة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
التابعة له من أجل املشاركة مع القطاعات املعنية ،بهدف العمل
ً
طوعيا على استبانة ومنع وشطب اجلهات البائعة التي حتاول
استغالل القطاعات املشروعة ألغراض االجتار باملواد اخلطرة
التي ال تخضع للمراقبة الدولية.

 -416إن أحد أسباب انتشار نظائر الفنتانيل هو أنها ميكن
ُ
أن تصنع بطرق عدة .ويقترن ذلك بالصعوبات العملية في
مراقبة مختلف السالئف الكيميائية الالزمة لهذا الصنع .وقبل
َّ
عام  ،2017كان ُيشتبه في أن الفنتانيل يركب بصورة غير
مشروعة من مادة -Nفينيتيل-4-بيبيريدون ( )NPPأو مادة
-4أنيلينو-N-فينيتيل بيبيريدين ( ،)ANPPباستخدام ما يسمى
ُ
طريقة سيغفريد .وأدرجت املادتان الكيميائيتان في اجلدول
األول من اتفاقية سنة  1988اعتبارا من  18تشرين األول/
أكتوبر  .2017ولكن املتجرين بدأوا بالفعل في البحث عن
بدائل لهما منذ عام .2018

َّ
معرضة
 -413وكذلك ميكن أن تكون مناطق مختلفة
خلطر التحول إلى بؤر نشطة للصنع غير املشروع لنظائر
الفنتانيل الشديدة املفعول ،كما تشير أحدث البيانات
عن املضبوطات .فقد اعتبر مكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية (املكتب املعني باملخدرات واجلرمية/املكتب)
أن ضبط الشرطة لكمية كبيرة من هذه النظائر في ميامنار
ً
أمرا يبعث على القلق ،وأصدر املكتب حتذيرا فحواه أن البلدان
الواقعة في جنوب شرق آسيا في وضع مالئم يؤهلها
إلنتاج املؤثرات األفيونية االصطناعية .وباملثل ،حذرت
إدارة مكافحة املخدرات في الواليات املتحدة من أن إنتاج
املواد املتصلة بالفنتانيل ميكن أن ميتد إلى بلدان أخرى
َّ
املحددة ،نظرا ألن الفنتانيالت
عدا بلدان املصدر
وسالئفها ونظائرها غير محدودة مبصادر جغرافية معينة،
على خالف العديد من مواد اإلدمان غير االصطناعية.

 -417وتشير اآلن نتائج مستقاة من توصيف الشوائب
بالتحليل اجلنائي إلى ُّ
حتول نحو أساليب تركيب بديلة ال تعتمد
على مادة -Nفينيتيل-4-بيبيريدون ( )NPPأو مادة -4أنيلينو-N-
ُ
فينيتيل بيبيريدين ( .)ANPPوبدال من ذلك ،أبلغ عن عدة مواد
كيميائية وسالئف أولية غير مجدولة ،وكذلك سالئف ومواد
ُ
كيميائية وسيطة ،تستخدم في تركيب الفنتانيل .وكان هناك
َّ
()46
اجتاه آخر هو االجتار بسالئف الفنتانيل املقنعة كيميائيا.
غير أن من الصعب معرفة اجتاهات االجتار فيما يتعلق
بسالئف الفنتانيل غير املجدولة بسبب قوة مفعول املنتجات
النهائية وما يقابل ذلك من صغر حجم شحنات السالئف.
وباإلضافة إلى ذلك ،وكما هو احلال في نظائر الفنتانيل،
ُ
استخدمت شبكة اإلنترنت في االجتار بسالئف الفنتانيل؛
ً
ُ
وقد عثر على العديد منها مدرجا على منصات التعامالت
التجارية اإللكترونية.

(Lauren Greenwood and Kevin Fashola, "Illicit fentanyl from Chi� )45
na: an evolving global operation", Issue Brief (Washington, D.C., United
).States–China Economic and Security Review Commission, 2021

َّ
( )46السالئف املقنعة كيميائيا هي مشتقات من سالئف خاضعة للمراقبة.
وهي مواد كيميائية ال تخضع للمراقبة الدولية ولكن ميكن حتويلها بسهولة َّإلى
ما يقابلها من السالئف اخلاضعة للمراقبة؛ ويستند مفهوم السالئف املقنعة
إلى ما ُيعرف في التركيب العضوي باسم كيمياء مجموعات احلماية.

الدور الذي تؤديه السالئف
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 -418وبخالف التحول نحو املواد الكيميائية غير املجدولة،
كان هناك اجتاه آخر دعم انتشار الفنتانيالت ،وهو االنتقال
إلى مناطق وأقاليم جديدة للحصول على السالئف .ففي
عام ُ ،2018ح ِّددت الهند كمصدر محتمل للفنتانيل عقب
ضبط  11كيلوغراما من هذه املادة في مختبر غير مشروع.
وكانت املكسيك هي مقصد الشحنة ،وأدت الضبطية إلى
حتديد هوية مواطنني هنود ومكسيكيني وإلقاء القبض
عليهم .وفي وقت الحق ،في كانون األول/ديسمبر ُ ،2018ضبط
 100كيلوغرام من السليفة -Nفينيتيل-4-بيبيريدون (،)NPP
وكانت الهند مرة ثانية هي البلد الذي ُضبطت فيه تلك الشحنة
التي كان مقصدها كذلك هو املكسيك.
 -419واستجابة لهذه التطورات التي َّتتبع النمط الذي
لوحظ فيما يتعلق بالسالئف األخرى اخلاضعة للمراقبة،
َّ
عزز بعض البلدان الضوابط الوطنية املفروضة على سالئف
الفنتانيل ،التي كثيرا ما تكون ذات طابع عام .كما يشمل
نظام اجلدولة اجلماعية جلميع املواد املتصلة بالفنتانيل الذي
تطبقه الصني مجموعة من املواد التي ميكن استخدامها
كسالئف للفنتانيالت (البنزيل فنتانيل) .وفرضت كندا ضوابط
وطنية على ثالث سالئف للفنتانيل ونظائره (-Nفينيتيل-4-
بيبيريدون ( )NPPو-4أنيلينو-N-فينيتيل بيبيريدين ()ANPP
والبنزيل فنتانيل) حتت إطار موسع للمراقبة يشمل أيضا
مشتقات هذه السالئف ونظائرها .وباملثل ،تراقب حكومة
الواليات املتحدة املادة -4أنيلينو بيبيريدين ( ،)4-APوهي
إحدى سالئف الفنتانيل ،وبعض مشتقاتها املحمية كيميائيا،
وتراقب كذلك البنزيل فنتانيل والنورفنتانيل .ونظرا للمخاطر
املرتبطة بالفنتانيل ونظائره ،أوصى املجلس االستشاري املعني
بإساءة استعمال العقاقير باململكة املتحدة في عام  2020بالنظر
في توسيع نطاق مراقبة السالئف لتشمل البدائل البسيطة
ل -4أنيلينو-N-فنيتيل بيبيريدين .وفي تشرين األول/
أكتوبر  ،2021اقترحت حكومة الواليات املتحدة إدراج ثالثة
سالئف للفنتانيل في جدولي اتفاقية سنة ( 1988انظر
الفقرة  67أعاله) .وتشمل البلدان األخرى التي عززت
الضوابط املفروضة على سالئف الفنتانيل كال من الهند
واملكسيك .غير أن مدى هذه الضوابط ونطاقها يختلفان من
بلد إلى آخر.
 -420وبغية مساعدة احلكومات في جهودها الرامية
إلى معاجلة هذه املشكلة ،ترصد الهيئة التطورات عن
كثب ،وتواظب على حتديث قائمتها املحدودة للمواد غير
املجدولة اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة ،وهي قائمة تضم
مواد كيميائية غير خاضعة للمراقبة الدولية ولكن يبلغ عن
استعمالها بكثرة في صنع املخدرات غير املشروع ،لكي تتضمن
سالئف الفنتانيل ونظائره .وتهدف هذه القائمة إلى تنبيه
السلطات والقطاعات املعنية إلى احتماالت إساءة استعمال
املواد الكيميائية املدرجة فيها في صنع املخدرات على نحو
غير مشروع ،كما تهدف إلى تيسير التعاون بني القطاعني
العام واخلاص .ومنذ عام  ،2013تتضمن القائمة أيضا
َّ
موسعة" ،أي املواد الوثيقة الصلة باملواد
"تعاريف
اخلاضعة للمراقبة الدولية .وتتضمن أيضا عدة سالئف
غير مجدولة للفنتانيل ونظائره .وعالوة على ذلك ،يوفر

نظام اإلخطار بحوادث السالئف (نظام "بيكس") منبرا آمنا
على شبكة اإلنترنت لتبادل املعلومات واإلعالم بحوادث االجتار
املتصلة بالسالئف ،مبا في ذلك املواد الكيميائية غير املجدولة
دوليا .وتشجع الهيئة احلكومات على االستفادة الكاملة من
أدواتها ومواردها مثل القائمة املحدودة للمواد غير املجدولة
اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة ونظام "بيكس" ،من أجل منع
تسريب السالئف غير املجدولة ،التي تشمل سالئف الفنتانيل،
ومنع االجتار بها.
 -421وقد سلطت الهيئة الضوء على مسألة املواد الكيميائية
َّ
املحورة في الصنع غير املشروع
غير املجدولة والسالئف
للمخدرات ،مبا في ذلك الفنتانيل ونظائره ،وذلك في تقاريرها
السنوية ،وفي تقاريرها بشأن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة
 ،1988وفي ورقة اجتماع للجنة املخدرات في دورتها الثالثة
والستني ،وكذلك خالل أنشطتها التنفيذية .وتدعو الهيئة بقوة
إلى اتخاذ إجراءات ملموسة على الصعيد العاملي ملعاجلة هذه
املسألة ،ودعمت مبادرات عديدة في هذا الصدد ،مبا في ذلك
استحداث أدوات عملية لكي تستخدمها احلكومات.

 -5التصدي لتحديات تطور
السالئف الكيميائية
اتفاقية سنة  1988ونظام مراقبة السالئف
 -422أنشئ إطار املراقبة الدولية للسالئف مبوجب
اتفاقية سنة  ،1988وال سيما املادة  12منها .وتتمتع
هذه االتفاقية اليوم بنطاق انضمام يشمل كل دول العالم
ً
تقريبا .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد أصدر املجلس االقتصادي
واالجتماعي وجلنة املخدرات ،وهي هيئة متفرعة عنه ،عددا
من القرارات التي تكرر أحكام االتفاقية وتوسع إطار املراقبة
القائم مبوجبها.
 -423وتوضح اتفاقية سنة  1988التزام احلكومات مببدأ
املسؤولية والضوابط الرقابية املشتركة من أجل ضمان توافر
املواد الكيميائية املستخدمة في أغراض مشروعة مع منع
استخدامها في صنع املخدرات واملؤثرات العقلية غير املشروع.
وبعد مرور أكثر من  30عاما على دخول االتفاقية حيز
النفاذ (في تشرين الثاني /نوفمبر  ،)1990ثمة دالئل واضحة
تبني النتائج الفعلية التي يحققها تعزيز مراقبة السالئف
بواسطة تنفيذ أطر تنظيمية وطنية مناسبة .ومع ذلك،
يلزم أن توسع احلكومات تنفيذها الشامل واملنهجي ألحكام
االتفاقية ،وهناك حتديات جديدة أخذت تتزايد في األهمية في
عالم متغير.
 -424ومتثل إضافة مادة كيميائية في جداول اتفاقية
سنة  1988في الوقت الراهن اآللية الوحيدة إلخضاع تلك
املادة إلطار ملزم قانونا على الصعيد العاملي .واألهم من ذلك
هو أن عملية اجلدولة (أي اإلخطار والتقييم الذي تقوم به
الهيئة والقرار الذي تتخذه جلنة املخدرات) ال تنطبق سوى

الفصل الثالث -حتليل الوضع

على املواد املنفردة كل على حدة .ويلزم تكرار القول إن الغاية
من هذه العملية ليست فرض حظر تام على مادة معينة ،وإمنا
هي باألحرى تنفيذ مراقبة معززة لضمان عدم كون حتركاتها
الدولية ستارا يحجب أغراضا غير مشروعة.

التحديات التي تواجه املراقبة الدولية
للسالئف :املواد غير املجدولة
 -425اكتسبت مسألة املواد الكيميائية غير املجدولة أهمية
على مدى العقد املاضي ،مع الزيادة الكبيرة في تطور وتنوع
ًّ
عمليا
ونطاق عمليات صنع املخدرات غير املشروع .وال توجد
أي حدود لطائفة املواد الكيميائية وطرائق الصنع التي يحتمل
أن تستخدم في صنع املخدرات غير املشروع ،وال سيما صنع
املخدرات االصطناعية؛ وهي تشمل املواد الكيميائية وطرائق
الصنع التي اعتبرت سابقا غير قابلة للتطبيق في بيئات النشاط
غير املشروع .وفيما يخص العرض ،فإن املواد الكيميائية تندرج
عموما في الفئتني التاليتني:
(أ) املواد الكيميائية املتاحة في السوق والتي يتجر بها
عادة لالستخدام في أغراض مشروعة ،وهي تشمل البنزالدهيد
وامليثيالمني وإسترات حمض فينيل اخلل؛
ّ
املحورة ،وهي مواد تصنع لغرض محدد،
(ب) السالئف
ً
وقريبة كيميائيا للمخدرات أو السالئف اخلاضعة للمراقبة،
وميكن حتويلها بسهولة إلى تلك املواد اخلاضعة للمراقبة.
وال يوجد لتلك املواد عادة استعمال مشروع ولذلك ال يجري
تداولها جتاريا في نطاق واسع أو على نحو منتظم.
 -426وباستثناء بضع مواد ،فإن جميع املواد التي قيمتها
الهيئة مؤخرا لغرض جدولتها مبوجب اتفاقية سنة  1988كانت
من السالئف املحورة .وقد بدأ هذا التطور مع مادة ألفا-فينيل
أسيتو أسيتونيتريل ،التي تزامنت جدولتها الدولية في عام
 2014مع ظهور مادة ألفا-فينيل أسيتو أسيتاميد ،وهي مادة
ُ
كيميائية أخضعت الحقا للمراقبة الدولية ،في عام .2019
ُ
وفي اآلونة األخيرة ،أخضعت للمراقبة الدولية مادة ميثيل
ألفا-فينيل أسيتو أسيتات (ميثيل -3أوكسو-2-فينيل بوتانوات)،
ً
وهي مادة قريبة كيميائيا لألمفيتامني وامليثامفيتامني وسليفة
أولية لهما ،وذلك اعتبارا من  3تشرين الثاني/نوفمبر .2020
ويبدو أن ثمة تطور مماثل قد بدأ في مجال سالئف الفنتانيل.
وبعد اجلدولة الدولية ملادتي -Nفينيتيل-4-بيبيريدون ()NPP
و-4أنيلينو-N-فينيتيل بيبيريدين ( )ANPPفي عام  ،2017ظهر
عدد من املواد الكيميائية غير املجدولة ،مبا فيها سالئف
محورة للفنتانيل وبعض نظائره.
 -427وما فتئت الهيئة منذ عام  2014توجه االنتباه إلى
التحديات التي يطرحها انتشار املواد الكيميائية غير املجدولة،
مبا فيها السالئف املحورة ،أمام اجلهود الدولية ملراقبة
املخدرات ،وقد أعدت عدة وثائق بشأن السياسات ووثائق
التوجيهات بهذا الصدد ،شملت ما يلي:
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(أ) فصول مواضيعية بشأن السالئف تضمنها تقريرا
الهيئة السنويان لعام  2014و 2018عن تنفيذ املادة  12من
()47
اتفاقية سنة 1988؛
(ب) ورقة اجتماع للجنة املخدرات في دورتها الثالثة
والستني ،املعقودة في الفترة من  2إلى  6آذار/مارس ،2020
بعنوان "خيارات ملعاجلة مشكلة انتشار املواد الكيميائية غير
املجدولة ،مبا في ذلك السالئف املحورة  -املساهمة في حوار
()48
أوسع بشأن السياسات"؛
(ج) مشروع ورقة خيارات يتضمن قائمة بالتدابير والنهج
العملية الفعلية التي ميكن للحكومات أن تنظر في تنفيذها
ملعاجلة مشكلة انتشار املواد الكيميائية غير املجدولة والسالئف
املحورة من خالل العمل على الصعيد الوطني والتعاون الدولي.
وقد وزعت هذه الورقة على احلكومات في آب/أغسطس 2021
لتيسير املضي قدما في احلوار بشأن السياسات املتعلقة بهذه
املسألة ،واعتمدتها الهيئة كوثيقة إرشادية في تشرين الثاني/
نوفمبر .2021
 -428وتعكس هذه الوثائق التطور احلاصل في تبادل
املعلومات واملمارسات اجليدة التي جمعت كجزء من سلسلة
من األحداث التي عقدتها أو دعمتها الهيئة (انظر الشكل
الثاني عشر أدناه).
 -429وأعدت الهيئة أيضا أدوات ومواد تقنية ،وأتاحتها
للسلطات الوطنية املختصة على موقع الهيئة الشبكي ،والغاية
منها هي تعزيز قدرة سلطات إنفاذ القانون والسلطات
التنظيمية الوطنية على حتديد ومعاجلة طائفة املواد الكيميائية
غير املجدولة التي ما انفكت تتزايد باطراد.

خيارات بشأن سبل التصدي النتشار املواد
َّ
املحورة
الكيميائية غير املجدولة والسالئف
اإلطار القانوني الدولي
 -430تقدم اتفاقية سنة  1988توجيهات بشأن وضع
التشريعات الوطنية الرامية ملعاجلة مسألة املواد الكيميائية
َّ
املحورة .ومثلما ورد في الفقرة 427
غير املجدولة والسالئف
(أ) إلى (ج) أعاله ،أشارت الهيئة في املاضي إلى األحكام
املنطبقة ،وهي املادة ( 13املواد واملعدات) ،ال سيما عند
تطبيقها باالقتران مع املادة ( 3اجلرائم واجلزاءات) ،والفقرة
 8من املادة ( 12بشأن مراقبة الصنع والتوزيع الداخليني)،
واملادة ( 24تطبيق تدابير أشد مما تقتضيه االتفاقية).
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الفقرة  13من املادة  12من
االتفاقية تنص على االستعراض الدوري الذي جتريه جلنة
املخدرات لبحث مدى كفاية ومالءمة اجلدولني األول والثاني،
اللذين يتضمنان نظام مراقبة املواد وينصان عليه .كذلك فإن
القرارات املختلفة التي أصدرتها اللجنة ،ومنها القراران 13/56
()47

 E/INCB/2014/4و.)E/INCB/2018/4

()48
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الشكل الثاني عشر  -املعالم الرئيسية في مناقشة السياسات املتعلقة باملواد الكيميائية غير املجدولة
َّ
املحورة
والسالئف
َّ
املحورة
املعالم الرئيسية في مناقشة السياسات املتعلقة باملواد الكيميائية غير املجدولة والسالئف
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آذار/مارس 2013
قرار جلنة املخدرات
13/56

آذار/مارس 2014
تقرير الهيئة الدولية
ملراقبة املخدرات
عن السالئف

تشرين الثاني/نوفمبر 2020
مشاورة في الدورة  129للهيئة
الدولية ملراقبة املخدرات

آذار/مارس 2017
قرار جلنة املخدرات 5/60

نيسان/أبريل 2021
حدث جانبي
للجنة املخدرات

 -431وشجعت الهيئة احلكومات التي تقترح جدولة مادة
كيميائية على أن تنظر في نطاق املراقبة بحيث ميكن أيضا
النظر في املواد ذات الصلة الوثيقة في إطار النظام نفسه.
وقد قامت الهيئة نفسها بذلك في عام  ،2018عندما قدمت
إخطارا تكميليا بشأن اجلدولة الدولية ملادة -4,3ميثيلني
ديوكسي فينيل-2-بروبانون حمض ميثيل غليسيديك ("حمض
الغليسيديك  )"PMKفيما يتعلق باإلخطار الذي قدمته حكومة
األرجنتني بشأن جدولة اإلستر وملح الصوديوم لتلك املادة.
وباإلضافة إلى ذلك ،دعمت الهيئة وأوصت باتخاذ تدابير
لتعجيل عملية اجلدولة الدولية بواسطة جملة أمور ،من
ّ
َّ
املحورة التي ليس
بينها استبيان تقييمي مصغر للسالئف
لها استعماالت مشروعة معروفة ،وتقريب املوعد النهائي
لتقدمي الردود.
التشريعات والتدابير والنهج الوطنية
 -432متثل التدابير والتشريعات املتخذة على الصعيد
الوطني عناصر هامة من العمل على معاجلة مسألة املواد
الكيميائية غير املجدولة .ويلزم في هذا السياق التمييز بني
املواد الكيميائية غير اخلاضعة للمراقبة الدولية مبوجب اتفاقية
سنة  1988ولكنها تخضع للمراقبة الوطنية ،واملواد الكيميائية
الناشئة التي ال تخضع للمراقبة على أي من الصعيدين الوطني
أو الدولي .وتدرك الهيئة ،من خالل الردود الواردة على دراسة
استقصائية وجهت في عام  ،2019أن العديد من احلكومات
تفتقر لوجود أساس قانوني يتيح لها التصرف فيما يخص املواد
الكيميائية من الفئة الثانية ،حيث ال ميكنها سوى التصرف
بشأن املواد الكيميائية اخلاضعة فعال للمراقبة الوطنية.

£c-

آذار/مارس 2018
تقرير الهيئة الدولية
ملراقبة املخدرات
عن السالئف

حزيران/يونيه 2021
اجتماع خبراء استشاري
(ورقة إجراء)

و ،5/60تلخص اخليارات املمكنة على الصعيد الوطني ملعاجلة
مسألة املواد الكيميائية غير املجدولة.
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آذار/مارس 2019
رسالة
(دراسة استقصائية)

آذار/مارس 2020
ورقة اجتماع

E/CN.7/2020/CRP.13

تشرين األول/أكتوبر 2021
2022
اجتماع استشاري
اتخاذ إجراء عاملي
بشأن السياسات

 -433وردا على الدراسة االستقصائية نفسها ،أبلغت بعض
احلكومات عن االستراتيجيات التالية التي تتبعها من أجل
التغلب على مسألة غياب األحكام القانونية املنطبقة على
مواد كيميائية معينة غير خاضعة للمراقبة( :أ) معاملة املواد
الكيميائية غير املجدولة باعتبارها "مواد" باملعنى املقصود في
املادتني  3و 13من اتفاقية سنة 1988؛ (ب) معاملة استعمال
املواد الكيميائية غير املجدولة كفعل حتضيري الرتكاب جرمية
ذات صلة باملخدرات أو كفعل يساعد على ذلك؛ (ج) ضبط
تلك املواد الكيميائية باعتبارها أدلة لدى التحقيق في اجلرائم
األخرى املتصلة باملخدرات واملقاضاة عليها؛ (د) تطبيق
اجلزاءات ومصادرة املواد الكيميائية غير املجدولة بناء على
انتهاك قانون اجلمارك في حالة استخدام تسمية مضللة أو
عدم اإلفصاح عن تلك املواد.
 -434وعلى الرغم من الصعوبات ،فإن الهيئة تدرك النهج
العملية واملبتكرة املتبعة على الصعيد الوطني ،والتي تشمل ما
يلي( :أ) إضافة املواد الكيميائية املعنية إلى القوائم الوطنية
للمواد الكيميائية اخلاضعة للمراقبة؛ (ب) إخضاع املواد
الكيميائية لنطاق رقابي موسع يشمل أيضا مشتقات تلك املواد
ونظائرها ،على غرار النهج املتبع في اجلدولة العامة لنواجت
املخدرات النهائية؛ (ج) حظر االستيراد أو التصدير أو النقل
أو احليازة دون ترخيص لتلك املواد الكيميائية التي يسهل
حتويلها إلى مخدرات أو سالئف املخدرات والتي ال تعرف
لها أية استعماالت صناعية مشروعة.
 -435وقد أقرت املفوضية األوروبية في تشرين الثاني/
نوفمبر  2020باحلاجة امللحة إلى معاجلة هذه املسألة،
وذلك خالل تقييمها لسياسة االحتاد األوروبي بشأن سالئف
املخدرات ،وما تاله من إنشاء فريق خبراء عامل مخصص
يتألف من سلطات إصدار التراخيص ،وسلطات اجلمارك،

الفصل الثالث -حتليل الوضع
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وقوات الشرطة ،واملختبرات اجلنائية ،والسلطات القضائية،
والصناعات الكيميائية والصيدالنية.

 -440وخالفا للتعاون بني القطاعني العام واخلاص فيما يتعلق
باملواد الكيميائية اخلاضعة للمراقبة ،فإن التعاون املتعلق باملواد
الكيميائية غير املجدولة هو تعاون طوعي بطبيعته ويتطلب مشاركة
طائفة أوسع من الصناعات واملشغلني .وقد أبرزت الهيئة التعاون
مع الصناعات باعتباره عنصرا أساسيا من أي نهج وطني يرمي
ملعاجلة مسألة انتشار املواد الكيميائية غير املجدولة والسالئف
َّ
املحورة .ونظرا خلطر استفادة الشركات التي تعمل على حافة
الشرعية بتوريد هذه املواد من هذا التعاون ،فالبد للسلطات
الوطنية والصانعني من فهم أسلوب عمل األسواق املحلية ومن
اإلبقاء على نظرة عامة لديهم على املشاريع املشروعة .وتشجع
الهيئة احلكومات على ضمان تعاون القطاع اخلاص ،رهنا
بالتشريعات املحلية ،من أجل منع تسويق وبيع املواد الكيميائية
غير املجدولة والسالئف املحورة بواسطة اإلنترنت ،مبا يشمل
وسائل التواصل االجتماعي ،وذلك على أساس طوعي.

 -437وبغية دعم التعاون عبر احلدود وتعزيزه ،أوصت الهيئة
باتباع نهج أكثر فعالية ،ميكن عن طريقه للسلطات احلكومية
إخطار نظيراتها في بلدان العبور وبلدان املقصد بشكل أكثر
منهجية عن الشحنات الصادرة املعروف أنها حتتوي على مواد
كيميائية غير مجدولة ،لكي يتسنى للسلطات املتلقية توقع ورود
تلك الشحنات واتخاذ إجراءات بشأنها .وميكن في حاالت
ً
ُ
كثيرة أن تراقب وطنيا املواد غير املجدولة دوليا ،مما ييسر
إجراءات إنفاذ القانون .وتتضمن حزمة املعلومات عن مراقبة
السالئف ،التي أعدتها الهيئة وأتاحتها للمسؤولني احلكوميني
على موقعها الشبكي املأمون ،قائمة باملواد غير املدرجة في
اجلدولني األول والثاني من اتفاقية سنة  1988ولكنها تخضع
للمراقبة الداخلية في بلدان مختلفة.

 -441وتشكل القائمة املحدودة الصادرة من الهيئة للمواد
غير املجدولة اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة( )49عنصرا هاما
من عناصر تعاون احلكومات الطوعي مع الصناعات .وتتضمن
هذه القائمة  56مادة كيميائية منفردة يعرف بأنها تستخدم
في صنع املخدرات غير املشروعة كبدائل للمواد اخلاضعة
للمراقبة .وتتضمن القائمة أيضا ،منذ عام  ،2013تعاريف
موسعة تشمل املشتقات الشائعة وغيرها من املواد الكيميائية
الوثيقة الصلة التي ميكن حتويلها بوسائل يسيرة التطبيق إلى
سالئف مجدولةُ .
وح ِّدثت القائمة أيضا في عام  2019لكي
تشمل مواد كيميائية ليس لها أي استعماالت مشروعة معروفة،
بهدف تزويد احلكومات بأداة لوضع احلوادث املتعلقة بهذه
املواد في سياقها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 -438وكمساهمة محددة في حتسني املعرفة مبشهد املواد
الكيميائية غير املجدولة وبناء على كون بعض املواد الكيميائية
غير اخلاضعة للمراقبة الدولية تخضع للمراقبة الوطنية في
بعض البلدان ،تسعى الهيئة إلى إتاحة أداة للحكومات املهتمة
من أجل تبادل املعلومات ،على أساس طوعي ،بشأن ما يخطط
ً
لتصديره من املواد الكيميائية التي تخضع للمراقبة وطنيا
ولكنها غير خاضعة للمراقبة الدولية .وستوسع األداة اجلديدة
ِّ
وتكمل نظام "بن أونالين" التابع للهيئة ،الذي يستخدم لتبادل
املعلومات عن الشحنات املقررة للمواد الكيميائية املدرجة في
اجلدولني األول والثاني من اتفاقية سنة .1988

املساعدة التقنية وبناء القدرات والتوعية

التعاون الدولي وتبادل املعلومات واملعلومات االستخبارية
 -436ميثل تبادل املعلومات االستخبارية واملعلومات التي
تستند إليها سلطات إنفاذ القوانني في اتخاذ اإلجراءات
عامال أساسيا في حتديد الصالت بني القضايا ،والشروع في
التحريات االقتفائية (مبا يشمل القضايا غير اجلنائية) ومنع
احلاالت املستقبلية التي تنطوي على مواد كيميائية غير مجدولة
وتستخدم طريقة عمل مماثلة .وتشجع الهيئة هذا التبادل عن
طريق مشروع "بريزم" ومشروع "كوهيجن" ومبساعدة نظام
اإلخطار بحوادث السالئف "بيكس" ،ولكن املشاركة في هذه
املبادرات مازالت غير متكافئة بني املناطق والبلدان.

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
 -439أخذت الشراكات بني القطاعني العام واخلاص تؤدي دورا
متزايد األهمية في مراقبة السالئف على الصعيد العاملي .وتكرس
الفقرة ( 9أ) من املادة  12من اتفاقية سنة  1988املفهوم األساسي
لهذه الشراكات ،والتي تقتضي من احلكومات تطبيق أي نظام
لرصد التجارة الدولية في املواد املدرجة في اجلدولني األول
والثاني من االتفاقية بالتعاون الوثيق مع الصانعني واملستوردين
واملصدرين وجتار اجلملة والتجزئة ،الذين يتعني عليهم أن يحيطوا
السلطات املختصة علما بالطلبات والصفقات املشبوهة .وأوصت
الهيئة بأن يجري أيضا إبالغها باحلاالت املشبوهة والطلبات أو
األوامر املرفوضة ،كجزء من آلية إنذار عاملية.

 -442نظرا للتعقد التقني للمواد الكيميائية غير املجدولة،
وعلى الرغم من اجلهود التي بذلتها الهيئة على مدى العقد
املاضي ،مازالت هناك حاجة متواصلة للتوعية وبناء القدرات
للتصدي ملسألة انتشار املواد الكيميائية غير املجدولة
َّ
املحورة على الصعيد العاملي .ونظرا ،بصفة خاصة،
والسالئف
لعدم وجود التشريعات ،فإن ثمة أهمية بالغة لتوعية وتدريب
األخصائيني املمارسني في مجال العدالة اجلنائية ،وال سيما
املدعني العامني والقضاة ،بشأن الطبيعة اخلاصة للجرائم
املتصلة باملخدرات التي تنطوي على املخدرات االصطناعية
والسالئف ،مبا في ذلك دور املواد الكيميائية غير املجدولة
َّ
املحورة.
والسالئف
اخلطوات املقبلة :النظام الدولي
ملراقبة السالئف – آلية حية
 -443وضعت اتفاقية سنة  1988واعتمدت منذ ما يزيد
عن ثالثة عقود ،باالستناد إلى الوضع الذي كان سائدا وقت
صياغتها .وقد ذكرت الهيئة في عدة مناسبات ،وفقا لرأيها ،أن
( )49كانت الهيئة قد أنشأت القائمة في عام  ،1998عمال بقرار املجلس
االقتصادي واالجتماعي  .29/1996وهي متاحة كجزء من حزمة املعلومات التي
أعدتها الهيئة عن مراقبة السالئف ،ويجري حتديثها بانتظام.
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جعل نظام مراقبة السالئف مناسبا للقرن احلادي والعشرين
ً
يستلزم تركيز املراقبة الدولية للسالئف مجددا من خالل زيادة
التأكيد على اإلجراءات الوقائية (تعاون الصناعة والضوابط
الداخلية) وإجراءات إنفاذ القانون (وقف أو مصادرة شحنات
ُ
املواد الكيميائية التي ُيعرف أنها ،أو ُيشتبه في أنها ،تستعمل
ألغراض غير مشروعة).
 -444وللتمكن من التعامل مع طائفة من املواد املتقاربة
ً
كيميائيا ومع املواد التي ليس لها استعماالت مشروعة و/أو ال
يتجر بها بانتظام في أغراض مشروعة ،فإن من املهم أن يجري
النظر في النهج التي تتيح التدخل في احلاالت املشبوهة دون
اشتراط تطبيق جميع تدابير الضبط الرقابي التي قد تثقل
كاهل السلطات والصناعات على حد سواء.
 -445وهناك اآلن عدد من اخليارات املتاحة مبا في ذلك
اخليارات املبنية على اخلبرات والتدابير والنهج الوطنية
واملصممة ملراقبة األسواق وعمليات نقل املواد على الصعيد
الوطني .وقدمت أمثلة حديثة على اجلدولة الطوعية على
الصعيد الوطني من الصني وكندا والهند واملكسيك والواليات
املتحدة .وقد أثبتت هذه النهج فعاليتها وكفاءتها إلى حد بعيد
خالل الفترة االنتقالية.
 -446والهيئة على ثقة بأن إسهاماتها وعملية التشاور التي
يسرتها على مدى السنتني املاضيتني ستؤدي إلى مجموعة
من اإلجراءات العملية امللموسة املتفق عليها على نطاق واسع،
وستمكن املجتمع الدولي من التوصل إلى توافق في اآلراء
بشأن آلية ملنع وصول املواد الكيميائية غير املجدولة والسالئف
َّ
املحورة إلى مختبرات غير مشروعة ،مما يحول دون انتشار
املخدرات واملؤثرات النفسانية اجلديدة واملؤثرات األفيونية
االصطناعية ،مع تقليل العبء اإلداري املرتبط بذلك إلى أدنى
حد ممكن .وتتطلع الهيئة إلى مواصلة التعاون مع احلكومات
من أجل مواصلة التقدم في هذه املسألة.

باء -أفريقيا
يسمح عدد متزايد من البلدان في أفريقيا بزراعة القنب
لألغراض الطبية أو العلمية .وقد أذن بعض هذه البلدان
باستخدام القنب لألغراض الطبية محليا ،في حني تسمح بلدان
أخرى بزراعته لغرض التصدير فقط.
ال يزال القدر املحدود من املعلومات وبيانات االنتشار املتاحة
يعوق حتديد مدى انتشار تعاطي املخدرات في أفريقيا .ومع
ذلك ،فمن املتوقع أن يزيد عدد األشخاص الذين يتعاطون
املخدرات في أفريقيا بنسبة  40في املائة بحلول عام 2030
بسبب التغيرات الدميغرافية.
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التطورات الرئيسية

 -447أصبح مزيد من البلدان في أفريقيا يسمح بزراعة
القنب لألغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية .ومن بني
بلدان املنطقة التي تسمح بزراعة القنب لهذه األغراض ،يسمح
بعضها بالزراعة لغرض التصدير فقط ،بينما تسمح بلدان
أخرى باستخدام القنب في األغراض الطبية محليا .وبالنسبة
لعام  ،2022قدمت ثالثة بلدان في أفريقيا تقديرات إلى الهيئة
بشأن زراعة القنب واستخدامه لألغراض الطبية والعلمية.
 -448واستنادا إلى معدالت االنتشار احلالية ،من املتوقع أن
يرتفع تعاطي املخدرات في أفريقيا بنسبة  40في املائة بحلول
عام  ،2030وفقا ملا أفاد به املكتب .وتعزى هذه الزيادة إلى
التغيرات الدميغرافية خالل العقد ،فالتركيبة السكانية صغيرة
ً
السن نسبيا وترتفع معدالت تعاطي املخدرات في أوساط
ً
السكان األصغر سنا .وباإلضافة إلى ذلك ،من املتوقع أن يزداد
عدد سكان أفريقيا على نحو أسرع من سكان املناطق األخرى.
 -449وال يزال االجتار بالكوكايني يشكل حتديا كبيرا
ألفريقيا ،وال سيما في شمال وغرب أفريقيا ،حيث تستخدم
املنطقة كمركز إلعادة الشحن على امتداد دروب التهريب
إلى أوروبا .وفي عام  ،2021أبلغت اجلزائر وجنوب أفريقيا
وغامبيا وكوت ديفوار واملغرب عن ضبط كميات قياسية من
الكوكايني على امتداد دروب التهريب التي تنطلق من أمريكا
اجلنوبية .وقد جرت معظم عمليات االعتراض في املوانئ
البحرية أو على منت سفن شحن البضائع في املياه اإلقليمية
لبلدان شمال وغرب أفريقيا.

 -2التعاون اإلقليمي
 -450في تشرين األول/أكتوبر  ،2020أطلق االحتاد األفريقي،
بدعم من املكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا التابع للمكتب،
خالصة وافية للممارسات اجليدة في مجاالت الوقاية من
تعاطي املخدرات ،واضطرابات تعاطي املخدرات ،والعالج،
واحلد من األضرار (Compendium of Good Practices on
Drug Use Prevention, Drug Use Disorders, Treatment

 .)and Harm Reductionوتبرز اخلالصة الوافية السياسات
والبرامج واإلجراءات الرئيسية األخرى التي تتخذها بلدان
من جميع أنحاء املنطقة ،مع ملحة عامة عن النتائج والدروس
املستفادة .ومن املتوقع أن تساعد اخلالصة الوافية في توجيه
البلدان األخرى في املنطقة لوضع سياسات أو برامج للتصدي
للتحديات املحددة املتصلة باملخدرات.
 -451وفي الفترة من  29تشرين الثاني/نوفمبر إلى  19كانون
األول/ديسمبر  ،2020شارك  13بلدا من املنطقة ،هي :أنغوال
وبنن وبوركينا فاسو وتونس وجمهورية تنزانيا املتحدة والسنغال
وغانا وكوت ديفوار وكينيا وليبيا ومالي وموريشيوس ونيجيريا،
في عملية آفاق جديدة ( )New Horizonsالتابعة للهيئة ،التي
تسعى إلى الكشف عن املصادر الرئيسية ونقاط إعادة توزيع
التابنتادول والترامادول .وكان هدف العملية حتديد نقاط
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الصنع والتسويق والتوزيع وتفكيكها في نهاية املطاف من خالل
تبادل املعلومات االستخبارية املجدية عمليا .وقد ضمت العملية
 164موظفا ميثلون  70حكومة وأربعة شركاء دوليني.
 -452وفي كانون األول/ديسمبر  ،2020شاركت  10بلدان
ُّ
أفريقية في حلقة دراسية في إطار مشروع الهيئة للتعلم بهدف
تعزيز امتثالها لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات.
وشارك في احللقة الدراسية لبناء القدرات التي عقدت
عبر اإلنترنت مسؤولون من بوركينا فاسو وتوغو وجمهورية
أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الدميقراطية والسنغال
وغابون وغينيا والكاميرون واملغرب والنيجر .وأتيح للمسؤولني
احلكوميني فرصة لزيادة تعزيز قدراتهم فيما يتعلق برصد
التجارة املشروعة في العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية
والسالئف الكيميائية واإلبالغ عنها ،وكذلك فيما يتعلق
باستخدام النظام الدولي ألذون االستيراد والتصدير "."I2ES
 -453وأطلق املكتب رؤيته االستراتيجية ألفريقيا لعام 2030
في شباط/فبراير  .2021وحتدد اخلطة خمسة مجاالت
لالستثمار وهي( :أ) تعزيز الصحة من خالل املراقبة املتوازنة
للمخدرات؛ (ب) تأمني سالمة الناس من اجلرمية املنظمة
واإلرهاب والعنف؛ (ج) حماية موارد أفريقيا ومصادر الرزق بها؛
(د) حماية الناس واملؤسسات من الفساد واجلرائم االقتصادية؛
(ه) زيادة فعالية نظم العدالة اجلنائية وخضوعها للمساءلة.
وفيما يتعلق بتعزيز الصحة من خالل املراقبة املتوازنة
للمخدرات ،يسعى املكتب إلى زيادة حتسني جمع البيانات
وحتليل االجتاهات املتعلقة باملخدرات في املنطقة ،وتعزيز
تدابير التصدي لالجتار باملخدرات التي تتخذها البلدان،
وحتسني التدابير التي تتخذها البلدان للتصدي لتعاطي
املخدرات وإمكانية احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة
ألغراض طبية ،وحتسني قدرة املنطقة على حماية الناس من
ُ
املنتجات الطبية املزيفة .وسوف تستعرض اخلطة كل سنتني
لتقييم التقدم الذي أحرزته نحو مساعدة بلدان املنطقة على
حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 -454وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل  ،2021نسقت اإلنتربول
عمليتني ،أطلق عليهما اسم "سمك التنني" (،)Lionfish
بهدف تعطيل أنشطة االجتار باملخدرات في أفريقيا والشرق
األوسط .وشارك في العمليتني موظفي أجهزة الشرطة ودوائر
اجلمارك في  41بلدا) (50وأسفرت عن ضبطيات قياسية في
القارة األفريقية ،وترد تفاصيل العمليتني في الفقرتني 471
و 472أدناه.
 -455وفي  14نيسان/أبريل  ،2021شاركت مفوضة االحتاد
األفريقي للصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية
كمتحدثة رئيسية في فعالية جانبية عقدها مشروع الهيئة
ُّ
للتعلم عبر اإلنترنت على هامش الدورة الرابعة والستني للجنة
( )50إثيوبيا ،األردن ،اإلمارات العربية املتحدة ،أنغوال ،البحرين ،بنن،
بو تسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،توغو ،جمهورية تنزانيا املتحدة ،جنوب
أفريقيا ،دولة فلسطني ،رواندا ،زامبيا ،زمبابوي ،السودان ،سيراليون ،سيشيل،
العراقُ ،عمان ،غابون ،غامبيا ،غانا ،قطر ،كابو فيردي ،الكاميرون ،كوت ديفوار،
الكويت ،كينيا ،ليبيا ،مالي ،مدغشقر ،املغرب ،اململكة العربية السعودية،
موريتانيا ،موريشيوس ،موزامبيق ،ناميبيا ،النيجر ،نيجيريا.
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املخدراتُ .
وسلط فيها الضوء على أهمية بناء القدرات لضمان
احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية وتوافرها على
نحو كاف من أجل األغراض الطبية والعلمية ،فضال عن
التحديات غير املتناسبة للمشاكل املتعلقة باملخدرات في
ِّ
قارة أفريقيا .كما ُسلم بالترابط بني عمل مشروع الهيئة
ُّ
للتعلم وخطة عمل االحتاد األفريقي بشأن مراقبة املخدرات
ومنع اجلرمية ( ،)2023-2019وخصوصا الركيزة الثانية من
الركائز التسع خلطة العمل املخصصة لتوافر املواد اخلاضعة
للمراقبة ُّ
وتيسر احلصول عليها لألغراض الطبية والعلمية ،مع
منع تسريبها.
 -456وفي أيار/مايو  ،2021عقدت اجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا حلقة عمل للتحقق من صحة تقرير شبكة
غرب أفريقيا املعنية باالنتشار الوبائي لتعاطي املخدرات للفترة
 .2019-2018وميثل التقرير متابعة لتقرير سابق ،يغطي الفترة
 ،2017-2014ويهدف إلى توفير اإلرشاد واملدخالت ملقرري
السياسات في املنطقة دون اإلقليمية .ويسلط التقرير الضوء
على أحدث التقديرات واالجتاهات املتعلقة بتعاطي املخدرات
واملعروض من املخدرات واالجتار باملنتجات الطبية املزيفة
في غرب أفريقيا .وهو يستند إلى بيانات جمعتها جهات
الوصل الوطنية لشبكة غرب أفريقيا املعنية باالنتشار الوبائي
لتعاطي املخدرات في كل دولة من الدول األعضاء في اجلماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا.
 -457ودخلت معاهدة إنشاء الوكالة األفريقية لألدوية حيز
النفاذ في  5تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021بعد أن صادقت
عليها  15دولة من الدول األعضاء في االحتاد األفريقي.
وستهدف الوكالة األفريقية لألدوية إلى تعزيز الرقابة التنظيمية
وتيسير احلصول على الدواء اآلمن وامليسور التكلفة في جميع
أنحاء القارة.
 -458وفي إطار برنامج "غريدس" ( )GRIDSالتابع للهيئة،
عقدت حلقة دراسية شبكية ل  70من موظفي إنفاذ القانون
والهيئات التنظيمية ميثلون تسعة من البلدان األعضاء في
َّ
رابطة منظمي االتصاالت في اجلنوب األفريقي .ومثل
املشاركون منظمي البريد ،واملشغلني ،وأجهزة إنفاذ قوانني
املخدرات ،وهيئات اجلمارك وقوات الشرطة من إسواتيني
وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي وليسوتو ومالوي
وموريشيوس وناميبيا .ووفرت وسائل الوصول إلى منصة
االتصاالت اآلمنة "آيونيكس" وأداة االستخبارات التابعة
لبرنامج "غريدس" ،وتدريب على استخدامهما .كما تلقى
املشاركون تدريبا متعمقا وحضروا دورات للتوعية بشأن
املناولة اآلمنة للمؤثرات األفيونية وغيرها من املواد اخلطرة
في أماكن العمل .وفي معرض تسليط الضوء على الدور
الرئيسي الذي يضطلع به املحققون في دوائر البريد في منع
االجتار بهذه املواد في املنطقة ،أعرب العديد من املشاركني عن
قلقهم إزاء تزايد االجتار عبر القنوات البريدية خالل جائحة
َّ
كوفيد ،19-وسلموا بضرورة تصدي بلدان اجلنوب األفريقي
ملخاطر االجتار املشتركة من خالل حتسني االتصاالت وتبادل
املمارسات الفضلى.
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 -459وفي سياق الشراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي،
ُّ
سيقدم ممثلون عن مشروع الهيئة للتعلم إحاطة تقنية إلى
اللجنة التقنية املتخصصة املعنية بالصحة والسكان ومراقبة
املخدرات التابعة لالحتاد األفريقي في دورتها العادية الرابعة،
التي ستعقد في عام  .2022وستهدف اإلحاطة إلى تزويد
الدول األعضاء بتوجيه للمساعدة في التصدي للمسائل املتعلقة
بتوافر العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية
في أفريقيا.

 -3التشريعات والسياسات
واإلجراءات الوطنية
 -460نقح املزيد من البلدان في أفريقيا تشريعاتها الوطنية
للسماح بزراعة القنب لألغراض الطبية .ومن بني البلدان
التي تسمح بزراعة القنب لألغراض الطبية ،تقوم بعض
البلدان بالزراعة من أجل التصدير فقط ،بينما تسمح بلدان
أخرى بتصدير القنب باإلضافة إلى استخدام املادة لألغراض
الطبية .وبالنسبة لعام  ،2022قدمت ثالثة بلدان في أفريقيا
تقديرات إلى الهيئة بشأن زراعة القنب واستخدامه لألغراض
الطبية والعلمية.
 -461وقد شرعت عدة بلدان في أفريقيا في وضع خطط
وطنية جديدة للتصدي للتحديات التي تواجهها كل منها في
مجال مكافحة املخدرات .وإلى جانب الشواغل املعتادة املتعلقة
مبكافحة املخدرات املتمثلة في خفض الطلب والعرض ،تهدف
بعض اخلطط إلى التصدي بشكل أفضل لآلثار الصحية
املترتبة على تعاطي املخدرات.
 -462وفي كانون األول/ديسمبر  ،2020أصدرت زمبابوي
خطتها الرئيسية الوطنية للمخدرات للفترة 2025-2020
واملبادئ التوجيهية بشأن العالج وإعادة التأهيل في مجال
االضطرابات املرتبطة بتعاطي الكحول ومواد اإلدمان .وأشير
في اخلطة إلى أن  60في املائة من األشخاص الذين التحقوا
مبرافق الصحة العقلية في البلد يواجهون مشاكل تتعلق
بتعاطي املخدرات (مبا في ذلك الكحول والتبغ) .وستركز
اخلطة واملبادئ التوجيهية ذات الصلة على جهود البلد في
عالج من يعانون من اضطرابات مرتبطة بتعاطي املخدرات
وإعادة تأهيلهم.
 -463وفي نيسان/أبريل  ،2021أطلقت نيجيريا اخلطة
الرئيسية الوطنية اجلديدة ملراقبة املخدرات للفترة
 .2025-2021واخلطة ،التي وضعت بدعم من املكتب ،هي
أداة تخطيط استراتيجي قائمة على النتائج لتنسيق التدخالت
املعنية مبكافحة تعاطي املخدرات واالجتار بها واجلرمية
املنظمة املتصلة بها في نيجيريا .وتتألف اخلطة من أربع
ركائز استراتيجية ،وهي( :أ) خفض العرض؛ (ب) خفض الطلب
على املخدرات؛ (ج) احلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة
لألغراض الطبية والعلمية؛ (د) احلوكمة والتنسيق .ويرتبط
تنفيذ كل ركيزة من هذه الركائز بوزارة أو إدارة أو وكالة
واحدة على األقل في حكومة نيجيريا .والهدف الرئيسي من

اخلطة هو اإلسهام في حتسني صحة وأمن النيجيريني ،مع
العلم بأن تعاطي املخدرات ال يؤثر على متعاطيها فحسب ،وإمنا
تترتب عليه أيضا عواقب أوسع نطاقا على األسر واملجتمعات
املحلية واألمة.
 -464وسنت زامبيا ثالثة قوانني جديدة إلصالح التشريعات
املتعلقة مبراقبة املخدرات في البلد ووضع إطار قانوني رسمي
يسمح بزراعة القنب لألغراض الطبية والعلمية والصناعية.
ويحدد قانون القنب لعام  2021اإلطار القانوني للسماح بزراعة
القنب الذي يحتوي على أكثر من  0,3في املائة من دلتا-9-
تتراهيدروكانابينول وتوزيعه واالجتار به .ويحدد قانون القنب
الصناعي لعام  2021إطارا مماثال لذلك الوارد في قانون
القنب ،ولكنه يتعلق بالقنب الذي ال تتجاوز نسبة دلتا-9-
تتراهيدروكانابينول فيه  0,3في املائة .ويحل قانون املخدرات
واملؤثرات العقلية لعام  2021محل قانون مكافحة املخدرات
لعام  1993الذي يحمل نفس االسم .ومن أهداف القانون
اجلديد تنقيح وتوحيد القانون املتعلق باملخدرات واملؤثرات
العقلية والسالئف الكيميائية ،فضال عن النص على تدابير
خاصة تتعلق مبنع تعاطي املخدرات وعالج األشخاص الذين
يتعاطون املخدرات وإعادة تأهيلهم.
 -465وعرضت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والتنمية
الريفية في جنوب أفريقيا خطة البلد الرئيسية املتعلقة
بالقنب على املجلس الوطني للتنمية االقتصادية والعمل ،قبل
وضع اخلطط املتعلقة بالبدء في إصدار تراخيص الزراعة
املشروعة "للقنب الصناعي" في تشرين األول/أكتوبر .2021
وتتوقع اخلطة أيضا أن تصدر احلكومة ،خالل السنة املالية
 ،2023/2022مشروع قانون استخدام القنب ألغراض خاصة،
الذي عرض على البرملان في أيلول/سبتمبر .2020
 -466وبدأت رواندا في السماح بزراعة القنب لألغراض
طبية ،ولكنها أكدت من جديد أن استخدامه لألغراض الترفيهية
ال يزال محظورا .ويحدد أمر وزاري ،اشترك في إصداره وزير
الصحة ووزير العدل ،اإلطار التنظيمي الذي ُي َ
سمح مبوجبه
بزراعة القنب ونقله واستيراده وتصديره وتوزيعه .ويسمح األمر
أيضا باستعمال منتجات القنب لألغراض الطبية في رواندا،
ولكن فقط مبوجب وصفة طبية من طبيب متخصص.
 -467وأذن املغرب بزراعة القنب لألغراض الطبية
والصناعية .وسينشئ مبوجب مشروع القانون  ،21-13الذي
ُعرض مبدئيا على البرملان في آذار/مارس  ،2021جهازا
وطنيا لشؤون القنب وإطارا تنظيميا يسمح بزراعة القنب
ألغراض التصدير واالستعمال الطبي في املغرب ،رهنا باللوائح
التنظيمية للبلد بشأن األدوية.
 -468وأقرت اجلمعية الوطنية في كينيا قانون (مراقبة)
املخدرات واملؤثرات العقلية (تعديل) لعام  ،2020وهو اآلن
في انتظار موافقة الرئيس .ويعدل القانون العقوبات املرتبطة
بحيازة املخدرات واالجتار بها ،ويعزز التدابير العقابية ضد
من يقومون بتشغيل مختبرات غير مشروعة .ويجيز القانون
أيضا لألطباء وصف املخدرات واملؤثرات العقلية اخلاضعة
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للمراقبة لألغراض الطبية في احلاالت التي ال تتاح فيها
حلول طبية أخرى أمام املريض .وباإلضافة إلى ذلكُ ،ي َع ِّرف
القانون السالئف واملواد الكيميائية التي ميكن استخدامها في
صنع املخدرات واملؤثرات العقلية ،وكذلك العقوبات املنطبقة
على األشخاص الذين يقومون بصنع السالئف الكيميائية أو
حيازتها أو نقلها بغرض الصنع غير املشروع للعقاقير املخدرة.
ُوي ِّعين القانون أيضا أمينا ملجلس الوزراء يتولى مسؤولية األمن
الداخلي لوضع اللوائح الالزمة املتعلقة بالسالئف الكيميائية،
مبا في ذلك ما يتعلق بنطاق الضوابط.
 -469و تود الهيئة أن تشير إلى أن احلكومات التي تسمح
بزراعة نبتة القنب من أجل إنتاج القنب أو راتنج القنب يترتب
عليها التزام بأن تضع تدابير رقابية وفقا التفاقية سنة 1961
بصيغتها املعدلة .و تشمل تلك التدابير إنشاء هيئة تكون
مسؤولة عن تعيني مناطق الزراعة وإصدار تراخيص الزراعة،
وعن شراء تلك املحاصيل وحيازتها الفعلية في أقرب وقت
ممكن ،وتكون صاحبة احلق احلصري في استيراد املحاصيل
وتصديرها والتجارة فيها باجلملة واالحتفاظ مبخزونات منها
فيما عدا املخزونات التي يحتفظ بها الصانعون .وال تنطبق
ً
هذه التدابير على زراعة نبتة القنب ألغراض صناعية حصرا
(األلياف والبذور) أو ألغراض البستنة.

 -4الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار
 -470ال يزال االجتار باملخدرات يشكل حتديا كبيرا للبلدان
في أفريقيا .وتشير الكميات القياسية من الكوكايني املضبوطة
على امتداد دروب التهريب من أمريكا اجلنوبية إلى أن املنطقة
ال تزال مركزا رئيسيا إلعادة الشحن بغرض تهريب املخدرات
إلى أوروبا .ويبدو أن زراعة القنب واالجتار به على نحو غير
مشروع داخل أفريقيا وإلى أوروبا قد استمر بنفس معدل
السنوات السابقة ،حيث أبلغت جميع البلدان التي قدمت
بيانات عن مضبوطات من القنب أو راتنج القنب .وأبلغت
بلدان في شمال أفريقيا عن ضبط كميات كبيرة .ويبدو أن
االجتار باملنشطات االصطناعية آخذ في االزدياد في اجلنوب
األفريقي ،حيث زاد عدد البلدان التي أبلغت عن مضبوطات
من امليثامفيتامني واملنشطات االصطناعية األخرى عما كان
عليه في السنوات السابقة.
 -471وال تزال أفريقيا تستخدم كمنطقة عبور لتهريب
الكوكايني من أمريكا اجلنوبية إلى أوروبا ،حيث جتري معظم
عمليات التهريب عبر غرب وشمال أفريقيا .وأبلغت عدة بلدان
عن ضبط كميات قياسية من الكوكايني خالل النصف األول
من عام  .2021فعلى سبيل املثال ،ضبطت غامبيا ما يقرب من
 3أطنان من الكوكايني في كانون الثاني/يناير  2021خالل
عملية واحدة ،وهي متثل كمية قياسية للبلد .وضبطت سلطات
إنفاذ القانون في كوت ديفوار أكثر من طن واحد من الكوكايني،
وهي كمية قياسية ،في أبيدجان في شباط/فبراير  .2021وفي
آذار/مارس  ،2021ضبطت البحرية الفرنسية في خليج غينيا،
في واحدة من أكبر عمليات اعتراض املخدرات املسجلة على
اإلطالق في تلك املنطقة ،أكثر من  6أطنان من الكوكايني على
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منت سفينة شحن متجهة إلى أبيدجان .وفي تشرين األول/
أكتوبر  ،2021ضبطت السلطات في املغرب أكثر من  1,3طن
من الكوكايني في ميناء طنجة املتوسط .وفي إطار عملية
"سمك التنني" ( ،)Operation Lionfishصادرت السلطات في
جنوب أفريقيا  973قالبا من الكوكايني من سفينة صيد وألقت
القبض على  10أشخاص .وضبطت سلطات خفر السواحل
في اجلزائر ما يقرب من  500كجم من الكوكايني طافية
في مياهها اإلقليمية شمال ميناء وهران في حزيران/يونيه
 ،2021وهي أكبر ضبطية تقوم بها البلد منذ عدة سنوات.
وفي متوز /يوليه  ،2021أبلغت جنوب أفريقيا عن ضبط ما
مجموعه  1,7طن تقريبا ،خالل عمليتي اعتراض منفصلتني.
وفي عام  ،2020أبلغ عن االجتار بالكوكايني في جميع أنحاء
أفريقيا :حيث أبلغت كل من بنن وتونس واجلزائر وكوت ديفوار
ومصر واملغرب وموزامبيق وناميبيا عن مضبوطات من املخدر
في ذلك العام.
ً
 -472وال يزال القنب أكثر املخدرات تهريبا داخل أفريقيا،
ً
ُوي َّ
هرب أيضا إلى أوروبا .وفي حزيران/يونيه  ،2021أبلغت
البحرية السنغالية عن ضبط أكثر من  8,3أطنان من راتنج
القنب على منت سفينة شحن قبالة ساحل داكار .وفي إطار
عملية "سمك التنني" في آذار/مارس  ،2021ضبط سلطات
النيجر  17طنا من راتنج القنب ،وهي أكبر عملية ضبط في
تاريخ البلد .وضبطت املخدرات في مستودعات في العاصمة
نيامي وكانت متجهة إلى ليبيا .ووفقا لإلنتربول ،حدثت زيادة
ملحوظة في استخدام جتار املخدرات لليبيا كمركز لعبور
املخدرات .وال تزال شمال أفريقيا تشهد القدر األكبر من
االجتار بالقنب ،وال سيما راتنج القنب ،حيث أبلغ املغرب عن
ضبطيات بلغت أكثر من  450طنا خالل عام  .2020وأبلغت
بنن وبوركينا فاسو والسودان ومدغشقر واملغرب وموزامبيق
وناميبيا عن االجتار بعشبة القنب .وتفاوتت الكميات املضبوطة
خالل عام  2020تفاوتا كبيرا بني البلدان ،حيث ضبطت
بعضها بضع مئات من الكيلوغرامات ،في حني ضبطت
بلدان أخرى مئات األطنان .وأبلغت ناميبيا عن ضبط كميات
هائلة غير مسبوقة ،وهي  843طنا من عشبة القنب ،خالل
عام .2020
 -473واستنادا إلى البيانات الواردة من البلدان في عام
 ،2021يبدو أن االجتار بالهيروين ال يزال ميثل مشكلة رئيسية
ُ ِّ
للبلدان األفريقية الواقعة في منطقة املحيط الهندي .وتبلغ
موريشيوس بانتظام عن ضبط عدة كيلوغرامات من الهيروين
الذي يجري تهريبه عبر مطاراتها وموانئها البحرية .وباإلضافة
إلى ذلك ،يبدو أن تهريب الهيروين يشهد فيما يبدو زيادة
في شرق أفريقيا ،حيث يجري تهريبه عبر البحر األحمر.
وأبلغت كل من مصر والسودان عن ضبط أكثر من طن واحد
ُ
من الهيروين خالل عمليات تهريب في عام  ،2020وأبلغ عن
ضبط كميات أقل من املخدر في مناطق أخرى ،حيث أبلغت
بنن وزامبيا ومدغشقر واملغرب وموزامبيق عن ضبط كميات
تراوحت بني بضع غرامات وعدة مئات من الكيلوغرامات.
 -474وفي عام  ،2020أبلغ عدد أكبر من البلدان في أفريقيا
عن مضبوطات من "الكابتاغون" واملنشطات االصطناعية
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األخرى؛ وأبلغت كل من مصر والسودان عن ضبط أكثر من
 14مليون قرصا من "الكابتاغون" في ذلك العام .ويبدو أن
االجتار بامليثامفيتامني آخذ في االزدياد في اجلنوب األفريقي،
حيث أبلغت ناميبيا عن ضبط كميات من املخدرات أكبر من
تلك املضبوطة في السنوات السابقة ،وأبلغت موزامبيق عن
ضبط عدة مئات من الكيلوغرامات في عام .2020
 -475وال يزال تهريب الترامادول ،وهو مادة أفيونية
اصطناعية ال تخضع للمراقبة الدولية ،واملستحضرات غير
الصيدالنية املصنوعة على نحو غير مشروع واملحتوية على تلك
املادة ،يشكل حتديا للمنطقة .وأبلغ السودان عن ضبط هذه
املادة خالل عام  ،2020وأبلغت نيجيريا عن ضبطيات خالل عام
ُ .2021
واكت ِشف تهريب التابنتادول ،وهو من املؤثرات األفيونية
األخرى غير اخلاضعة للمراقبة الدولية ،في أفريقيا في أيار/
مايو  2021من خالل عملية آفاق جديدة ()New Horizons
التابعة للهيئة .وجرى التعرف على ظهور تهريب التابنتادول
على نطاق واسع ،مع تشابه التغليف وأساليب العمل بشكل
َّ
املهرب.
كبير مع التغليف وأساليب العمل املتعلقة بالترامادول
 -476ولم تخل القارة األفريقية من ظهور مواد كيميائية
َّ
محورة ،كما ُيستدل على ذلك
غير مجدولة ،منها سالئف
َّ
من ضبطيات األسيتأنثرانيل ،وهو من السالئف املحورة
للميثاكوالون .وحتى اآلن ،أبلغت جنوب أفريقيا فقط عن وجود
أدلة على االجتار باألسيتأنثرانيل واستخدامه في الصنع غير
املشروع للمخدرات؛ بيد أنه ميكن أيضا استخدام مواد أخرى
غير مجدولة في صنع امليثاكوالون أو املخدرات األخرى على
نحو غير مشروع في بلدان أخرى في أفريقيا .وميكن االطالع
على استعراض شامل حلالة مراقبة السالئف واملواد الكيميائية
التي يكثر استخدامها في صنع العقاقير املخدرة واملؤثرات
العقلية على نحو غير مشروع في أفريقيا في تقرير الهيئة
لعام  2021عن تنفيذ املادة  12من اتفاقية سنة .1988

 -5الوقاية والعالج
 -477ال يزال نقص املعلومات وبيانات االنتشار املتاحة يعوق
حتديد مدى انتشار تعاطي املخدرات في أفريقيا .ويعيق هذا
النقص في البيانات قدرة املنطقة على حتديد نطاق تعاطي
املخدرات وعواقبه .كما أنه يشكل عائقا أمام سعي احلكومات
واملجتمع الدولي إلى التصدي بفاعلية للمشكلة من خالل
برامج قائمة على األدلة للوقاية من تعاطي املخدرات وعالج
متعاطيها .ومع ذلك ،تشير البيانات املحدودة املتاحة إلى أن
معدالت تعاطي املخدرات في تزايد مستمر.
 -478وتكرر الهيئة دعوتها جميع الدول في املنطقة إلى
استحداث آليات لتحسني جمع املعلومات عن انتشار تعاطي
املخدرات بهدف وضع استراتيجيات للوقاية والعالج من تعاطي
ُ
املخدرات تستند إلى األدلة وتصمم خصيصا لتلبية احتياجات
كل بلد على حدة.

 -479ووفقا ملا أفاد به املكتب ،من املتوقع أن يرتفع تعاطي
املخدرات في أفريقيا  -مع افتراض عدم تغير معدالت االنتشار
 بنسبة  40في املائة بحلول عام  ،2030وهو ما ميثل معظمالزيادة املتوقعة في تعاطي املخدرات على الصعيد العاملي
حتى ذلك التاريخ ،وتبلغ  11في املائة .وتعزى الزيادة في
أفريقيا إلى التحوالت الدميغرافية املتوقعة خالل العقد القادم،
بالنظر إلى معدل النمو املرتفع املتوقع لسكان املنطقة وإلى
أن الشباب مييلون إلى استهالك املخدرات أكثر من كبار
السن .ويتوقع املكتب أن تتفاقم التحديات الراهنة املتعلقة
باملخدرات في أفريقيا ،ومنها تعاطي القنب وتعاطي الترامادول
ألغراض غير طبية ،بسبب زيادة عدد األشخاص الذين
يتعاطون املخدرات .وباإلضافة إلى ذلك ،يتوقع أن تتحول
أمناط االجتار والصنع لتلبية الطلب املتزايد على املخدرات
()51
في املنطقة.
 -480وفي نيسان/أبريل  ،2021أصدرت السلطات في كينيا
منشورين خاصني بإدارة خدمات األطفال في كينيا يتعلقان
بإعادة التأهيل واإلدماج في املجتمع ،وهما( :أ) منشور
بشأن "تقييم البرامج واخلدمات واملمارسات املتعلقة مبجالي
إعادة تأهيل األطفال املخالفني للقانون في كينيا وإعادة
إدماجهم في املجتمع" (Assessment of rehabilitation and
social reintegration programmes, services and practices

)for children in conflict with the law in Kenya؛
و(ب) "مخطط منوذجي بشأن برامج إعادة تأهيل األطفال
املخالفني للقانون في كينيا وإعادة إدماجهم في املجتمع"
(Blueprint for rehabilitation and social reintegration
programmes for children in conflict with the law in
 .)Kenyaويقدم تقرير التقييم وصفا لنظام قضاء األحداث

في كينيا ويبحث مساهمة الهيئات الرئيسية في النظام .ويولى
اهتمام خاص للجرائم املتعلقة بتعاطي املخدرات ومواد اإلدمان
واالجتاه املتزايد النخراط الفتيات في اجلرمية .ويوفر املخطط
النموذجي إطارا ينبغي أن تنفذ من خالله برامج إعادة التأهيل
وإعادة اإلدماج في كل مؤسسة داخل نظام قضاء األحداث.
وتتمثل أهداف املخطط النموذجي في تعزيز برامج إعادة
التأهيل وإعادة اإلدماج املنظمة واملؤسسية لألطفال املخالفني
للقانون ،ومواءمة البرامج واملمارسات واخلدمات في جميع
مؤسسات نظام قضاء األحداث ،وتوفير إطار يجري من خالله
تبسيط إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج في كامل سلسلة نظام
قضاء األحداث ،وتعزيز التنسيق بني الوكاالت املعنية بعمليات
إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج.
 -481وفي موزامبيق ،ارتفع عدد األشخاص الذين يعانون من
االضطرابات املرتبطة بتعاطي املخدرات الذين يلتمسون العالج
بنسبة  7,9في املائة ،من  9 065في عام  2019إلى 9 788
في عام  .2020وتعزى الزيادة السنوية إلى العزلة االجتماعية
التي تسببت بها جائحة كوفيد .19-ومبا يشمل الكحول
والتبغ ،بلغ معدل انتشار استهالك املخدرات في موزامبيق
في عام  2020نسبة  84,95في املائة للرجال و 15,05في
املائة للنساء.
( )51تقرير املخدرات العاملي  ،2021الكتيب  ،1اخلالصة الوافية :التبعات
السياساتية (منشورات األمم املتحدة ،)2021 ،الصفحة .26
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 -482وتشير بيانات عام  2020الواردة من بنن إلى أن
القنب هو أكثر أنواع املخدرات شيوعا في البلد ،بعد تناول
الكحول ،وأن الترامادول هو املنتج الصيدالني األشيع تعاطيا.
وجتسد البيانات أيضا ارتفاع معدالت تعاطي مجموعة
عقاقير متعددة بني األشخاص الذين يتعاطون املخدرات ،حيث
يستهلك معظم املتعاطني ما ال يقل عن ثالثة عقاقير مختلفة
(منها الكحول).
 -483وحتى تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021كانت جمهورية
تنزانيا املتحدة قد أنشأت  11مركزا للعالج ببدائل املؤثرات
األفيونية وأربع عيادات تابعة ملستشفيات في جميع أنحاء
البالد تستخدم امليثادون في عالج األشخاص الذين يتعاطون
املخدرات باحلقن .ومنذ إنشائها ،جرى عالج ما مجموعه
 10 600مريض في تلك املراكز والعيادات.
 -484وفي حزيران/يونيه  ،2021أصدرت وزارة الصحة
النيجيرية واجلهاز الوطني إلنفاذ قوانني املخدرات في نيجيريا
ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية واالحتاد
األوروبي منشورين يهدفان إلى حتسني نوعية خدمات املشورة
والعالج التي َّ
تقدم ملتعاطي املخدرات في نيجيريا( :أ) مبادئ
توجيهية موحدة لسياسات وممارسات مراكز خدمات املشورة
التابعة للجهاز الوطني إلنفاذ قوانني املخدرات؛ (ب) مبادئ
توجيهية وطنية لعالج االضطرابات املرتبطة بتعاطي مواد
ُ ً
اإلدمان .وتوفر مجموعتا املبادئ التوجيهية ن ُهجا شاملة وقائمة
على األدلة من أجل عالج االضطرابات املرتبطة بتعاطي مواد
اإلدمان متشيا مع أفضل املمارسات الدولية وذلك لصالح
اجلهاز الوطني إلنفاذ قوانني املخدرات وغيره من املمارسني
في مجال العالج من تعاطي املخدرات في نيجيريا.
 -485وأصدر املغرب مبادئ توجيهية بشأن دعم مواصلة
عالج اإلدمان خالل جائحة كوفيد 19-بضمان احلصول على
خدمات العالج عن طريق التطبيب عن بعد ،ووضع سياسة
لتناول امليثادون في املنزل للمسجلني في برامج العالج اإلبدالي
للمؤثرات األفيونية .ووسع املغرب أيضا برامج العالج اإلبدالي
للمؤثرات األفيونية في السجون ،من مركز جتريبي واحد إلى
خمسة مراكز للعالج في سجون تقع في مناطق مختلفة من
البلد .وعالوة على ذلك ،وبسبب جائحة كوفيد ،19-استحدثت
وزارة الصحة املغربية منيطة تعلم إلكتروني عن الوقاية من
تعاطي املخدرات لصالح األخصائيني الصحيني واملنظمات
غير احلكومية.
 -486وأفريقيا من املناطق التي تثير قلقا خاصا فيما
يتعلق بضمان ورصد توافر العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية
ِّ
لألغراض الطبية والعلمية .وتبلغ البلدان في أفريقيا عن
استهالك للعقاقير املخدرة أعلى بقليل من املستوى الذي
حتدد الهيئة أنه غير كاف ،وأفريقيا هي إحدى مناطق العالم
التي تسجل أدنى املستويات لتوفر املسكنات األفيونية األوسع
استخداما .وباملثل ،ال يزال حتديد مستويات استهالك املؤثرات
العقلية ألفريقيا يشكل حتديا ،فأقل من نصف بلدان املنطقة
قدم إلى الهيئة بيانات عن االستهالك بشأن أي مؤثر عقلي
في السنوات القليلة املاضية .وتتاح معلومات أكثر تفصيال في
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املنشورات التقنية الصادرة عن الهيئة بشأن العقاقير املخدرة
واملؤثرات العقلية .وتشدد الهيئة على عدم كفاية ما هو متوفر
من العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية في كثير من بلدان
أفريقيا ،وتؤكد أهمية ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة
الدولية والوصول إليها على نحو كاف لألغراض الطبية.

جيم -القارة األمريكية
أمريكا الوسطى والكاريبي
شرعت بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي في تنفيذ استراتيجية
مكافحة املخدرات في نصف الكرة الغربي لعام  ،2020الصادرة
عن منظمة الدول األمريكية ،التي تهدف إلى مساعدة الدول
األعضاء على التكيف مع حقائق الواقع اجلديد ،مبا في ذلك
الواقع اجلديد الناشئ عن جائحة كوفيد.19-
لوحظت زيادة في توصيل املخدرات غير املشروعة إلى املنازل
في املنطقة نتيجة للقيود املفروضة على التنقل بسبب جائحة
كوفيد.19-

-1

ُّ
التطورات الرئيسية

َّ
تتعرض
 -487ما زالت منطقة أمريكا الوسطى والكاريبي
لالستغالل من جانب جماعات اجلرمية املنظمة باعتبارها دربا
َّ
املهربة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وإعادة
لعبور املخدرات
َّ
شحنها .وخالل الفترة  ،2021-2020كيفت اجلماعات اإلجرامية
أنشطتها بسرعة مع الوضع الناجم عن جائحة كوفيد 19-وما
نتج عنها من تدابير إغالق شامل .وعلى الرغم من أن التدابير
املتخذة في مختلف بلدان املنطقة قد تختلف ،فإن التقنيات
املستخدمة قد تؤدي في نهاية املطاف إلى ظهور أمناط جديدة
لتهريب املخدرات غير املشروعة وتوزيعها وتسويقها.
 -488واستنادا إلى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،
فإن تفاقم اجلرمية وأعمال العنف التي تغذيها شبكات
وعصابات املخدرات ،جنبا إلى جنب مع هشاشة املؤسسات
وتزايد أوجه عدم املساواة واالضطرابات السياسية ،هي من
بني أسباب زيادة عدد الالجئني وطالبي اللجوء من شمال
أمريكا الوسطى (السلفادور وغواتيماال وهندوراس) ونيكاراغوا
في السنوات األخيرة .وخالل جائحة كوفيد ،19-يبدو أن
اجلماعات اإلجرامية في غواتيماال والعصابات في السلفادور
َّ
تولت وظائف الدولة ،وذلك عن طريق ضمان بقاء السكان في
منازلهم وبفرض حظر التجول واحلجر الصحي ،وكذلك توفير
اخلدمات األساسية .وقد تشير ممارسة اجلماعات اإلجرامية
املنظمة ألعمال املراقبة االجتماعية على مستوى املجتمعات
املحلية ،من خالل اضطالعها بأعمال التضامن والرعاية بدال
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من اإلكراه العنيف املعتاد ،في وقت األزمات العاملية إلى تزايد
اهتمام هذه اجلماعات باالنخراط أكثر في األنشطة القانونية،
وهو ما من شأنه أن يساعدها على حتقيق املزيد من السلطة
االقتصادية ،وأيضا تعزيز سلطتها االجتماعية والسياسية.
 -489وفي حني جنحت التدابير التنظيمية والتشريعية
َّ
املتخذة في صد موجة املؤثرات النفسانية اجلديدة على
الصعيد العاملي ،فإن هذه املشكلة آخذة في االزدياد في بعض
البلدان املنخفضة الدخل .ويتجلى ذلك في زيادة بواقع خمسة
أضعاف في كمية املؤثرات النفسانية اجلديدة االصطناعية
املضبوطة في أمريكا اجلنوبية والوسطى بني عامي 2015
و( 2019انظر أيضا الفقرات  520-518أدناه).
 -490ورمبا يكون الطلب الهائل على البنية التحتية للرعاية
الصحية والنظم اخلاصة بها خالل جائحة كوفيد 19-قد تسبب
في تعطل خدمات العالج من تعاطي املخدرات في بعض بلدان
املنطقة .وتود الهيئة أن تشجع حكومات بلدان املنطقة على
ضمان استمرار تقدمي خدمات العالج من اضطرابات الصحة
النفسية واالضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان
باعتبارها من اخلدمات األساسية ،على الرغم من الصعوبات
املتعلقة بجائحة كوفيد.19-
 -491وفي عام  ،2021بدأت بلدان في أمريكا الوسطى
والكاريبي في تنفيذ استراتيجية مكافحة املخدرات في نصف
الكرة الغربي لعام  2020الصادرة عن منظمة الدول األمريكية
وخطة عمل نصف الكرة األرضية الغربي بشأن املخدرات
للفترة  .2025-2021وتهدف االستراتيجية إلى التصدي
ملشكلة املخدرات عبر الوطنية بطريقة متكاملة ،مع التركيز
على الصحة والسالمة العامة ،ومراعاة نوع اجلنس والعمر
والسياق الثقافي وحقوق اإلنسان .وتشجع االستراتيجية وضع
سياسات بشأن املخدرات تسعى إلى تقليل ما يتر تب على
تعاطي املخدرات من أضرار على الصحة العامة ومن عواقب
اجتماعية إلى أدنى حد ،وتعزيز اإلدماج االجتماعي عن طريق
اتباع نهج موجه نحو العالج والتعافي ،مع مراعاة االحتياجات
اخلاصة للسكان املعرضني للخطر ،ضمن أمور أخرى.

 -2التعاون اإلقليمي
 -492واصلت جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي
املخدرات والهيئة الدولية ملراقبة املخدرات ومكتب األمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (املكتب املعني باملخدرات
واجلرمية/املكتب) تنظيم اجتماعات اخلبراء وتقدمي الدورات
التدريبية عبر اإلنترنت للسلطات الوطنية املختصة في بلدان
أمريكا الوسطى والكاريبي .وقد ركزت أنشطة التدريب اخلاصة
بلجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات على مسائل
تتراوح بني االستخبارات بشأن املخدرات ،والوقاية من تعاطي
املخدرات وعالج متعاطيها ،ونظم اإلنذار املبكر باملخدرات،
وبرامج بدائل السجن .وقد ركزت احللقات الدراسية الشبكية
التي قادتها الهيئة ،مبا في ذلك تلك التي ُعقدت في إطار
ُّ
مشروع الهيئة للتعلم وبرنامج الهيئة العاملي لالعتراض السريع

للمواد اخلطرة (برنامج غريدس) ،على مراقبة السالئف
الكيميائية واالجتار في املؤثرات النفسانية اجلديدة واملؤثرات
األفيونية االصطناعية وسائر املواد اخلطرة غير اخلاضعة
حاليا للمراقبة الدولية .وتناولت الدورات التدريبية وحلقات
العمل التي نظمها املكتب املعني باملخدرات واجلرمية ،ضمن
مواضيع أخرى ،أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظمة أثناء فترة
تفشي الوباء ،وعمليات االعتراض البحرية ،واالجتار باملخدرات
عبر اإلنترنت في أمريكا الوسطى ،والوقاية من االضطرابات
املرتبطة بتعاطي مواد اإلدمان وعالج املصابني بها.
 -493وفي كانون األول/ديسمبر  ،2020شاركت بنما
وترينيداد وتوباغو واجلمهورية الدومينيكية وسانت كيتس
ونيفس وغواتيماال وكوبا وكوستاريكا وهايتي في عملية آفاق
جديدة ( ،)Operation New Horizonsوهي نشاط عاملي مقيد
ً
زمنيا تقوده الهيئة من أجل جمع املعلومات االستخبارية.
وتهدف العملية ،التي جمعت  164ضابطا من  70بلدا وأربع
منظمات دولية ،إلى حتديد مصادر التابنتادول والترامادول،
وهما مسكنان أفيونيان غير خاضعني حاليا للمراقبة الدولية،
وإلى تفكيك نقاط إعادة توزيعهما.
 -494وقد بادر مسؤولون عن مراقبة املخدرات من السلطات
الوطنية املختصة في  13بلدا في أمريكا الوسطى والكاريبي،
وهي أنتيغوا وبربودا وبليز وبنما وترينيداد وتوباغو وجامايكا
واجلمهورية الدومينيكية وسانت لوسيا والسلفادور وغرينادا
وغواتيماال وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس ،بالتسجيل في
النمائط اإللكترونية بشأن املخدرات واملؤثرات العقلية ومراقبة
ُّ
السالئف ،ضمن مشروع الهيئة للتعلم .وفي كانون الثاني/
َّ
يناير  ،2021نظم برنامج غريدس اجتماعا لفريق خبراء بشأن
االجتار باملؤثرات األفيونية االصطناعية والفنتانيل واملواد
اخلطرة ذات الصلة بواسطة منصات التجارة اإللكترونية
في أمريكا الالتينية والكاريبي .وحضر االجتماع خبراء من
القطاعني العام واخلاص ،وانصب تركيزه على إذكاء الوعي
بالدور الهام ملنصات التجارة اإللكترونية في منع تسويق هذه
املواد اخلطرة ونقلها .وباإلضافة إلى ذلك ،عزز االجتماع
احلوار بني القطاعني العام واخلاص وتبادل أفضل املمارسات
على الصعيد اإلقليمي بغية مواصلة تعزيز التعاون بني
القطاعات في املنطقة.
 -495وفي عام  ،2021عرضت املفوضية األوروبية وجماعة
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي برنامجا جديدا
ملكافحة املخدرات يحمل اسم ( COPOLAD IIIبرنامج
"كوبوالد" الثالث) .وباالستناد إلى النجاحات السابقة ،سيعزز
البرنامج احلوار التقني والسياسي بني أمريكا الالتينية
والكاريبي واالحتاد األوروبي ،وسيدعم تصميم وتنفيذ وتقييم
السياسات العامة القائمة على األدلة بشأن املخدرات .وخالل
ُ
املرحلة األولى من البرنامج ،سوف تنشأ قناة للحوار مع البلدان
املشاركة ،وسوف يتحدد البرنامج وأنشطته وفقا ألولوياتها
ِ
الوطنية واإلقليمية.
 -496وشارك عدد من البلدان من أمريكا الالتينية
والكاريبي ،منها بليز وبنما وترينداد وتوباغو وجامايكا

الفصل الثالث -حتليل الوضع

واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيماال وكوستاريكا
ونيكاراغوا وهندوراس ،في حملة أوريون البحرية الدولية
ُ ِّ
السادسة ملكافحة االجتار باملخدرات .وقد نفذت أنشطة حملة
أوريون السادسة في املحيط األطلسي ومنطقة البحر الكاريبي
واملحيط الهادئ خالل عام  .2020وباإلضافة إلى املخدرات،
أسفرت العملية عن ضبط عدة زوارق شبه غاطسة وطائرات
تستخدمها اجلماعات اإلجرامية املنظمة في تهريب املخدرات
(انظر أيضا الفقرة  593أدناه).
 -497وفي تشرين األول/أكتوبر  ،2020عقدت جماعة
الشرطة في القارة األمريكية اجتماعها األول خلبراء مكافحة
املخدرات .وشارك في االجتماع الذي ُعقد عبر اإلنترنت خبراء
من  15بلدا في املنطقة ،شددوا على أهمية تبادل املعلومات
في مساعدتهم على تصميم االستراتيجيات الالزمة الستباق
طرائق عمل املتجرين والتصدي لها خالل جائحة كوفيد.19-
 -498وفي حزيران/يونيه  ،2021وفي إطار البرنامج العاملي
بشأن تعزيز التعاون في مجال العدالة اجلنائية على طول
دروب التهريب التابع للمكتب والنظام املتكامل لرصد املحاصيل
ُ
غير املشروعة ،ق ِّدم التدريب على التحقيقات املتعلقة بصنع
الكوكايني واالجتار به إلى موظفي إنفاذ القانون والنيابة
العامة من البرازيل وبنما واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور
وغواتيماال وكوستاريكا وهندوراس ومن بلدان في جميع أنحاء
أفريقيا ،بغية دعم تدابير التصدي املؤسسية التي تتخذها
البلدان بشأن أسواق املخدرات غير املشروعة .وقدم التدريب
ملحة عامة عن عمليات صنع الكوكايني ،والتقنيات امليدانية
واملختبرية املتخصصة املستخدمة في التحقيق في جرائم
االجتار بالكوكايني ومالحقة مرتكبيها قضائيا.

 -3التشريعات والسياسات
واإلجراءات الوطنية
 -499في آذار/مارس  ،2021أجاز برملان بربادوس القانون
املعدل بشأن (منع ومكافحة) تعاطي املخدرات ،الذي يفرض
غرامة محددة على األشخاص الذين ُيعثر بحوزتهم على كميات
صغيرة من القنب.
 -500وفي كانون األول/ديسمبر  ،2020وقعت املديرية
الوطنية ملكافحة املخدرات والشبكة الوطنية للنقل البري في
اجلمهورية الدومينيكية اتفاقا يهدف إلى مواصلة تعزيز أمن
الشحنات من أجل منع إخفاء املواد املحظورة داخل الشحنات
املشروعة أثناء نقلها.
 -501وفي عام  ،2021أطلقت األمانة التنفيذية للجنة
مكافحة اإلدمان واالجتار غير املشروع باملخدرات في
غواتيماال ،بالتعاون مع وزارة الداخلية ،حملتها املعنونة "صيف
دون مخدرات" .وقد أذكت احلملة وعي املجتمعات املحلية
باآلثار الضارة الناجمة عن تعاطي املخدرات على صحة ورفاه
األفراد وأسرهم ،وعلى املجتمع املحلي األوسع.
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 -502ووفقا للدراسة التي أجراها الفريق العامل املعني
باالحتجاز التعسفي بشأن االحتجاز التعسفي املتصل بسياسات
ُ
املخدرات ،التي ق ِّدمت إلى مجلس حقوق اإلنسان في دورته
الرابعة والسبعني املعقودة في الفترة من  21حزيران/يونيه إلى
 9متوز/يوليه  ،)A/HRC/47/40( 2021يتفاوت عدد األشخاص
املسجونني الرتكابهم جرائم تتعلق باملخدرات كنسبة من مجموع
نزالء السجون في املنطقة تفاو تا كبيرا .وفي نيكاراغواُ ،ت َّ
قدر
هذه النسبة بنحو  68في املائة ،وهي نسبة أعلى بكثير من
املتوسط العاملي البالغ  20في املائة .وكوبا ونيكاراغوا من
بني عدد من البلدان التي تأذن بالعالج من تعاطي املخدرات
مبوجب أمر قضائي يصدر نتيجة إلجراءات قضائية جنائية.
 -503ولفت الكتاب السنوي اإلحصائي الذي ينشره معهد
كوستاريكا ملكافحة املخدرات االنتباه إلى كميات املخدرات
املضبوطة في السجون في البلد في عام  .2020وأشارت
النتائج إلى أن ديناميات االجتار باملخدرات ،جنبا إلى جنب
مع قلة املوارد املتاحة إلدارات السجون ،قد أدت إلى تفاقم
االكتظاظ وتعاطي املخدرات وأعمال العنف في السجون في
البلد في السنوات األخيرة ،في حني تضاءلت تدريجيا جهود
إعادة التأهيل االجتماعي.
 -504وفي الدراسة االستقصائية الوطنية لإليذاء اإلجرامي
في جامايكا لعام  ،2019التي نشر التقرير املتعلق بها في عام
 ،2021قيست التصورات املتعلقة بالسالمة واجلرمية املجتمعية
والفوضى واخلوف من اجلرمية بني األشخاص الذين يعيشون
في جامايكا وتبلغ أعمارهم  16سنة فأكثر .ووفقا للتقرير،
أفادت نسبة  63,9في املائة من املجيبني على االستطالع بأنهم
شهدوا تعاطي القنب في مجتمعهم خالل الفترة من أيلول/
سبتمبر  2018إلى آب/أغسطس .2019

-4

الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار

 -505خالل اإلغالق الشامل األولي بسبب جائحة كوفيد،19-
تزايد تهريب الكوكايني اآلتي من أمريكا اجلنوبية عن طريق
البحر ،وخصوصا إلى بلدان أمريكا الوسطى .وفي النصف
ُ ِّ
الثاني من عام  ،2020عندما خففت بعض القيود ،أشارت
كمية املخدرات املضبوطة في أمريكا الالتينية والكاريبي إلى
استئناف أنشطة االجتار.
ً
 -506وفي دراسة أجريت مؤخرا ،حللت املنظمة الدولية
للهجرة أثر جائحة كوفيد 19-على تدفقات الهجرة في أمريكا
الوسطى واملكسيك التي تنطوي على مهاجرين منخرطني في
أنشطة التهريب .ولم جتد الدراسة أي دليل على قيام جماعات
إجرامية منظمة بفرض سيطرتها على تهريب املهاجرين
كوسيلة لنقل املخدرات أو األدوية .وبدال من ذلك ،وجدت
الدراسة أن التهريب لكسب العيش ال يزال ميارسه سكان
املناطق احلدودية الذين أصابهم الفقر نتيجة لقلة فرص
العمل وفقدان موارد الدخل بسبب القيود املفروضة على التنقل
واألعمال التجارية.
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 -507ووفقا لبرنامج مراقبة احلاويات املشترك بني املكتب
املعني باملخدرات واجلرمية ومنظمة اجلمارك العاملية ،كانت
إكوادور وبنما والبرازيل وكولومبيا ،هي بلدان املنشأ وإعادة
الشحن الرئيسية لكميات متزايدة من املخدرات املتجهة إلى
األسواق غير املشروعة في أمريكا الشمالية وأوروبا خالل
النصف األول من عام .2021
 -508ويبدو أن استخدام احلاويات البحرية والزوارق شبه
الغاطسة والزوارق السريعة ،وكذلك الطائرات الصغيرة املعدلة
الستخدامها في تهريب املخدرات ،قد شهد زيادة خالل جائحة
ُ
كوفيد .19-فعلى سبيل املثال ،أبلغ عن استخدام طائرات
صغيرة لتهريب املخدرات في بنما وغواتيماال وهندوراس.
ووفقا لإلنتربول ،شملت التعديالت املدخلة على الطائرات
تغيير أساليب حتديد الهوية (مثل الشعارات ولوحات
التراخيص) ،وتغيير نظم املالحة ،وإدخال تعديالت على نظم
الوقود لتحقيق مدى طيران أطول.
 -509وأدت القيود املفروضة على التنقل بسبب جائحة
كوفيد 19-إلى زيادة عدد عمليات توصيل املخدرات إلى
املنازل في بعض البلدان .ففي السلفادور ،اضطلع املوزعون
املحليون بعمليات التوصيل باستخدام املنصات اإللكترونية
لتوصيل الطعام والنقل .ووفقا لتقارير الشرطة ،لم يتغير سعر
املخدرات غير املشروعة خالل الفترة التي كانت فيها تدابير
اإلغالق الشامل ال تزال سارية في البلد.
 -510وزادت كميات الكوكايني املضبوطة في أمريكا الوسطى
خالل الفترة  2019-2015بنحو  60في املائة ،ورمبا يكون ذلك
نتيجة لزيادة عدد شحنات الكوكايني التي تعبر هذه املنطقة
في طريقها إلى املكسيك .ومن ناحية أخرى ،انخفضت كميات
الكوكايني املضبوطة في منطقة الكاريبي بني عامي 2015
ً
و ،2018ثم ازدادت ثانية في عام  .2019وفي عام ،2019
بلغت كمية الكوكايني املضبوطة في أمريكا الوسطى ( 144طنا)
ومنطقة الكاريبي ( 14طنا) ،مبا ميثل  10في املائة و 1في
املائة ،على التوالي ،من إجمالي مضبوطات هذا املخدر في
جميع أنحاء العالم.
 -511وفي عام  ،2019ضبطت بنما وحدها أكثر من نصف
إجمالي كمية الكوكايني املضبوطة في أمريكا الوسطى (مبا
َّ
يعادل  5في املائة من املجموع العاملي) .وشكلت الكميات
املضبوطة في كوستاريكا وغواتيماال  2في املائة و 1في املائة،
على التوالي ،من املجموع العاملي .وفي منطقة الكاريبي ،أبلغت
اجلمهورية الدومينيكية وجامايكا وجزر البهاما ،بهذا الترتيب،
عن أكبر كميات مضبوطة من هذه املادة في عام .2019
 -512وفي كوستاريكا ،شهدت كمية الكوكايني املضبوطة
انخفاضا كبيرا من  31,1طنا في عام  2019إلى  1,9طن في
ً
عام  ،2020قبل أن تزداد ثانية إلى  13,8طنا خالل الفترة من
كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل  .2021وفي السلفادور،
انخفضت كمية الكوكايني املضبوطة من 13,8طنا في عام
 2018إلى  0,1طن فقط في عام  ،2019قبل أن ترتفع إلى
 1,9طن في عام  .2020وفي غواتيماال ،بلغت كمية الكوكايني

املضبوطة  13,6طنا في عام  ،2020أي أقل بنسبة  26في
املائة عن عام  18,9( 2019طنا) .وفي النصف األول من
عام  ،2021ضبطت السلطات في بنما ما مجموعه  64طنا
من الكوكايني وعشبة القنب ،مقارنة ب 68,8طنا من الكوكايني
و 16,1طنا من عشبة القنب في عام  2020بأكمله .وباإلضافة إلى
مضبوطات الكوكايني ،تبلغ السلطات في غواتيماال وهندوراس
أيضا منذ عام  2019عن عمليات إبادة لشجيرات الكوكا
في أراضيها.
 -513وثمة دالئل تشير إلى تهريب منتجات وسيطة ،أبرزها
قاعدة الكوكايني ،من كولومبيا إلى بلدان أخرى في أمريكا
اجلنوبية وأمريكا الوسطى والكاريبي ،وهو ما يشير إلى أن
املراحل النهائية في تصنيع هيدروكلوريد الكوكايني حتدث
بصورة متزايدة خارج كولومبيا .فمنذ عام  ،2015على سبيل
ُ ِّ
املثالُ ،ض ِبطت عجينة الكوكا وفككت مختبرات كوكايني في
غواتيماال وهندوراس.
 -514ووفقا لبيانات املكتب ،انخفضت كميات القنب وراتنج
القنب املضبوطة في أمريكا الوسطى والكاريبي في عام .2019
وباإلضافة إلى مضبوطات القنب ،أبلغ عدد من بلدان املنطقة،
مبا في ذلك غواتيماال ونيكاراغوا وكوستاريكا وهندوراس ،عن
وجود زراعة غير مشروعة للقنب داخل املباني و/أو خارجها
على أراضيها منذ عام .2019
ُ
 -515وفي غواتيماال ،كان عدد نبتات القنب التي أبيدت في
عام  3,5( 2020ماليني نبتة) أعلى قليال من عدد النبتات التي
ُ
أبيدت في عام  3,3( 2019ماليني نبتة) .وفي عام  ،2020أبلغ
البلد عن إبادة  11,5مليون نبتة من خشخاش األفيون ،وهي
زيادة ضخمة مقارنة بالعام السابق ( 53 000نبتة).
 -516وفي كوستاريكا ،انخفضت كمية القنب املضبوطة ،التي
بلغت  16,8طنا في عام  ،2019إلى  2,0طن في عام ،2020
قبل أن تزيد إلى ما مجموعه  9,9أطنان في األشهر األربعة
األولى من عام  .2021وانخفض عدد نبتات القنب املضبوطة
في كوستاريكا من  1,4مليون نبتة في عام  2019إلى 500
نبتة في عام  .2020وفي بنما ،بلغت كمية القنب املضبوطة
 16,1طنا في عام  ،2020بزيادة قدرها  25في املائة عن
الكمية املضبوطة في عام  2019التي بلغت  12,9طنا.
 -517وخالل الفترة  ،2019-2015استأثرت غواتيماال ،جنبا
إلى جنب مع اململكة العربية السعودية وتركيا ،بأكبر كميات
من مضبوطات األمفيتامني على مستوى العالم ،حيث شكلت
 45في املائة من إجمالي املضبوطات من هذه املادة في جميع
أنحاء العالم.

 -518ووفقا لتقرير التقييم العاملي للمخدرات االصطناعية
لعام  ،2020الذي أصدره املكتب في تشرين الثاني/نوفمبر
 ،2020شهدت الكميات املضبوطة من "اإلكستاسي" في أمريكا
الوسطى وبعض بلدان الكاريبي زيادة طفيفة في السنوات
األخيرة .وينشأ هذا املخدر في الغالب في غرب أوروبا
وجنوبها .ورمبا تكون بعض منتجات "اإلكستاسي" التي بيعت

الفصل الثالث -حتليل الوضع

في املنطقة حتتوي على مواد أخرى غير امليثيلني ديوكسي
ميثامفيتامني ،مثل املؤثرات النفسانية اجلديدة .وأشار التقرير
أيضا إلى تزايد االستعمال غير الطبي للمهدئات ،مثل
البنزوديازيبينات والباربيتيورات ،في بلدان أمريكا الوسطى وال
سيما في أوساط النساء وطالب املدارس الثانوية واجلامعات.
 -519وعلى الرغم من أن البيانات الواردة من أمريكا
الالتينية والكاريبي بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة املكتشفة
للمرة األولى أقل شموال من تلك الواردة من مناطق أخرى،
فإن التقارير املتعلقة بظهور هذه املواد في بنما وترينيداد
وتوباغو وجامايكا والسلفادور وغواتيماال وكوستاريكا ،فضال
عن بورتوريكو ،تعزز الشواغل املتعلقة بانتشارها إلى مناطق أقل
منوا في جميع أنحاء العالم .وبحلول كانون الثاني/يناير ،2021
كانت كوستاريكا قد اكتشفت أكبر عدد من املؤثرات النفسانية
اجلديدة على مستوى بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي.
 -520وشكلت املنشطات واملهلوسات نسبة كبيرة من جميع
املؤثرات النفسانية اجلديدة التي ُ
اكتشفت ألول مرة في
املنطقة .وثمة دالئل على أن بعض املؤثرات النفسانية اجلديدة
رمبا تكون قد بيعت في أمريكا الوسطى واجلنوبية بأسماء
عقاقير أخرى ،أو في خالئط حتتوي على عقاقير أخرى.
فعلى سبيل املثال ،ال تزال مركبات مجموعة املواد املهلوسة
ُ
االصطناعية ( )NBOMeتباع على أنها ثنائي إيثيالميد
حمض الليسرجيك ( .)LSDوفي كثير من األحيان ،احتوت
عينات من مضبوطات مادة -4برومو-2,5-ثنائي ميثوكسي
فينيثيالمني ( )2C-Bعلى مواد أخرى ،مثل الكيتامني أو
األمفيتامني أو امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني أو مؤثرات
نفسانية جديدة.

 -5الوقاية والعالج
 -521تالحظ الهيئة عدم وجود تقديرات حديثة النتشار
تعاطي املخدرات في معظم بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي.
فعلى سبيل املثال ،ال تتوفر تقديرات حديثة من املنطقة من
أجل إ تاحة التوصل إلى تقديرات عن مدى تعاطي املؤثرات
األفيونية .وتوصي الهيئة بأن تعطي البلدان املعنية األولوية
جلمع البيانات عن اجتاهات تعاطي املخدرات ومدى الطلب
على العالج من أجل االسترشاد بها في وضع سياسة ملراقبة
املخدرات تستند إلى األدلة ،وتشجع الشركاء الثنائيني
واملنظمات اإلقليمية والدولية على تقدمي الدعم لهذه الغاية.
 -522وفي أمريكا الوسطى والكاريبي ،كان معدل توفر
ً
املسكنات األفيونية لألغراض الطبية لعام  2020واحدا من أدنى
ً
املعدالت بني جميع املناطق ،وال يزال مصدرا للقلق .ويصعب
حتديد مستوى استهالك املؤثرات العقلية في أمريكا الوسطى
والكاريبي ،إذ لم يقدم سوى  8بلدان من أصل  20بلدا في املنطقة
بيانات استهالك عن أي مادة من املؤثرات العقلية في السنوات
القليلة املاضية.
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 -523وال يزال تعاطي القنب والكوكايني ،وانتشار املؤثرات
النفسانية اجلديدة ،واستعمال العقاقير اخلاضعة للمراقبة دون
وصفة طبية من املسائل املثيرة للقلق في أمريكا الوسطى
والكاريبي.
 -524وسجل انتشار تعاطي القنب في السنة املاضية بني
السكان البالغني في أمريكا الوسطى ( 3,1في املائة) والكاريبي
( 3,4في املائة) معدال أقل من املتوسط العاملي ( 4في املائة
تقريبا).
 -525ووفقا للدراسة االستقصائية الوطنية للمدارس
االبتدائية في بربادوس لعام  ،2020التي ُ
استخدمت لدراسة
تعاطي املخدرات بني طالب الصفني الثالث والرابع (األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بني  9أعوام و 11عاما) في كل من
املدارس العامة واخلاصة في جميع أنحاء البلد ،بلغ معدل
انتشار تعاطي القنب بني الطالب ولو ملرة واحدة في العمر
 4,3في املائة ،في حني كان معدل انتشار تعاطيه في السنة
املاضية  2,0في املائة .وتدنى متوسط العمر عند استعمال
أعشاب القنب للمرة األولى إلى  8,2سنوات؛ ويعتقد حوالي
 12في املائة من الطالب املشمولني بالدراسة االستقصائية
أن احلصول على القنب سهل.
 -526وفي نيسان/أبريل  ،2021نشرت جلنة البلدان
األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات نتائج مشروع بشأن
املؤثرات النفسانية اجلديدة والهيروين والفنتانيل واملؤثرات
األفيونية األخرى ،كان يهدف إلى حتديد الكيفية التي تؤثر
بها املؤثرات األفيونية وسائر املخدرات املستجدة على البلدان
ُ
في أمريكا الالتينية .وكشفت دراسة أجريت في إطار املشروع
في مدينتني في اجلمهورية الدومينيكية عن ارتفاع معدالت
االنتكاس بني متعاطي املؤثرات األفيونية في مراكز العالج
املشاركة ،حيث كان متوسط معدل مرات تلقي العالج بني
ِ
معظمهم أربع مرات.
 -527ووفقا لتقرير املخدرات العاملي  ،2021يقدر معدل
االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني في أمريكا الوسطى
والكاريبي بنحو  0,96في املائة و 0,63في املائة ،على التوالي،
لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 64عاما ،وهو ما
يزيد عن املتوسط العاملي ( 0,4في املائة).
 -528ويقدر االنتشار السنوي لتعاطي األمفيتامني واملنشطات
املوصوفة طبيا بني البالغني في أمريكا الوسطى بنحو
 0,98في املائة (ال يقدم تقرير املخدرات العاملي  2021معلومات
عن االنتشار السنوي في الكاريبي) .وتشير التقديرات إلى أن
االستعمال غير الطبي للمنشطات الصيدالنية أكثر شيوعا
في العديد من البلدان في أمريكا الوسطى مقارنة باستعمال
األمفيتامينات األخرى .ومعدل االنتشار السنوي لتعاطي
"اإلكستاسي" هو األدنى بني املواد اخلاضعة للمراقبة التي أبلغ
عنها ،حيث ُي َّ
قدر بنسبة  0,17في املائة في أمريكا الوسطى
و 0,23في املائة في الكاريبي.
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 -529ووفقا ألفضل التقديرات املستمدة من أحدث بيانات
ُ
املكتب املعني باملخدرات واجلرمية ،التي نشرت في عام ،2021
يبلغ عدد األشخاص الذين يتعاطون املخدرات باحلقن الذين
تتراوح أعمارهم بني  15و 64عاما نحو  20 000شخص في
أمريكا الوسطى و 90 000في منطقة الكاريبي .ومن بني هذه
املجموعةُ ،ي َّ
قدر عدد املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية
بنحو  600شخص في أمريكا الوسطى و 13 000شخص
في منطقة الكاريبي .بيد أن البيانات املتاحة عن اإلصابة
بفيروس نقص املناعة البشرية بني األشخاص الذين
يتعاطون املخدرات باحلقن ال تشمل سوى نسبة محدودة
من تلك الفئة السكانية .وفي كانون األول/ديسمبر ،2020
نظم مركز الرعاية الشاملة لعالج االرتهان للمخدرات التابع
لوزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية في اجلمهورية
الدومينيكية حلقة عمل للمهنيني الصحيني في مجاالت علم
النفس والتمريض والعمل االجتماعي والطب النفسي بهدف
حتسني الرعاية والعالج للمرضى الذين يتعاطون مواد اإلدمان،
وخصوصا املؤثرات األفيونية ،املرتبطة باإلصابة بفيروس نقص
املناعة البشرية.

أمريكا الشمالية
ال تزال األسر واملجتمعات املحلية في كندا والواليات املتحدة
تتأثر تأثرا شديدا بزيادة أعداد اجلرعات املفرطة من املخدرات
والوفيات املتصلة باملخدرات ،وال سيما تلك التي تنطوي على
املؤثرات األفيونية االصطناعية واملنشطات َّ
امللوثة.
ال تزال اللوائح اخلاصة بالقنب في أمريكا الشمالية تتحول نحو
التنظيم القانوني لالستخدام ألغراض غير طبية

-1

التطورات الرئيسية

 -530يشكل تعاطي اجلرعات املفرطة من املخدرات والوفيات
املرتبطة باملخدرات في كندا والواليات املتحدة أزمة صحية
عامة تزداد سوءا .وكذلك أدت جائحة كوفيد 19-إلى زيادة
التعجيل بأزمة اجلرعات املفرطة في املنطقة ،وذلك بسبب
زيادة تلوث املخدرات بالفنتانيل وغيره من املؤثرات األفيونية
االصطناعية وانخفاض فرص احلصول على خدمات العالج
والوقاية .واتسمت أزمة اجلرعات املفرطة املتفاقمة في تلك
البلدان بزيادة أعداد الوفيات الناجمة عن املنشطات النفسانية،
مثل امليثامفيتامني.
 -531ويتواصل بوتيرة سريعة اعتماد التغييرات في اللوائح
اخلاصة بالقنب والتدابير العامة إللغاء جترمي تعاطي املخدرات
في أمريكا الشمالية .ويتواصل تغير املشهد القانوني والسياسي
فيما يتعلق باستهالك القنب ألغراض غير طبية في املكسيك
والواليات املتحدة .ويجري وضع لوائح جديدة فيما يتعلق
باستعمال البالغني للقنب ألغراض غير طبية في املكسيك بناء
على قرار من املحكمة العليا.

 -2التعاون اإلقليمي
 -532واصلت البلدان الثالثة في أمريكا الشمالية تعاونها
الوثيق في مجال مكافحة املخدرات بوسائل منها عمليات
إنفاذ القانون عبر احلدود واجلهود الرامية إلى وضع تدابير
جماعية للتصدي إلنتاج املخدرات غير املشروعة .فعلى سبيل
املثال ،ما فتئت املكسيك والواليات املتحدة تعمقان تعاونهما
ُ
بشأن مكافحة املخدرات باعتماد ن ُهج الصحة العامة .ويشمل
التنسيق اإلقليمي بذل جهود لضمان أن األنشطة املشتركة
ملكافحة االجتار باملخدرات تلتزم بسيادة القانون وحتترم
حقوق اإلنسان.
 -533وقد تعززت جهود التعاون بني كندا واملكسيك والواليات
املتحدة من خالل احلوار بشأن املخدرات في أمريكا الشمالية
ومبادرة األمن البحري ألمريكا الشمالية لتنسيق إجراءات إنفاذ
القانون وسياسة الصحة العامة املتصلة باملخدرات .ويقام
التعاون الثنائي بني كندا والواليات املتحدة من خالل خطة
ُ
العمل املشتركة ملكافحة املؤثرات األفيونية ،التي أطلقت رسميا
في عام  .2020وتعمل الواليات املتحدة أيضا مع مكتب املدعي
العام للمكسيك وهيئات أخرى في املكسيك ،مبا في ذلك
الوحدات العسكرية التي تضطلع بأعمال مكافحة املخدرات،
إلنشاء سجالت قضائية للمضبوطات ووضع بروتوكوالت
لإلبالغ عن احلوادث في قاعدة بيانات مركزية.
 -534وتتضمن خريطة الطريق لشراكة متجددة بني الواليات
ُ
املتحدة وكندا ،التي أعلن عنها في  23شباط/فبراير ،2021
اتفاقا على أن تعزز حكومتا البلدين خطة العمل املشتركة
املتعلقة باملؤثرات األفيونية ،في ضوء الزيادات في تعاطي
املخدرات وعدد اجلرعات املفرطة .واتفق البلدان على تعزيز
التعاون في مجال إنفاذ القانون من خالل إعادة إنشاء
منتدى اجلرائم العابرة للحدود لتيسير التعاون بني هيئات
إنفاذ القانون ،مبا في ذلك تعزيز تبادل املعلومات والتصدي
للتحديات التي تواجه إنفاذ القانون عبر احلدود ،مثل التصدي
للتدفقات غير املشروعة لألسلحة النارية واملخدرات والعمالت.
 -535وفي  13أيار/مايو  ،2021أجرت املكسيك والواليات
املتحدة حوارا رفيع املستوى بشأن استراتيجية أمنية جديدة،
واتفقتا على أهداف وأولويات األمن املشترك .ويشمل ذلك
َّ
احلد من تهريب املخدرات والعنف املرتبط باجلرمية املنظمة
والتصدي لتعاطي املخدرات كمشكلة صحية عامة .واتفق
اجلانبان على بناء إطار قائم على املعلومات االستخبارية
ملعاجلة أسباب العنف وتعاطي املخدرات.

 -3اللوائح والسياسات واإلجراءات الوطنية
 -536خالل الفترة املشمولة بالتقريرُ ،وضعت لوائح
ُ
وسياسات جديدة أو أدخلت تعديالت على اللوائح والسياسات
القائمة ملراقبة املخدرات على الصعيد الوطني وعلى مستوى
الواليات واملقاطعات في أمريكا الشمالية .وفي حني ركزت
التطورات السياساتية اجلديدة أساسا على استهداف أزمة
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اجلرعات املفرطة املتفاقمة ومكافحة االجتار باملخدرات ،فقد
صدرت أيضا لوائح جديدة تتعلق بتعاطي القنب ألغراض طبية
وغير طبية على حد سواء في املكسيك وفي جميع أنحاء
الواليات املتحدة.
 -537وفي آذار/مارس  ،2021أصدرت إدارة مكافحة
املخدرات بالواليات املتحدة منشورها املعنون التقييم الوطني
ملخاطر املخدرات لعام  .2020وفي ذلك التقرير ،أفادت
إدارة مكافحة املخدرات بأن اجلرعات املفرطة في الواليات
املتحدة يغذيها الفنتانيل غير املشروع ،في حني يشكل
الهيروين واملؤثرات األفيونية املوصوفة طبيا أيضا حتديات
كبيرة لسلطات الصحة العامة وإنفاذ القانون .وأفادت أيضا
عن ادعاءات بقيام جماعات إجرامية منظمة في املكسيك
بزيادة صنع وتوريد الفنتانيل وامليثامفيتامني غير املشروعني
إلى الواليات املتحدة ،مما أدى إلى ارتفاع في الوفيات الناجمة
عن التسمم باملخدرات وفي عمليات ضبط هاتني املادتني في
عام .2021
 -538وفي نيسان/أبريل  ،2021أصدرت حكومة الواليات
املتحدة بيانا عن أولويات سياسة املخدرات للسنة األولى من
إدارتها .وفي البيان ،أعطت احلكومة األولوية للحاجة إلى
التصدي لوباء اجلرعات املفرطة ،وتوسيع نطاق احلصول على
خدمات العالج والتعافي ،وتعزيز الدعم جلهود الوقاية من
أجل احلد من تعاطي الشباب ملواد اإلدمان وتقليل املعروض
ُ
من املواد غير املشروعة .وش ِّدد أيضا على ضرورة معاجلة
مسائل املساواة العرقية واجلنسانية واالقتصادية في سياسات
املخدرات والرعاية الصحية.
 -539وزادت الواليات املتحدة متويلها االحتادي للتصدي
لتعاطي املخدرات ووباء اجلرعات املفرطة .وتنص امليزانية
الوطنية ملكافحة املخدرات لعام  ،2022التي صدرت في أيار/
مايو  ،2021على استثمار  41بليون دوالر لفائدة هيئات
البرنامج الوطني ملكافحة املخدرات ،وهو ما ميثل زيادة قدرها
ً
 669,9مليون دوالر مقارنة بعام  .2021ومن املتوقع أن تدعم
زيادة التمويل إمكانية احلصول على التدخالت امللحة فيما
يتعلق بالصحة العامة ،مثل خدمات العالج والوقاية .ووفقا
َّ
ستخصص نسبة قياسية قدرها  57,3في
لوصف امليزانية،
املائة من موارد مكافحة املخدرات إلى برامج خفض الطلب،
مبا في ذلك خدمات العالج القائم على األدلة واحلد من
الضرر والوقاية والتعافي .وتشمل خطة اإلنقاذ األمريكية
أيضا تخصيص  4باليني دوالر الضطرابات الصحة العقلية
واالضطرابات املرتبطة بتعاطي مواد اإلدمان.
 -540وفي آذار/مارس  ،2021أجرى املكتب املعني بالسياسة
الوطنية ملكافحة املخدرات في الواليات املتحدة ثالث مشاورات
مع زعماء القبائل لتوجيه أولويات السياسة االحتادية املتعلقة
باملخدرات على نحو أفضل وضمان تلبيتها الحتياجات األفراد
واألسر واملجتمعات املحلية للهنود األمريكيني وسكان أالسكا
األصليني .وتناولت املشاورات املتعلقة بسياسات املخدرات وباء
املؤثرات األفيونية والتحديات األخرى املتصلة بتعاطي مواد
اإلدمان ،مبا في ذلك كيفية تقليل احلواجز التي تعترض العالج
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وسبل التصدي ألثر الصدمات النفسية بني األجيال لدى
املجتمعات القبلية فيما يتعلق بتعاطي املخدرات واجلرعات
املفرطة منها.
 -541وفي  15آذار/مارس  ،2021بدأت إدارة اجلمارك
وحماية احلدود في الواليات املتحدة ووزارة األمن الوطني في
الواليات املتحدة تنفيذ لوائح َّ
معدلة على أساس متطلبات قانون
منع االجتار باملخدرات االصطناعية والوقاية من اجلرعات
َّ
املعدلة على متطلبات
املفرطة لعام  .2018وتنص اللوائح
جديدة ومتقدمة للبيانات اإللكترونية املتعلقة بشحنات البريد
الدولي من أجل وقف تدفق املؤثرات األفيونية إلى الواليات
َّ
املعدلة حتديد
املتحدة .وستكون الفائدة املتوقعة من اللوائح
الشحنات البريدية املشبوهة بدقة أكبر ،قبل وصولها ،لتعطيل
سلسلة توريد املؤثرات األفيونية غير املشروعة.
 -542وفي حزيران/يونيه  ،2021أصدر برنامج الهيئة العاملي
لالعتراض السريع للمواد اخلطرة (برنامج "غريدس") إخطارا
خاصا إلى جميع جهات الوصل املعنية مبشروع آيون ومشروع
الشراكات العملياتية للتصدي لتوزيع املؤثرات األفيونية وبيعها
غير املشروعني (مشروع " )"OPIOIDSبشأن التغييرات في
التشريعات الوطنية للواليات املتحدة ،التي شملت إدراج  14من
املواد ذات الصلة بالفنتانيل في اجلدول األول من قانون املواد
اخلاضعة للمراقبة .وطلبت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات أن
ُي َّ
عمم اإلشعار على األجهزة الوطنية املختصة بإنفاذ القوانني
ُ َّ
واجلهات الرقابية النظيرة وأن يبلغ ،عن طريق منصة نظام
اإلخطار باحلوادث التابع ملشروع آيون (نظام "آيونيكس") ،عن
أي شحنات مشبوهة أو غير مأذون بها من تلك املواد أو
عن تهريبها.
 -543وأصبحت املكسيك أول دولة في منطقة أمريكا
الالتينية األوسع تتبنى سياسة خارجية نسوية في عام .2020
وتساعد هذه السياسة ،القائمة على تطبيق منظور جنساني
في جميع القطاعات ،على تعزيز اإلجراءات احلكومية التي
من شأنها تقليل وإزالة الفوارق الهيكلية والفجوات وأوجه عدم
َّ
املساواة بني اجلنسني .وستنفذ هذه السياسة خالل الفترة
 .2024-2020وفي الدورة الرابعة والستني للجنة املخدرات،
ً
أوضحت حكومة املكسيك أنها ،متاشيا مع سياستها اخلارجية
ُ
النسوية ،قد حددت ثالثة ن ُهج رئيسية إلصالح سياسة
املخدرات ،وهي حتسني فرص احلصول على خدمات العالج،
والوقاية واحلد من الضرر ،والتنسيق والتعاون ملكافحة إنتاج
املخدرات وعبورها وتوزيعها.
 -544وفي أمريكا الشماليةُ ،
اعتمدت خالل الفترة املشمولة
بالتقرير تدابير جديدة تتعلق بإباحة تعاطي املخدرات وعدم
جترميه ،وال سيما فيما يتعلق باستعمال القنب ألغراض طبية
وغير طبية.
 -545وفي املكسيك ،اعتمد مجلس الشيوخ في  19تشرين
الثاني/نوفمبر  2020القانون االحتادي لتنظيم القنب ،الذي
َّ
من شأنه أن يجيز استعمال القنب ألغراض غير طبية .وخضع
مشروع القانون ،بعد أن وافق عليه مجلس النواب بصفة عامة،

  74تقرير الهيئة العامة ملراقبة املخدرات 2021

ملراجعة إضافية في مجلس الشيوخ .غير أن محكمة العدل
العليا أعلنت في  28حزيران/يونيه  2021عدم دستورية جميع
مواد قانون الصحة العامة في البلد التي حتظر استعمال
القنب ألغراض غير طبية ،على أساس احلق الدستوري
للمستهلكني في حرية التنمية الشخصية .ولكن قرار املحكمة
العليا لم ُي ِبح جميع األنشطة املرتبطة باالستعمال غير الطبي
للقنب ،مبا في ذلك النقل والتسويق .وفي  12كانون الثاني/
يناير  ،2021نشرت املكسيك أيضا لوائح بشأن استعمال القنب
ألغراض طبية بهدف مراقبة وتطوير ورصد املواد اخلام للقنب
واملشتقات الدوائية للقنب واألدوية التي حتتوي على القنب
ألغراض اإلنتاج أو البحث أو الصنع أو ألغراض طبية.
 -546وعلى املستوى االحتادي في الواليات املتحدة ،ال
يزال تعاطي القنب وبيعه غير قانونيني .وفي كانون األول/
ديسمبر  ،2020أقر مجلس النواب قانون توفير فرص إعادة
االستثمار وشطب األحكام املتعلقة باملاريوانا ،من أجل إزالة
القنب من جدول املواد اخلاضعة للمراقبة .ومبوجب ذلك
َ
التشريع ،الذي لم ُيقره مجلس الشيوخ في وقت الحق ،كانت
ُ
ُ
ستشطب اإلدانات السابقة املتعلقة بالقنب وتعقد جلسات
ملراجعة األحكام فيما يتعلق بجرائم القنب االحتادية .ومما
ورد في حيثيات مشروع القانون أن إجمالي مبيعات القنب
القانونية على مستوى الواليات بلغ  9,5باليني دوالر في عام
 2017ويتوقع أن يصل إلى  23بليون دوالر بحلول عام .2022
 -547وفي الواليات املتحدة ،على الرغم من استمرار الرقابة
االحتادية على القنب مبوجب اجلدول األول من قانون املواد
اخلاضعة للمراقبة ،اعتبارا من  1تشرين الثاني/نوفمبر
ً
 ،2021تسمح  36والية ،إضافة إلى مقاطعة كولومبيا ،بحيازة
البالغني للقنب واستهالكهم له ألغراض طبية .وعالوة على
ً
ذلك ،أباحت  18والية ،إضافة إلى مقاطعة كولومبيا ،تعاطي
القنب ألغراض غير طبية .وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،
َّ
وقعت واليات كونيتيكت ومونتانا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو
ونيويورك وفرجينيا لوائح بشأن القنب لتصبح قانونا يسمح
للبالغني باستعمال القنب وحيازته ألغراض غير طبية.
 -548وبعد إباحة زراعة "القنب الصناعي" على
املستوى االحتادي من خالل قانون املزارع لعام ،2018
ميكن اشتقاق مادة دلتا-8-تتراهيدروكانابينول وغيرها من
مركبات التتراهيدروكانابينول ( )THCبخالف مادة دلتا-9-
تتراهيدروكانابينول املجدولة احتاديا من الكانابيديول ()CBD
َّ
املولد من "القنب الصناعي" .وفي العديد من الواليات،
ِّ
تضاف مادة دلتا-8-تتراهيدروكانابينول كمؤثر نفساني إلى
منتجات أخرى ،ألغراض منها البيع في املتاجر غير املنظمة
أو على املواقع الشبكية التجارية .وقد بدأت بعض الواليات،
مثل فيرمونت وميشيغان ،مؤخرا في حظر مادة دلتا-8-
ً
تتراهيدروكانابينول ،موضحة أن إنتاجها من الكانابيديول أصبح
وسيلة إليجاد مادة ذات تأثير نفساني من القنب املنتج بشكل
َّ
قانوني الذي ال يحتوي على تركيزات عالية من القنبينات
النفسانية .ولذا ،حتظر قواعد القنب الصناعي املعتمدة في
َّ
فيرمونت في عام  2020استعمال القنبينات االصطناعية في
إنتاج أي منتج من منتجات "القنب الصناعي" أو املنتجات

َّ
املشربة به .ونتيجة لذلك ،ال يستطيع املنتجون في فيرمونت
َّ
صنع القنبينات املتضمنة املادة دلتا-8-تتراهيدروكانابينول،
وقد يؤدي استعمال مادة دلتا-8-تتراهيدروكانابينول أو حيازتها
أو توزيعها إلى عقوبات جنائية على املستوى االحتادي أو
مستوى الوالية .وفي ميشيغان ،اعتبارا من  11تشرين األول/
أكتوبر  ،2021أصبحت املنتجات املحتوية على مادة دلتا-8-
تتراهيدروكانابينول مشمولة بقانون الوالية ،وتنظمها وكالة
تنظيم املاريوانا في الوالية بحيث تخضع جميع املواد ْ
املس ِكرة
املستمدة من نبات القنب الختبار أمان من خالل نظام املراقبة
ْ
مرحلتي
على مستوى الوالية وفي نظام التتبع الشامل بني
ُ ِّ
الزراعة والبيع في الوالية .وتذكر الهيئة البلدان بأن مادة
دلتا-8-تتراهيدروكانابينول هي إحدى أيسوميرات (نظائر)
التتراهيدروكانابينول املدرجة في اجلدول األول من اتفاقية
سنة .1971
 -549وفي والية أوريغونِّ ،
يوجه اإلجراء رقم  109املطروح
لالقتراع ،الذي وافق عليه الناخبون في عام  ،2020السلطة
الصحية في الوالية ببدء فترة تطوير مدتها سنتان لترخيص
وتنظيم منتجات السيلوسيبني وتوفير خدمات السيلوسيبني.
والسيلوسيبني مدرج حاليا في اجلدول األول من اتفاقية سنة
 .1971وستعمل الهيئة الصحية في والية أوريغون ،من كانون
الثاني/يناير  2021حتى كانون األول/ديسمبر  ،2022على
ِّ
ِّ
وسيطور املجلس
وضع اللوائح املنفذة إلجراء االقتراع .109
االستشاري للسيلوسيبني في الوالية ،الذي أنشئ مبوجب
اإلجراء املطروح لالقتراع ،خطة استراتيجية طويلة األجل
لضمان أن توفر خدمات السيلوسيبني عالجا آمنا وميسور
ُ
وست َقبل طلبات احلصول على التراخيص
املنال والتكلفة.
املتعلقة بصنع منتجات السيلوسيبني وبيعها وشرائها اعتبارا
من كانون الثاني/يناير .2023
َّ
 -550وفي متوز/يوليه  ،2021وقع حاكم رود آيالند تشريعا
بقانون يأذن بإطالق برنامج جتريبي مدته سنتان للوقاية
من اجلرعات املفرطة من املخدرات من خالل إنشاء مراكز
مجتمعية ميكن للناس أن يستهلكوا فيها املخدرات حتت إشراف
اختصاصيي الرعاية الصحية .ومبقتضى هذا التشريع ،ستكون
رود آيالند أول والية في الواليات املتحدة تأذن مبثل هذا
البرنامج التجريبي ،وإن لزم أن حتصل املرافق على إذن من
البلدية التي سيعمل فيها املركز .ويرتئي القانون أيضا إنشاء
جلنة استشارية لتقدمي توصيات إلى وزارة الصحة في الوالية
بشأن تعظيم فوائد الصحة والسالمة العموميتني للمراكز.
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الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار

 -551أدت القيود املتعلقة بجائحة كوفيد 19-في البداية
إلى تعطيل دروب تهريب املخدرات وسالسل إمداد السالئف
الكيميائية في أمريكا الشمالية .غير أن جتار املخدرات
سرعان ما اعتمدوا دروبا وأساليب بديلة .وأفيد في تقرير
ِّ
للمخدرات لعام  2021الصادر
استراتيجية املراقبة الدولية
عن وزارة خارجية الواليات املتحدة أن هناك زيادة في صنع
امليثامفيتامني وتهريبه وتعاطيه ،حيث ال تزال املكسيك تشكل

الفصل الثالث -حتليل الوضع

املصدر الرئيسي للهيروين وامليثامفيتامني في الواليات املتحدة،
وبلد العبور الرئيسي للكوكايني من أمريكا اجلنوبية ،ومصدرا
للفنتانيل ودربا لعبوره .وما زالت كندا مصدرا رئيسيا لتهريب
املخدرات االصطناعية والقنب و"اإلكستاسي" إلى الواليات
املتحدة .وأشارت وزارة الصحة الكندية إلى أن امليثامفيتامني
والكوكايني أصبحا ،منذ عام  ،2019أشيع مادتني تضبطهما
أجهزة إنفاذ القانون في كندا.
 -552وفي  24شباط/فبراير  ،2021أطلقت إدارة مكافحة
املخدرات في الواليات املتحدة مبادرة شاملة جديدة إلنفاذ
القانون والوقاية ُيطلق عليها اسم العملية  Engageللحد
من تعاطي املخدرات والوفيات الناجمة عن تناول اجلرعات
ُّ
املفرطة .وتسمح العملية للشعب امليدانية التابعة إلدارة
مكافحة املخدرات بالتركيز على أكبر مخاطر تتعلق باملخدرات
وما ينجم عنها من عنف في املناطق اجلغرافية املعنية.
وأعلنت إدارة مكافحة املخدرات عن مشروع كاسر األمواج
( )Wave Breakerفي نيسان/أبريل  2021الذي يهدف إلى
تعطيل التدفق غير املشروع للفنتانيل إلى الواليات املتحدة الذي
يقف وراء املعدالت املرتفعة غير املسبوقة للوفيات الناجتة
عن تناول اجلرعات املفرطةُ .ويتوقع أن يركز املشروع على
جهود االعتراض واإلنفاذ وعلى استهداف أنشطة املنظمات
اإلجرامية عبر الوطنية.
 -553وفي  24حزيران/يونيه  ،2021نشر مكتب األمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية وحكومة املكسيك تقرير الرصد
التقني الرابع عن زراعة خشخاش األفيون استنادا إلى دراسة
ُ
أجريت في الفترة بني متوز/يوليه  2018وحزيران/يونيه .2019
وأشارت الدراسة إلى أن املساحة املزروعة بخشخاش األفيون
في املكسيك خالل تلك الفترة كانت َّ
تقدر بنحو  21 500هكتار،
ً
مما يشكل انخفاضا بنسبة  23في املائة مقارنة بالفترة السابقة
ُ
في السنتني  .2018/2017وق ِّد َر متوسط غلة صمغ األفيون
على الصعيد الوطني بنحو  20,5كيلوغراما للهكتار؛ حيث
ُ
ف ِّسرت الزيادة بالتحسن الذي طرأ على تقنيات احلصاد وإدارة
ُ
ِّ
املحاصيل التي يستخدمها مزارعو خشخاش األفيون .وقد َر
اإلنتاج الوطني املحتمل من صمغ األفيون اجلاف بنحو 440
ً
طنا متريا ،أي بانخفاض نسبته  2في املائة مقارنة بفترة
الرصد السابقة .وكان تركيز املورفني في صمغ األفيون في
َّ
الفترة املبلغ عنها بواقع  17,6في املائة.
 -554وفي آذار/مارس  ،2021أصدر البرنامج العاملي
لالعتراض السريع للمواد اخلطرة (برنامج "غريدس") إخطارا
خاصا عبر نظام "آيونيكس" بشأن تهريب الزيالزين في أعقاب
تزايد االتصاالت املتضمنة هذا املؤثر النفساني اجلديد الذي ال
يخضع للمراقبة الدوليةُ .ويستخدم الزيالزين عادة في الطب
ِّ
مسكنة ُ
ومرخية للعضالت .ومع
البيطري كمهدئ ،وله خصائص
ذلك ،فقد طرأت مؤخرا زيادات في احلوادث املتعلقة بهذه
املادة .وفي عام  ،2020حددت دائرة حتليل املخدرات في
وزارة الصحة الكندية ،التي حتلل املخدرات غير املشروعة
املشتبه فيها التي ضبطتها أجهزة إنفاذ القانون الكندية198 ،
عينة حتتوي على الزيالزين ،منها  197عينة حتتوي أيضا
على الفنتانيل أو نظائره .وفي تشرين األول/أكتوبر ،2020
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أصدر مركز البحوث والتعليم في مجال االستدالل اجلنائي في
الواليات املتحدة حتذيرا بعد الكشف عن الزيالزين في حاالت
تنطوي على الفنتانيل أو الهيروين أو مزيج من االثنني .وقد
يزداد خطر اجلرعات املفرطة القاتلة مع استعمال املخدرات
املخلوطة بالزيالزين ،وخاصة جنبا إلى جنب مع املؤثرات
األفيونية ،وذلك بسبب زيادة آثار نقص التهوية الرئوية (تثبيط
التنفس) .وقد أظهر رصد الهيئة للشبكة املفتوحة أن الزيالزين
يجري تسويقه على اإلنترنت.
 -555وفي كانون الثاني/يناير  ،2021عقد برنامج "غريدس"
اجتماعا لفريق خبراء ملدة أربعة أيام بشأن االجتار باملؤثرات
األفيونية االصطناعية والفنتانيالت واملواد اخلطرة ذات الصلة
في نصف الكرة الغربي من خالل منصات التجارة اإللكترونية.
وغالبا ما يوجد البائعون عبر اإلنترنت على هذه املنصات
حيث يعرضون مواد خطرة ليس لها استعماالت مشروعة.
ولذلك ،ميكن أن يكون للمنصات تأثير كبير على منع
َّ
وسهل االجتماع احلوار
تسويق هذه املواد اخلطرة وحركتها.
اإلقليمي بني القطاعني العام واخلاص ،ورفع مستوى الوعي،
وتبادل املشاركون املمارسات اجليدة لزيادة تعزيز التعاون بني
القطاعات في املنطقة وأوصوا باتخاذ خطوات عملية لضمان
سالمة سالسل اإلمداد .وناقش أكثر من  40من احلكومات
وخبراء القطاع اخلاص االجتاهات اإلقليمية احلالية لالجتار
واآلثار املستمرة جلائحة كوفيد 19-عليها.
ْ
عامي  2020و ،2021ضبطت إدارة مكافحة
 -556وفي
املخدرات في الواليات املتحدة سالئف الفنتانيل ،مبا في
ذلك املواد -1بوك-4-بيبريدون و-4بيبريدون و-4( 4-APأنيلينو
بيبيريدين) (-Nفينيل بيبيريدين-4-أمني) ،أو ساعدت في
ضبطها .وقد توضح هذه املضبوطات أن املنظمات اإلجرامية
تستخدم سالئف أخرى تقع في أسفل سلسلة التركيب
ً
َ
الكيميائي ،بدال من السليفتني املباشرتني واملراقبتني على نطاق
واسع -4أنيلينو-N-فينيتيل بيبيريدين ( )ANPPو-Nفينيتيل-4-
بيبيريدون (.)NPP
 -557وفي الفترة من  1تشرين الثاني/نوفمبر  2020إلى
 30حزيران/يونيه  ،2021شارك موظفون من بلدان أمريكا
الشمالية في التدريب الذي تقوده الهيئة على األدوات
َّ
املصممة لتعزيز قدرة املوظفني على مكافحة االجتار
العملياتية
باملواد اخلطرة .وتشمل هذه األدوات منصة االتصاالت اآلمنة
"آيونيكس" وأداة الوصول إلى املعلومات االستخبارية لبرنامج
ُ
"غريدس" ،وهي أداة متقدمة للتحليالت البصرية أطلقت حديثا
تسمح بالتحديد السريع للدروب وطرائق العمل لدعم العمل
االستراتيجي والعملياتي ملوظفي إنفاذ القانون في اخلطوط
ُ
األمامية .كما ق ِّد َم تدريب متعمق على املناولة املأمونة للمؤثرات
األفيونية وغيرها من املواد اخلطرة.
َّ
انفك إنتاج القنب وتوافره على املستوى املحلي
 -558وما
يتزايدان في جميع أنحاء املنطقة .ووفقا ملا أفادت به إدارة
مكافحة املخدرات ،فإن معظم الواليات التي أباحت القنب
في الواليات املتحدة لم تضع حدودا لقوة مفعوله ،مما أدى
إلى زيادة مستويات مفعول القنب ومنتجات ركاز القنب املبيعة
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في تلك األسواق .كما أفاد املركز الوطني ألبحاث املنتجات
الطبيعية في جامعة ميسيسيبي بأن النسبة املئوية ملادة دلتا-
-9تتراهيدروكانابينول في عينات القنب الواردة من السوق غير
املشروعة واملقدمة من إدارة مكافحة املخدرات في الواليات
املتحدة كي يجري حتليلها ارتفعت من نحو  4في املائة إلى
 14في املائة خالل الفترة  .2019-1995وأفادت جلنة إصدار
األحكام في الواليات املتحدة بأن عدد املجرمني املحكوم عليهم
بتهمة االجتار بالقنب في محاكم الواليات املتحدة انخفض منذ
عام  2016بنسبة  67,3في املائة.
 -559ويتواصل تطور إنتاج القنب وتوزيعه وبيعه في كندا
بعد إباحة احلكومة استعمال هذه املادة ألغراض غير طبية في
تشرين األول/أكتوبر  2018وإباحة بيع منتجات القنب الصاحلة
لألكل في تشرين األول/أكتوبر  .2019ووفقا لدراسة أجرتها
ُ
هيئة اإلحصاء الكندية عن تعاطي القنب ونشرت في نيسان/
أبريل  ،2021أصبحت صناعة القنب في كندا اآلن أفضل
جتهيزا للتنافس مع السوق السوداء من حيث السعر ويسر
التأمني والتنوع .والبيانات املستخدمة في الدراسة مستمدة
من االستقصاء الوطني الشامل لعدة قطاعات بشأن القنب،
باستخدام استبيان قائم على اإلنترنت ،مما قد يكون له بعض
األثر على موثوقيتها .ووفقا لنتائج الدراسة االستقصائية ،أفاد
عدد أكبر من الكنديني بحصولهم على بعض حاجتهم من
القنب على األقل من مصادر قانونية أو من خالل زراعته،
وأفاد عدد أقل باعتمادهم على األصدقاء واألسرة أو مصادر
غير قانونية في عام  .2020وكان تعاطي القنب أعلى في
ً
أواخر عام  ،2020بنسبة  20في املائة ،مقارنة بالربع األول
من عام  ،2019حيث بلغ  17,5في املائة ،وبالربع األول من عام
 ،2018حيث سجل نسبة  14,0في املائة .وبلغت نسبة التعاطي
اليومي أو شبه اليومي  7,9في املائة في أواخر عام ،2020
بعد أن كانت  5,4في املائة في الربع األول من عام ،2018
مما يشير إلى أن النمو في التعاطي اليومي أو شبه اليومي
كان أعلى قليال من منو التعاطي على مدى األشهر الثالثة
ُ
ظهر البيانات أيضا أن النمو في التعاطي اليومي أو
املاضية .وت ِ
شبه اليومي في أوساط اإلناث ( 51في املائة) كان أعلى من
منو ذلك التعاطي في أوساط الذكور ( 33في املائة) ،مما أدى
إلى تضييق الفجوة بني اجلنسني خالل الفترة .2020-2018
 -560وشاركت كندا واملكسيك والواليات املتحدة في عملية
آفاق جديدة ( )New Horizonsالتي استهدفت الكشف عن
املصادر الرئيسية ونقاط إعادة التوزيع التي تشمل التابنتادول
والترامادول (لالطالع على مزيد من املعلومات ،انظر الفقرة
 352أعاله).

 -5الوقاية والعالج
 -561استمر تأثر أمريكا الشمالية بالتسارع في عدد
الوفيات الناجمة عن اجلرعات املفرطة في العامني 2020
و .2021ففي  17تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021أفادت مراكز
مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات املتحدة عن وقوع
عدد يقدر بـ  100 306حاالت وفاة بسبب تناول جرعات مفرطة

من املخدرات خالل فترة الـ  12شهرا املنتهية في نيسان/
أبريل  ،2021وهذا ميثل زيادة بنسبة  28,5في املائة مقارنة
بالوفيات التي بلغت  78 056حالة وفاة خالل الفترة نفسها من
العام السابق .أما العدد التقديري للوفيات الناجمة عن تناول
جرعات مفرطة من املؤثرات األفيونية فقد ارتفع إلى 75 673
حالة وفاة خالل الفترة نفسها من  56 064حالة وفاة في العام
السابق .وارتبطت غالبية تلك الوفيات الناجمة عن اجلرعات
املفرطة باملؤثرات األفيونية االصطناعية ،وبالفنتانيل املصنوع
على نحو غير مشروع في املقام األول ،وإن الحظت مراكز
مكافحة األمراض أيضا زيادة في أعداد الوفيات الناجمة
عن اجلرعات املفرطة التي تنطوي على منشطات نفسانية،
مثل امليثامفيتامني.
 -562وفي كانون األول/ديسمبر  ،2020واستجابة للزيادة
في اجلرعات املفرطة ،أصدرت مراكز مكافحة األمراض
ُ
برز احلاجة إلى أن تظل اخلدمات األساسية
توصيات ت ِ
متاحة لألشخاص املعرضني خلطر اجلرعات املفرطة .وعلى
أساس احلاجات املحلية ،تضمنت التوصيات دعوات إلى توسيع
نطاق توزيع واستعمال النالوكسون والتثقيف بشأن الوقاية من
اجلرعات املفرطة.
 -563وللمساعدة في التخفيف من االنخفاض املتعلق
بكوفيد 19-في سبل احلصول على العالج من تعاطي املخدرات،
دعم مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القوانني في
الواليات املتحدة تنظيم أكثر من  300دورة تدريبية عبر
اإلنترنت في عام  ،2020استفاد منها  15 000خبير طبي
وعالجي خارج الواليات املتحدة ،ودعم تقدمي املساعدة التقنية
لتحسني ووضع سياسات فعالة تهدف إلى احلد من تعاطي
املخدرات .كما انتهت إدارة مكافحة املخدرات من وضع تدابير
لتحسني إمكانية احلصول على العالج مبساعدة األدوية،
وال سيما في املناطق الريفية ،حيث قد يكون لدى املصابني
باضطرابات مرتبطة بتعاطي املؤثرات األفيونية خيارات عالج
محدودة .وفي  28حزيران /يونيه  ،2021نشرت إدارة مكافحة
املخدرات قاعدة جديدة بشأن شروط التسجيل في برامج
ُ
بطل هذه
العالج من املخدرات ذات العناصر املتنقلة .وت ِ
القاعدة شرط التسجيل املنفصل فيما يخص البرامج املتنقلة
َّ
للمسجلني املأذون لهم بصرف امليثادون
للعالج من املخدرات
لعالج االضطرابات املرتبطة بتعاطي املؤثرات األفيونية.
ُويفترض أن تساعد القاعدة اجلديدة على تيسير حصول
املجتمعات املحرومة واألفراد املسجونني على العالج وأن تفي
بأولويات سياسة الواليات املتحدة املتعلقة باملخدرات ،مثل
تعزيز اإلنصاف العرقي.
 -564وفي كانون الثاني/يناير  ،2021أعلنت وزارة الصحة
واخلدمات اإلنسانية في الواليات املتحدة عن مبادئ توجيهية
جديدة للممارسات اخلاصة بصرف البوبرينورفني لعالج
االضطرابات املرتبطة بتعاطي املؤثرات األفيونية من أجل
توسيع نطاق احلصول على العالج مبساعدة األدويةُ .ويعفى
األطباء املؤهلون من بعض املتطلبات االحتادية ملنح الشهادات
الالزمة لوصف البوبرينورفني لعالج االضطرابات املرتبطة
بتعاطي املؤثرات األفيونية .ودعمت الوزارة أيضا "مبادرة
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املساعدة على إنهاء اإلدمان لألجل الطويل" باستثمار  1,5بليون
دوالر في إجراء  500دراسة بحثية في جميع أنحاء الواليات
املتحدة بهدف حتديد أهداف عالجية جديدة فيما يتعلق بكل
من معاجلة األلم واالضطرابات املرتبطة بتعاطي املؤثرات
األفيونية ،واحلد من مخاطر تعاطي املؤثرات األفيونية من خالل
استراتيجيات غير دوائية ،وحتسني العالج من إدمان املؤثرات
األفيونية .وأطلقت الوزارة أيضا مشروعا بشأن معاجلة أزمة
املؤثرات األفيونية في مجتمعات امللونني ،لتحديد ودراسة مدى
انتشار وتأثير االضطرابات املرتبطة بتعاطي املخدرات ،مبا
في ذلك االضطرابات املرتبطة بتعاطي املؤثرات األفيونية ،في
أوساط األقليات السكانية العرقية واإلثنية واألطر السياساتية
واملمارسات والظروف املحيطة بعالج هؤالء السكان.
 -565وفي متوز/يوليه  ،2021نشر قادة من املعاهد الوطنية
للصحة مقاال حول اختيار اللغة املناسبة للحد من الوصم
وحتسني كيفية معاملة الناس .ولوحظ في املادة أن ما يقرب
من  90في املائة من األشخاص الذين يعانون من االضطرابات
املرتبطة بتعاطي املخدرات في الواليات املتحدة ال يتلقون
العالج أو قد يتلقون رعاية سريرية معيبة بسبب التحيزات
املتصلة بالوصم .وعلى غرار التحليل الذي أجرته الهيئة في
تقريرها السنوي لعام  ،2020يوضح املقال أن استخدام لغة
ومصطلحات دقيقة علميا تركز على جتربة املريض هو عنصر
رئيسي للحد من الوصم.
 -566وال تزال كندا تعاني من أزمة صحية عامة متفاقمة
تعزى إلى تناول جرعات مفرطة من املؤثرات األفيونية والوفيات
الناجتة عن ذلك .وكانت هناك  21 174حالة وفاة يظهر
أن سببها التسمم الناجم عن تعاطي املؤثرات األفيونية ما
بني كانون الثاني/يناير  2016وكانون األول /ديسمبر .2020
وأشارت حكومة كندا إلى أن الزيادة في تلك الوفيات منذ
بداية اجلائحة هي على األرجح نتيجة لتزايد اإلمدادات من
املخدرات السامة والعزلة والتوتر والقلق ولتوفر قدر محدود
من اخلدمات أو استعصائها على األشخاص الذين يتعاطون
املخدرات .كما ازداد تعاطي امليثامفيتامني واالجتار به في
كندا منذ عام  .2018وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى
كانون األول/ديسمبر  ،2020أفادت حكومة كندا بأن  47في
املائة من الوفيات الناجمة عن التسمم باملنشطات كانت
مرتبطة بامليثامفيتامني ،بعد أن كانت تلك النسبة  44في
املائة في عام  ،2019و 43في املائة في عام  .2018وثمة
شواغل إضافية بشأن اآلثار الكبيرة لتعاطي امليثامفيتامني على
الصحة والسالمة لدى بعض مجتمعات الشعوب األصلية في
جميع أنحاء البلد .وفي حزيران/يونيه  ،2021أصدرت وزارة
الصحة الكندية تقريرا عن تعاطي امليثامفيتامني ،أعربت فيه
عن قلقها إزاء زيادة تعاطي امليثامفيتامني واملخاطر التي تهدد
صحة وسالمة جميع املجتمعات املحلية في كندا.
 -567وأصدر املركز الكندي املعني بتعاطي املخدرات وإدمانها
خطته االستراتيجية للفترة  ،2026-2021بعنوان "التركيز على
املستقبل" .وتشمل األهداف االستراتيجية للمركز النهوض
باملعرفة عن طريق جتميع البحوث وتقدمي األدلة بشأن
ْ
أزمتي املؤثرات األفيونية
املسائل الرئيسية التي تهم كندا ،مثل
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وامليثامفيتامني ،واالضطرابات املرتبطة بتعاطي مواد متعددة،
واالضطرابات املتزامنة مثل العالقة بني تعاطي مواد اإلدمان
ُ
والصحة العقليةُ .ويتوقع أن تعنى بحوث املركز باآلثار أو
االجتاهات اخلاصة باملجاالت املتقاطعة واجلوانب اجلنسانية
والتنوع في تعاطي مواد اإلدمان .ووفقا للمركز ،ستبدأ إباحة
تعاطي القنب على مدى السنوات اخلمس املقبلة في التأثير
على أمناط االستهالك واملواقف جتاه العقار ،ومن املتوقع أن
يقدم أدلة ونصائح بشأن تعاطي القنب وآثاره على السكان.
 -568ووفقا للمركز الكندي املعني بتعاطي املخدرات وإدمانها،
حدث انخفاض كبير في توافر وقدرات خدمات العالج من
تعاطي مواد اإلدمان واحلد من ضرره في املرحلة املبكرة من
اجلائحة بسبب عمليات اإلغالق والقيود املفروضة على عدد
املتعاطني املسموح بهم في العيادات ومرافق املرضى الداخليني.
وأدى ذلك إلى عودة العديد من املتعاطني إلى تعاطي مواد
اإلدمان املنطوي على مخاطر أعلى أو االنخراط فيه ،وإلى
ازدياد فترات االنتظار للحصول على اخلدمات .وعلى الرغم
من أن تقدمي الرعاية لعالج تعاطي املخدرات َّ
حتول بسرعة إلى
املنصات اإللكترونية ،فإن توافرها لم يتوزع على نحو منصف،
ومن َّثم لم ميكنها أن ّ
تعوض متاما احلاجة إلى خيارات العالج
القائمة على احلضور الشخصي.
 -569وأشارت الدراسة االستقصائية للقنب لعام 2020
التي أجرتها وزارة الصحة الكندية إلى أن  54في املائة من
األشخاص الذين يتعاطون القنب أبلغوا عن تعاطيه ثالثة أيام
في الشهر أو أقل ،وأن  18في املائة أبلغوا عن تعاطي القنب
يوميا .ويختار أكثر من نصف الذين يتعاطون القنب احلصول
عليه من خالل مصدر قانوني ،حيث أبلغ  41في املائة منهم عن
تعاملهم مع متجر قانوني كمصدر معتاد ،وهو ما ميثل زيادة
ً
مقارنة بعام  .2019وكان جلائحة كوفيد 19-تأثير على تعاطي
القنب ،حيث استخدم ما نسبته  56في املائة نفس الكمية،
وما نسبته  22في املائة كمية أكبر ،وما نسبته  22في املائة
كمية أقل .وظل التدخني هو الطريقة األكثر شيوعا الستهالك
ً
القنب ،على الرغم من أنه انخفض مقارنة بعام  ،2019وازداد
تعاطي منتجات القنب الصاحلة لألكل.
 -570وفي كانون الثاني/يناير  ،2021أصدر املركز الكندي
املعني بتعاطي املخدرات وإدمانها التقرير الوطني ملؤشرات
العالج :بيانات الفترة  .2018-2016ووفقا للتقرير ،فإن القنب
والكوكايني كانا ،بعد الكحول ،املادتني األشيع إبالغا عنهما في
أوساط األفراد اخلاضعني للعالج .وأبلغ أكثر من نصف األفراد
الذين يلتمسون العالج عن مادتني من املواد اإلشكالية على
األقل ،مما يشير إلى ارتفاع معدل انتشار تعاطي املواد املتعددة.
 -571وكجزء من اجلهود التي تبذلها كندا للحد من العواقب
السلبية لتعاطي املخدرات ،فتح البلد  37موقعا لالستهالك
حتت اإلشراف منذ عام  ،2017حيث تلقت هذه املواقع أكثر
من  2,6مليون زيارة ُ
وعكست آثار أكثر من  22 000جرعة
مفرطة دون حالة وفاة واحدة .كما أصبح فحص املخدرات
نهجا أكثر استخداما في كندا نتيجة ألزمة اجلرعات املفرطة.
وفي  21نيسان/أبريل  ،2021أصدرت دائرة فحص املخدرات
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في تورونتو تقريرها السنوي لعام  ،2020الذي أشارت فيه
إلى أنه في عام  ،2020وهو أول عام كامل لتشغيل خدمتها،
ُ
فحصت  1 657عينة من عينات املخدرات .وخلص التقرير إلى
َّ
توقع أن الفنتانيل مثل  53في املائة من العينات املفحوصة،
ُ
وعرف أن نسبة  7في املائة منها مرتبط بجرعة مفرطة؛ وأن
نسبة  63في املائة من مواد الفنتانيل املتوقعة احتوت على
عقاقير ذات صلة بالبنزوديازيبني؛ وأن نسبة  31في املائة من
مواد الهيروين احتوت على الفنتانيل.
 -572وفي متوز/يوليه  ،2021أصدرت هيئة اإلحصاء الكندية
بيانات مستمدة من استقصائها اخلاص مبياه الصرف الصحي
لدى خمس مدن رئيسية أشارت إلى حدوث زيادة في استهالك
املخدرات منذ بداية جائحة كوفيد .19-ومن بني العقاقير التي
قيست في االستقصاء ،وعددها  14عقاراَّ ،
تبين أن مستويات
القنب والفنتانيل وامليثامفيتامني قد زادت زيادة كبيرة في مرحلة
مبكرة من اجلائحة .ومبعدل أعلى أربع مرات مما هو عليه في
أي مدينة أخرى مقيسة ،سجلت فانكوفر ،وهي عاصمة كولومبيا
البريطانية ،أعلى نسب الفنتانيل في مياه الصرف الصحي لديها.
وكانت نسب امليثامفيتامني في مياه الصرف الصحي هي األعلى
في إدمنتون ،عاصمة مقاطعة ألبرتا املجاورة ،حيث بلغ مقدار
امليثامفيتامني الداخل في املجاري لديها ضعف مثيله في فانكوفر
تقريبا .ووفقا لهيئة اإلحصاء الكندية ،فإن جمع العينات باستمرار
سيساعد على فهم املشهد املتغير الستهالك املخدرات في جميع
أنحاء كندا.
ُوبذلت جهود في الواليات املتحدة إلزالة إجراءات
-573
احلظر اجلنائي على مستوى الواليات ألدوات فحص املخدرات،
مثل شرائط اختبار الفنتانيل .وال توجد مثل هذه اإلجراءات
على املستوى االحتادي .وفي  17كانون األول/ديسمبر ،2020
أوصت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها بوضع برامج
لفحص املخدرات من أجل حتسني الكشف عن حاالت تفشي
اجلرعات املفرطة .وفي  7نيسان/أبريل  ،2021أعلنت مراكز
مكافحة األمراض وإدارة اخلدمات املتعلقة بتعاطي مواد اإلدمان
والصحة العقلية أنه ميكن استخدام األموال االحتادية لشراء
اختبارات الفنتانيل السريعة للمساعدة في احلد من االرتفاع
الكبير في الوفيات الناجمة عن تعاطي املخدرات بجرعات
مفرطة .وفي أيار/مايو  ،2021أباحت والية أريزونا استخدام
تلك الشرائط ،باعتبارها من منتجات اختبار العقاقير املخدرة،
ُ
إلى درجة أنها لم تعد تعتبر أدوات لتعاطي املخدرات .وفي
َّ
الشهر نفسه ،وقع حاكم والية أريزونا أيضا على مشروع قانون
مجلس الشيوخ رقم  1250الذي يبيح برامج تبادل اإلبر كجزء
من جهود الوالية لتشجيع األفراد الذين يتعاطون املخدرات
باحلقن على االلتحاق ببرامج العالج القائم على األدلة.
 -574وفي الواليات املتحدة ،مت التوصل إلى تسوية كبرى
بقيمة  26بليون دوالر في متوز/يوليه  2021في دعاوى قضائية
رفعتها نحو  4 000حكومة محلية ووالية ضد ثالثة من كبار
موزعي األدوية وواحد من أكبر مصنعي املؤثرات األفيونية
بسبب دورهم في خلق أزمة املؤثرات األفيونية في البلد .ومن
املقرر إنفاق معظم أموال التسوية على العالج والوقاية من
املؤثرات األفيونية .ومن املتوقع أيضا أن يتطلب االتفاق إجراء

تغييرات ملنع حدوث أزمة مؤثرات أفيونية مماثلة مرة أخرى،
وذلك بوسائل منها إنشاء هيئة مركزية مستقلة لتزويد املوزعني
واملنظمني على مستوى الواليات ببيانات عن وجهة املخدرات
ومدى توا تر نقلها .ومن املتوقع أن يقضي إنشاء تلك الهيئة
على املواضع املحجوبة في النظم احلالية التي يستخدمها
املوزعون ،وأن يساعد على الكشف عن الطلبات املشبوهة من
املؤثرات األفيونية املقدمة من الصيدليات.
 -575وقد نشر املعهد الوطني لشؤون تعاطي املخدرات في
الواليات املتحدة حتليال لسلوكيات املراهقني ومواقفهم فيما
يتعلق بتعاطي املخدرات في الواليات املتحدة ،يبني أن تعاطي
القنب في أوساط املراهقني لم يتغير تغيرا كبيرا خالل جائحة
كوفيد .19-وكان ذلك على الرغم من االنخفاض املُالحظ في
توافر القنب في أوساط الطالب .وخالل الفترة من شباط/
فبراير إلى منتصف آذار/مارس  ،2020انخفضت نسبة الطالب
الذين أبلغوا عن سهولة الوصول "إلى حد ما" أو "بشكل كبير"
بنسبة  17في املائة ،من  76في املائة في الربيع الذي سبق
اجلائحة إلى  59في املائة خالل اجلائحة .غير أن مستويات
التعاطي لم تتغير تغيرا كبيرا .وقبل انتشار اجلائحة ،قال 23
في املائة من الطالب إنهم تعاطوا القنب في األيام الثالثني
ً
املاضية ،مقارنة بنسبة  20في املائة خالل اجلائحة.
 -576وفي  24حزيران/يونيه  ،2021أصدرت وزارة الصحة
املكسيكية تقريرا عن الصحة العقلية واستهالك املؤثرات
النفسانية .ويتضمن التقرير االستنتاج بأن نحو  40في املائة من
متعاطي املخدرات الحظوا زيادة في االستهالك بسبب اإلجهاد
أو القلق أو العزلة .وإلى جانب الزيادة املقلقة في الطلب على
العالج من تعاطي املنشطات األمفيتامينية منذ عام ،2017
ارتبطت معظم الوفيات املتعلقة مبواد اإلدمان أيضا باملنشطات.
 -577وفيما يتعلق مبسألة كيفية تأثير جائحة كوفيد19-
على أمناط تعاطي املخدرات ،دعت جلنة البلدان األمريكية
ملكافحة تعاطي املخدرات املكسيك إلى املشاركة في الدراسة
التي أجريت في نصف الكرة بشأن أمناط استهالك املؤثرات
النفسانية وجائحة كوفيد .19-وشارك ما مجموعه 17 267
شخصا من واليات املكسيك ،وعددها  32والية ،منهم
 10 677امرأة ( 62في املائة) ،و 6 413رجال ( 37في املائة)،
و 177شخصا غير مصنفني حسب اجلنس ( 1في املائة).
وكان معظمهم ،ويبلغ متوسط عمرهم  40,9عاما ،من العاملني
َّ
( 78,1في املائة)؛ ومثل الطالب  14,7في املائة ،والعاطلون
عن العمل  4,4في املائة .وكان ذلك باإلجابة على استقصاء
طوعي عبر اإلنترنت من تصميم جلنة البلدان األمريكية
ملكافحة تعاطي املخدرات .وأشار املشاركون إلى أنهم تعاطوا،
في السنة السابقة ،مواد اإلدمان باملعدالت التالية :القنب
( 14,6في املائة) ،واملهدئات ( 12,6في املائة) ،واملؤثرات األفيونية
( 12في املائة) ،والكوكايني ( 11,8في املائة) ،وامليثامفيتامني
( 11,5في املائة) ،وكوكايني "الكراك" ( 11,4في املائة)،
و"اإلكستاسي" ( 11,4في املائة) ،واملستنشقات ( 11,3في
املائة) .وكان استهالك املهدئات واملؤثرات األفيونية أعلى
َّ
مما يبلغ عنه عادة في االستقصاءات الوطنية أو في الطلب
على العالج ،حيث تذكر كمواد منخفضة االنتشار .ومن بني
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املجيبني ،أفاد ما نسبته  59,9في املائة من متعاطي املخدرات
بأنهم توقفوا عن تعاطي املخدرات أثناء اجلائحة؛ غير أن ما
نسبته  33,1في املائة حافظوا على نفس معدل التعاطي ،وزاد
 3,1في املائة من معدل تعاطيهم .وفيما يخص من زادوا
من تعاطيهم للمخدرات غير املشروعة ،فقد كانت الزيادة
أساسا في استهالك القنب ( 10,6في املائة) واملهدئات
( 6,7في املائة) .وثمة جانب آخر بحثه االستقصاء وهو تصور
آثار املخدرات غير املشروعة .وفي هذا الصدد ،ال يزال
 13,1في املائة من املتعاطني يالحظون نفس األثر ،فيما يالحظ
ما نسبته  2,2في املائة تأثيرا أقوى ،وما نسبته  3,6في املائة
تأثيرا أقل قوة.
 -578وما فتئ مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
يعمل مع حكومة املكسيك لتحسني نوعية خدمات العالج من
االرتهان للمخدرات في املكسيك ،ووضع خريطة طريق العتماد
معايير العالج الدولية .كما أجرى املكتب استقصاء ألكثر من
 600مركز عالجي في جميع أنحاء املكسيك لوضع خريطة
للخدمات املتاحة حاليا .وفي إطار هذا املشروع ،شكلت
اللجنة الوطنية ملكافحة اإلدمان في املكسيك فريق عمل تقنيا
مسؤوال عن ضمان جودة خدمات العالج في جميع أنحاء البلد،
مبشاركة ممثلي أربع هيئات حكومية ومكتب األمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة
تعاطي املخدرات وخبراء دوليني.
 -579وبالنسبة للمكسيك ،كان األثر الرئيسي لكوفيد 19-على
خدمات العالج من تعاطي املخدرات هو انخفاض الطلب على
العالج في املرافق احلكومية وغير احلكومية على حد سواء
ً
مقارنة بسنة متوسطة .ومع االنخفاض الكبير في عدد حاالت
العالج من تعاطي املخدرات خالل عام  ،2020كان لتدابير
التباعد االجتماعي تأثير على احلصول على العالج بالنسبة إلى
من يحتاجونه .فعلى سبيل املثال ،في عام  ،2019عاجلت الشبكة
الوطنية  162 530شخصا من تعاطي املؤثرات النفسانية ،بينما
في عام  ،2020عولج  101 142شخصا .وجاء هذا االنخفاض
على الرغم من أن الوحدات احلكومية حافظت على نفس القدرة
َّ
فيما يتعلق بخدمات العالج ،ونفذت تدابير وقائية فيما يخص
كوفيد 19-وفقا إلشارات املرور الوبائية لكل والية.

أمريكا اجلنوبية
ُضبطت كميات أكبر من الكوكايني والسالئف الكيميائية في
عامي  2020و ،2021حيث زادت اجلماعات اإلجرامية املنظمة
أحجام الشحنات تعويضا للخسائر التي تكبدتها خالل األشهر
األولى من جائحة كوفيد.19-
أرست حكومة كولومبيا األساس القانوني الستئناف الرش اجلوي
للغليفوسات توخيا لتكثيف جهود القضاء على الكوكايني.
نظمت حكومات أكثر في املنطقة زراعة القنب وصنعه وجتارته
لألغراض الطبية والعلمية والصناعية.
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ُّ
التطورات الرئيسية

 -580ارتبط العديد من التطورات التي شهدتها أمريكا
اجلنوبية في السنة الثانية جلائحة كوفيد 19-بكيفية تأثر
اجلماعات اإلجرامية ومؤسسات إنفاذ القانون واألشخاص
الذين يتعاطون املخدرات بالقيود املفروضة على حركة
األشخاص والبضائع وبتشديد مراقبة احلدود نتيجة للجائحة.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن حالة الطوارئ الصحية ضخمت هيمنة
املنظمات اإلجرامية في بعض األقاليم ودورها كجهات توفر
خدمات أساسية لبعض السكان املهمشني ،مبا في ذلك من
خالل تنفيذها لتدابير الصحة العامة الرامية ملنع انتشار
الفيروس التي لم تتمكن السلطات احلكومية من إنفاذها.
كذلك فقد أدى إغالق املدارس أثناء اجلائحة إلى تفاقم خطر
جتنيد الشباب الفقراء من قبل املنظمات اإلجرامية وتوجههم
نحو األنشطة اإلجرامية ،مثل الزراعة غير املشروعة للمواد
اخلاضعة للمراقبة واالجتار بتلك املواد.
 -581وبعد انخفاض حاد شهدته أسعار أوراق وعجينة
الكوكا خالل األشهر األولى من اجلائحة ،حيث أعاقت
القيود املفروضة على احلركة وصول املشترين إلى مناطق
الزراعة ،انتعشت تلك األسعار في أواخر عام  2020وفي
عام  .2021وخالل األشهر األولى من اجلائحة ،سجلت
بوليفيا (دولة-املتعددة القوميات) وكولومبيا انخفاضا في
األسعار بنسبة  50-20في املائة .وفي كولومبيا ،بالنظر إلى
الصعوبات التي تواجه مشتري أوراق الكوكا في الوصول
إلى مناطق زراعتها ،شرع املزارعون في معاجلة تلك
األوراق أو استئجار خدمات معاجلتها لغرض إنتاج عجينة
الكوكا للمشترين في أسواق أخرى أو لبيعها في وقت
الحق ،جتنبا لتكبد اخلسائر .ومع رفع القيود املفروضة
على التنقل في املنطقة ،ازداد صنع الكوكايني واالجتار
به ،مما أدى إلى تزايد الطلب على السالئف الكيميائية.
ونظرا النخفاض التصنيع الكيميائي املشروع خالل اجلائحة،
وتلبية للطلب على الكوكايني ،اضطرت اجلماعات اإلجرامية
إلى االعتماد على اإلنتاج احلرفي للسالئف الكيميائية
للمحافظة على قدرتها التصنيعية .وبحلول نهاية عام ،2020
كانت سوق الكوكايني قد بدأت في االستقرار ،وأبلغت
السلطات في املنطقة عن ضبط كميات متزايدة من
هذا املخدر.
 -582واليوم ،تتمكن نسبة أكثر من  50في املائة من األسر
املعيشية في أمريكا الالتينية من الوصول إلى اإلنترنت،
وهذه زيادة كبيرة عما كان احلال عليه قبل  10سنوات،
عندما كانت النسبة  30في املائة .وتتزايد شعبية
اإلنترنت ،وال سيما الشبكة اخلفية ،لبيع وشراء املواد اخلاضعة
للمراقبة الدولية بصورة غير مشروعة .وقد عجلت جائحة
كوفيد 19 -بهذه العملية ،ألن الشراء عبر اإلنترنت باستخدام
وسائل التواصل االجتماعي أو الشبكة اخلفية والتوزيع
ُّ
والسعاة يسمح للمنظمات
بواسطة اخلدمات البريدية
اإلجرامية مبواصلة أنشطتها على الرغم من إجراءات
مراقبة احلدود والقيود املفروضة على احلركة نتيجة
للجائحة.
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 -583وأصبحت الدروب اجلوية والبحرية لتهريب املخدرات
أنسب البدائل للتحايل على القيود املفروضة على السفر
برا .ويتزايد استخدام املهربني للطائرات الصغيرة في نقل
الكوكايني بني بوليفيا (دولة-املتعددة القوميات) وباراغواي
والبرازيل وبيرو .ولوحظ أيضا في بلدان أخرى استخدام
الطائرات اخلاصة لنقل املخدرات داخل املنطقة وإلى أوروبا.
ويبدو ،باإلضافة إلى ذلك ،أن نظام املجاري املائية باراغواي-
بارانا ،الذي يتألف من  3 400كيلومتر من األنهار املتصلة
التي تربط األرجنتني وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبوليفيا
(دولة-املتعددة القوميات) باملحيط األطلسي ،قد تعزز كبوابة
لنقل الكوكايني املصنوع في بوليفيا (دولة-املتعددة القوميات)
وبيرو إلى أسواق الكوكايني الدولية عبر موانئ باراغواي
والبرازيل .ويشكل ذلك حتديا جديدا للسلطات التي اعتادت
على التصدي لنقل املخدرات من دولة بوليفيا املتعددة القوميات
ً
عن طريق الدروب اجلوية والبرية أساسا.
 -584وشهد العامان املاضيان زيادة في كثافة االجتار
باملخدرات اآلتية من أمريكا اجلنوبية إلى األسواق غير
املشروعة في أفريقيا وأوروبا .وأبلغ عن تزايد كميات
املخدرات القادمة من أمريكا اجلنوبية إلى أوروبا ،حيث
وسعت اجلماعات اإلجرامية في أمريكا اجلنوبية أسواقها،
إذ تسافر اآلن جماعات إجرامية متمركزة في أوروبا إلى
أمريكا اجلنوبية إلدارة شحنات املخدرات إلى أوروبا .وقد
ضبطت السلطات األوروبية في أواخر عام  2020وخالل عام
 ،2021كميات قياسية من املخدرات التي تصل في حاويات
شحنت من موانئ في أمريكا اجلنوبية .كما تصل أيضا كميات
متزايدة من الكوكايني من أمريكا اجلنوبية إلى أفريقيا،
التي أخذت متثل نقطة عبور متزايدة األهمية للمخدرات
املصنوعة في أمريكا اجلنوبية ،التي يعاد توجيهها فيما بعد
إلى أسواق املخدرات غير املشروعة في أوروبا وغيرها من
املناطق املجاورة.
 -585وكانت التقلبات في االجتار بالكوكايني وعجينة الكوكا
أقل وضوحا في بعض املناطق احلدودية ،حيث يبدو استمرار
نشاط االجتار بالبضائع واألشخاص فيها ،بل وحتى ازدياده.
وكانت كاتاتومبو ،وهي منطقة في كولومبيا تقع على حدود
هذا البلد مع جمهورية فنزويال البوليفارية ،واحدة من بضع
مناطق في كولومبيا حافظ فيها االجتار على استقراره طوال
فترة اجلائحة .وفي البرازيل ،ازدادت كمية الكوكايني املضبوط
بنسبة  38في املائة على احلدود مع بوليفيا (دولة-املتعددة
القوميات) وبيرو ،وفي أيار/مايو  ،2021قبض على احلدود
مع البرازيل على أعضاء من منظمة "برمييرو كوماندو دا
كابيتال" .وهي واحدة من أكبر اجلماعات اإلجرامية املنظمة
لالجتار باملخدرات في البرازيل.
 -586وأدى تزايد وجود جماعات مسلحة في املناطق
احلدودية في بعض البلدان إلى زيادة التوترات بني اجلماعات
اإلجرامية املنظمة وبني تلك اجلماعات والقوات العسكرية .وقد
أفادت حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية بأنها نفذت 2 371
عملية ملكافحة املخدرات و 27عملية عسكرية في واليات أبوري
وفالكون وغواريكو ومريدا وزوليا ،وذلك في األشهر األولى من

عام  .2021وأسفرت تلك العمليات عن ضبط أكثر من  18,5طنا
من املواد اخلاضعة للمراقبة و 71,9طنا من السالئف الكيميائية،
عالوة على تفكيك  29مختبرا غير مشروع وثمانية مهابط غير
مرخصة للطائرات .وفي آذار/مارس  ،2021شهدت منطقة أبوري
املتاخمة لكولومبيا اشتباكات متصاعدة بني القوات العسكرية
الفنزويلية واملنظمات اإلجرامية املمارسة ألنشطة غير مشروعة،
مثل االجتار باملخدرات .وفي كولومبيا ،أفاد مكتب األمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية باالجتاه السائد في السنوات اخلمس
املاضية نحو تركيز الزراعة غير املشروعة لشجيرات الكوكا على
امتداد املناطق احلدودية وفي املناطق اجلغرافية االستراتيجية
لالجتار بالكوكايني .وقد أعربت منظمات حقوق اإلنسان عن
قلقها جتاه انتهاكات حلقوق اإلنسان يحتمل أنها ارتكبت في
عمليات عسكرية في والية أبوري ،فوفقا ملعلومات مفوضية األمم
املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،اضطر أكثر من  5 800شخص
إلى الفرار إلى كولومبيا هربا من املواجهات املسلحة التي بدأت
في  21آذار/مارس .2021
 -587وفي تشرين األول/أكتوبر  ،2021اندلعت نزاعات في دولة
بوليفيا املتعددة القوميات بني مزارعي أوراق الكوكا وقوات األمن
بشأن السيطرة على سوق الكوكا الرئيسية في البلد ،املسماة
آديبكوكا ( ،)ACOCPEDAوتقع في الباز .وفي عام  ،2019مرت
نسبة  90في املائة من عائدات البيع املشروع ألوراق الكوكا ،أي
ما يعادل  173مليون دوالر ،عبر السوق .وفي السنوات األخيرة،
ً
كانت السوق محورا للنزاعات بني جماعتني من مزارعي الكوكا:
إحداهما تدعم احلكومة احلالية واألخرى من منطقة زراعة
تقليدية هي لوس يونغاس دي ال باز ،وهي منطقة يسود فيها
إحساس باإلهمال من احلكومة .وتصاعدت حدة التوتر في أيلول/
سبتمبر  ،2021عندما قامت اجلماعة الداعمة للحكومة بإبعاد
ممثلي اجلماعة املعارضة والسيطرة على املوقع .وبعد أسبوعني
ُّ
من االضطرابات ،اتفق على إجراء انتخابات لتحديد مجلس إدارة
جديد آلديبكوكا .وفي غضون ذلك ،افتتح املزارعون التقليديون
من لوس يونغاس دي ال باز سوقا جديدة ،في تشرين الثاني/
نوفمبر .2021
 -588وقد استجابت بلدان في أمريكا اجلنوبية للزيادات
األخيرة في االجتار باملخدرات بإنشاء وحدات خاصة
عسكرية أو إلنفاذ القانون أو لالستخبارات لغرض مكافحة
املخدرات .فعلى سبيل املثال ،استحدثت كولومبيا في شباط/
فبراير  2021قيادة التصدي لالجتار باملخدرات والتهديدات
عبر الوطنية ،وهي وحدة عسكرية جديدة تتألف من 7 000
من نخبة األفراد تستهدف االجتار باملخدرات واملنظمات اإلرهابية.
 -589وفي  30متوز/يوليه  ،2021افتتحت جمهورية فنزويال
البوليفارية مركز التحليل االستراتيجي ملكافحة املخدرات ،الذي
سيصوغ ويولد املعلومات الالزمة التخاذ قرارات رفيعة املستوى
بشأن مكافحة االجتار باملخدرات واجلرائم ذات الصلة .وأنشأت
البرازيل مركز متيز خلفض إمدادات املخدرات غير املشروعة،
بدعم من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنائي ،لكي يزود األمانة الوطنية لسياسات
املخدرات بالدراسات االستراتيجية وحتليالت االجتاهات املتعلقة
بإمدادات املخدرات غير املشروعة واجلرمية املنظمة عبر الوطنية
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وغير ذلك من املجاالت املثيرة للقلق ،وذلك توخيا لتحسني
السياسات العامة واتخاذ القرارات باالستناد إلى األدلة .واعتبارا
من متوز/يوليه  ،2021ونظرا ملوقع البرازيل في أسواق املخدرات
غير املشروعة اإلقليمية والعاملية ،سيقدم اخلبراء القائمون على
إدارة النظام املتكامل لرصد املحاصيل غير املشروعة مساعدة
تقنية للمركز بغية وضع منهجية لرصد األسعار في سوق املخدرات
غير املشروعة.
 -590وفي أيلول/سبتمبر  ،2021أعلنت حكومة البرازيل
عن إنشاء نظام فرعي لإلنذار السريع بشأن املخدرات،
استجابة لوجود املؤثرات النفسانية اجلديدة واملخدرات من
نوع "اإلكستاسي" في البلد .وقد ازداد وجود هذه املخدرات
ً
في البرازيل واملنطقة األوسع تدريجيا منذ عام  .2015وفي
ُ ِّ
الفترة بني عامي  2018و ،2020فكك في البلد عدد من
املختبرات التي تصنع "اإلكستاسي" .وقد أنشئ النظام الفرعي
لإلنذار السريع بشأن املخدرات بالتعاون مع األمانة الوطنية
لسياسات املخدرات ،ويسعى إلى إتاحة تنسيق مشترك بني
الوكاالت للتعرف السريع على املواد اجلديدة .ولدى أمريكا
اجلنوبية شبكة واسعة من النظم الوطنية لإلنذار املبكر بشأن
املخدرات (في األرجنتني وأوروغواي وشيلي وكولومبيا) تتعاون
عن طريق النظام اإلقليمي لإلنذار املبكر الذي أنشأته جلنة
البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات.
 -591وقد نظرت عدة حكومات في املنطقة في زراعة القنب
ألغراض طبية وعلمية كمصدر ممكن للتنمية االقتصادية،
حيث استحدثت أو نوقشت في كل من األرجنتني وأوروغواي
وباراغواي والبرازيل وبيرو وغيانا وكولومبيا تشريعات وأنظمة
وسياسات تسمح بزراعة القنب لألغراض الطبية والعلمية،
وكذلك لألغراض الصناعية .وعرضت حكومات بعض هذه
البلدان إرساء صناعة القنب املشروعة كخيار لالنتعاش
االقتصادي من جائحة كوفيد.19-

 -2التعاون اإلقليمي
 -592عقب االنخفاض األولي في األنشطة نتيجة للقيود
املتعلقة بجائحة كوفيد ،19-ركز التعاون اإلقليمي في أمريكا
اجلنوبية على تعزيز التآزر من أجل التحديد املشترك للتحديات
املتزايدة التي تفرضها اجلرمية املنظمة والتصدي لها .وفي
هذا الصدد ،وفي سياق الدورة العادية الثامنة والستني للجنة
البلدان األمريكية ملكافحة املخدرات ،في كانون األول/ديسمبر
 ،2020متت املوافقة على االستراتيجية اجلديدة ملكافحة
املخدرات في نصف الكرة الغربي وخطة عمل الفترة -2021
 .2025وللمزيد من املعلومات ،راجع الفقرة  491أعاله.
 -593وواصلت حملة "أوريون" البحرية الدولية ملكافحة
االجتار باملخدرات التي تقودها كولومبيا ،بدعم من أكثر من
 30بلدا في القارة األمريكية وأوروبا ،بذل جهودها ملكافحة
االجتار باملخدرات في منطقة البحر الكاريبي وفي منطقتي
املحيطني األطلسي والهادئ .وخالل مرحلتي احلملة السادسة
والسابعة ،اللتني نفذتا في الفترتني من  15أيلول/سبتمبر إلى
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 30تشرين األول/أكتوبر  ،2020ومن  15أيار/مايو إلى 30
حزيران/يونيه  2021على التوالي ،قدمت األرجنتني وإكوادور
وباراغواي والبرازيل وبيرو وشيلي وغيانا وكولومبيا دعما جويا
وبريا ملا اعتبر واحدة من أوسع العمليات املتعددة األطراف
العاملية ملكافحة االجتار باملخدرات .ونشرت نتائج عملية أوريون
السادسة في تشرين الثاني/نوفمبر  2020وشملت ضبط أكثر
من  90طنا من هيدروكلوريد الكوكايني ،و 18,6طنا من القنب،
و 33,2طنا من راتنج القنب ،و 3,5كيلوغرامات من الهيروين،
و 28كيلوغراما من األمفيتامينات ،و 110,6أطنان من السالئف
الكيميائية الصلبة ،وما يزيد عن  141 500لتر من السالئف
الكيميائية السائلة .وباإلضافة إلى ذلك ،صودرت  76سفينة
وخمس سفن غطاسة وسبع طائرات مع تفكيك  168مختبرا
سريا .ونتج عن عملية أوريون السابعة ضبط  116طنا من
هيدروكلوريد الكوكايني ،و 95طنا من القنب ،و 85طنا من
السالئف الكيميائية الصلبة ،و 215 700لتر من السالئف
الكيميائية السائلة ،و 237طنا من بذور الكوكا ،وطنني من
بذور القنب .وذلك باإلضافة إلى مصادرة ثالث سفن غطاسة
وخمس طائرات.
 -594وواصلت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات ،عن طريق
مشاريعها ،تقدمي الدعم للسلطات الوطنية املختصة في
املنطقة فيما يتعلق مبراقبة ورصد املواد اخلاضعة للمراقبة
ُّ
الدولية .ووفر مشروع التعلم التابع للهيئة ،في يومي  25و26
تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020تدريبا ملسؤولني من إكوادور
وبيرو وكولومبيا في مجال مراقبة املخدرات واإلبالغ عنها،
مبا في ذلك القنب واملواد املتصلة به .وتسجل موظفو مراقبة
املخدرات لدى السلطات الوطنية املختصة من  12بلدا
في أمريكا اجلنوبية ،وهي األرجنتني وإكوادور وأوروغواي
وباراغواي والبرازيل وبوليفيا (دولة-متعددة القوميات) وبيرو
وسورينام وشيلي وفنزويال (جمهورية-البوليفارية) وغيانا
وكولومبيا ،الستخدام منائط التعلم اإللكتروني التي يقدمها
مشروع التعلم التابع للهيئة .وتغطي هذه النمائط مواضيع
ِّ
املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف واإلطار الدولي ملراقبة
املخدرات ،وهي متاحة ملوظفي الهيئات الوطنية املختصة بدون
مقابل عند التسجيل .وحتث الهيئة جميع احلكومات على
تسجيل املوظفني املعنيني العاملني لدى سلطاتها الوطنية
ُّ
املختصة من أجل االستفادة من منائط التعلم اإللكتروني
ً
و تقدمي تعقيبات واقتراحات حول املجاالت التي تتطلب مزيدا
من التدريب.
 -595وفي إطار برنامج الهيئة العاملي لالعتراض السريع للمواد
اخلطرة (برنامج غريدس) ،عقد اجتماع لفريق خبراء استغرق أربعة
أيام في كانون الثاني/يناير  2021تناول موضوع االجتار باملؤثرات
األفيونية االصطناعية والفنتانيالت واملواد اخلطرة ذات الصلة
عبر منصات التجارة اإللكترونية في أمريكا الالتينية والكاريبي،
حيث يكثر في هذه املنصات وجود البائعني الذين يعرضون على
املستعملني املحتملني املؤثرات األفيونية االصطناعية والفنتانيالت
واملواد اخلطرة ذات الصلة التي ال يعرف لها استعمال مشروع.
ومن ثم فإن هذه املنصات ميكن أن تؤدي دورا هاما في منع
تسويق وحركة تلك املواد .وكان الغرض من االجتماع تيسير احلوار
اإلقليمي بني القطاعني العام واخلاص ،والتوعية وتبادل املعارف
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وأفضل املمارسات من أجل مواصلة تعزيز التعاون بني القطاعات
في املنطقة ،والتوصية باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ املزيد من
اإلجراءات في املستقبل لضمان مأمونية سالسل اإلمداد .وناقش
أكثر من  40خبيرا شاركوا في االجتماع من القطاعني العام
واخلاص اجتاهات االجتار اإلقليمية احلالية واآلثار املستمرة
جلائحة كوفيد 19-على االجتار باملؤثرات األفيونية االصطناعية
والفنتانيالت واملواد اخلطرة.
 -596وقدم برنامج غريدس أيضا حلقة تدريبية شبكية
إلى  147موظفا في مجال إنفاذ القانون الدولي والقوانني
التنظيمية من  14بلدا ناطقا باإلسبانية في شباط/
فبراير  )52(.2021واستهدفت احللقة التدريبية الشبكية
ُ
تزويد احلكومات مبعلومات عن الن ُهج العاملية للهيئة
وأدواتها التنفيذية التي تعزز قدرة املوظفني على مكافحة
االجتار باملؤثرات النفسانية اجلديدة ،واملؤثرات األفيونية
االصطناعية ،والسالئف ،وغيرها من املواد اخلطرة التي ال
تخضع حاليا للمراقبة الدولية.
ُ
واستهلت في حزيران/يونيه  2021املرحلة الثالثة من
-597
برنامج التعاون بني أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
واالحتاد األوروبي املعني بسياسات املخدرات (كوبوالد .)3
وسيركز البرنامج في هذه املرحلة على تيسير التعاون في
مختلف مجاالت سياسات املخدرات ،مبا في ذلك تقدمي
املساعدة التقنية والدعم إلصالح سياسات املخدرات مبا
يتماشى مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان واملساواة بني
اجلنسني والتنمية املستدامة والصحة العامة .وللمزيد من
املعلومات ،راجع الفقرة  495أعاله.
 -598وواصلت احلكومات أيضا تطبيق اتفاقات التعاون
الثنائية أو إبرام اتفاقات جديدة منها ،وال سيما االتفاقات
بني البلدان ذات احلدود املشتركة .وفي آذار/مارس ،2021
ومن خالل عملية "أليانزا  ،"24أبادت باراغواي والبرازيل
 490هكتارا من زراعة القنب وضبطت  14 670كيلوغراما
من القنب في محافظة أمامباي ،في باراغواي ،التي تشترك
في حدود مع البرازيل .ووقعت األرجنتني وباراغواي اتفاقا
للتعاون في متوز/يوليه  2021من أجل تنفيذ استراتيجيات
حتقيق تكميلية جديدة وتبادل أفضل املمارسات واخلبرات
بشأن كيفية التصدي لألعمال اإلجرامية املرتكبة فيما يتصل
باجلرمية املنظمة.

 -3التشريعات والسياسات
واإلجراءات الوطنية
 -599وافقت حكومة بيرو في كانون األول/ديسمبر 2020
على سياسة العشر سنوات الوطنية اجلديدة ملكافحة املخدرات.
ُ
وستشرف على تنفيذ السياسة اللجنة الوطنية للتنمية واحلياة
( )52شارك في احللقة التدريبية الشبكية موظفون معنيون مبراقبة
املخدرات وخبراء دوليون من األرجنتني وإسبانيا وأوروغواي وباراغواي وبنما
وفنزويال (جمهورية-البوليفارية)
وبيرو والسلفادور وشيلي وغواتيماال
ً
وكوستاريكا وكولومبيا واملكسيك ونيكاراغوا ،امتثاال لتدابير الوقاية من مرض
كوفيد.19-

مبنأى عن املخدرات .وتشمل مجاالت األولوية لهذه السياسة تعزيز
املؤسسات واجلوانب االجتماعية واالقتصادية ،واحلد من إنتاج
املخدرات واالجتار بها غير املشروعني في املناطق االستراتيجية،
وخفض تعاطي املخدرات في أوساط الفئات السكانية الضعيفة.

 -600وفي جمهورية فنزويال البوليفارية ،صدر في اجلريدة
الرسمية ،في شباط/فبراير  ،2021املرسوم رقم .4432
ومبوجبه ،أصبح املكتب الوطني ملكافحة املخدرات الهيئة
الوطنية املشرفة على مكافحة املخدرات .وستصمم هذه الهيئة
اجلديدة وتنفذ السياسات واالستراتيجيات العامة ملكافحة
االجتار باملخدرات وتعاطيها بصورة غير مشروعة .ويشكل
املرسوم جزءا من عملية إصالح قانون البلد األساسي بشأن
املخدرات لعام  ،2010الذي استهل في عام  2019لتوسيع
نطاق اإلجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون والسلطات
املختصة املعنية باملخدرات في ضوء التغيرات واالجتاهات
اجلديدة في األنشطة املتعلقة باملخدرات .ويتوقع اإلصالح
إنشاء قيادة خاصة للتصدي لالجتار باملخدرات في املناطق
التي حتتلها اجلماعات اإلجرامية املنظمة.
 -601وفي باراغوايُ ،حدثت قائمة املؤثرات والسالئف
الكيميائية اخلاضعة للمراقبة ،وذلك مبوجب املرسوم رقم 5282
الصادر في أيار/مايو  .2021وفي حزيران/يونيه  ،2021دخل
حيز النفاذ القرار  2021/114الصادر عن مديرية اإلشراف
على مرافق اإلصحاح ،وهو يحدد متطلبات وإجراءات التسجيل
وإعادة التسجيل لدى املديرية املعنية باملؤسسات املتعاملة باملواد
الكيميائية اخلاضعة للمراقبة .وفي سياق جائحة كوفيد،19-
صدر القرار  2021/111 SGلغرض حتديد متطلبات وشروط
إصدار التراخيص الطارئة لألدوية ذات الصلة ،مبا في ذلك
األدوية التي حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة الدولية.
 -602واتخذت كل من بوليفيا (دولة-املتعددة القوميات)
وكولومبيا إجراءات لتكثيف جهودهما ملكافحة الزراعة غير
املشروعة لشجيرة الكوكا .وإثر اجتماع بني رئيسي كولومبيا
والواليات املتحدة ،استؤنفت في آذار/مارس  2020املناقشات
بشأن استخدام الرش اجلوي لتعزيز جهود القضاء على
املحاصيل .وصدر في كولومبيا في نيسان/أبريل 2021
املرسوم رقم  ،380الذي يحدد أساس االمتثال ملقتضيات
وقيود القضاء على زراعة شجيرة الكوكا غير املشروعة عن
طريق الرش اجلوي للغليفوسات ،في حالة موافقة املجلس
الوطني لشؤون املخدرات على مواصلة تلك األنشطة .وكانت
كولومبيا قد علقت الرش اجلوي في عام  2015عقب حكم
أصدرته املحكمة الدستورية استند إلى النتائج التي توصلت
إليها منظمة الصحة العاملية باحتمال كون مادة غليفوسات
مسرطنة للبشر ولها أيضا تأثير سلبي على البيئة.
 -603وفي دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،نشرت في
نيسان/أبريل  2021استراتيجية مكافحة االجتار باملواد
اخلاضعة للمراقبة والسيطرة على توسع زراعة محاصيل
الكوكا للفترة  .2025-2021والغاية من هذه االستراتيجية
هو احلد من االجتار باملخدرات من خالل الرصد الفعال
ألمناط االجتار ،والتخفيض املستمر للزراعة املشروعة وغير
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املشروعة لشجيرة الكوكا ،والوقاية الشاملة من تعاطي
املخدرات ،وإضفاء الطابع اإلقليمي على اجلهود الدولية في
إطار املسؤولية العامة واملشتركة .باإلضافة إلى ذلك ،عدلت
دولة بوليفيا املتعددة القوميات الهياكل األساسية ملؤسساتها
املعنية مبكافحة املخدرات ،القائمة منذ أكثر من  20عاما .وفي
 6كانون الثاني/يناير  ،2021اعتمد القانون رقم  ،1358الذي
أنشئ مبوجبه مجلس السياسات الشاملة بشأن القضاء على
االجتار باملواد اخلاضعة للمراقبة وفائض الكوكا والوقاية من
تعاطي املخدرات .وهذا املجلس هو أعلى سلطة معنية باعتماد
ورصد وتقييم سياسة مكافحة االجتار باملخدرات ،وفائض
الكوكا والوقاية من تعاطي املخدرات.
 -604وفي حزيران/يونيه  ،2021قدمت أوروغواي
استراتيجيتها الوطنية ملكافحة املخدرات للفترة ،2025–2021
وتتألف من خمسة عناصر هي( :أ) تعزيز املؤسسات؛
(ب) الصحة املتكاملة؛ (ج) تدابير تنظيم ومراقبة السوق؛
(د) العدالة والتعايش؛ (ه) العالقات الدولية والتعاون.
وفي ضوء تطور سوق القنب املشروع في املنطقة وحتسني
القوانني والسياسات ذات الصلة ،تتوخى االستراتيجية إنتاج
القنب الطبي والصناعي كوسيلة لدعم البحوث العلمية
وأسواق القنب املحلية والدولية .ووفقا لذلكُ ،عدل في متوز/
يوليه  2021املرسوم رقم  2015/046بشأن تنظيم إنتاج القنب
وتسويقه لألغراض الطبية والعلمية .ويرمي املرسوم اجلديد إلى
تيسير التسجيل واإلجراءات فيما يتعلق بتصدير مواد القنب
اخلام واملنتجات القائمة على القنب التي تتسم بطبيعة مؤثرة
ً
ً
نفسانيا وغير مؤثرة نفسانيا .وأصبح ممكنا اآلن للمعهد الوطني
لتنظيم ومراقبة القنب أن يصدر مباشرة أذون تصدير مواد
القنب اخلام.
 -605واتخذت حكومات أخرى في املنطقة في األشهر
األخيرة خطوات مماثلة لالنضمام إلى أسواق القنب اإلقليمية
والدولية .ففي متوز/يوليه  ،2021عدلت كولومبيا املرسوم رقم
 613لعام  2017بشأن االنتفاع اآلمن واملستنير من االستخدام
الطبي والعلمي للقنب .ويرفع املرسوم اجلديد احلظر املفروض
على تصدير أزهار القنب املجففة لألغراض العالجية ويضمن
حتسني االنتفاع باألدوية القائمة على القنب.
 -606وفي باراغواي ،أذن لثالث شركات باستيراد بذور
القنب ألغراض الزراعة واإلنتاج الصناعي .وفي حزيران/
يونيه  ،2021افتتحت األمانة الوطنية ملكافحة املخدرات مختبرا
جنائيا ومركزا لألدلة اجلنائية ملواصلة دراسة استخدامات
ّ
القنب الصناعية والطبية.
 -607وفي األرجنتني ،وقعت وزارة الصحة ومعهد البذور
الوطني في نيسان/أبريل  2021القرار  ،2021/5الذي يجيز
تسجيل اجلبلة الوراثية للقنب األصلي في سجل األصناف،
بغية ضمان احلصول داخل البلد على بذور جيدة النوعية
ومعروفة األصل .وفي حزيران/يونيه  ،2021قدمت احلكومة
مشروع قانون مكمل للقانون رقم  27350بشأن استعمال القنب
ألغراض طبية .ويركز مشروع القانون على وضع إطار قانوني
ملشاريع القنب الطبي وعلى دعم ظهور سوق صناعية للقنب ،مع
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إيالء اهتمام خاص لدور املنشآت التجارية الصغيرة واملتوسطة
احلجم .وهو ينص أيضا على إنشاء وكالة وطنية لتنظيم شؤون
القنب ،على نحو ما تقتضيه املادة  28من االتفاقية الوحيدة
للمخدرات لسنة  1961بصيغتها املعدلة.
 -608وفي حزيران/يونيه  ،2021وافقت جلنة خاصة تابعة
ملجلس النواب في البرازيل على مشروع القانون ،2015/399
الذي سيجيز تسويق األدوية القائمة على القنب في البلد.
وسوف يلزم أن يعتمد مجلس الشيوخ االحتادي مشروع القانون
وأن يوقع عليه الرئيس قبل أن يدخل حيز النفاذ .ويتوقع أن
يتيح هذا القانون حصول املرضى على األدوية القائمة على
القنب بصورة أكثر اقتصادا وأفضل تيسرا .وحتى اآلن ،اقتصرت
رخص االستيراد التي أصدرتها وكالة التنظيم الرقابي الصحي
البرازيلية على عدد محدود فقط من األدوية القائمة على القنب.
 -609وفي متوز/يوليه  ،2021أعلن رئيس غيانا أن احلكومة
ستضع إطارا تشريعيا لزراعة القنب لألغراض الصناعية
بهدف توليد ميزات اقتصادية للبلد .وجاء اإلعالن بعد أن
ُ
قدم في  28كانون الثاني/يناير  2021عدد من التعديالت
على قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية في البلد بغية
تخفيف األحكام الصادرة بشأن حيازة كميات صغيرة من القنب،
بهدف خفض عدد السجناء .ومبوجب تلك التعديالتُ ،
سيلزم
املدانون بحيازة ما يقل عن  15غراما من القنب بحضور
جلسات املشورة ،وسيتعني على األشخاص الذين يعثر لديهم
على كميات تتراوح بني  15و 30غراما أداء خدمة مجتمعية
باإلضافة إلى تلقي املشورة اإللزامية.
 -610واعتمدت بيرو ،في  15متوز/يوليه  ،2021القانون
ّ
املعدل للقانون رقم  30681بشأن استعمال القنب
رقم 6532
ومشتقاته لألغراض الطبية والعالجية .ويجيز القانون اجلديد
جلمعيات املرضى أن تتسجل في سجل القنب الرسمي ،مما
يسمح لتلك اجلمعيات بزراعة القنب وبتجهيز ونقل وتخزين
القنب ومشتقاته لألغراض الطبية.
ً
َّ
 -611وتؤكد الهيئة مجددا أن السماح لألفراد بزراعة القنب
ألغراض طبية ال َّ
يتسق مع اتفاقية سنة  1961بصيغتها
َّ
املعدلة ،ألنه يزيد من مخاطر تسريبه ،ضمن أمور أخرى.
َّ
كما َّأن السماح لألفراد بزراعة القنب الستعماله ألغراض
طبية ال يتيح للحكومات ممارسة دورها اإلشرافي على إنتاج
َّ
القنب وصنعه واستيراده وتصديره وتوزيعه وجتارته واستعماله
وحيازته ،وال على وضع تقديرات للكميات املطلوبة لالستعمال
الطبي أو تقدمي املعلومات اإلحصائية املناسبة في هذا الشأن
أو تنفيذ أحكام املادتني  23و 28من اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املعدلة.

-4

الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار

 -612في عام  ،2019بلغت نسبة الكوكايني املضبوط في
القارة األمريكية  83في املائة من جملة الكوكايني املضبوط
في جميع أنحاء العالم ،وكان ألمريكا اجلنوبية احلصة األكبر.
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وفي الفترة بني عامي  2018و ،2019زادت كمية الكوكايني
املضبوط في املنطقة بنسبة  5في املائةُ ،
وربطت تلك الزيادة
بكل من زيادة صناعة الكوكايني غير املشروعة وتكثيف أنشطة
إنفاذ القانون .وأبلغت البرازيل وبيرو وبوليفيا (دولة-املتعددة
القوميات) وكولومبيا عن زيادات في كميات الكوكايني املضبوطة
بني عامي  2018و.2019
 -613وعلى الرغم من االنخفاض الكبير في مساحة
زراعة الكوكا غير املشروعة في كولومبيا منذ عام ،2017
فإن صناعة الكوكايني على صعيد العالم تضاعفت منذ عام
 2014لتبلغ أعلى مستوى لها على اإلطالق في عام ،2019
مبا قدر بنحو  1 784طنا .وفي حني أبلغت كولومبيا عن
تقلص املساحة املزروعة بشجيرات الكوكا ،فإن البيانات الواردة
من بوليفيا (دولة–املتعددة القوميات) وبيرو تشير إلى زيادة
تلك املساحة.
 -614وواصلت كولومبيا اإلبالغ عن انخفاض مساحة زراعة
شجيرة الكوكا ،حيث أبلغت عن انخفاض بنسبة  7في املائة،
من  154 000هكتار في عام  2019إلى  143 000هكتار في
عام  .2020ومقارنة مع الزيادة التاريخية التي بلغتها في عام
 ،2017تقلصت هذه املساحة بنسبة  16,3في املائة .وقد
تكون اجلهود املكثفة التي بذلتها احلكومة للقضاء على هذه
الزراعة أحد أسباب انخفاض املساحة املزروعة .إذ أفادت في
عام  ،2020بالقضاء يدويا على  100 000هكتار ،ومن مجموع
املساحة املستهدفة التي حددت إلبادتها وتبلغ  130 000هكتار،
ُ
أبيد  38 000هكتار حتى متوز/يوليه  .2021وفيما يتعلق بأثر
جهود اإلبادة ،فإن  14في املائة فقط من مساحة املناطق
التي جتري فيها التدخالت أصبحت خالية من الزراعة غير
املشروعة .وقد ُيفهم ذلك بأنه دليل آخر على ضرورة اقتران
جهود االستئصال باستثمارات مكافئة في مجاالت األمن
وتعزيز سبل العيش واملؤسسات .وقد أحرزت برامج إبدال
املحاصيل غير املشروعة تقدما بطيئا منذ توقيع اتفاق السالم
في كولومبيا؛ وأبلغت  60في املائة من البلديات عن انخفاض
في الزراعة غير املشروعة ،في حني أبلغت بقية البلديات،
ونسبتها  40في املائة ،عن زيادة في هذه الزراعةُ .
وحددت في
عام  2021منطقتان محصورتان جديدتان من مناطق اإلنتاج.
 -615وعقب االجتاه الذي لوحظ في العام السابق ،ارتفعت
إمكانية إنتاج هيدروكلوريد الكوكايني في كولومبيا بنسبة
 8في املائة ،حيث بلغت  1 228طنا في عام  ،2020وذلك
نتيجة لزيادة مردود القلويد للهكتار الواحد وحتسن القدرة
على استخالص القلويدات من األوراق وحتويلها إلى عجينة
الكوكا ،التي تتحول فيما بعد إلى هيدروكلوريد كوكايني.
وارتفع إنتاج هيدروكلوريد الكوكايني السنوي لكل هكتار من
األراضي املنتجة من  6,5كيلوغرامات للهكتار الواحد في عام
 2016إلى  7,9كيلوغرامات للهكتار في عام  .2020وميكن
ُ
أن تعزى هذه الزيادة إلى عوامل عديدة ،مبا في ذلك
حتسن تقنيات االستخالص ،وتوسع حجم املختبرات ،وتوافر
أوسع للمواد الكيميائية واملوارد البشرية .وازدادت كميات
هيدروكلوريد الكوكايني وأوراق الكوكا املضبوطة في كولومبيا
في عام  ،2020حيث ضبط  472طنا من هيدروكلوريد

الكوكايني و 527طنا من أوراق الكوكا ،وهو ما ميثل زيادات
بنسبة  17في املائة و 9في املائة على التوالي مقارنة
بعام .2019
 -616وتشهد املساحة اإلجمالية التي تزرع فيها شجيرة
ً
ً
الكوكا على نحو غير مشروع في بيرو تزايدا مطردا .وأشارت
البيانات الصادرة عن حكومة بيرو في تشرين الثاني/نوفمبر
 2020إلى أن مجموع مساحات الزراعة غير املشروعة بلغ
 49 000هكتار في عام  2017وارتفع إلى  53 134هكتارا
في عام  ،2018ثم وصل إلى  54 644هكتارا في عام .2019
وأظهرت بيانات إضافية أصدرتها احلكومة في تشرين األول/
أكتوبر  2021زيادة كبيرة في عام  ،2020عندما بلغت مساحات
ً
الزراعة غير املشروعة  61 777هكتارا .وهذا ميثل زيادة بنسبة
 13في املائة بالنسبة للسنة املاضية .ومثلما هو احلال مع
بلدان أخرى في املنطقة ،ميكن تفسير هذه الزيادة بعوامل
متعددة ،تشمل وقف جهود اإلبادة أثناء جائحة كوفيد،19-
والنزوح املتزايد إلى املناطق الريفية مع تدهور األوضاع
االجتماعية واالقتصادية في املدن ،وعدم االستقرار السياسي.
ً
وخالفا لتقريري رصد املحاصيل غير املشروعة لبوليفيا
(دولة-متعددة القوميات) وكولومبيا ،اللذين يعدهما املكتب
املعني باملخدرات واجلرمية بالتعاون مع احلكومات الوطنية،
تعد احلكومة التقارير املتعلقة برصد املحاصيل غير املشروعة
في بيرو؛ ولذلك لم يكن املكتب في وضع يسمح له بالتحقق
من صحة البيانات التي قدمتها حكومة بيرو .وتكرر الهيئة
توصيتها بأن تستأنف بيرو ،على غرار ما تقوم به بوليفيا
(دولة-املتعددة القوميات) وكولومبيا ،الدراسات وتقارير الرصد
بشأن األقاليم املتأثرة باملحاصيل غير املشروعة ،التي يعدها
املكتب ويصادق عليها بالكامل .ومن شأن ذلك أن يتيح
واف بني هذه البلدان األندية ،باإلضافة
إجراء رصد مقارن
ٍ
إلى كفالة دعم اجلهود التي تبذلها حكومة بيرو في مكافحة
االجتار باملخدرات.
 -617وتشير البيانات الصادرة عن حكومة بيرو في تشرين
األول/أكتوبر  2021إلى زيادة في تقديرات القدرة اإلنتاجية
لورقة الكوكا في البلد ،التي تأخذ في االرتفاع منذ عام .2016
وفي عام  ،2020بلغ إجمالي اإلنتاج املقدر من ورقة الكوكا في
ً
بيرو  146 359طنا ،بزيادة قدرها  10,5في املائة مقارنة بالعام
ً
السابق ،عندما بلغ اإلجمالي املبلغ عنه  132 436طنا .وكانت
نسبة  8في املائة من اإلجمالي املبلغ عنه لعام  2020لالستخدام
التقليدي ،في حني اعتبر الباقي لالستخدام غير املشروع .وال
يزال وادي أنهار أبورمياك وإيني ومانتارو هو املنطقة التي
حتتوي على أكبر مساحة إجمالية مزروعة وأكبر طاقة إنتاجية.
 -618وأبلغت دولة بوليفيا املتعددة القوميات عن حدوث
زيادة بنسبة  15في املائة في مساحة زراعة شجيرة الكوكا،
وذلك من  25 500هكتار في عام  2019إلى  29 400هكتار
في عام  .2020ومبوجب القانون ،ميكن زراعة مساحة تصل
إلى  22 000هكتار من شجيرة الكوكا في البالد .وترتبط
األسباب الرئيسية لهذه الزيادة بعدم استقرار الوضع السياسي
في السنوات املاضية وبجائحة كوفيد ،19-التي أبطأت جهود
اإلبادة في املناطق غير املرخصة وخفضت الترشيد في مناطق
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اإلنتاج املرخصة )53(.وفي عام  ،2019بلغت مساحة األراضي
التي أبيدت فيها شجيرات الكوكا املزروعة  9 205هكتارات،
لكن هذا الرقم انخفض في عام  ،2020حيث لم تتجاوز مساحة
الزراعة اخلاضعة لإلبادة  2 177هكتارا .وقد علقت أنشطة
اإلبادة بني نيسان/أبريل وحزيران/يونيه .2020
 -619وانخفضت في دولة بوليفيا املتعددة القوميات كمية
أوراق الكوكا وسعرها في السوق املشروعة بنسبة  19في
املائة و 22في املائة على التوالي في الفترة من عام  2019إلى
عام  ،2020حيث أدت القيود املفروضة على التنقل وإغالق
األسواق املرخصة أثناء اإلغالق الوطني الشامل لغرض
احتواء جائحة كوفيد 19-إلى تراكم أوراق الكوكا وفائض في
الكميات املعروضة منها ،مما سبب انخفاض سعرها في السوق
املشروعة .ولم يتأثر إنتاج أوراق الكوكا خالل األشهر األولى
من اجلائحة .ووفقا للمعلومات الواردة في تقرير املكتب املعني
باملخدرات واجلرمية عن رصد محصول الكوكا لعام  ،2020فإن
القيود املفروضة على احلركة منحت املنتجني فرصة لتخصيص
وقت أكبر لرعاية محاصيلهم وإدارتها.
 -620ووفقا للمعلومات التي أوردها املكتب في إطار برنامج
مراقبة احلاويات ،فإن إكوادور وبنما والبرازيل وكولومبيا هي
بلدان املنشأ الرئيسية للكوكايني العابر إلى أمريكا الشمالية
وأوروبا .واستجابة جلائحة كوفيد ،19-صبت اجلماعات
اإلجرامية املنظمة تركيزها على البرازيل من أجل نقل
الكوكايني إلى أوروبا ،وذلك بدال من االعتماد على الدروب
املعتادة لنقله في منطقة املحيط الهادئ والبحر الكاريبي،
بهدف جتنب عمليات املراقبة املتزايدة .وفي شباط/فبراير
 ،2021اعترضت السلطات البرازيلية ،بالتعاون مع سلطات
البرتغال واململكة املتحدة والواليات املتحدة ،قاربا متجها إلى
أوروبا يحمل طنني من الكوكايني .ويبدو أيضا أن البرازيل
متثل بلد املغادرة الرئيسي للشحنات املتجهة إلى أفريقيا ،وذلك
بالنظر إلى بنيتها التحتية التجارية وصالتها اللغوية ببعض
البلدان األفريقية .وقد ضبطت البحرية الفرنسية في آذار/
مارس  2021ستة أطنان من الكوكايني على منت سفينة من
البرازيل في املياه الدولية بالقرب من كوت ديفوار.
 -621وتعكس البيانات الواردة من باراغواي أيضا
زيادة في كميات الكوكايني املهرب والعابر من البلد في
طريقه إلى أوروبا ،ففي شباط/فبراير  ،2021وصلت أكبر
كمية من الكوكايني املضبوط في أوروبا ( 16طنا) إلى
هامبورغ في أملانيا ،في حاويات شحنت من باراغواي .وتفيد
معلومات أن اجلماعات اإلجرامية املنظمة أخذت ّ
تهرب كميات
أكبر من املخدرات في كل شحنة لكي تعوض عن أعمالها
التجارية املفقودة خالل جائحة كوفيد .19-وباملثل ،ضبطت
الشرطة الوطنية في باراغواي ثاني أكبر كمية تضبط على
اإلطالق في البلد في متوز/يوليه  ،2021عندما ُضبط 3 415
كيلوغراما من الكوكايني في مستودع بالقرب من احلدود
مع األرجنتني.
( ) 53يشير مصطلح "الترشيد" إلى عملية القضاء على زراعة شجيرة الكوكا
التي تتجاوز احلد املتفق عليه لكل أسرة في مناطق زراعة شجيرة الكوكا في
دولة بوليفيا املتعددة القوميات.
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 -622وأبلغت إكوادور عن ضبط كميات متزايدة من املواد
اخلاضعة للمراقبة .وفي عام  ،2020ارتفعت هذه الكميات إلى
مستويات قياسية في البلد ،حيث ضبط  128,2طنا من املواد
اخلاضعة للمراقبة ،أي بزيادة قدرها  56في املائة مقارنة
بالسنة السابقة .ويبدو أن عام  2021قد يشهد اجتاها مماثال؛
ففي األشهر األولى منه ،صادرت السلطات اإلكوادورية أكثر
من  35طنا من املواد اخلاضعة للمراقبة .وميثل البلد نقطة
عبور رئيسية للكوكايني املتجه إلى األسواق الدولية ،وال سيما
أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا .وفي الفترة بني  1و 4نيسان/
أبريل  ،2021وفي إطار عملية أوديسيا األولى في إكوادور،
ضبط أكثر من  4أطنان من الكوكايني املتوجه إلى األسواق
الدولية غير املشروعة .وفي آب/أغسطس  ،2021أبلغت
سلطات إنفاذ القانون عن ضبط  9,4أطنان من الكوكايني
في مدينة غواياكيل ،وهي من أكبر الكميات التي ضبطت في
البلد حتى اآلن .ويبدو باإلضافة إلى ذلك أن كميات متزايدة
من الكوكايني قد شحنت من إكوادور إلى بلدان أفريقية؛ ففي
كانون الثاني/يناير  ،2021ضبطت السلطات في غامبيا ثالثة
أطنان من الكوكايني في حاوية شحنت من ميناء غواياكيل.
 -623وأبلغت بيرو عن ضبط كميات متزايدة من السالئف
الكيميائية املستخدمة في صنع الكوكايني .ففي شباط/فبراير
 ،2021ضبطت الشرطة الوطنية  100طن من السالئف ،وفي آذار/
مارس  ،2021ضبط  40طنا كانت بحوزة جماعة إجرامية منظمة
تزود مهربي املخدرات في وادي أنهار أبورمياك وإيني ومانتارو،
التي متثل املنطقة الرئيسية لزراعة شجيرة الكوكا في البلد.
 -624ولوحظت زيادة في كمية الكوكايني املشحون عبر
موانئ في غيانا ،وهو ما اتضح من ضبط  11,5طنا من
الكوكايني الذي بلغ بلجيكا من غيانا في تشرين الثاني/نوفمبر
ُ .2020ويظن أن تشديد صرامة تدابير مكافحة املخدرات
في البرازيل وفنزويال (جمهورية-البوليفارية) قد تكون حفزت
املهربني العاملني في هذين البلدين على االستفادة من احلدود
ً
األيسر عبورا مع غيانا لشحن املخدرات إلى األسواق الدولية.
ُ
 -625وفي دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،كشف عن موقع
ّ
مختبر يصنع  100كيلوغرام من الكوكايني في اليوم ،على
احلدود مع باراغواي ،ومت تفكيكه في آذار/مارس .2021
ووفقا للبيانات املستقاة من التقرير عن تدمير وحرق املخدرات
املضبوطة الذي قدمه املكتب في عام  ،2020فإن مختبرات
ومصانع الكوكايني غير املشروعة التي مت تفكيكها في ذلك
العام تركزت في مقاطعات بيني وكوشابامبا وسانتا كروز،
وهي املناطق التي لوحظت فيها عام  2020زيادة في زراعة
شجيرة الكوكا.
 -626وفي نيسان/أبريل  ،2021فككت سلطات إنفاذ القانون
في كولومبيا مختبرا غير مشروع في مقاطعة نارينيو ،املتاخمة
إلكوادور .وكان املختبر قادرا على صنع  4أطنان من الكوكايني
شهريا ،وتبني األدلة أن املخدرات املصنعة كانت موجهة
إلى الكارتالت املكسيكية ،التي ُيعرف أنها عززت مواقعها
استراتيجيا على امتداد مختلف دروب االجتار في كولومبيا

  86تقرير الهيئة العامة ملراقبة املخدرات 2021

لكي تتحكم في زراعة شجيرة الكوكا وتهريب الكوكايني إلى
األسواق الدولية.
 -627ووفقا لتقرير املخدرات العاملي  ،2021شكلت حصة
أمريكا اجلنوبية  34في املائة من مضبوطات عشبة القنب على
صعيد العالم في عام  .2019ويصعب إجراء تقدير ملساحة
زراعة القنب غير املشروعة في املنطقة بالنظر لغياب أنشطة
رصد املحاصيل غير املشروعة .مع ذلك ،فإن حتليال ملختلف
املؤشرات في الفترة  2019-2010يشير إلى أن باراغواي
والبرازيل وكولومبيا كانت مسؤولة عن حجم كبير من زراعة
ً
القنب غير املشروعة .وإضافة إلى ذلك ،كثيرا ما ُحددت
باراغواي وكولومبيا كبلدي منشأ وعبور للمضبوطات املبلغ عنها
في بلدان أخرى.
 -628وأسفرت العمليات التي نفذتها قوات األمن األرجنتينية
عن ضبط أكثر من  12طنا من القنب في غضون أسبوعني
خالل عام  .2021وقد دخل معظم القنب املضبوط إلى البلد
عبر حدوده مع باراغواي والبرازيل .وفي أيار/مايو ،2021
صادرت قوات الدرك الوطني في األرجنتني أكثر من ثالثة
أطنان من القنب كانت قد نقلت برا عبر إيغوازو ،على احلدود
مع البرازيل.
 -629وفي تطور جديد ،أبلغت البرازيل عن زيادة في كمية
راتنج القنب املضبوط .ففي حزيران /يونيه  ،2021اعترضت
شرطة البرازيل االحتادية ،بدعم من السلطات في فرنسا وجزر
فرجن البريطانية ،قاربا شراعيا قادما من البرتغال وعلى متنه
 4,3أطنان من راتنج القنب ،وكانت هذه أكبر عملية نفذتها
السلطات البرازيلية حتى اآلن ملصادرة هذه املادةُ .وينتج راتنج
القنب غالبا في شمال أفريقيا ،ويتسم بفاعلية تأثيره النفساني
التي تفوق لفاعلية عشبة القنب ويباع بأسعار أعلىُ .ويقال إن
جتار املخدرات املقيمني في البرازيل وشمال أفريقيا يتبادلون
الكوكايني وراتنج القنب ،مستفيدين من فرق األسعار التي تباع
بها تلك املخدرات على جانبي املحيط األطلسي .وفي كانون
الثاني/يناير  ،2021اعترضت في البرازيل وكولومبيا شحنتان
كبيرتان من الكوكايني كانتا متجهتني إلى املغرب ،بلغ وزنهما
 460كيلوغراما و 1 539كيلوغراما على التوالي.
 -630وأبلغت البرازيل أيضا عن زيادة في كميات العقاقير
املضبوطة من نوع "اإلكستاسي" .وقد تزايد الصنع املحلي غير
املشروع لهذه املواد منذ عام  ،2018وفي كانون األول/ديسمبر
 ،2020بدأت عملية "باد تريب" ملقاومة هذا االجتاه .ووفقا
ألحدث تقرير للمكتب عن املخدرات االصطناعية واملؤثرات
النفسانية اجلديدةُ ،ضبطت بني عامي  2015و 2019أكبر
كميات "اإلكستاسي" في البرازيل ،تليها األرجنتني وشيلي.
وتنتج العقاقير من نوع "اإلكستاسي" أساسا في أوروبا وتصل
إلى املنطقة عن طريق اخلدمات البريدية.
 -631ووفقا لبيانات املكتب األخيرة ،ازداد في املنطقة وجود
املؤثرات النفسانية اجلديدة التي تباع حتت اسم مخدرات
أخرى .وفي عام  ،2019أبلغت األرجنتني وشيلي وكولومبيا

عن مضبوطات ملادة تباع باعتبارها مادة -4برومو-2,5-ثنائي
ميثوكسي فينيثيالمني ( ،)B-C2واملعروفة محليا أيضا باسم
"كوكايينا روسادا" ،أو "الكوكايني الوردي" ،والتي حتتوي غالبا
على مقادير ضئيلة من الفنتانيل والكيتامني وطائفة من
املؤثرات النفسانية اجلديدة .وفي حني ما زالت كميات املادة
املضبوطة في األرجنتني وكولومبيا صغيرة نسبيا ،فإن وجود
الفنتانيل في هذه املخدرات أمر غير مألوف في املنطقة وهو
جدير بأن يحصل على اهتمام السلطات.
 -632وارتفعت كمية الكيتامني املضبوطة في أمريكا الالتينية
والكاريبي من  60كيلوغراما في عام  2015إلى  319كيلوغراما
في عام  ،2019وأبلغت األرجنتني وشيلي عن أكبر الكميات
املضبوطة سنويا.

 -5الوقاية والعالج
 -633ما زال الكوكايني والقنب ميثالن أكثر املواد انتشارا
في أوساط األشخاص الذين يتعاطون املخدرات في أمريكا
اجلنوبية .ووفقا للبيانات الواردة في تقرير املخدرات العاملي
ُ ،2021يقدر أن ما يقارب ثالثة ماليني من األشخاص الذين
تتراوح أعمارهم بني  15و 64عاما في املنطقة كانوا يتعاطون
الكوكايني في العام السابق لعام  .2019وبعد االجتاه الذي
ساد في السنوات املاضية ،أبلغ عن اجتاهات مختلطة بشأن
هذا االستهالك .فبينما تضاعف تعاطي الكوكايني على ما
يبدو في األرجنتني خالل الفترة  ،2017-2010أبلغت دولة
بوليفيا املتعددة القوميات عن انخفاضات كبيرة في انتشار
الكوكايني منذ عام  .2012والنمط املوحد في املنطقة هو أن
أعلى معدالت االنتشار للعام السابق تسجل لدى الذكور الذين
تتراوح أعمارهم بني  16و 24عاما.
 -634وفي حني يكثر وجود عشبة القنب في السوق غير
املشروعة في املنطقة ،فإن معدل انتشار تعاطي القنب في
أمريكا اجلنوبية في العام السابق ،وهو  3,5في املائة ،يقل فيما
يبدو عن املتوسط العاملي .وبينما تضاعف تقريبا االستعمال
في األرجنتني وشيلي بني عامي  2008و ،2018أبلغت كل من
بوليفيا (دولة-املتعددة القوميات) وكولومبيا عن اجتاه مستقر
مبستوى أدنى .ومع ذلك ،فإن غياب البيانات املتسقة ُي ِّ
صعب
إعداد تقديرات أكثر دقة.
 -635وفي أوروغواي ،حيث أجيز قانونيا استعمال القنب
ألغراض غير طبية في عام  ،2013يجري جمع بيانات
االستهالك ورصدها على أساس منتظم .وفي متوز/يوليه
 ،2021كان هناك أكثر من  63 589شخصا مسجال للوصول
إلى سوق القنب املنظمة في البلد .ومن بني هؤالء ،تسجل
 45 500شخص عن طريق الصيدليات املسجلة ،وتسجل
 12 694شخصا لغرض الزراعة املنزلية ،و 5 395شخصا عن
طريق العضوية في نوادي القنب .وميثل الرقم اإلجمالي زيادة
بنسبة  19في املائة بالنسبة لشباط/فبراير  .2020غير أن
العدد اإلجمالي ملتعاطي القنب الذين يحصلون على املخدر من
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سوق القنب املنظمة ال يزال منخفضا نسبيا مقارنة مبجموع
عدد األشخاص الذي يتعاطون القنب ألغراض غير طبية .ووفقا
لبيانات عام  ،2018وهي آخر البيانات املتاحة وقت كتابة هذا
التقرير ،أبلغ  259 000شخص عن تناولهم القنب مرة واحدة
على األقل في األشهر االثني عشر املاضية .وفي محاولة ملنع
املستهلكني من اللجوء إلى السوق غير املشروعة ،التي ال تزال
موجودة في البلد ،تعتزم احلكومة السماح بزراعة صنف من
القنب يحتوي على مستويات أعلى من التتراهيدروكانابينول.
وقد وجدت دراسة استقصائية أجريت في البلد في عام 2019
أن عدد األشخاص الذين كانوا يتعاطون القنب على أساس
يومي أو شبه يومي يقدر ب  25 500شخص ،ومنهم  16في
املائة يظهرون عالمات اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان.
 -636وتود الهيئة أن توجه انتباه جميع احلكومات إلى أن
التدابير التي تسمح باالستعمال غير الطبي للقنب تتعارض
مع أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات ،وال سيما الفقرة
(ج) من املادة  ،4واملادة  36من اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املعدلة ،والفقرة ( 1أ) من املادة  3من اتفاقية سنة .1988
 -637وفي حني يوجد انتشار محدود نسبيا للمؤثرات
النفسانية اجلديدة في أمريكا اجلنوبية ،حيث ال متثل هذه
املخدرات سوى حصة ضئيلة في أسواق املنطقة ،يبدو أن
تعاطيها ميكن أن يتوسع ويشيع بني فئات سكانية معينة.
فعلى سبيل املثال ،يبدو تعاطي مواد من نوع "اإلكستاسي" في
املنطقة أكثر وضوحا في البلدان التي يرتفع فيها متوسط دخل
الفرد ،وانتشارها أعلى بني الرجال منه لدى النساء .وتبعث
على القلق بوجه خاص معدالت تعاطيها بني الشباب ،وخاصة
في املدارس الثانوية واجلامعات.

 -638ووفقا للبيانات املستقاة من تقرير املخدرات العاملي
 ،2021فقد شهدت األرجنتني وأوروغواي وشيلي زيادة
في تعاطي "اإلكستاسي" في أوساط سكانها الراشدين في
السنوات العشر املاضية .ومع ذلك ،أبلغ عن اجتاه معاكس
في كولومبيا ،مع انخفاض التعاطي بني عامي  2008و.2019
وتشير البيانات املستمدة من نظام اإلنذار املبكر بشأن املؤثرات
النفسانية اجلديدة التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية
أن استهالك أشكال جديدة من الكيتامني باالقتران مع مواد
أخرى آخذ في االزدياد في األرجنتني وكولومبيا.
 -639ويعد معدل انتشار إساءة استعمال املؤثرات األفيونية
املوصوفة طبيا في املنطقة من أدنى معدالت االنتشار في
العالم .ويتبني من مشروع نفذته جلنة البلدان األمريكية ملكافحة
تعاطي املخدرات يعالج موضوع تعاطي املؤثرات النفسانية
اجلديدة ،وكذلك تعاطي الهيروين والفنتانيل ومؤثرات أفيونية
أخرى في األرجنتني وأوروغواي وبيرو ،أن استعمال املؤثرات
األفيونية يشيع بني أوساط العاملني في القطاع الصحي أكثر
من غيرهم .وفي بيرو ،ميكن ربط انخفاض مستوى استهالك
املؤثرات األفيونية وغيرها من املؤثرات النفسانية بغياب الوعي
واملعرفة بشأن هذه املواد لدى السكان عموما .وفي أوروغواي،
يرتفع معدل انتشار تعاطي املؤثرات األفيونية لدى الفئات
السكانية الضعيفة وقد يرتبط باستعمال عجينة الكوكا .وثمة
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نتيجة أخرى مت التوصل إليها وهي عدم توفر برامج متخصصة
لعالج األشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي املؤثرات
األفيونية .وفي العادة ال تختلف العالجات املقدمة لهؤالء
املرضى عن تلك العالجات التي تقدم لعالج االضطرابات
املرتبطة بتعاطي املؤثرات النفسانية األخرى .وال يزال املرضى
الذين يعانون من حاالت مزمنة ،مثل السرطان ،واملرضى الذين
يعانون من ألم شديد ،يحصلون بشكل محدود على أدوية
معاجلة األلم والرعاية امللطفة .وتوافر أدوية تخفيف األلم التي
حتتوي على املواد اخلاضعة للمراقبة في أمريكا اجلنوبية يقل
عن نسبة واحد في املائة من توافرها في أمريكا الشمالية.
 -640وفي أمريكا اجلنوبية ،مثلها مثل مناطق أخرى ،يصعب
حتديد مستويات كافية من املسكنات األفيونية دون قياس
ِّ
موثوق لالحتياجات الطبية املتعلقة بالرعاية امللطفة وغيرها من
احلاالت الصحية .وتظهر البيانات التي أبلغت عنها احلكومات
ً
ً
في املنطقة حتسنا عاما في توافر املؤثرات األفيونية اخلاضعة
للمراقبة خالل السنوات األخيرة .واستهالك املؤثرات األفيونية
في معاجلة األلم آخذ في االزدياد منذ عام 2017؛ غير أن
توافرها يظل أقل بكثير من املتوسط الذي تبلغ عنه املناطق
اإلقليمية التي تسجل مستويات دخل أعلى .ومن ناحية أخرى،
ميثل حتديد مستويات استهالك املؤثرات العقلية لألغراض
ً
الطبية ألمريكا اجلنوبية حتديا ،فعلى مدى عدة سنوات مضت،
لم يقدم سوى ما يقرب من نصف بلدان املنطقة بيانات
استهالك فيما يخص أي مادة من املؤثرات العقلية .وميكن
االطالع على املزيد من التفاصيل واملعلومات في املنشورات
التقنية الصادرة عن الهيئة بشأن العقاقير املخدرة واملؤثرات
العقلية .وتشير الهيئة إلى عدم كفاية ما هو متوفر من
العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية في بعض بلدان املنطقة،
وتؤكد أهمية ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية
والوصول إليها على نحو كاف لألغراض الطبية .وينبغي أن
ً
ً
تولي املنطقة اإلقليمية اهتماما خاصا لتوافرها في املناطق
الريفية وللفئات السكانية الضعيفة.
 -641وترصد املنظمات اإلقليمية املعلومات املتعلقة بتعاطي
املخدرات وإمكانية الوصول إلى مرافق العالج .وتفتقر املنطقة
عموما إلى مرافق لعالج املرضى ،وال سيما في املناطق الريفية.
ففي البرازيل ،وهي أكبر أسواق الكوكايني في املنطقة ،وحيث
بلغ معدل انتشار تعاطي الكوكايني في العام السابق واحد في
املائة بني السكان الذين تراوحت أعمارهم بني  15و 64عاما
في عام  ،2016ما زال عدد البرامج املتاحة غير متناسب مع
حجم السكان املتضررين.
 -642وفي أيلول/سبتمبر  ،2019طلب مجلس حقوق اإلنسان
من الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي أن يعد دراسة عن
نتائج سياسات املخدرات .ووجد الفريق العامل أن انتهاكات
جسيمة حلقوق اإلنسان قد ارتكبت في مراكز خاصة لعالج
تعاطي املخدرات في عدة بلدان في أمريكا اجلنوبية (األرجنتني
والبرازيل وشيلي وكولومبيا) .وذكر الفريق العامل أنه "كما هو
احلال في مراكز االحتجاز اإلجباري للمخدرات التي تديرها
الدولة ،ينصب التركيز في معظم املراكز اخلاصة للعالج من
تعاطي املخدرات على االمتناع عن املخدرات ،وعادة ما يكون
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ً
ً
العالج القائم على األدلة ضئيال أو معدوما،A/HRC/47/40(".
الفقرة  .)94وفي عام  ،2019وافقت حكومة البرازيل على إلزام
األشخاص الذين يتعاطون املخدرات بالعالج في املستشفيات،
وفي متوز /يوليه  ،2020أجيز لدور العالج ،التي يكثر اعتمادها
ُّ
على أسلوب االمتناع عن التعاطي والن ُهج غير املستندة لألدلة،
تقدمي املعاجلة للمراهقني.
ً
 -643وحتيط الهيئة علما بتوصية الفريق العامل املعني
باالحتجاز التعسفي بإغالق مراكز االحتجاز اإلجباري للمخدرات
التي تديرها الدولة دون تأخير ،وتعديل التشريعات والسياسات
واملمارسات بحيث يكون كل عالج الضطرابات تعاطي املخدرات
ً
ً
ً
ً
قائما على األدلة ،وطوعيا بحتا ،وقائما على املوافقة املستنيرة
ً
( ،A/HRC/47/40الفقرة ( 126ه) و(ز)) .وتشير الهيئة أيضا
إلى تقرير املقرر اخلاص املعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى
ُ
مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،الذي قدم إلى
مجلس حقوق اإلنسان في دورته الرابعة واألربعني املعقودة من
 30حزيران/يونيه إلى  17متوز/يوليه .)A/HRC/44/48( 2020
َ
وتثني الهيئة عن استخدام مراكز االحتجاز اإلجباري إلعادة
تأهيل األشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي املخدرات
وتهيب باحلكومات في املنطقة أن تنفذ خدمات عالجية
طوعية قائمة على األدلة مع إيالء االحترام الواجب حلقوق
ً
اإلنسان املكفولة للمرضى ،وفقا للمعايير الدولية للعالج من
االضطرابات املتعلقة بتعاطي املخدرات ،الصادرة عن املكتب
املعني باملخدرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية ،ولقراري
جلنة املخدرات  1/46و.4/59
 -644وحترز بعض احلكومات تقدما في حتسني خدمات
العالج والوقاية املقدمة للمرضى .ففي جمهورية فنزويال
البوليفارية ،ينص املرسوم رقم  4432لعام  2021بشأن
إصالح القانون األساسي للمخدرات على إنشاء مراكز إعادة
التأهيل لتقدمي الدعم والتوجيه لألشخاص الذين يعانون من
االضطرابات املرتبطة بتعاطي املخدرات .وفي دولة بوليفيا
املتعددة القومياتُ ،جعلت الوقاية دعامة لالستراتيجية اجلديدة
ملكافحة املخدرات للفترة  ،2025-2021واتخذت إجراءات إليجاد
نهج فعالة حلماية الشباب واألطفال من تعاطي املخدرات.

بعض احلكومات التكيف مع القيود وواصلت تقدمي اخلدمات
ملن هم بحاجة إليها .ونفذت في األرجنتني جلسات عالجية
عن طريق منصات مؤمترات الفيديو ،ونشرت إكوادور بروتوكوال
لضمان استمرار وصول املرضى إلى مرافق العالج مع احلفاظ
على تدابير وأنظمة السالمة.
 -647وتسلم الهيئة باجلهود التي تبذلها البلدان في سبيل
معاجلة املسائل املتصلة بالوقاية والعالج في املنطقة .بيد
أن الركود االقتصادي والتوترات االجتماعية والسياسية التي
تعانيها املنطقة نتيجة جلائحة كوفيد 19-تعوق تلك اجلهود.
وقد تتسبب الصعوبات االقتصادية وغيرها من املشاكل
االجتماعية في زيادة معدالت تعاطي مواد اإلدمان في املنطقة.
وفي الوقت نفسه ،فإن ارتفاع مستويات البطالة ،إلى جانب
انخفاض مستويات التعليم ،قد يدفع الشباب إلى اجلرمية
واألنشطة غير املشروعة ،مما يزيد من احتمال تعرضهم
لالستعمال غير املشروع للمواد اخلاضعة للمراقبة.

دال -آسيا
شرق آسيا وجنوب شرقها
تواجه منطقة شرق آسيا وجنوب شرقها حتديا رئيسيا وهو
استمرار صنع املخدرات االصطناعية واالجتار بها واستعمالها
بصورة غير مشروعة .ولوحظت ،بصفة خاصة ،زيادات في صنع
الكيتامني واالجتار به ،ووجد أن بعض أقراص "اإلكستاسي"
حتتوي على مستويات مرتفعة من مادة ميثيلني ديوكسي
ميثامفيتامني (مادة  ،)MDMAكما لوحظ ظهور عدة مخدرات
اصطناعية جديدة شديدة املفعول ،األمر الذي يفرض حتديات
خطيرة للصحة العامة.
منذ األول من متوز/يوليه  ،2021بدأت الصني في مراقبة
شبائه القنبني االصطناعية باستخدام التعريف العام لهذه
املواد .وباتباع هذا األسلوب ملراقبة فئات املواد ،الذي يعرف
أيضا باسم "النهج العام" ،تتمكن البلدان من مراقبة عدد كبير
من املواد في نفس الوقت واحد دون حاجة لتسمية كل منها
منفردة في إطار التشريعات .ويتيح هذا النهج أيضا توقع القيام
بعمليات أخرى ملراقبة املواد اجلديدة التي قد تظهر فيما بعد.
وكانت الصني قد استهلت في عام  2019تنفيذ عمليات مماثلة
ملراقبة املواد املرتبطة بالفنتانيل.

 -645وفي عام  ،2021نفذت باراغواي وبيرو وبوليفيا
(دولة-املتعددة القوميات) عددا من أنشطة بناء القدرات
للعاملني الصحيني واملهنيني العاملني في مجال العالج .وفي
بيرو ،ركز التدريب أيضا على االحتياجات املحددة للنساء
ومجتمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري
الهوية اجلنسانية وأحرار الهوية اجلنسانية وحاملي صفات
اجلنسني .وبدعم من املكتب املعني باملخدرات واجلرمية،
تبادل االختصاصيون من إكوادور وبيرو املمارسات اجليدة،
وعقدت ندوة شبكية إقليمية الختصاصيني من إكوادور وبنما
وبيرو وكولومبيا ،ناقشوا فيها منوذجا لعالج أسري قائم
على األدلة.

-1

 -646وقد أضافت القيود املتعلقة بكوفيد 19-حتديا آخر
أمام تنفيذ سياسات الوقاية والعالج .ومع ذلك ،استطاعت

 -648أبدت اجلماعات اإلجرامية املنظمة عبر الوطنية
املنخرطة في صنع املخدرات غير املشروعة واالجتار بها

التطورات الرئيسية
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قدرتها على التنويع والتكيف ،وذلك على الرغم من القيود
ُ
املرتبطة بجائحة كوفيد 19-التي فرضت في معظم فترة عامي
 2020و ،2021وحافظ صنع امليثامفيتامني واالجتار به وإساءة
استعماله بصورة غير مشروعة على وجوده القوي الظاهر
في املنطقة.
 -649وبينما ظل نقاء امليثامفيتامني املتاح في السوق غير
املشروعة في بلدان املنطقة مستقرا ،فإن فائض العرض أبقى
أسعاره منخفضة مبستويات قياسية وساهم في توافره ،األمر
الذي قد يسبب تزايد الطلب عليه وتعاطيه في املنطقة ،وذلك
وفقا ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .وظل
ً
امليثامفيتامني ُيصنع غالبا في والية شان ،في ميامنار .ولكن
وفقا ملا يورده املكتب ،تشير دالئل متنامية إلى تزايد استهداف
كمبوديا بالصنع غير املشروع الواسع النطاق لهذه املادة.
 -650واستمر في شرق آسيا وجنوب شرقها ظهور
األقراص التي يحتمل أن تكون ضارة من املؤثرات النفسانية
اجلديدة و"اإلكستاسي" مبحتوياتها املرتفعة من مادة امليثيلني
ُ
ديوكسي ميثامفيتامني ،والتي أبلغ عن ارتباطها بحاالت تناول
اجلرعات املفرطة .ويبني تطور سوق املخدرات االصطناعية في
املنطقة بوضوح ضرورة تعزيز دور املختبرات اجلنائية بهدف
ضمان الكشف السريع والدقيق عن املخدرات االصطناعية
القوية املفعول ألغراض اإلنذار املبكر على الصعيدين الوطني
واإلقليمي ،باإلضافة إلى ضرورة حتليل املواد النزرة من أجل
حتديد طرق التركيب.
 -651وتهيمن شبائه القنبني االصطناعية على السوق
اإلقليمية للمؤثرات النفسانية اجلديدة في شرق آسيا وجنوب
شرقها .وقد أفادت إندونيسيا وجمهورية كوريا وسنغافورة
وفييت نام والصني وماليزيا بأن شبائه القنبني االصطناعية
مثلت املؤثرات النفسانية اجلديدة التي حدد وجودها أكثر من
غيرها في العينات املحللة.
 -652وظهرت في بعض بلدان املنطقة في السنوات األخيرة،
وال سيما في جمهورية كوريا وسنغافورة وفييت نام واليابان،
مؤثرات نفسانية جديدة ذات آثار مهلوسة ،ومنها على وجه
اخلصوص نظائر ثنائي إيثيالميد حمض الليسرجيك (.)DSL
وقد وضعت اليابان عددا من النظائر املذكورة قيد املراقبة
الوطنية ،وأدرجت سنغافورة فئة ثنائي إيثيالميد حمض
الليسرجيك العامة في نطاق قانونها بشأن إساءة استعمال
ِّ
املخدرة من أجل زيادة فعالية التصدي لظهور
العقاقير
تلك النظائر.
 -653وشرق آسيا وجنوب شرقها من املناطق التي تثير
قلقا خاصا فيما يتعلق بضمان ورصد توافر العقاقير املخدرة
ِّ
واملؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية .وتبلغ بلدان شرق
آسيا وجنوب شرقها عن استهالك للعقاقير املخدرة أعلى بقليل
من املستوى الذي حتدد الهيئة أنه غير كاف ،وهي من املناطق
التي تسجل أدنى املستويات لتوفر املسكنات األفيونية األوسع
استخداما .وباملثل ،ال يزال حتديد مستويات استهالك املؤثرات
العقلية لشرق آسيا وجنوب شرقها يشكل حتديا ،فأقل من
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نصف بلدان املنطقة قدم إلى الهيئة بيانات عن االستهالك
بشأن أي مؤثر عقلي في السنوات القليلة املاضية .وتتاح
معلومات أكثر تفصيال في املنشورات التقنية الصادرة عن
الهيئة بشأن العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية .وتشدد الهيئة
على عدم كفاية ما هو متوفر من العقاقير املخدرة واملؤثرات
العقلية في كثير من بلدان املنطقة ،وتؤكد أهمية ضمان توافر
املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية والوصول إليها على نحو كاف
لألغراض الطبية.

 -2التعاون اإلقليمي
 -654واصلت بلدان املنطقة بذل جهودها في مجال التعاون
الثنائي واإلقليمي ،على الرغم من قيود السفر املفروضة
خالل اجلائحة .وعقدت في أواخر عام  2020وخالل عام
 2021مجموعة من االجتماعات واملؤمترات عبر اإلنترنت ،مت
فيها تناول املسائل املتصلة باملخدرات ،مبا في ذلك التعاون
في املستقبل في مجال تبادل املعلومات االستخبارية ،وإنفاذ
القوانني املشترك ،وتدريب الضباط ،واملساعدة التقنية.
 -655وفي نيسان/أبريل  ،2021نظم مكتب هيئة مراقبة
املخدرات في تايلند ومركز التعاون في مجال املخدرات التابع
لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) االجتماع العاشر لشبكة
رصد املخدرات التابعة للرابطة .وعقد االجتماع عبر اإلنترنت،
وتبادل خالله املسؤولون واخلبراء وجهات النظر حول حتسني
جودة البيانات املدخلة املستخدمة في إعداد تقرير رصد
املخدرات الذي تصدره رابطة آسيان ،وأعقبه إقرار خطة عمل
الفترة  2022-2021بشأن تقدمي البيانات وحتليلها بانتظام
لغرض إعداد التقرير.
 -656وعقب االجتماع احلادي واألربعني لكبار مسؤولي
رابطة آسيان املعني مبسائل املخدرات ،واالجتماع العاشر
لفرقة العمل املعنية باالعتراض في املطارات التابعة للرابطة،
ناقشت بلدان املنطقة أيضا املسائل املتصلة باملخدرات خالل
االجتماع اخلامس لفرقة العمل املعنية باالعتراض في املوانئ
البحرية التابعة لرابطة آسيان ،واالجتماع الرابع للمجلس
االستشاري املعني باملخدرات اخلطرة التابع للجمعية البرملانية
الدولية للرابطة.
 -657وفي تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ،2020
يسر مركز رابطة آسيان التدريبي للتثقيف بشأن الوقاية من
املخدرات ،الذي يقع مقره في الفلبني ،سلسلة من احللقات
الدراسية الشبكية حول موضوع "إعادة التفكير في التثقيف
بشأن الوقاية من املخدرات من أجل التأهب للوضع الطبيعي
اجلديد :جتربة رابطة أمم جنوب شرق آسيا" .ودعيت البلدان
إلى تبادل خبراتها في مجال التثقيف الوقائي وتوسيع معارف
املديرين واملمارسني.
 -658وفي تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020أعلنت سلطات
اجلمارك من  15بلدا وإقليما (أستراليا وبروني دار السالم
وبنغالديش وتايلند وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية
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وسنغافورة والصني وفييت نام وكمبوديا ومنغوليا وميامنار
ونيبال ونيوزيلندا والهند وهونغ كونغ ،الصني) نتائج تنفيذ
العملية املشتركة املعروفة باسم "عملية ميكونغ دراغون الثانية".
وركزت العملية على تعطيل االجتار باملخدرات ومنتجات
األحياء البرية بدعم من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية ،ومكتب االتصال اإلقليمي لالستخبارات اجلمركية
آلسيا واملحيط الهادئ ،ومنظمة اجلمارك العاملية .وأسفرت
عن تعطيل شبكات إجرامية وقدمت أفكارا متعمقة بشأن
األساليب املتبعة للتغلب على القيود احلدودية وقيود النقل
املتصلة بجائحة كوفيد .19-وفي متوز/يوليه  ،2021أبلغ عن
أكثر من  300عملية لضبط املخدرات في استعراض منتصف
املدة لعملية ميكونغ دراغون الثالثة ،وهو رقم يتجاوز الرقم
املسجل في عام  2020بأكمله.
 -659وفي كانون األول/ديسمبر  ،2020استضاف برنامج
الهيئة العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة (برنامج
غريدس) حدثا تدريبيا عبر اإلنترنت بشأن نظام اإلخطار
باحلوادث التابع ملشروع آيون موجها ملوظفي اجلمارك
والتفتيش البريدي وموظفي التنظيم الصحي .واستغرق
احلدث يومني وحضره مشاركون من جنوب آسيا ،باإلضافة
إلى  31موظفا من تايلند وجمهورية الو الدميقراطية
الشعبية وسنغافورة والفلبني وفييت نام وماليزيا وميامنار،
وكذلك من هونغ كونغ ،الصني واالحتاد البريدي آلسيا
واملحيط الهادئ.
 -660وباإلضافة إلى ذلك ،واصلت بلدان املنطقة التعاون
وتنفيذ أنشطة مشتركة في امليدان .على سبيل املثال ،تعاونت
سلطات إنفاذ القانون في تايلند وجمهورية الو الدميقراطية
الشعبية والصني وميامنار في تنفيذ دوريات مشتركة في حوض
نهر امليكونغ .وفي متوز/يوليه  ،2021كان ذلك التعاون قد
أفضى إلى الكشف عن أكثر من  3 000حالة تتعلق باملخدرات
وضبط ما يزيد عن  20طنا من املخدرات.
 -661وفي آذار/مارس  ،2021وجه إخطار خاص بشأن مادة
زيالزين عن طريق برنامج "غريدس" إلى جميع جهات الوصل
املعنية مبشروع آيون ومشروع "أوبيويدس" ( .)OPIOIDSوكانت
الهيئة قد الحظت قبل إرسال هذا اإلنذار اخلاص ازدياد
البالغات بشأن هذه املادة في إطار نظام اإلخطار باحلوادث
ُ
التابع ملشروع آيون .وقدمت من خالل برنامج "غريدس" إلى
جهات الوصل املعنية في شرق آسيا وجنوب شرقها معلومات
تتعلق باالجتار بالزيالزين .ويستخدم الزيالزين عادة في الطب
البيطري كمهدئ ذي خصائص مسكنة ومرخية للعضالت ،وقد
حدثت مؤخرا زيادات في احلوادث التي تنطوي على هذه
املادة .ووجد رصد الشبكة املفتوح الذي أجرته الهيئة أن هذه
املادة َّ
تسوق في منصات عبر اإلنترنت في جنوب وشرق آسيا
وجنوب شرقها.
 -662وقدم برنامج "غريدس" في شهر آذار/مارس 2021
أيضا تدريبا في مجال االعتراض ملوظفي اجلمارك في مدينة
هوشي منه ،في فييت نام ،تناول املؤثرات النفسانية اجلديدة
واملؤثرات األفيونية االصطناعية وغيرها من املواد اخلطرة،

وذلك من أجل تعزيز تبادل املعلومات العملية عن االجتار
من خالل منصة اتصاالت نظام اإلخطار باحلوادث التابع
ملشروع آيون.
 -663وشاركت السلطات الوطنية املختصة من إندونيسيا
وتيمور-ليشتي وسنغافورة والفلبني وفييت نام وماليزيا
في حدث تدريبي عبر اإلنترنت نظمه مشروع التعلم
التابع للهيئة .وعزز املشاركون من خالل عشر جلسات
ُعقدت عبر اإلنترنت معارفهم بشأن متطلبات اإلبالغ مبوجب
اتفاقيات مراقبة املخدرات الدولية الثالث والرامية إلى
ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة واحلصول عليها على
نحو مالئم.
 -664واستخدم اثنا عشر بلدا من أصل ستة عشر بلدا في
املنطقة منائط التعلم اإللكتروني التي أعدها مشروع التعلم
ً
دريبا ت ًّ
فاعليا،
التابع للهيئة .و توفر تلك النمائط التعليمية ت
ِّ
املخدرة،
يحدد املتدرب وتيرته ،بشأن نظام تقديرات العقاقير
ونظام تقدير املؤثرات العقلية ،وتقديرات االحتياجات السنوية
ِّ
املشروعة من واردات سالئف املنشطات األمفيتامينية ،واإلطار
الدولي ملراقبة املخدرات.

 -3التشريعات والسياسات
واإلجراءات الوطنية
 -665استهلت كمبوديا في  1كانون الثاني/يناير  2021خطة
حملتها السنوية السادسة ملكافحة املخدرات .وتتضمن اخلطة
تدابير ملكافحة تعاطي املخدرات واالجتار بها مكافحة فعالة،
مبا في ذلك زيادة أنشطة البحث والتحقيق والوقاية ،وتوفير
توعية تثقيفية بشأن اآلثار السلبية للمخدرات ،والتعاون مع
القطاع اخلاص ،واملنظمات غير احلكومية ووسائل اإلعالم،
واستهداف االجتار باملخدرات .وتدعو اخلطة إلى تعزيز
التعاون الدولي ،مبا في ذلك التعاون مع البلدان املجاورة،
وإلى إنشاء مرافق إضافية إلعادة التأهيل من أجل توفير
العالج ملتعاطي املخدرات.
 -666وفي ميامنار ،نفذ اجليش انقالبا في شباط/فبراير
 2021أطاح باحلكومة املنتخبة دميقراطيا .وفي  18حزيران/
يونيه ،اعتمدت اجلمعية العامة القرار  ،287/75الذي أدانت
فيه العنف املميت الذي مارسته القوات املسلحة في ميامنار
منذ  1شباط/فبراير  .2021وستواصل األزمة السياسية
اجلارية ،التي تضاعفت بفعل جائحة كوفيد ،19-اإلسهام في
تفاقم ظروف البلد األمنية واالقتصادية اخلطيرة ،التي يرجح
أن توجد حوافز ملعاودة املزارعني زراعة خشخاش األفيون،
نظرا لقلة فرص كسب العيش البديلة ،وسيسهم ذلك أيضا
في تهيئة بيئة مؤا تية تتيح لتجار املخدرات زيادة أنشطتهم
اإلجرامية عبر حدود البلد.
 -667وشهدت تايلند مؤخرا عدة تطورات تتعلق بتعاطي
القنب واملنتجات التي حتتوي على الكانابيديول .فاعتبارا من
كانون األول/ديسمبر  ،2020أصبحت خالصات القنب التي
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حتتوي على مادة الكانابيديول والتي ال تتجاوز محتوياتها من
التتراهيدروكانابينول نسبة  0,2في املائة من الوزن اجلاف
ِّ
مخدرة .وال يزال أي نبات يزيد محتواه من
ال تعتبر عقاقير
التتراهيدروكانابينول عن  1في املائة من الوزن اجلاف يعتبر
ِّ
مخدرا ُمجدوال في الفئة  5مبوجب
ماريوانا ،أي أنه يعتبر
قانون املخدرات في البلد .وباإلضافة إلى ذلك ،أضفت إدارة
األغذية والعقاقير في تايلند في مطلع عام  2021صفة
الشرعية على اإلنتاج التجاري لنبتة القنب من قبل الشركات
اخلاصة ،وذلك لألغراض الصناعية حصرا (األلياف أو
البذور) أو ألغراض البستنة (يشار إليها أحيانا باسم "القنب"
أو "القنب الصناعي") .ويستلزم ذلك من الشركات اخلاصة
احلصول على ترخيص يتعني عليها جتديده سنويا .وقد عدلت
اللوائح التنظيمية الوزارية املتعلقة باستخدام "القنب" للسماح
بإنتاجه واستعماله ألغراض التجارة .وبناء على تعديل قانون
ُ
األغذية ،أجيز أيضا استخدام أجزاء من النبات املنتج محليا
في األغذية.
ايلند
 -668وفي أيار/مايو  ،2021عدلت حكومة ت
قانون املخدرات (رقم  ،)2021( )8بحذف مادة القرطوم
( ،)Mitragyna speciosaوهي مؤثر نفساني نباتي غير خاضع
للمراقبة الدولية ،من الفئة  5في قائمة املخدرات اخلاصة
بذلك البلد .ويزيل التشريع املنقح الصفة اإلجرامية عن
استهالك القرطوم وإنتاجه والتخلص منه واستيراده وتصديره
وحيازته اعتبارا من  24آب/أغسطس  .2021ويجري اآلن
إعداد مشروع قانون لتنظيم بيع هذه املادة واستعمالها ،وينص
على شروط ترخيص زراعة القرطوم وبيعه واستيراده وتصديره
لألغراض الصناعية.
 -669وفي تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021نشرت تايلند
قانونا جديدا للمخدرات يدمج  24تشريعا متعلقا باملخدرات
في قانون واحد .ويشكل التدوين اجلديد جزءا من عملية
إصالح للنظام الوطني ملراقبة املخدرات تهدف إلى تنفيذ
نهج قائم على الصحة ومعاجلة نظام السجون املكتظ.
ً
ً
وفي إطار اإلصالح ،ستؤدي وزارة الصحة دورا رائدا في
توفير خدمات العالج من تعاطي املخدرات وإعادة تأهيل
األشخاص الذين يتعاطونها .وكذلك استهل اإلصالح تطبيق
عقوبة متناسبة مع كل جرمية من جرائم املخدرات ،بإلغاء احلد
األدنى من العقوبة على جرائم املخدرات البسيطة وشطب
السجالت اجلنائية لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات
َّ
وتخول هيئة مراقبة
والذين يخضعون طوعا للعالج منها.
املخدرات بتحديد مساحات لزراعة النباتات املخدرة وإنتاج
العقاقير املخدرة وتشجيع أنشطة احلد من الضرر ألغراض
علمية وبحثية .وسيبدأ العمل بالقانون اجلديد في كانون األول/
ديسمبر .2021
 -670واعتبارا من  28أيار/مايو  ،2021يحظر في الصني
إنتاج واستيراد مستحضرات التجميل التي حتتوي على فاكهة
القنب األصلي ،أو زيت بذوره أو خالصة أوراقه ،وذلك عقب
تنقيح قائمة املواد اخلام النباتية واحليوانية التي حظرت
معاهد الصني الوطنية ملراقبة األغذية والعقاقير استخدامها
في مستحضرات التجميل.
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 -671وال تزال املعلومات املتعلقة بحالة املخدرات في
جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية محدودة للغاية .ومع
ذلك ،ووفقا لدائرة األخبار الوطنية في هذا البلد ،فقد صدر
في متوز/يوليه  2021قانون بشأن الوقاية من اجلرائم املتعلقة
باملخدرات .وليس واضحا ما إذا كان القانون اجلديد يحل
محل قانون مراقبة املخدرات لعام  2003أو يكمله.
 -672واعتبارا من  1متوز/يوليه  ،2021أخضعت الصني
شبائه القنبني االصطناعية للمراقبة الوطنية باستخدام
التعريف العام لهذه املواد .وتتماثل شبائه القنبني االصطناعية
وظيفيا مع مادة دلتا-9-تتراهيدروكانابينول ،وهي املكون ذو
َّ
التأثير النفساني الرئيسي للقنب ،ألنهما يترابطان مع نفس
مستقبالت القنبني في الدماغ وفي غيره من األعضاء.
 -673ووفقا ملكتب اللجنة الوطنية املعنية مبراقبة املخدرات
في الصني ،فإنه لم يكشف عن أي من نظائر الفنتانيل في
البلد في الفترة املمتدة بني أيار/مايو  2019وآذار/مارس .2021
واعتبارا من  1أيار/مايو  ،2019جدولت الصني جميع املواد
املرتبطة بالفنتانيل باعتبارها فئة شاملة خاضعة للمراقبة
الوطنية .وباتباع هذا األسلوب ملراقبة فئات املواد ،الذي
يعرف أيضا باسم "النهج العام" ،تتمكن البلدان من مراقبة
عدد كبير من املواد في نفس الوقت دون حاجة لتسمية كل
منها منفردة في إطار التشريعات .ويتيح هذا النهج أيضا
توقع القيام بعمليات أخرى ملراقبة املواد اجلديدة التي قد
تظهر فيما بعد .وفي الفترة بني عامي  2015و ،2020أخضع
 60من املؤثرات النفسانية اجلديدة للمراقبة الدولية ،وشملت
تلك املؤثرات  18مركبا من شبائه القنبني االصطناعية
و 13من املؤثرات األفيونية االصطناعية؛ وتألف معظم مؤثرات
الفئة األخيرة من نظائر الفنتانيل.
 -674وذكر الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي عدة
بلدان في املنطقة في دراسته املعنونة "االحتجاز التعسفي
املتصل بسياسات املخدرات" ،التي قدمها إلى مجلس حقوق
اإلنسان في دورته السابع" واألربعني (.)A/HRC/47/40
والحظ الفريق العامل في الدراسة أن األشخاص الذين
يتعاطون املخدرات معرضون بشكل خاص خلطر االحتجاز
التعسفي .وأعرب الفريق العامل أيضا عن القلق جتاه تزايد
عدد حاالت االحتجاز التعسفي املتصل باملخدرات .ووفقا
للدراسة ،فإن أكثر من  20في املائة من نزالء السجون في
إندونيسيا وكمبوديا محكومون بالسجن الرتكابهم جرائم
تتعلق باملخدرات .وأشار الفريق العامل إلى أنه سبق أن
أعرب عن قلقه إزاء نظم االحتجاز االحتياطي التي تقضي
بحبس من يشتبه في تهريبهم املخدرات دون محاكمة لفترات
طويلة ،وأشار إلى أنه في عام  ،2018احتجز في الفلبني ما
يقرب من  100 000سجني في انتظار محاكمتهم في جرائم
تتعلق باملخدرات ال تقبل اإلفراج بكفالة وملدة وسطية قدرها
 528يوما .وقد وجدت دراسة أجريت في إندونيسيا على أفراد
مسجونني الرتكاب جرائم تتعلق باملخدرات ،أن  79في املائة
منهم تعرضوا لإليذاء في مرحلة االعتقال ،في حني أبلغ أكثر
من  86في املائة عن تعرضهم للتعذيب أو سوء املعاملة أثناء
االحتجاز .والحظ الفريق العامل أيضا أن العقوبة البدنية
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تستخدم للعقاب في اجلرائم املتعلقة باملخدرات في بروني
دار السالم وسنغافورة وماليزيا.
 -675ووفقا ملعهد العدالة في تايلند ،وهو عضو في
شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
فإن سياسات السجن املتبعة في البلد أدت إلى زيادة
عدد حاالت اإلصابة بكوفيد 19-بني نزالء السجون.
ووفقا للتقرير ،فإن  80في املائة من السجناء في البلد
احتجزوا الرتكابهم جرائم تتعلق باملخدرات ،ويرتبط أغلبها
بامليثامفيتامني.
 -676وخالل دورة مجلس حقوق اإلنسان السادسة واألربعني،
املعقودة في شباط/فبراير  ،2021أكد وزير العدل الفلبيني أن
الفريق الذي أنشئ للتحقيق في حاالت الوفاة التي حتدث
أثناء العمليات املتصلة باملخدرات قد باشر أعماله األولية
وحدد حاالت لم يتبع فيها موظفو إنفاذ القانون البروتوكوالت
العادية بشأن التنسيق مع الوكاالت األخرى والتعامل مع مسارح
ُ
اجلرمية .وأعلن في حزيران/يونيه  ،2021أن الفريق ووزارة
العدل استطاعا اإلطالع على سجالت تتعلق بقضايا إضافية
تنطوي على املسؤولية اإلدارية فيما يخص مئات من أفراد
الشرطة جتاه ادعاءات إساءة التصرف املرتكب أثناء عمليات
مكافحة املخدرات.
 -677وعند اكتمال الدراسة األولية للوضع في الفلبني ،في
حزيران/يونيه  ،2021أعلنت السيدة فاتو بنسودا ،املدعية
العامة للمحكمة اجلنائية الدولية آنذاك ،طلبها للحصول على
إذن قضائي بالشروع في إجراء حتقيق في جرائم محتملة
ضد اإلنسانية ،ومن بينها القتل على وجه التحديد ،في سياق
"احلرب على املخدرات" في البلد .وخالل الدراسة األولية،
التي استهلت في شباط/فبراير  ،2018مت حتليل اجلرائم التي
ُزعم أن حكومة الفلبني قد ارتكبتها منذ  1متوز/يوليه .2016
وفي  15أيلول/سبتمبر  ،2021وافقت الدائرة التمهيدية األولى
للمحكمة على طلب املدعية العامة.
 -678وتؤكد الهيئة من جديد بأشد العبارات املمكنة رأيها
في َّأن التدابير املتخذة خارج نطاق القضاء للتصدي للجرائم
املتصلة باملخدرات هي انتهاك واضح لالتفاقيات الدولية ملراقبة
املخدرات ،التي تستلزم التصدي للجرائم املتصلة باملخدرات
ّ
والتقيد التام
من خالل تدابير العدالة اجلنائية الرسمية،
باملعايير املعترف بها دوليا للمحاكمة وفقا لألصول القانونية
ُ ّ
ذكر احلكومات َّ
بأن االتفاقيات الدولية الثالث
الواجبة .وت
ملراقبة املخدرات تتضمن التزاما بنهج إنساني متوازن يلزم
ً
اهتماما ًّ
خاصا ملنع تعاطي املخدرات واتخاذ
األطراف بأن تولي
ِّ
ًّ
عمليا ملنع تعاطيها واالستبانة املبكرة
جميع التدابير املمكنة
لألشخاص املتأثرين بها وعالجهم وتثقيفهم ومتابعة رعايتهم
وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في املجتمع.
 -679وفي آب/أغسطس  ،2021استحدثت حكومة جمهورية
الو الدميقراطية الشعبية خطة وطنية جديدة بشأن الوقاية من
املخدرات ومكافحتها .وتتوخى اعتماد قوانني وأنظمة جديدة،
فضال عن إدخال تعديالت على القوانني واللوائح القائمة،

والتوعية مبختلف جوانب املسائل املتصلة باملخدرات .وبينما ال
يزال ينتظر حتديد آليات التنسيق الالزمة لذلك ،فإن اخلطة
تتضمن الدعوة إلى تقاسم املسؤولية بني مختلف الوزارات
والوكاالت املركزية واإلدارات املحلية .كما تبرز اخلطة أيضا
ضرورة تعاون وزارة األمن العام مع وزارات الصحة والعمل
والرعاية االجتماعية والتعليم بغية حتسني نوعية مرافق العالج
في البلد وبناء مراكز مهنية أقوى ملساعدة األشخاص الذين
تلقوا العالج .ومن املقرر أن يجري تنفيذ اخلطة الوطنية بني
عامي  2021و.2023
 -680ووفقا جلماعات املجتمع املدني ،فإن أحكام اإلعدام
الصادرة في اجلرائم املتصلة باملخدرات ما زالت تفرض في عدد
من بلدان املنطقة ،وال سيما في إندونيسيا وتايلند وجمهورية
الو الدميقراطية الشعبية وسنغافورة والصني والفلبني وفييت
نام وماليزيا .وتستأثر اجلرائم املتصلة باملخدرات في عدة
بلدان في املنطقة بجزء كبير من أحكام اإلعدام التي تفرضها
نظم العدالة اجلنائية.
 -681وبالنظر إلى االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية
ذات الصلة وقرارات اجلمعية العامة واملجلس االقتصادي
واالجتماعي وهيئات األمم املتحدة األخرى بشأن تطبيق
ً
عقوبة اإلعدام ،تهيب الهيئة مجددا بجميع الدول التي أبقت
على عقوبة اإلعدام في حالة اجلرائم املتصلة باملخدرات أن
تنظر في إلغائها فيما يخص تلك اجلرائم ،وفي تخفيف أحكام
اإلعدام التي صدرت بالفعل.
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 -682شهدت املنطقة خالل العقد املاضي زيادة كبيرة
في صنع املخدرات االصطناعية واالجتار بها ،وال سيما
امليثامفيتامني ،في شكل بلورات وأقراص على السواء .وإلى
جانب تزايد وجود شبائه القنبني االصطناعية واملؤثرات
النفسانية اجلديدة من نوع البنزوديازيبني ،تواجه املنطقة
حتديات في احلد من الطلب على هذه املواد وعرضها .وتنتشر
دروب التهريب في املنطقة كلها تقريبا ،امتدادا من الصني في
الشمال إلى تيمور-ليشتي في اجلنوب.
 -683وفي عام  ،2020سجل عدد من بلدان املنطقة
زيادات كبيرة في كميات املخدرات املضبوطة ،حيث بلغ وزن
امليثامفيتامني املضبوط نحو  170طنا ،وهي أكبر كمية يبلغ
عنها في املنطقة على اإلطالق .وبلغت كمية امليثامفيتامني
البلوري التي ضبطت في بروني دار السالم في عام 2020
ثالثة أضعاف الكمية املسجلة على مدى السنوات اخلمس
السابقة مجتمعة ،وذلك على الرغم من اإلغالق الشامل الذي
فرض في البلد خالل جزء من تلك السنة .ولوحظت اجتاهات
مماثلة في أنحاء أخرى من املنطقة ،مبا في ذلك جمهورية
الو الدميقراطية الشعبية وهونغ كونغ ،الصني .وأبلغت تايلند
عن أكبر كمية من امليثامفيتامني ضبطها بلد منفرد واحد
في املنطقة في عام  ،2020كما أبلغت كمبوديا عن ضبط
كميات قياسية من امليثامفيتامني والهيروين في ذلك العام.

الفصل الثالث -حتليل الوضع

وأبلغت ميامنار في عام  2020عن ضبط أكثر من  60نوعا
ِّ
املخدرة والسالئف الكيميائية ،والتي
من مختلف أنواع العقاقير
قدرت قيمتها مبا يتجاوز  650مليون دوالر.
ُ
 -684وفي ماليزيا ،فكك في عام  2020ما مجموعه
 35مرفقا لصنع وجتهيز األقراص ،منها بالدرجة األولى
امليثامفيتامني البلوري و"اإلكستاسي" .ووفقا إلدارة التحقيقات
في جرائم املخدرات التابعة للشرطة امللكية املاليزية ،فإن صنع
املخدرات غير املشروع في السنوات األخيرة كان يجري في
مختبرات صغيرة ال في مرافق كبيرة ،مما يشير إلى تزايد
وجود العصابات املحلية.
 -685وباملثل ،فإن تفكيك مواقع الصنع الواسع النطاق
للمخدرات غير املشروعة آخذ في االنخفاض في الصني،
ُ ِّ
ففي عام  2020فكك  167مختبرا سريا وضبط  1,1طن
ُ
من امليثامفيتامني والكيتامني .وكشف عن أنشطة لصنع
املخدرات ،معظمها صغير النطاق ،في  27مقاطعة .وفككت
أيضا مختبرات سرية في بلدان أخرى ،من بينها ميامنار.
 -686وشهدت الصني واليابان
امليثامفيتامني املضبوطة ،ويحتمل
القيود على التنقل أثناء جائحة
وانخفضت كمية املواد املضبوطة
املائة مقارنة بعام .2015

انخفاضا حادا في كمية
أن ذلك كان نتيجة لفرض
كوفيد 19-في عام .2020
في الصني بنسبة  65في

 -687وفي اليابان ،انخفض عدد حاالت االجتار باملخدرات
بنحو  50في املائة مقارنة بعام  ،2019وانخفض عدد األشخاص
املتورطني فيها بنسبة  45في املائة تقريبا .ولكن البلد ال
يزال يشكل هدفا للجماعات اإلجرامية املنظمة املحلية منها
وعبر الوطنية التي متارس االجتار باملخدرات ،وذلك بسبب
األسعار املرتفعة التي يباع بها امليثامفيتامني البلوري في البلد.
َّ
ومثلت شبائه القنبني االصطناعية احلصة األكبر من احلاالت
املرتبطة باملؤثرات النفسانية اجلديدة في البلد.
 -688وال تزال شبائه القنبني االصطناعية مهيمنة على
سوق املؤثرات النفسانية في العديد من بلدان املنطقة.
وسجلت إندونيسيا ضبط أكبر الكميات ضمن هذه
املجموعة الفرعية ،ويرجع ذلك جزئيا إلى الصنع املحلي ملادة
 ،)MMB-FUBINACA AMB-FUBINACA( FUB-AMBو/أو
مادة  ،AB-CHMINACAوهي من املؤثرات النفسانية اجلديدة
ُ
التي ترش على منتجات التبغ .وشهدت جمهورية كوريا أيضا
زيادات في كميات شبائه القنبني االصطناعية املضبوطة؛ ففي
عام  ،2020ضبطت كميات من هذه املواد تفوق مجموع الكميات
املضبوطة في السنوات اخلمس السابقة كلها .باإلضافة إلى ذلك،
ما زالت املنطقة تواجه مشاكل تتعلق باملؤثرات النفسانية اجلديدة
ذات اآلثار املهدئة واملنومة ،وخصوصا املؤثرات النفسانية من نوع
البنزوديازيبني ،املعروفة أيضا باسم البنزوديازيبينات املحورة.
 -689وواصلت إندونيسيا ضبط أكبر كميات عشبة القنب
في شرق آسيا وجنوب شرقها ،حيث بلغت املضبوطات في عام
 2020ما يقارب  54طنا.
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 -690ووفقا للدراسة االستقصائية بشأن األفيون لعام :2020
الزراعة واإلنتاج واآلثار ،التي أجريت في ميامنار ،فإن املساحة
املزروعة بخشخاش األفيون في ذلك البلد تتراجع منذ عام
 .2014وفي عام  ،2020قدرت تلك املساحة ب 29 500هكتار ،وهو
ما ميثل انخفاضا بنسبة  11في املائة مقارنة بعام  .2019وقدر
إنتاج األفيون املحتمل بنحو  405أطنان مترية في عام ،2020
وهو انخفاض يبلغ  103أطنان مقارنة بعام  .2019وارتفعت
كمية األفيونيات املضبوطة في ميامنار ارتفاعا كبيرا مقارنة بعام
 ،2019حيث ارتفع وزن األفيون املضبوط بنسبة  285في املائة،
ليبلغ  6 506كيلوغرامات ،وارتفع وزن الهيروين بنسبة  100في
املائة ليبلغ  1 389كيلوغراما .ومع أن جمهورية الو الدميقراطية
الشعبية ما زالت بلدا منتجا لألفيون ،فقد لوحظ منذ عام
 2014اجتاه تنازلي في مساحة الزراعة غير املشروعة خلشخاش
األفيون ،وكذلك انخفاض في الكميات املضبوطة منه منذ
ً
عام ُ ،2017ويعزى ذلك جزئيا إلى جناح تنفيذ مشاريع التنمية
البديلة في بعض املقاطعات.
 -691ومثل الهيروين احلصة األكبر من سوق األفيونيات
في ميامنار في عام  .2020وقدر استهالكه املحلي ب 6أطنان،
وقدرت قيمته فيما بني  144مليون دوالر و 315مليون دوالر،
بينما قدر االجتار الدولي مبا يتراوح بني  13و 53طنا بقيمة
تراوحت بني  299مليون دوالر و 1,205بليون دوالر .ومثل
االستهالك املحلي املقدر لألفيون واالجتار الدولي فيه حصتني
أقل من القيمة السوقية ،أي  17مليون دوالر و 42مليون دوالر،
على التوالي.
 -692وتضاعفت كمية أقراص "اإلكستاسي" املضبوطة في
جمهورية كوريا في عام  2020بثالثة أضعاف مقارنة بعام
ً
 ،2019بينما انخفض سعر التجزئة إلى النصف ،بالغا أدنى
مستوياته امللحوظة في السنوات األخيرة .وصادرت وكالة
الشرطة الوطنية مخدرات غير مشروعة تقدر قيمتها مببلغ
 400مليون دوالر.
 -693وقد اتسع نطاق استخدام اإلنترنت في االجتار
باملخدرات في املنطقة .ووفقا ملكتب هيئة مراقبة املخدرات
في تايلند ،ففي الفترة بني آذار/مارس وكانون األول/ديسمبر
من عام  ،2020وصل عدد حسابات املستخدمني املرتبطة
باالجتار في املخدرات إلى  2 300من احلسابات العاملة في
مختلف املنصات والشبكات االجتماعية ،وصنف ما يقارب 80
في املائة منها باعتبارها حسابات جديدة .وتستخدم شبكة
اإلنترنت في بيع كميات صغيرة من املنشطات األمفيتامينية ،مبا
فيها امليثامفيتامني وامليثامفيتامني البلوري و"اإلكستاسي"
والقنب .وفي جمهورية كوريا ،ارتفع عدد اعتقاالت جتار
املخدرات الذين يستخدمون الشبكة اخلفية والعملة االفتراضية،
التي لم متثل سوى  1,8في املائة من مجموع االعتقاالت
املتصلة باملخدرات في النصف األول من عام ،2020
وارتفعت تلك النسبة إلى  7في املائة ( 339اعتقاال) في
النصف األول من عام  .2021وبغية احلد من استخدام
قنوات اإلنترنت غير املشروعة ،نشرت وكالة الشرطة الوطنية
أفرقة لتجربة التحقيق في شبكة اإلنترنت اخلفية في ست
مقاطعات.
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 -5الوقاية والعالج
 -694ال يزال العديد من بلدان املنطقة يفتقر آلليات جمع
املعلومات عن نطاق تعاطي املخدرات وطبيعته والطلب على
العالج .وتشجع الهيئة بلدان املنطقة على إعطاء األولوية جلمع
البيانات املتعلقة باجتاهات تعاطي املخدرات والطلب على العالج
من أجل االسترشاد بها في وضع القرارات القائمة على األدلة
في مجال الوقاية والعالج ،وتشجع الشركاء الثنائيني واملنظمات
اإلقليمية والدولية على تقدمي الدعم لهذه الغاية.
 -695ووفقا للتقرير السنوي ملركز التعاون في مجال املخدرات
التابع لرابطة آسيان ،فقد انخفض عدد متعاطي املخدرات الذين
دخلوا في خدمات العالج في عام  2019بنسبة  14,5في املائة
مقارنة بالعام السابق .وسجلت إندونيسيا أدنى معدالت الدخول
في خدمات العالج ،في حني سجلت تايلند أعلى تلك املعدالت.
ومثلت املنشطات األمفيتامينية أكثر املخدرات املستعملة شيوعا لدى
األشخاص الذين دخلوا في خدمات العالج في عام  ،2019حيث
شكلت ثالثة أرباع مجموع احلاالت ،وجاءت بعدها املواد واملؤثرات
األفيونية والقنب.
 -696وفي جمهورية الو الدميقراطية الشعبية ،قدر أن عدد
متعاطي املخدرات بلغ  65 000شخص في عام  ،2020ومن
بني هؤالء ،بلغت نسبة مستعملي امليثامفيتامني كعقار التعاطي
الرئيسي  86في املائة .وسجلت ماليزيا ما يزيد عن 22 500
من متعاطي املخدرات ،ومن بني هؤالء ،بلغت نسبة متعاطي
امليثامفيتامني كعقار التعاطي الرئيسي  60في املائة .وارتفع عدد
مستعملي املنشطات األمفيتامينية املسجلني في فييت نام مقارنة
بعددهم في عام  ،2019حيث قارب  200 000مستعمل ،أو ما ميثل
 80في املائة من مجموع متعاطي املخدرات املسجلني في البلد.
واعتقل مكتب مكافحة املخدرات في بروني دار السالم نحو
 700شخص مبقتضى قانون إساءة استعمال املخدرات في
عام  ،2019ومثل ذلك الرقم  0,51في املائة من مجموع
السكان .وتراوحت أعمار أكثر من  60في املائة من املعتقلني بني
 20و 39عاما .وكان معظم االعتقاالت بناء على استهالك
مخدرات خاضعة للمراقبة ،يليه حيازة أدوات تعاطي املخدرات
غير املشروعة وحيازة املخدرات .وفي حني ميثل امليثامفيتامني
ِّ
املخدر الرئيسي املثير للقلق في البلد ،فإن القنب هو أكثر
املخدرات انتشارا في أوساط الشباب والطالب هناك.
 -697ووفقا حلكومة الصني ،فقد واصل عدد متعاطي
املخدرات املسجلني انخفاضه في البلد منذ عام  2016حيث
تراجع إلى مستوى قياسي منخفض بلغ  1,8مليون في عام
 .2020ويتعاطى  60في املائة تقريبا مخدرات اصطناعية،
يليهم ما يزيد عن  40في املائة يتعاطون املؤثرات األفيونية.
ووفقا ملكتب اللجنة الوطنية املعنية مبراقبة املخدرات ،فإن البلد
يواصل إنشاء مرافق إلعادة التأهيل الطوعي من أجل توفير
خدمات العالج الطبي ملتعاطي املخدرات ،مع التركيز بوجه
خاص على أكثر الفئات ضعفا ،ويقصد بهم األشخاص املصابون
بحاالت صحية أو بإعاقات .وباإلضافة إلى ذلك ،تواصل الصني
تنفيذ مبادرة "الرعاية اآلمنة" املجتمعية إلعادة تأهيل متعاطي
املخدرات ملدة خمس سنوات .ومت في إطار هذا البرنامج توفير

العالج وإعادة التأهيل ملن بلغ مجموعهم  894 000من متعاطي
املخدرات.
 -698وفي سنغافورة ،يتزايد بشكل مطرد منذ عام 2017
عدد األشخاص الذين يدخلون العالج من تعاطي املخدرات
من أجل امليثامفيتامني .وارتفع خالل العامني املاضيني أيضا
عدد متعاطي املؤثرات النفسانية اجلديدة ،وبوجه خاص شبائه
القنبني االصطناعية.
 -699وواصلت سنغافورة في عام  2020تنفيذ أنشطتها
في إطار برنامجها للتثقيف بشأن الوقاية من املخدرات.
ُ
ونتيجة للجائحة ،نفذ عدد من جهود التوعية عبر اإلنترنت.
وفيما يتعلق بخدمات العالج ،تواصل سنغافورة تنفيذ
سياستها الوطنية املتمثلة بإدخال األشخاص الذين يتعاطون
املخدرات في نظامها املعزز إلعادة التأهيل من املخدرات،
بشرط عدم وجود أي تهمة ضدهم بارتكاب أفعال جنائية
أخرى .ووفقا لدراسة أجرتها مؤخرا إدارة سجون سنغافورة،
فإن معدل معاودة اإلجرام في غضون سنتني لدى
متعاطي املخدرات الذين دخلوا في ذلك النظام تدنى
بنسبة  8في املائة عن مثيله لدى املتعاطني الذين لم
يدخلوا فيه.
 -700وواصلت ماليزيا تنفيذ استراتيجيتها خلفض الطلب،
التي تشمل تدابير الوقاية والعالج وإعادة التأهيل واحلد من
الضرر .وفي عام  ،2020صنف البلد  155منطقة من مناطقه
ُ
واستهل مشروع جتريبي للتعليم
باعتبارها عالية اخلطورة،
الوقائي بالتعاون مع منظمات غير حكومية .ويستهدف املشروع
األسر التي تعيش في تلك املناطق عالية اخلطورة ،بغرض
توعيتها بشأن تعاطي املخدرات ،وذلك بالتعاون مع شخصيات
عامة شعبية وممثلني عن القطاع اخلاص.
 -701و تواصل ماليزيا تنفيذ تدابير احلد من الضرر ،ومنها
بوجه اخلصوص برامج العالج مبساعدة األدوية وبرامج استبدال
احلقن ،من أجل خفض معدل اإلصابة بفيروس نقص املناعة
البشرية والتهاب الكبد الفيروسي واألمراض األخرى املنقولة
بالدم املرتبطة بتعاطي املخدرات ،وذلك وفقا لألهداف املحددة
في خطتها االستراتيجية الوطنية بشأن القضاء على اإليدز
للفترة .2030-2016
 -702وفي جمهورية كوريا ،ارتفع عدد متعاطي املخدرات
املتهمني الذين أرجئت مقاضاتهم والذين وضعوا حتت املراقبة
بعد إكمال برامج عالجهم وإعادة تأهيلهم ،وذلك بأكثر من
 12في املائة في عام  2020مقارنة بالعام السابق .وتعكس
هذه األرقام تنفيذ مبادرة البلد للتخلص من املخدرات،
التي متنح األولوية لعالج متعاطي املخدرات وإعادة تأهيلهم،
عوضا عن معاقبتهم ،من أجل تعزيز عودتهم السريعة
إلى املجتمع.
 -703ووفقا للتقارير اإلخبارية في كمبوديا ،فقد تطوع أكثر
من  9 000شخص خالل الربع األول من عام  2021لتلقي
خدمات العالج من تعاطي املخدرات وإعادة التأهيل في البلد.
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ويوجد في كمبوديا عموما  18مركزا إلعادة تأهيل األشخاص
الذين يتعاطون املخدرات ،منها  11مركزا تديره الدولة ،وثالثة
مراكز هي مؤسسات خاصة ،وأربعة تديرها منظمات غير
حكومية .وهناك ،باإلضافة إلى ذلك 450 ،من املراكز الصحية
املجتمعية واملستشفيات التي تقدم بعض خدمات العالج من
َّ
تعاطي املخدرات .وخالل الفترة  ،2020-2017ألف األشخاص
الذين تتراوح أعمارهم بني  18و 35عاما أكثر من  80في
املائة من مجموع األشخاص الذين أدخلوا مراكز العالج من
تعاطي املخدرات في كمبوديا.
 -704وال يزال امليثامفيتامني هو املخدر الرئيسي املثير للقلق
في تايلند ،يليه القنب والهيروين .وانخفض عدد متلقي عالج
اضطرابات تعاطي امليثامفيتامني ،الذين شكلت نسبتهم 77
في املائة تقريبا من مجموع األشخاص الذين تلقوا عالج
اضطرابات تعاطي املخدرات في عام  ،2020و 87في املائة
في عام  ،2019وذلك من رقم بلغت ذروته  278 000شخص
في عام  2013إلى ما دون  200 000شخص في عام .2019
ولوحظ في الفلبني أيضا انخفاض في العدد اإلجمالي
لألشخاص الذين أدخلوا في برامج العالج من تعاطي املخدرات
في عام .2020
 -705وفي عام  ،2020خضع أكثر من  190 000شخص
َّ
في تايلند لعالج إعادة التأهيل من تعاطي املخدرات ،مثل
املتعاطون اجلدد نحو  67في املائة منهم ،وقاربت نسبة
الذكور منهم  90في املائة ،بينما تراوحت أعمار نحو
 50في املائة منهم بني  20و 34عاما .وألف مكتب هيئة مراقبة
املخدرات في تايلند ،بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وإدارة
العاصمة بانكوك ،فريقا عامال لتقدمي خدمات العالج وإعادة
التأهيل املجتمعية ملن بلغ عددهم  1 421شخصا في قراهم
ومجتمعاتهم املحلية.
ُ
 -706واستحدثت تايلند ن ُهجا جديدة خلفض الطلب على
املخدرات .وتدعم خدمات العالج القائمة في املجتمعات املحلية
العالج املجتمعي لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات ،كبديل
لعالجهم في املستشفيات ،وتشمل استخدام الطب التقليدي،
وتقدمي املشورة املجتمعية وإعادة اإلدماج ،والتعليم والتدريب
املهني .ويتطلب العالج التسجيل لدى وزارة الصحة ومكتب هيئة
مراقبة املخدرات .وفي مجال الوقاية ،بدأ تنفيذ العديد من
البرامج التعليمية واإلعالمية واالجتماعية ،فضال عن مبادرة
"املنطقة اآلمنة" الرامية إلى احلد من تعاطي املخدرات عن
طريق تعزيز شبكة املؤسسات التعليمية ودعم الشباب وقادة
أماكن العمل واملجتمع املحلي في توفير مناطق آمنة.
 -707وأنشئ في ميامنار  29مركزا للعالج و 56عيادة لتقدمي
خدمات العالج ،وذلك باإلضافة إلى مراكز إعادة التأهيل العامة.
وإلى جانب ذلك ،هناك  71مركزا للعالج مبساعدة األدوية
توفر امليثادون واخلدمات ملا يزيد عن  25 000شخص .وفي
عام  2020وحده ،دخل ما يقارب  10 000شخص في خدمات
العالج مبساعدة األدوية .وفي ميامنار ،يعتبر اضطراب تعاطي
املخدرات مرضا مزمنا ،وبالتالي فإن عملية إعادة التأهيل تشمل
توفير خدمات الرعاية الالحقة ،وإعادة اإلدماج في املجتمع،
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وإعادة التأهيل العقلي والبدني ،والتدريب املهني .وأصدرت وزارة
الصحة والرياضة في ميامنار أمرا َّ
يزود مبوجبه زبائن العالج
اإلبدالي بامليثادون بجرعات لتناولها في املنزل ملدة  14يوما،
بهدف جتنب انتشار كوفيد 19-في مراكز العالج.
 -708وفي عام  ،2020ارتفع في اليابان عدد األشخاص
الذين مثلوا رسميا أمام السلطات بسبب ارتكاب انتهاكات تتعلق
باملخدرات بنسبة  5,1في املائة مقارنة بالعام السابق .وفي حني
بقي امليثامفيتامني أكثر املخدرات تعاطيا في البلد ،فإن عدد
األشخاص الذين ألقي القبض عليهم الرتكابهم جرائم متصلة
بالقنب شهد تزايدا على مدى السنوات السبع املاضية ليبلغ
مستوى قياسيا مرتفعا في عام  .2020وارتكبت أكثر من 60
في املائة من اجلرائم املتصلة بالقنب من قبل أشخاص تقل
أعمارهم عن  30عاما ،مما يشير إلى تركز مثير للقلق في
أوساط الشباب.
 -709وشهدت جمهورية كوريا أيضا زيادة في عدد األشخاص
الذين اعتقلوا الرتكابهم جرائم تتعلق باملخدرات .ففي عام
 ،2020ارتفع عدد األشخاص الذين مثلوا أمام الشرطة بنسبة
زادت عن  50في املائة مقارنة بعام  .2018وفي النصف األول
من عام  ،2021بلغت نسبة األشخاص الذين تقل أعمارهم
عن عشرين عاما أكثر من  36في املائة من جميع األشخاص
املقبوض عليهم .ووفقا لوكالة الشرطة الوطنية ،فإن ارتفاع عدد
جرائم املخدرات املرتكبة بني الشباب قد يرتبط بتزايد استخدام
اإلنترنت كمنصة لتجارة املخدرات غير املشروعة

جنوب آسيا
يستمر في جنوب آسيا ضبط كميات كبيرة من املؤثرات األفيونية
الصيدالنية ،وميثل الكوديني وشراب السعال الذي يحتوي عليه،
يليهما الترامادول ،وهو مؤثر أفيوني غير خاضع للمراقبة
الدولية ،والفنتانيل وامليثادون ،أكثر هذه املواد املضبوطة شيوعا.
ِّ
ما زالت املنطقة تشهد انتشار االجتاه العاملي لشراء
املخدرات
عبر اإلنترنت ،ال سيما على منصات االجتار للشبكة اخلفية
باستخدام العمالت املشفرة.
أدت اإلغالقات الشاملة املتصلة بجائحة كوفيد 19-في املنطقة
إلى تزايد الصعوبات التي يالقيها األشخاص الذين يعانون من
اضطرابات تعاطي املخدرات في الوصول إلى مرافق الرعاية
الصحية.

-1

التطورات الرئيسية

 -710يبدو أن القيود املتصلة بجائحة كوفيد 19-لم تؤثر
على عمليات اعتراض الهيروين في جنوب آسيا .وفي حني
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سببت هذه اجلائحة تباطؤ االقتصاد العاملي ،فإن اجلماعات
اإلجرامية املنظمة التي تهيمن على األسواق اآلسيوية تبدي
تكيفها السريع ،حيث بدأت تطبق أساليب جديدة في االجتار
باملخدرات ،كاستخدام حاويات الشحن واخلدمات البريدية،
وكذلك استخدام الشبكة اخلفية في نقل العائدات بواسطة
مدفوعات العمالت الرقمية.
 -711وما زال يالحظ في املنطقة زيادة التهريب البحري
للهيروين وغيره من األفيونيات التي يرجع مصدرها إلى غرب
آسيا؛ وسجلت خالل الفترة املشمولة بالتقرير عدة عمليات
رئيسية لضبط املخدرات على الطرفني الشرقي والغربي
للمحيط الهندي .ويرتبط االجتار باملخدرات في جنوب
آسيا أيضا بأشكال أخرى من اجلرمية املنظمة ،مثل االجتار
باألشخاص ،واالجتار باألحياء البرية ،واجلرمية السيبرانية.
وال يزال صنع املؤثرات األفيونية االصطناعية يتركز في
بضعة بلدان ،مبا في ذلك بعض بلدان جنوب آسيا.
 -712وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة في كميات الكيتامني
التي أبلغ عن ضبطها في جنوب آسيا خالل السنوات القليلة
املاضية ،فإن تفكيك مختبرات صنع الكيتامني غير املشروعة
في عدد متزايد من بلدان جنوب شرق آسيا يشير إلى انتقال
جغرافي جزئي ملواقع صنع الكيتامني من جنوب آسيا إلى
جنوب شرقها.
 -713وما زالت منطقة جنوب آسيا تندرج في عداد املناطق
التي تسجل فيها أعلى مستويات انتشار تعاطي األفيونيات
( 1,1في املائة بني السكان الذين تتراوح أعمارهم بني
ً
 15و 64عاما) .واستنادا إلى تقديرات املكتب املعني باملخدرات
واجلرمية ،ففي عام  ،2019كان هناك نحو  21,7مليون
متعاط للهيروين واألفيون للعام السابق في آسيا ،أو ما يقارب
 70في املائة من متعاطي األفيونيات في العام السابق الذين
بلغ عددهم  31مليون شخص في جميع أنحاء العالم (نحو
 0,6في املائة من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بني
 15و 64عاما).
 -714وقد أدت اإلغالقات الشاملة املتصلة بكوفيد 19-في
بعض بلدان منطقة جنوب آسيا إلى صعوبة وصول األشخاص
الذين يعانون من اضطرابات تعاطي املخدرات إلى مرافق
الرعاية الصحية ،وال سيما األشخاص الذين ينتمون إلى فئات
محرومة اجتماعيا واقتصاديا .ويشكل ذلك مصدرا لقلق خاص
ملن هم بحاجة للحصول اليومي على األدوية للعالج باملواد
الناهضة ذات املفعول األفيوني.
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التعاون اإلقليمي

 -715في  7كانون األول/ديسمبر  ،2020استضاف برنامج
الهيئة العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة (برنامج
غريدس) تدريبا بواسطة اإلنترنت على نظام اإلخطار
باحلوادث التابع ملشروع آيون ،موجها ملوظفي اجلمارك
والتفتيش البريدي ومسؤولي تنظيم الصحة العامة من جنوب

آسيا وجنوب شرقها .وشارك في التدريب الذي استغرق يومني
أكثر من  40موظفا من تايلند وجمهورية الو الدميقراطية
الشعبية وسنغافورة وسري النكا والفلبني وفييت نام وماليزيا
وميامنار والهند ،وكذلك من هونغ كونغ ،الصني .وشارك فيه
أيضا ممثلون عن االحتاد البريدي آلسيا واملحيط الهادئ ،وهو
منظمة حكومية دولية ملشغلي البريد الوطنيني في منطقة آسيا
واملحيط الهادئ.
 -716وواصلت بلدان املنطقة التعاون فيما بينها بشأن
مسائل مكافحة املخدرات ،وذلك من خالل عدد من املبادرات
اإلقليمية ،التي شملت رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي
ومنتدى املحيط الهندي املعني باجلرمية البحرية )54(.ومن بني
تلك األنشطة مبادرة اإلحاطة باألحوال البحرية ،التي نظم
في إطارها البرنامج العاملي ملكافحة اجلرائم البحرية التابع
للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية ،في شباط/فبراير ،2021
سلسلة من االجتماعات بشأن مكافحة االجتار باملخدرات.
وكان الهدف من ذلك حتسني جهود الكشف عن األنشطة
غير املشروعة (أي الكشف والتوعية باملخاطر واالستجابة
الفعالة) ،وكذلك حتديد آليات التصدي لتلك األنشطة
من خالل التكنولوجيا والشراكات اإلقليمية والتعاون بني
الوكاالت والتدريب.
 -717وفي عام  ،2021واصل املكتب اإلقليمي جلنوب آسيا
التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية دعم مبادرات تعزيز
قدرات أجهزة إنفاذ قوانني املخدرات في املنطقة .وفي النصف
األول من ذلك العام ،شارك أكثر من  2 000موظف في برامج
التدريب اإللكترونية وفي برامج التدريب املختلطة باحلضور
االفتراضي والفعلي ،وذلك في مجاالت تتعلق بالتحقيق
وجمع األدلة واالعتراض واملالحقة القضائية وتقنيات تبادل
املعلومات االستخبارية واملعلومات األخرى .وقدم التدريب إلى
الوكاالت املشاركة ،مبا في ذلك أجهزة مكافحة املخدرات،
والسلطات املعنية مبراقبة املخدرات ،وقوات الشرطة ،وأجهزة
التحقيق اجلنائي ،والسلطات اجلمركية ،وقوات حماية السكك
احلديدية ،وقوات خفر السواحل وقوات األمن احلدودي من
بنغالديش وسري النكا وملديف والهند .كما أنهى موظفون من
أجهزة إنفاذ القانون الهندية منائط التعلم اإللكتروني بواسطة
اإلنترنت .وعقدت أيضا خالل الفترة املشمولة بالتقرير
دورات التدريب املتخصص ملسؤولي االستخبارات ،وذلك في
مجال عمليات اعتراض الشبكة اخلفية والتحقيقات املتعلقة
بالعمالت املشفرة.
 -718وواصل البرنامج العاملي ملكافحة اجلرائم البحرية
العمل مع وكاالت في جنوب آسيا من أجل التصدي للتحديات
املتصلة باملخدرات التي تواجه املنطقة .وتشمل هذه التحديات
تزايد أثر االجتار بالهيروين وتزايد االجتار بامليثامفيتامني على
امتداد املسارات البحرية .ويوفر البرنامج التدريب والصور
الساتلية خلفر السواحل وأجهزة إنفاذ القوانني البحرية لتيسير
( )54جميع بلدان منطقة جنوب آسيا الستة ،وكذلك أفغانستان وباكستان،
أعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي .وبنغالديش وسري النكا وملديف
أعضاء في منتدى املحيط الهندي املعني باجلرائم البحرية ،وهو مبادرة لتنسيق
إنفاذ القانون بني دول املحيط الهندي الساحلية أطلقها املكتب املعني باملخدرات
واجلرمية في عام  2015ملكافحة اجلرائم البحرية ،مبا في ذلك االجتار باملخدرات.

الفصل الثالث -حتليل الوضع

التحقيقات في هويات السفن التي يشتبه استخدامها في
تهريب املخدرات.
 -719وفي نيسان/أبريل  ،2021عقد وزراء خارجية البلدان
األعضاء في مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني واالقتصادي
املتعدد القطاعات اجتماعا عبر اإلنترنت ملناقشة املساعدة
القانونية املتبادلة في املسائل اجلنائية ،مبا في ذلك اجلرائم
املتصلة باملخدرات )55(.ومن املقرر أن يعقد مؤمتر القمة
اخلامس لرؤساء الدول األعضاء في املبادرة في سري النكا،
في كانون األول/ديسمبر .2021
 -720وفي حزيران/يونيه  ،2021استعرضت السلطات في
بنغالديش املناهج التدريبية املتعلقة باملخدرات وفيروس نقص
املناعة البشرية/اإليدز من أجل التنفيذ الفعال لبرامج احلد من
الضرر .وأجري االستعراض بدعم من املكتب اإلقليمي جلنوب
آسيا التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية ،وبالتعاون
مع أصحاب املصلحة الوطنيني ،مبا في ذلك إدارة مراقبة
املخدرات ،وسلطات السجون في بنغالديش ،والبرنامج الوطني
ملكافحة اإليدز واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي ،وكلية
موظفي الشرطة في بنغالديش .وكان الغرض من االستعراض
هو التركيز على الصحة العامة وتوفير التدريب جلميع أفراد
الشرطة من أجل ضمان التنفيذ الفعال لبرامج احلد من الضرر
في بنغالديش.
 -721وفي أيلول/سبتمبر  ،2021عقد اجتماع لرؤساء األجهزة
الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات في آسيا واملحيط
الهادئ ،كجزء من دورة استثنائية مختلطة للهيئات الفرعية
التابعة للجنة املخدرات .وركزت املناقشات التي أجريت خالل
االجتماع على أثر جائحة كوفيد 19-على األنشطة اإلجرامية،
والروابط املتزايدة بني االجتار باملخدرات وأشكال أخرى من
اجلرمية املنظمة ،وعائدات غسل األموال الناشئة عن االجتار
باملخدرات ،وإساءة استخدام تكنولوجيا املعلومات ألغراض
األنشطة غير املشروعة املتصلة باملخدرات.

 -3التشريعات والسياسات
واإلجراءات الوطنية
 -722يجري اآلن في بوتان ،إعداد تشريع يجيز استعمال
ُ
القنب لألغراض الطبية .ولكن في حزيران /يونيه  2021أجلت
املناقشة التي كانت ستجري في إطار الهيئة التشريعية بشأن
مشروع القانون لتعديل قانون بوتان اخلاص بتعاطي العقاقير
ِّ
املخدرة واملؤثرات العقلية ومواد اإلدمان.
 -723ونشرت الهند في اجلريدة الرسمية في  16متوز/
ً
يوليه  2021تعديال للقواعد اخلاصة بالعقاقير املخدرة
واملؤثرات العقلية (التعديل الثاني) ،2021 ،وهو يتعلق مبتطلبات
( )55مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني واالقتصادي املتعدد القطاعات هي
منظمة إقليمية تضم سبع دول أعضاء تقع في املناطق الساحلية واملناطق املتاخمة
لها في خليج البنغال .وتقع خمس دول أعضاء في املبادرة (بنغالديش وبوتان
وسري النكا ونيبال والهند) في منطقة جنوب آسيا ،في حني تقع دولتان (تايلند
وميامنار) في منطقة جنوب شرق آسيا.
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إصدار تراخيص تصدير العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية
(القاعدة  .)58ويهدف التعديل املدخل إلى تنظيم صادرات
بعض املواد املصنفة باعتبارها مؤثرات عقلية لغرض
التصدير في الهند ولكنها غير خاضعة للمراقبة الدولية.
وتشمل هذه الفئة ،على سبيل املثال ،مادتي الترامادول والكيتامني،
اللتني صدرت الهند كميات كبيرة منهما .ونظرا الختالف
نظم مراقبة هذه املواد على الصعيدين الوطني والدولي ،فإن
التعديل ينص على إجراءات بديلة في حاالت عدم تقدمي
البلد املستورد شهادة االستيراد إلى السلطة املختصة في
الهند على النحو املطلوب مبوجب لوائح الهند التنظيمية.
 -724وفي ملديف ،أنشأت الوكالة الوطنية لألدوية ،بدعم
من املكتب املعني باملخدرات واجلرمية ،مرفقا ملعاجلة تعاطي
املخدرات في أوساط السجناء .ويتوقع أن يعالج املرفق ،الذي
كلف بإنشائه مبقتضى القانون اخلاص باملخدرات لعام ،2011
مشاكل االكتظاظ في السجون وأن يوفر تدخالت موجهة
للمحتجزين الذين يتعاطون املخدرات.
 -725ويجري في سري النكا اآلن استعراض السياسة
الوطنية ملنع تعاطي املخدرات ومكافحته ،وذلك من أجل حتديد
وسد الثغرات الكائنة فيما يتعلق مبراقبة الوقاية من تعاطي
ً
املخدرات ،متاشيا مع االتفاقيات الدولية ملكافحة املخدرات.
وعدل في النصف الثاني من عام  2020القانون اخلاص
مبرتهني املخدرات (العالج وإعادة التأهيل) رقم  54لعام 2007
في سري النكا ليشمل أحكاما بشأن إجراء حتليالت احلاالت
وتقييم االحتياجات فيما يخص أمناط تعاطي املخدرات،
والوقاية من تعاطي املخدرات وخدمات العالج.

-4

الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار

 -726ما زالت املنطقة تشهد انتشار االجتاه العاملي لشراء
ِّ
املخدرات عبر اإلنترنت ،ال سيما على منصات االجتار للشبكة
اخلفية باستخدام العمالت املشفرة .وكانت الهند واحدا من
بلدان املقصد األكثر ذكرا فيما يخص تلقي شحنات املنشطات
االصطناعية التي تباع في  19سوقا من أسواق الشبكة اخلفية
الرئيسية التي حللها املكتب املعني باملخدرات واجلرمية بني
()56
عامي  2011و.2020
 -727وفي جنوب آسيا ،يبدو أن القيود املفروضة بسبب
كوفيد 19-لم تؤثر على عمليات اعتراض الهيروين .وتشير
البيانات األولية التي أبلغت عنها البلدان بشأن العمليات املنفردة
لضبط املخدرات إلى اجتاه تصاعدي في كميات الهيروين
واملورفني املضبوطة؛ ويبدو أن هذا االجتاه استمر طوال عام
 .2020وقد ضبطت أيضا مؤثرات أفيونية صيدالنية ،وكان
أكثرها شيوعا الكوديني وشراب السعال الذي يحتوي عليه،
يليهما الترامادول ،وهو مؤثر أفيوني غير خاضع للمراقبة
( )56ترد أدناه أسماء  19من أسواق الشبكة اخلفية التي حللها املكتب خالل
الفترة  2011-2020أدناه وفقا لتسلسل تواريخ العمليات املنفذة ،من األقدم إلى
األحدث :سلكرود ،سلكرود  ،2باندورا ،هيدرا ،بالك ماركت ريلوديد ،أغورا،
ايفوليوشن ،ألفاباي ،بيرلسكوني ماركت ،تريدروت ،فالهاال ،والستريت ،درمي
ماركت ،كانازون ،إمباير ،دارك ماركت ،هيدرا ماركت ،فيرسوس ،وايتهاوس.
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الدولية ،والفنتانيل وامليثادون .وأبلغت بنغالديش والهند عن
أكبر كميات املؤثرات األفيونية الصيدالنية التي ضبطت في
املنطقة في عام .2019
 -728ويشهد تهريب الكوكايني إلى املنطقة وعبرها تزايدا،
وقد أبلغت الهند عن أكبر كمية منه تضبط في جنوب
آسيا .وبلغت الكمية اإلجمالية للمخدرات املضبوطة في آسيا
 19,1طنا في عام  ،2019وهذه زيادة كبيرة عن كمية
 1,3طن التي أبلغ عنها في عام  .2015وفي الفترة -2015
 ،2019قدرت كميات الكوكايني املضبوطة في جنوب آسيا بنسبة
 7في املائة من مجموع كميات الكوكايني التي أبلغ عن ضبطها
في آسيا برمتها.
 -729وضبط في بنغالديش  36,4مليون قرص من أقراص
امليثامفيتامني في عام  ،2020وهو عدد يفوق قليال إجمالي
العدد الذي أبلغ عن ضبطه في عام  .2019واستمرت
عمليات ضبط أقراص امليثامفيتامني على امتداد احلدود
بني الهند وميامنار طوال عام  2020وأوائل عام  :2021حيث
ضبط  190 000قرص في متوز/يوليه  2020وضبط 300 000
قرص في آب/أغسطس  2020ثم  241 900قرص في آذار/
مارس .2021
 -730وفي بوتان ،ارتفعت كمية القنب املضبوط بني عامي
 2018و 2020مبا يزيد عن  312كيلوغراما .وشملت املخدرات
األخرى املهربة إلى بوتان ،وإن كان بكميات أصغر ،الهيروين
وامليثامفيتامني (في شكل بلورات) .وأبلغ أيضا عن ضبط
مواد غير خاضعة للمراقبة الدولية ،مثل الكيتامني والقات
(.)Catha edulis
Spasmo-

 -731وميثل الترامادول (العالمة التجارية
 )Proxyvon Plusأكثر األدوية الصيدالنية التي يساء استعمالها
في بوتان .وقد ضبط ما يقارب  90 000كبسولة منه في عام
2019؛ وفي عام  ،2020سجل ضبط أكثر من  91 577كبسولة
خالل فترة إغالق احلدود ،كما ضبطت  12 037كبسولة أخرى
في النصف األول من عام  .2021وانخفضت كميات زيترازيبام
املضبوطة (العالمة التجارية نيتروسوم  ،)10وهو بنزوديازيبني
غير خاضع للمراقبة الدولية ويستعمل لعالج األرق ،حيث بلغت
نسبة االنخفاض  29في املائة تقريبا في عام  2019مقارنة
بعام  ،2018ثم نسبة  122في املائة في عام  2020مقارنة
بعام  ،2019مع عدم ضبط أي كمية في النصف األول من
عام  .2021وارتفع في عام  2019مستوى االستعمال غير
الطبي لدواء كوريكس (املتاح أيضا حتت العالمة التجارية
ريكوريكس " )"Recorexوهو شراب سعال يحتوي على الكوديني،
وبلغت نسبة ذلك االرتفاع أكثر من  126في املائة مقارنة
بعام  ،2018لكن مستوى االستعمال انخفض بعد ذلك في
عام .2020
 -732وفي الهند ،تتعرض الصناعات الكيميائية والصيدالنية
الكبيرة خلطر تسريب منتجاتها إلى األسواق غير املشروعة
على يد الشبكات اإلجرامية .وقد أدى الطلب العاملي على

املنتجات الصيدالنية إلى ظهور مصانع كيميائية جتارية قادرة
على صنع كميات كبيرة من اإليفيدرين وامليثامفيتامني وأدوية
أخرى .وفي الوقت نفسه ،ومع استمرار تزايد الطلب العاملي
على املخدرات االصطناعية واملؤثرات األفيونية ،يتوقع أن
يرتفع أيضا خطر تسريب الفنتانيل وامليثامفيتامني واملؤثرات
األفيونية وغيرها من املواد التي تصنع بصورة غير مشروعة
واالجتار بها داخل الهند وخارجها .وقد ضبط في الهند ما
يقارب  1طن من الهيروين خالل األشهر األربعة األولى من
عام  ،2020وميثل ذلك ثلث الكمية اإلجمالية التي ضبطت
في العام السابق ،مما يشير إلى مستوى إمداد أو اعتراض
مماثل للمستوى امللحوظ في عام .2019
 -733وانخفضت كميات الترامادول املهرب التي ضبطت في
جميع أنحاء العالم خالل عام 2020؛ ورمبا جاء االنخفاض
نتيجة لقواعد تنظيم صادرات هذه املادة التي سنتها حكومة
الهند في عام .2018
 -734وما زال يسجل في ملديف ارتفاع في كميات الهيروين
والقنب املضبوطة .ففي الفترة بني عامي  2011و ،2020أبلغ
عن ضبط ما ال يقل عن  55طنا من القنب و 204أطنان
من الهيروين في عمليات نفذتها قوات الشرطة لهذا البلد.
وفي الفترة نفسها ارتبط ما ال يقل عن نصف القضايا
التي حققت فيها أجهزة إنفاذ القانون بتهريب املخدرات عن
طريق البحر.
 -735وأبلغت سري النكا عن اعتراضها لكميات كبيرة من
الهيروين في مياهها اإلقليمية والدولية .وأبلغ ذلك البلد
أيضا في عام  2019عن أكبر كميات الهيروين املضبوطة
على اإلطالق ،مبجموع إجمالي قدره  1 742كيلوغراما .كما
ضبط  1 630كيلوغراما من الهيروين في عام  .2020وشملت
املخدرات األخرى التي ضبطت في ذلك العام نفسه 16 195
كيلوغراما من القنب ،و 1,6كيلوغرام من الكوكايني ،و91
كيلوغراما من امليثامفيتامني.

 -5الوقاية والعالج
ِّ
املخدرة واملؤثرات العقلية
 -736ال يزال توفر العقاقير
لألغراض الطبية في املنطقة ميثل مشكلة .ومعدل استهالك
الفرد الذي تبلغ عنه بلدان جنوب آسيا من تلك العقاقير
أقل من املستوى الذي حتدد الهيئة أنه كاف .وتتاح
معلومات أكثر تفصيال عن مستويات االستهالك اخلاصة
بكل بلد في املنشورات التقنية الصادرة عن الهيئة بشأن
العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية .وتؤكد الهيئة مجددا
أهمية ضمان توفر ما يكفي من املواد اخلاضعة للمراقبة
الدولية والوصول إليها لألغراض الطبية ،وال سيما من أجل
معاجلة األلم.
 -737وأدى تنفيذ اإلغالقات الشاملة املتصلة بجائحة
كوفيد 19-في جنوب آسيا إلى تزايد الصعوبة التي يالقيها

الفصل الثالث -حتليل الوضع

األشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي املخدرات في
الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية .وكان النخفاض توفر
وسائل النقل العام أو انعدامها التام أثر سلبي على قدرة
املرضى على الوصول إلى مراكز العالج ،ومنهم على وجه
اخلصوص املرضى من الفئات املحرومة اجتماعيا واقتصاديا
أو املرضى الذين يلزمهم احلصول على أدوية العالج اليومي
البديل للمواد األفيونية املفعول.
 -738وميثل الصرف املباشر الطريقة التقليدية للحصول
على العالج مبساعدة األدوية البديلة للمواد األفيونية املفعول،
وهو يتطلب من املرضى احلضور في املرافق على أساس شبه
يومي ،ويتطلب منهم غالبا تناول الدواء (البوبرينورفني أو
امليثادون) في املوقع ،بحضور املوظفني .وتهدف هذه الطريقة
إلى تشجيع املشاركة الشخصية وتعزيز العالقة العالجية
مع املرضى ،مما يتيح تفادي تسريب الدواء ،مع ضمان
استمرار حصول متلقي العالج املحددين على إمدادات الدواء
بأنفسهم .ولكن القيود املفروضة بسبب كوفيد 19-أدت إلى
استحداث تغييرات في السياسات يسرت احلصول على
األدوية الناهضة ذات املفعول األفيوني مع احلد من االتصال
البدني بني املرضى وموظفي الرعاية الصحية .وكتدبير طارئ
في الهند ،جرت املوافقة على صرف جرعات البوبرينورفني
وامليثادون لكي يتناولها املرضى في منازلهم ،وقد نفذ ذلك
التدبير بنجاح في بعض الواليات ومراكز العالج هناك؛ ويسمح
بجرعات البوبرينورفني لتناولها في املنزل لفترة  14-7يوما.
وقد اعتبرت هذه التدابير ناجحة وقد يستمر تطبيقها
إلى ما بعد فترات اإلغالق الشامل ،مما يتيح مرونة أكبر
لألشخاص املسجلني في برامج العالج باألدوية الناهضة
األفيونية املفعول.
 -739وفي الوقت نفسه ،يسرت التكنولوجيا تعجيل تطوير
املنتجات والتطبيقات احلاسوبية ملساعدة األشخاص الذين
يتعاطون املخدرات ومقدمي اخلدمات العالجية على حد
سواء .فعلى سبيل املثال ،تلقى األطباء الذين يقدمون العالج
الناهض بالدواء األفيوني املفعول في الهند تدريبا بواسطة
منصة جديدة عبر اإلنترنت ،وطورت مواد تعليمية
متاحة مجانا عن طريق اإلنترنت ملساعدة األخصائيني
الصحيني على معاجلة اضطرابات تعاطي املؤثرات األفيونية.
 -740وتشكل األفيونيات (األفيون واملورفني والكوديني
والهيروين) الشكل السائد من املؤثرات األفيونية التي يساء
استعمالها في جنوب آسيا ،حيث تشير البيانات املتاحة عن
انتشار تعاطي األفيونيات إلى أن هذه املنطقة ،وفي مقدمتها
الهند ،تضم أكبر عدد من متعاطي األفيونيات في جميع أنحاء
العالم ،ويقدر عددهم ب 12مليون شخص ،وهو عدد يفوق بكثير
عدد متعاطيها في أي منطقة أخرى .ويرجح أن كميات كبيرة
من األفيونيات تهرب من جنوب غرب آسيا لغرض االستهالك
املحلي في جنوب آسيا.
 -741وقد جتاوزت معدالت انتشار تعاطي املؤثرات األفيونية
في جنوب آسيا ( 2في املائة من السكان الراشدين) املتوسط
العاملي البالغ  1,2في املائة .ووفقا للمكتب املعني باملخدرات
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واجلرمية فإن نحو  35في املائة من متعاطي املؤثرات األفيونية
في العالم ،أو نحو  60في املائة من متعاطيها في آسيا ،يقيمون
في جنوب آسيا .ومقابل ذلك ،فإن معدل االنتشار السنوي
لتعاطي األمفيتامني في املنطقة يقدر بأقل من  0,2في املائة
من السكان الراشدين ،وهو أدنى من املتوسط العاملي البالغ
 0,5في املائة.
 -742وفي الهند ،أبلغ أقل من  0,2في املائة من السكان
الذين تتراوح أعمارهم بني  10و 75عاما ،أو ما يقارب 1,9
مليون شخص ،عن تعاطي املنشطات األمفيتامينية في العام
السابق ،وفي عام  ،2018أبلغ ما يقدر بنحو  0,2في املائة من
الرجال و 0,01في املائة من النساء من نفس الفئة العمرية،
أو ما يقدر عددهم مبليون شخص ،عن تعاطي الكوكايني في
العام السابق.
 -743ووفقا للدراسة االستقصائية ملتعاطي املخدرات في
نيبال لعام  ،2020فقد بلغ مجموع عدد متعاطي املخدرات
املسجلني في نيبال  130 424متعاطيا .ويقدر متوسط معدل
النمو السنوي لعدد متعاطي املخدرات على مدى السنوات
السبع املاضية بنسبة تزيد قليال عن  5في املائة .وتتراوح
أعمار معظم متعاطي املخدرات في نيبال ( 69,5في املائة)
بني  20و 29سنة.
 -744وفي سري النكا ،بلغ مجموع عدد متعاطي املخدرات
املسجلني في مرافق العالج  1 634( 1 649ذكرا و 15أنثى)
في عام  .2020ومن بني مجموع عدد متعاطي املخدرات
املبلغ بشأنهم ،التحق  45في املائة منهم مبراكز العالج التي
يديرها املجلس الوطني ملكافحة العقاقير اخلطرة ،ويتلقى
 11في املائة منهم العالج في مراكز العالج في السجون،
ويتلقى  14في املائة العالج في مرافق املنظمات غير
احلكومية ،و 30في املائة في مركز كانداكادو للعالج وإعادة
التأهيل التابع للمفوضية العامة إلعادة التأهيل .وقد انخفض
في عام  2020مجموع عدد املقبولني في عالج تعاطي املخدرات
مقارنة بعام  .2019وواصل البرنامج العاملي ملكافحة اجلرائم
البحرية في عام  2021تقدمي املساعدة إلى املجلس الوطني
ملكافحة العقاقير اخلطرة في سري النكا ،وذلك دعما لتوسيع
مركز لتقدمي العالج الداخلي الطوعي للمرضى ،وهو مركز
نواديغانتايا ،الواقع في شمال كولومبو .وتبلغ سعة املركز
حاليا  60سريرا ،ويتوقع أن يبلغ هذا العدد  200سرير
بعد توسيعه.
ِّ
 -745وتود الهيئة أن تذكر احلكومات في جنوب آسيا
بضرورة جمع البيانات واإلحصاءات عن معدالت انتشار تعاطي
املخدرات وتقدمي تلك البيانات بصورة منتظمة ،وكذلك ضمان
توفير مرافق وخدمات العالج من تعاطي املخدرات وتيسير
الوصول إلى تلك املرافق واخلدمات واحلصول عليها بأسعار
معقولة في جميع أقاليم بلدانها.
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غرب آسيا
تظل أفغانستان ،بطاقة إنتاج ممكنة لألفيون بلغت  6 800طن
في عام  ،2021متثل إلى حد بعيد البلد الرئيسي في العالم في
زراعة خشخاش األفيون وإنتاج األفيون بصورة غير مشروعة.
وعلى الرغم من أن املساحة املزروعة بخشخاش األفيون بلغت
ً
 177 000هكتار بحلول متوز/يوليه  ،2021مما ميثل انخفاضا
نسبته  21في املائة باملقارنة مع عام  ،2020فإن الطاقة املمكنة
إلنتاج األفيون في عام  2021ازدادت بنسبة  8في املائة باملقارنة
مع عام .2020
ال تزال دول وسط آسيا تواجه زيادة في االجتار باملخدرات
االصطناعية وإساءة استعمالها ،مبا في ذلك األمفيتامينات
وشبائه القنبني االصطناعية ومختلف املؤثرات النفسانية
اجلديدة األخرى.
ال تزال الهيئة تشعر بالقلق إزاء نقص املعلومات والبيانات
الرسمية املتعلقة مبعدالت انتشار تعاطي املخدرات ،وبجهود
الوقاية من تعاطي املخدرات وعالجها في غرب آسيا .وتهيب
بالدول األعضاء في املنطقة أن تعزز النظم الوطنية الرامية إلى
جمع البيانات بشأن تعاطي املخدرات وأن تضع استرا تيجيات
ِّ
فعالة للوقاية من تعاطي
املخدرات وآليات ملعاجلة مشكلة
االرتهان بأساليب تستند إلى األدلة العلمية في العالج وإعادة
التأهيل والرعاية الالحقة وإعادة اإلدماج في املجتمع.

ُّ
التطورات الرئيسية
-1
ً
 -746سجلت أفغانستان في عام  2021انخفاضا بنسبة
 21في املائة في مساحة املناطق املزروعة بخشخاش األفيون
مقارنة بعام  .2020وحتى آب/أغسطس  ،2021كانت سلطات
البلد قد أبلغت عن إبادة محدودة لزراعة خشخاش األفيون.
ويقدر أن الطاقة املمكنة إلنتاج األفيون بلغت  6 800طن في
عام  ،2021مما حفظ ألفغانستان صفة املنتج الرئيسي غير
املشروع لألفيون ،واملسؤول عن إنتاج  85في املائة من مجموع
اإلنتاج العاملي.
 -747وتواصل الهيئة اإلعراب عن قلقها جتاه استمرار
زراعة خشخاش األفيون وإنتاج األفيون على نطاق واسع في
أفغانستان ،إلى جانب اجلهود املحدودة التي تبذل من أجل
القضاء عليهما ،مما سيفضي إلى استمرار األثر السلبي على
اجلهود التي يبذلها املجتمع الدولي توخيا لتعزيز السالم
واألمن والتنمية املستدامة في البلد .وتقر الهيئة بالتقلب
الشديد الذي يتسم به الوضع مما يؤثر على السكان املدنيني،
وتعرب عن أملها في أن يواصل املجتمع الدولي دعم أهمية
مراقبة املخدرات مراقبة فعالة حماية للصحة العامة ،مع منع
استخدام اقتصاد املخدرات في دعم التمرد ،وذلك كنقطة هامة
في التفاوض بشأن إقرار السالم الدائم في البلد.

 -748وطوال فترة جائحة كوفيد 19-الراهنة ،حافظ درب
البلقان على مركزه كدرب التهريب الرئيسي لألفيونيات من
أفغانستان ،عن طريق جمهورية إيران اإلسالمية وتركيا ودول
البلقان ،نحو أسواق املقصد في وسط أوروبا وغربها .وكذلك
استمر استخدام فرع ذلك الدرب الذي مير من جمهورية إيران
اإلسالمية إلى بلدان جنوب القوقاز ثم إلى أوكرانيا عبر البحر
األسود وصوال إلى شرق أوروبا .وباملثل ،استمر التهريب دون
ً
أن يتأثر عموما على طول الدرب الشمالي ،الذي يستخدم
أساسا في تهريب األفيونيات األفغانية إلى أسواق املخدرات
غير املشروعة في االحتاد الروسي ،عبر دول وسط آسيا،
وكذلك من خالل الدرب اجلنوبي ،الذي مير عبر باكستان و/
أو جمهورية إيران اإلسالمية إلى الهند ،لكي يستهلك فيها
ً
ً
محليا أو يهرب الحقا إلى بلدان أخرى في املنطقة أو إلى
أفريقيا ألسواقها املحلية أو للتهريب إلى أوروبا .كما شهد
عاما  2020و 2021استمرار تزايد استخدام النقل البحري في
تهريب الهيروين.
 -749وما زالت أفغانستان تشهد منوا في االجتار
بامليثامفيتامني وصنعه غير املشروعني .ولم يقتصر توجه
امليثامفيتامني األفغاني املنشأ ،وإلى حد أقل امليثامفيتامني
الذي يعود منشأه إلى إيران (جمهورية–اإلسالمية) ،على
األسواق األفغانية املحلية فحسب ،وإمنا كان يهرب أيضا إلى
بلدان القوقاز والشرق األوسط وكذلك إلى بلدان في وسط آسيا
وجنوب شرق أوروبا .وثمة أدلة متزايدة على أن امليثامفيتامني
الذي يعود منشأه إلى جنوب غرب آسيا (أفغانستان وإيران
(جمهورية–اإلسالمية) وباكستان) يهرب اآلن إلى وجهات أخرى
مثل أستراليا وإندونيسيا وسري النكا.
 -750وما زالت بلدان الشرق األوسط تواجه حتدي
االجتار بالترامادول وإساءة استعماله ،في حني ال تزال
قدرات هذه املنطقة دون اإلقليمية محدودة فيما يتعلق بجمع
البيانات وحتليلها ورصدها لغرض تقدير النطاق الكامل
لهذا التحدي.
 -751ويواصل تهريب مادة "الكابتاغون" املزيفة ،وفي
اآلونة األخيرة صنعها أيضا ،تأثيرهما اخلطير على منطقة
الشرق األوسط )57(.وبينما توجد معظم أسواق هذه املادة
داخل املنطقة دون اإلقليمية ،وبدرجة أقل في شمال
أفريقيا ،فإن بعض عمليات الضبط الرئيسية التي جرت في
إيطاليا وماليزيا والنمسا رمبا دلت على ظهور دروب و/أو
أسواق جديدة.
 -752وما زالت دول وسط آسيا تواجه تزايد االجتار
باملخدرات االصطناعية وإساءة استعمالها ،مبا في ذلك
األمفيتامينات وشبائه القنبني االصطناعية ومختلف املؤثرات
(" )57الكابتاغون" هو في األصل االسم التجاري الرسمي ملستحضر
صيدالني يحتوي على مادة الفينيثيلني ،وهي منشط اصطناعي .أما "الكابتاغون"
الذي ُيعثر عليه اآلن في عمليات الضبط عبر منطقة غرب آسيا واملشار إليه
في هذا التقرير ،فهو عقار مزيف ُيضغط في حبوب أو أقراص مشابهة
للكابتاغون في مظهرها ولكن تركيبها يختلف عن مستحضر الكابتاغون
الفعال في "الكابتاغون" املغشوش هو األمفيتامني،
الصيدالني السابق .والعنصر ُ
الذي ُيخفف عادة مبواد متعددة تستخدم في غش العقاقير ،مثل الكافيني.
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النفسانية اجلديدة األخرى .ولوحظ أن املتجرين يستخدمون
اإلنترنت ومنصات التراسل االجتماعي ألغراض البيع
والتسويق غير املشروعني .ويحتمل أن يكون استمرار تزايد
الطلب على املخدرات االصطناعية في دول وسط آسيا
ناجتا عن انخفاض توافر القنب واألفيونيات بسبب القيود
املتصلة باجلائحة.
 -753وتالحظ الهيئة مع القلق أنه لم ُت َّ
حدد بعد مستويات
كافية الستهالك املؤثرات العقلية لألغراض الطبية في غرب
آسيا .وال يزال حتديد هذه املستويات يشكل حتديا ،ألن
أقل من نصف بلدان املنطقة قدم بيانات عن االستهالك
بشأن أي مؤثر عقلي في السنوات القليلة املاضية .وضمن
البلدان التي قدمت بيانات عن عام  ،2020بلغ متوسط
استهالك الديازيبام  2,27جرعة يومية محددة لألغراض
اإلحصائية لكل ألف نسمة ( ،)S-DDDptفي حني بلغ متوسط
استهالك الفينوباربيتال  0,79جرعة يومية لكل ألف نسمة.
وفي احلالتني ،تتسق مستويات االستهالك مع السنوات
السابقة.

 -2التعاون اإلقليمي
 -754أعربت أذربيجان في  20متوز/يوليه  ،2020عن نيتها
في االنضمام إلى الشبكة األقاليمية للسلطات اجلمركية
ووحدات مراقبة املوانئ .وأنشئت الشبكة في عام 2019
كجزء من جهود برنامج مراقبة احلاويات املشترك بني املكتب
املعني باملخدرات واجلرمية ومنظمة اجلمارك العاملية بغية
تعزيز التعاون العملي والتبادل اآلني للمعلومات التشغيلية
بني األعضاء ،وهم حاليا أفغانستان وأوزبكستان وأوكرانيا
وباكستان وتركمانستان وجورجيا وطاجيكستان وقيرغيزستان
وكازاخستان )58(.وأدى تبادل البيانات بشأن الشحنات الشديدة
اخلطورة بني أذربيجان وتركمانستان وجورجيا إلى عدة
عمليات لضبط املخدرات مبا في ذلك ضبط  274عبوة،
أو  127 344قرصا من أقراص ريغابن نفذتها وحدة من وحدات
مراقبة املوانئ في قيرغيزستان بالتعاون مع وحدات مراقبة
املوانئ في أوزبكستان وكازاخستان .باإلضافة إلى ذلك ،أدى
تبادل املعلومات عبر احلدود بني وحدات مراقبة املوانئ في
أفغانستان وإدارة اجلمارك الباكستانية إلى ضبط  6أطنان
من اليود ،وهي مادة كيميائية تستخدم في صنع امليثامفيتامني
غير املشروع.
 -755وفي  10تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020اعتمدت الدول
األعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إعالن موسكو الذي
أعربت فيه عن قلقها إزاء مشكلة املخدرات العاملية وأعادت
تأكيد التزامها بالتنفيذ الفعلي الستراتيجية املنظمة بشأن
مكافحة املخدرات للفترة  ،2023-2018وبرنامج عمل تنفيذ
( )58تباع مادة ريغابن حتت االسمني التجاريني "ليريكا" و"بريغابالني" من
بني أسماء جتارية أخرى ،وهي دواء مضاد لالختالج والقلق ويستعمل في عالج
الصرع واآلالم العصبية واأللم العضلي الليفي ومتالزمة متلمل الساقني
واضطراب القلق العام .ولكنها ميكن أن تؤدي إلى الشعور بالنشوة ولها أثر
إدماني في حالة إساءة استعمالها ،مما أدى إلى إخضاعها للمراقبة في العديد
من بلدان العالم.
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االستراتيجية ،ومفهوم منظمة شنغهاي للتعاون بشأن منع
تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية .وأشارت الدول األعضاء
في املنظمة إلى ضرورة صياغة مفهوم إلنشاء مركز ملكافحة
املخدرات في دوشانبي ،وكذلك ضرورة إبرام مذكرة تفاهم بني
املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى املعني
مبكافحة االجتار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية
وسالئفهما وأمانة املنظمة من أجل تعزيز االتصاالت وتبادل
اخلبرات وأفضل املمارسات.
ُ
ومنحت جمهورية إيران اإلسالمية صفة مراقب في
-756
ذلك املركز اإلقليمي خالل اجتماع عادي ملجلس املنسقني
الوطنيني عقدته الدول األعضاء في املركز ،وهي االحتاد
الروسي وأذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان
وقيرغيزستان وكازاخستان ،في  27تشرين الثاني/نوفمبر
 .2020وباإلضافة إلى ذلك ،أبلغت جمهورية إيران اإلسالمية
بأنها عززت تعاونها في مجال مكافحة املخدرات مع أذربيجان
واإلمارات العربية املتحدة وباكستان وطاجيكستان والعراق
وكازاخستان والكويت ،ووافقت على تعزيز التعاون في مجال
تبادل املعلومات ،وتنظيم أنشطة تدريبية مشتركة وحتسني
التنسيق .ووقعت إيران (جمهورية–اإلسالمية) وكازاخستان ،في
كانون الثاني/يناير  ،2021اتفاقا للتعاون األمني بشأن مكافحة
تهريب املخدرات عن طريق البحر وأنشأتا فريق عمل أمني
مشترك لتنفيذ االتفاق.
 -757وخالل اجتماع مجلس األمن التابع ملنظمة معاهدة
األمن اجلماعي في كانون األول/ديسمبر  ،2020أقرت املنظمة
استراتيجيتها ملكافحة املخدرات للفترة  .2025-2021وترمي
االستراتيجية إلى تيسير االستجابة السريعة حلوادث االجتار
باملخدرات في الدول األعضاء .وعقد في دوشانبي ،في
 16نيسان/أبريل  ،2021اجتماع تنسيقي خلبراء العالج من
تعاطي املخدرات الرئيسيني في الدول األعضاء في املنظمة.
ومت التوصل إلى اتفاقات بشأن إعداد مجموعة من مشاريع
القوانني التشريعية في مجال تنظيم خدمات العالج من
تعاطي املخدرات.
 -758وفي كانون الثاني/يناير  ،2021نظم املقر الرئيسي
ملكافحة املخدرات في جمهورية إيران اإلسالمية واملكتب
القطري في إيران التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية
اجتماعا بشأن التعاون بني أجهزة إنفاذ قوانني املخدرات
لبلدان املبادرة الثالثية التي يدعمها املكتب ،وتضم
أفغانستان وباكستان وجمهورية إيران اإلسالمية وخلية
التخطيط املشتركة )59(،واستهدف االجتماع مواصلة تعزيز
التعاون في التصدي لتهريب املخدرات على امتداد دروب
التهريب الرئيسية.
 -759وافتتحت حكومة أوزبكستان ،بدعم من املكتب اإلقليمي
لوسط آسيا التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية ،وحدة
جديدة ملراقبة املوانئ في مركز جمارك ياالما في أوزبكستان
( )59خلية التخطيط املشتركة هي إحدى املبادرات التي ينفذها املكتب في
النطاق األوسع لـ"مبادرة الربط بني الشبكات" ،التي تهدف إلى إرساء حتالفات
وثيقة مع هيئات مماثلة على امتداد دروب التهريب الرئيسية .وقد وضعت
املبادرة من أجل تعزيز فعالية وكفاءة العمليات عبر الوطنية.
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في إطار برنامج مراقبة احلاويات املشترك بني املكتب ومنظمة
اجلمارك العاملية .والغرض من إنشاء الوحدة هو إجراء
حتديد منهجي لسمات الشحنات العالية اخلطورة ،واختيارها
وتفتيشها من أجل منع تهريب املخدرات واألشكال األخرى
ألنشطة السوق السوداء مع تيسير التدفقات التجارية
املشروعة .وافتتحت أيضا في كازاخستان ،في  19شباط/
فبراير  ،2021أول وحدة ملراقبة الشحن اجلوي في وسط
آسيا .وتتمثل أهدافها في منع استخدام الشحنات اجلوية
في تهريب املخدرات وغيره من أشكال التهريب واألنشطة
اإلجرامية عبر الوطنية مع احترام التجارة القانونية وتعزيز
أمن الطيران.
 -760وعقد املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا
الوسطى واملكتب املعني باملخدرات واجلرمية اجتماعا مشتركا
لفريق خبراء مع ممثلي مكتب املدعي العام ووزارة الداخلية
وجهاز الرصد املالي في كازاخستانُ ،
وعني االجتماع بإنشاء
آليات وطنية مشتركة بني الوكاالت للتعاون عبر احلدود بهدف
التعطيل الفعلي لتمويل اجلرمية املنظمة .وناقش املشاركون
في االجتماع تعزيز قدرات سلطات كازاخستان على إجراء
حتقيقات مالية متوازية والكشف عن التدفقات املالية املرتبطة
باالجتار باملخدرات وتعزيز وتطوير التعاون بني الوكاالت
والتعاون اإلقليمي.
 -761وافتتحت دائرة احلدود التابعة للجنة األمن الوطني
في كازاخستان ،بالشراكة مع املكتب اإلقليمي لوسط آسيا
التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية ،مكتبا جديدا
لالتصال احلدودي بني أوزبكستان وكازاخستان .وفي أيار/
مايو  2021افتتح املكتب اإلقليمي لوسط آسيا التابع للمكتب
املعني باملخدرات واجلرمية ،بالشراكة مع أجهزة إنفاذ القانون
في أوزبكستان وطاجيكستان ،مكتبني لالتصال احلدودي على
نقاط عبور السكك احلديدية للحدود بني هذين البلدين.
ويهدف مكتبا االتصال احلدودي اجلديدان إلى تعزيز التعاون
بني الوكاالت عبر احلدود وتبادل املعلومات االستخبارية
لضمان فعالية مكافحة التهريب ،مبا في ذلك تهريب
املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف ،مع تيسير التجارة
الدولية املشروعة.
 -762وفي الفترة من  29تشرين الثاني/نوفمبر إلى 19
كانون األول/ديسمبر  ،2020شاركت سلطات أفغانستان
وأرمينيا واإلمارات العربية املتحدة وتركيا واجلمهورية
العربية السورية والعراق وقطر والكويت في عملية آفاق
جديدة ( ،)Operation New Horizonsوهي عملية عاملية
ً
محددة زمنيا جلمع املعلومات االستخبارية تقودها الهيئة
الدولية ملراقبة املخدرات وتهدف إلى الكشف عن املصادر
الرئيسية للتابنتادول والترامادول ونقاط إعادة توزيعهما .وكان
الهدف هو حتديد نقاط الصنع والتسويق والتوزيع وتفكيكها
من خالل تبادل املعلومات االستخبارية املجدية عمليا.
وقد ضمت العملية  164موظفا ميثلون  70حكومة وأربع
منظمات دولية.

 -763وفي  24شباط/فبراير  ،2021قدم برنامج الهيئة
لالعتراض السريع للمواد اخلطرة (برنامج "غريدس")
حلقتني دراسيتني شبكيتني منفصلتني استفاد منهما
 240موظفا دوليا لدى هيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية
من  27بلدا وإقليما في أفريقيا وأمريكا الوسطى والكاريبي
وشرق آسيا وجنوب شرقها وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا
وجنوب آسيا وجنوب شرق أوروبا وغرب ووسط أوروبا
وغرب آسيا .وشملت احللقات الدراسية الشبكية عروضا
توضيحية عن عدد جديد من منائط برنامج "غريدس"
وأدواته املتطورة .وكان الهدف من هذه املناسبات هو إطالع
السلطات املختصة على أدوات الهيئة التنفيذية من أجل منع
واعتراض املؤثرات النفسانية اجلديدة واملؤثرات األفيونية
االصطناعية وغيرها من املواد اخلطرة التي ال تخضع حاليا للمراقبة
ُ
الدولية .وأعلم املشاركون باحلالة املتغيرة لالجتار باملؤثرات
النفسانية اجلديدة وباالختالفات اإلقليمية في أزمة املؤثرات
األفيونية ،وحصلوا على معلومات عملية عن األدوات
املتعلقة باالعتراض وتبادل املعلومات االستخبارية العاملية
من أجل االستجابة بفعالية للنموذج العاملي اجلديد لالجتار
ً
باملواد اخلطرة ،مثل الفنتانيالتُ .
وع ِّرف املشاركون أيضا
مبنصة الهيئة للتدريب التفاعلي عبر اإلنترنت ،املسماة
"غريدس إيليت" (ُ )GRIDS Elite
ومنحوا حق استخدام منصة
االتصاالت اآلمنة لنظام اإلخطار باحلوادث التابع ملشروع
آيون وأداة الوصول إلى املعلومات االستخبارية التابعة لبرنامج
"غريدس" وزودوا بالتدريب عليهما .وأداة غريدس االستخبارية
هي مجموعة متطورة من األدوات التحليلية املؤمنة التي تتيح
التصور اآلني حلوادث االجتار باملؤثرات النفسانية اجلديدة على
الصعيد العاملي ،وتوفر السمات االستخبارية للمواد اخلطرة غير
املجدولة لغرض تصنيفها وتقييم مخاطرها من جهات الوصل
لدى هيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية.
 -764وفي آذار/مارس  ،2021وجه إخطار خاص بشأن
مادة زيالزين عن طريق برنامج "غريدس" إلى جميع جهات
الوصل املعنية مبشروع آيون ومشروع "أوبيويدس" (.)OPIOIDS
وكانت الهيئة قد الحظت قبل إرسال هذا اإلنذار اخلاص
ازدياد البالغات بشأن هذه املادة في نظام اإلخطار
ُ
باحلوادث التابع ملشروع آيون .وقدمت من خالل برنامج
"غريدس" معلومات تتعلق باالجتار بالزيالزين إلى جهات
الوصل املعنية في شرق آسيا وجنوب شرقها .ويستخدم
الزيالزين عادة في الطب البيطري كمهدئ ذي
خصائص مسكنة ومرخية للعضالت ،ولكن حدثت
ً
مؤخرا زيادات في حوادث التهريب التي تنطوي على
هذه املادة.

 -3التشريعات والسياسات
واإلجراءات الوطنية
 -765اعتمد في أوزبكستان ،في  27تشرين األول/أكتوبر
 ،2020قانون الوقاية من اضطرابات تعاطي املخدرات
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وعالجها .ويجري العمل في البلد اآلن إلعداد األنظمة اخلاصة
بإجراءات التفاعل بني سلطات الرعاية الصحية وإنفاذ القانون
والعمل في سياق توفير خدمات العالج ملتعاطي املخدرات.
 -766وفي  26أيار/مايو  ،2021وافقت حكومة أرمينيا على
تعديل التشريعات الوطنية املتعلقة باملخدرات للسماح بإنتاج
"القنب الصناعي" وتصديره واستيراده وجتارة اجلملة فيه بعد
احلصول على ترخيص بذلك.
 -767وفي عام  ،2021أطلق املقر الرئيسي ملكافحة املخدرات
في جمهورية إيران اإلسالمية برنامجا استراتيجيا إمنائيا
شامال يغطي مجاالت من بينها احلد من الطلب على املخدرات،
وتوسيع الشراكات املجتمعية ،وخفض عرض املخدرات ،والشؤون
الدولية ،والدعوة والعالقات العامة ،والبحث والتعليم.
 -768وقد َّ
سجل الستخدام منائط التعلم اإللكتروني التي
أعدتها الهيئة موظفون في مجال مراقبة املخدرات من
السلطات الوطنية املختصة في  11بلدا في غرب آسيا ،هي
األردن وأذربيجان وأفغانستان وتركيا وجورجيا وطاجيكستان
ُ
والعراق وقطر ولبنان واململكة العربية السعودية واليمن .وتتاح
هذه النمائط ملوظفي السلطات الوطنية املختصة بدون مقابل
ِّ
ِّ
املخدرة واملؤثرات
لدى التسجيل ،وهي تغطي مواضيع العقاقير
العقلية والسالئف واإلطار الدولي ملراقبة املخدرات.
 -769وبالنظر إلى االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية
ذات الصلة وقرارات اجلمعية العامة واملجلس االقتصادي
واالجتماعي وهيئات األمم املتحدة األخرى بشأن تطبيق عقوبة
ً
اإلعدام ،تهيب الهيئة مجددا بجميع دول املنطقة التي أبقت
على عقوبة اإلعدام في حالة اجلرائم املتصلة باملخدرات أن
تنظر في إلغائها فيما يخص تلك اجلرائم ،وأن تخفف أحكام
اإلعدام التي صدرت بالفعل.
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األفيون انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أن بدأ املكتب
رصده املنهجي لتلك األسعار في عام  .2009ولكن لوحظت
زيادة في أسعار شراء األفيون من املزارع في آب/أغسطس
ً
 ،2021حني ازدادت مبقدار الضعف تقريبا باملقارنة مع السعر
املسجل في أيار/مايو  .2021وقد تكون هذه الزيادة نتيجة
للتطورات السياسية واألمنية أثناء تلك الفترة.
 -773وفي دورة جلنة املخدرات الرابعة والستني ،املعقودة
في فيينا في الفترة من  12إلى  16نيسان/أبريل  ،2021أعلن
نائب وزير الداخلية لشؤون مكافحة املخدرات في أفغانستان
عن إبادة  976هكتارا من خشخاش األفيون املزروع في
 10مقاطعات في عام  .2020وفي نيسان/أبريل  ،2021أبلغت
احلكومة بأنها أبادت  95هكتارا آخر من خشخاش األفيون
املزروع في نانغارهار.
 -774ويبدو أن جائحة كوفيد 19-الراهنة لم تؤثر على
درب البلقان بصفته الدرب الرئيسي لتهريب األفيونيات من
أفغانستان نحو أسواق املقصد في وسط أوروبا وغربها.
وباملثل ،استمر استخدام الفرع اجلانبي من درب البلقان
الذي يعبر بلدان جنوب القوقاز كممر عبور لتهريب األفيونيات
إلى أوروبا .وأبلغ عن ضبط كميات كبيرة من الهيروين على
امتداد هذين الدربني في الفترة من آذار/مارس إلى كانون
األول/ديسمبر  .2020ويشير احلجم الكبير لكميات الهيروين
املضبوطة في بلدان أخرى غير أفغانستان إلى استمرار تهريب
األفيونيات على نطاق واسع طوال فترة اجلائحة.
 -775واستمر االجتار باألفيونيات على امتداد الدربني
الشمالي واجلنوبي طوال فترة جائحة كوفيد .19-واستمرت
أيضا مالحظة تزايد استخدام النقل البحري في تهريب
الهيروين ،حيث أبلغ عن ضبط كميات كبيرة منه في عدد من
املوانئ البحرية األوروبية خالل النصف الثاني من عام .2020

 -770قدرت املساحة املزروعة بخشخاش األفيون في
أفغانستان في متوز/يوليه  ،2020ب 177 000هكتار ،مما ميثل
ً
انخفاضا بنسبة  21في املائة مقارنة بالسنة السابقة.

 -776وسجلت أعلى كميات األفيون واملورفني املضبوطة على
الصعيد العاملي عام  2019في أفغانستان وإيران (جمهورية-
اإلسالمية) وباكستان ،التي استحوذت مجتمعة على  98في
املائة من الكميات املضبوطة منهما في العالم ككل .وسجلت
إيران (جمهورية-اإلسالمية) وباكستان وتركيا  48في املائة
من مجموع كميات الهيروين املضبوطة عامليا في عام .2019

 -771وقدر املكتب املعني باملخدرات واجلرمية الطاقة املمكنة
إلنتاج األفيون في أفغانستان في عام  2021ب 6 800طن ،وهذا
ميثل زيادة بنسبة  8في املائة مقارنة بالكمية التي أبلغ عنها
في عام  .2020وال تزال أفغانستان متثل البلد املنتج ألكبر
كمية من األفيون ،حيث مثل إنتاجها  85في املائة تقريبا من
اإلنتاج العاملي لألفيون في العام  .2020ويزود األفيون املنتج
في أفغانستان أسواق البلدان املجاورة وأسواق أفريقيا وأوروبا
والشرق األوسط وجنوب آسيا ،بينما توجه نسبة صغيرة منه
إلى أسواق أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.

 -777وقد شهدت جمهورية إيران اإلسالمية زيادة بنسبة
 41في املائة في كميات األفيونيات املضبوطة في عام 2020
مقارنة بعام  ،2019حيث ميثل األفيون النسبة األكبر منها،
التي بلغت  94في املائة .وازدادت كميات الهيروين املضبوطة
بنسبة  79في املائة بني عامي  2019و .2020ولوحظت زيادة
بنسبة  5في املائة في كميات األفيونيات املضبوطة في البلد
خالل األشهر الستة األولى من عام  2021مقارنة بالفترة
نفسها من عام  ،2020مع انخفاض كمية الهيروين املضبوط
بنسبة  7في املائة.

 -772وقدر أن القيمة اإلجمالية إلنتاج األفيون بسعر املزرعة
بلغت  350مليون دوالر في عام  ،2020وبذلك فإن أسعار

 -778وضبطت تركيا  13,2طنا من الهيروين في عام
 ،2020وميثل هذا انخفاضا بنسبة  35في املائة مقارنة
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بالكمية القياسية التي ضبطت في عام  2019والتي جتاوزت
 20طنا .وميكن تفسير هذا االنخفاض بالزيادة الكبيرة في
كمية الهيروين املضبوط في جمهورية إيران اإلسالمية ،التي
رمبا عطلت سلسلة اإلمداد ،وكذلك بزيادة تدفق الهيروين
عبر القوقاز لتجنب األراضي التركية ،وتزايد استخدام الدروب
البحرية نتيجة إلغالق احلدود البرية واجلوية بني إيران
(جمهورية–اإلسالمية) وتركيا خالل اجلائحة.
ً
 -779ووفقا ملا أفاد به املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق
في آسيا الوسطى ،فإن إجمالي كميات الهيروين واألفيون
املضبوطة في أراضي الدول األعضاء فيه ،وهي االحتاد
الروسي وأذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان
وقيرغيزستان وكازاخستان ،انخفض بنسبة  23في املائة
و 8في املائة ،على التوالي ،في عام  ،2020مقارنة بعام .2019
وبلغ مجموع الكميات املضبوطة من األفيونيات  5أطنان في
عام  2020مقابل  5,8أطنان في عام .2019
 -780ومع تزايد القلق بشأن صنع امليثامفيتامني غير
املشروع في أفغانستان ،أبلغ حتليل أجراه املركز األوروبي
لرصد املخدرات واإلدمان عن مدى استخالص اإليفيدرين
لغرض صنع امليثامفيتامني في البلد .وذكر املركز األوروبي
أنه حدد لغرض إجراء التحليل  329موقعا يشتبه في أنها
تستخلص اإليفيدرين ،وتقع في مناطق املرتفعات الوسطى حيث
تنمو نباتات اإلفيدرا البرية ،وميكنها إنتاج نحو  98طنا من
اإليفيدرين شهريا ،مما يؤدي إلى إمكانية إنتاج  65,5طنا من
امليثامفيتامني البلوري في الشهر.
 -781وأفادت شرطة مكافحة املخدرات األفغانية بأنها
ضبطت  1 202كيلوغرام من امليثامفيتامني في البلد ككل
خالل عام  ،2020مقارنة مبا بلغ  1 251كيلوغراما في عام
 .2019وباإلضافة إلى الكميات املضبوطة في أفغانستان،
يستدل من الكميات الكبيرة التي ضبطت من هذه املادة
املخدرة في البلدان املجاورة استمرار تهريبها من أفغانستان
خالل عام  ،2020على الرغم من جائحة كوفيد .19-وعلى
الرغم من ارتفاع أسعار األدوية بنسبة  70في املائة في
جمهورية إيران اإلسالمية نتيجة للتضخم الذي يشهده
البلد ،فإن أسعار امليثامفيتامني انخفضت بنسبة  80في
املائة تقريبا بني آذار/مارس وأيلول/سبتمبر  .2019وقد
عزي ذلك إلى زيادة توافر امليثامفيتامني الزهيد الثمن اآلتي
من أفغانستان.
 -782ووفقا للمقر الرئيسي ملكافحة املخدرات في جمهورية
إيران اإلسالمية فقد ازداد إجمالي كميات امليثامفيتامني
املضبوطة في البلد خالل عام  2020بنسبة  51في املائة
مقارنة بعام  ،2019حيث قارب الوزن املضبوط من هذه املادة
 20,5طنا في عام  ،2020مقابل  13,5طنا منها في عام .2019
 -783ووفقا للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية ،فإن البلدان
التي أبلغت عن ضبط امليثامفيتامني الذي منشؤه منطقة جنوب
غرب آسيا أو خرج منها خالل الفترة  ،2019-2015تشمل
كال من تركيا ،وبلدانا في أفريقيا (موزامبيق) ووسط آسيا

(طاجيكستان وقيرغيزستان) والقوقاز (أرمينيا وجورجيا)
والشرق األوسط (العراق واململكة العربية السعودية) وجنوب
آسيا (سري النكا) وجنوب شرق آسيا (إندونيسيا) وأوقيانوسيا
(أستراليا) وغرب أوروبا (فرنسا واململكة املتحدة).
 -784وتشير الكميات الكبيرة التي ضبطتها أستراليا
وإندونيسيا وسري النكا من امليثامفيتامني الذي منشؤه غرب
آسيا إلى احتمال توسع شبكات االجتار الدولية ببلوغها
أسواقا دولية جديدة .ورغم ضرورة مواصلة إجراء البحوث
في هذا املوضوع ،يبدو محتمال أن تهريب امليثامفيتامني من
ً
أفغانستان يجري على امتداد دروب كانت تستخدم سابقا
لتهريب األفيونيات ،وال سيما الدرب اجلنوبي ،ورمبا أيضا
بواسطة درب البلقان.
 -785وما زالت منطقة الشرق األوسط تعاني من األثر
اخلطير لالجتار في "الكابتاغون" ،وصنعه في اآلونة
َّ
ويفسر ذلك جزئيا باستمرار انعدام االستقرار
األخيرة،
السياسي والنزاعات التي لم جتد حال في هذه املنطقة
ُ
دون اإلقليمية .وقد ذكرت اجلمهورية العربية السورية ولبنان
باعتبارهما بلدي مصدر ألقراص "الكابتاغون" .وتقع معظم
أسواق هذه املادة داخل الشرق األوسط وتشمل على وجه
اخلصوص ،اململكة العربية السعودية وغيرها من بلدان
اخلليج ،مثل اإلمارات العربية املتحدة وقطر .وفي الوقت
ِّ
نفسه ،يوثق عدد من عمليات إنفاذ القانون حاالت تهريب
ألقراص "الكابتاغون" من اجلمهورية العربية السورية ولبنان
إلى بلدان شمال أفريقيا .وبينما أبلغ بأن "الكابتاغون"
يوجه أساسا إلى أسواق الشرق األوسط ،فإن املضبوطات
الكبيرة منه في مناطق أخرى خالل عامي  2020و 2021تشير
إلى احتمال وجود دروب تهريب جديدة أو أسواق جديدة.
وكما ورد في تقرير الهيئة لعام  ،2020ففي متوز/يوليه 2020
صادرت إيطاليا  84مليون قرص من أقراص "كابتاغون" يحتمل
أنها كانت موجهة إلى األسواق األوروبية .وفي آذار/مارس
 ،2021فككت الشرطة النمساوية عصابة دولية يشتبه في
تهريبها خالل السنوات األخيرة نحو  30طنا من أقراص
"الكابتاغون" الصادرة عن لبنان واملتجهة عبر النمسا إلى اململكة
العربية السعودية .وفي آذار/مارس  ،2021صادرت سلطات
اجلمارك املاليزية  94,8مليونا من أقراص "كابتاغون" التي
حتتوي على األمفيتامني ،وتبلغ قيمتها  1,26بليون دوالر ،وذلك
في أكبر عملية لضبط املخدرات يجريها البلد على اإلطالق.
واشتركت في تنفيذ العملية املديرية العامة ملراقبة املخدرات
في اململكة العربية السعودية والشرطة املاليزية .وعثر على
املخدرات التي كانت تزن  16طنا مخبأة داخل ثالث حاويات
وصلت الى ميناء ماليزي من الشرق األوسط وكانت متجهة
الى بلد في شرق آسيا.
 -786وواصلت دول وسط آسيا اإلبالغ عن زيادة في
االجتار باملخدرات االصطناعية ،مبا فيها األمفيتامينات،
وشبائه القنبني االصطناعية ،ومختلف املؤثرات النفسانية
َّ
وعجل بتلك الزيادة نقص املخدرات "التقليدية"
اجلديدة،
كالقنب واألفيونيات نتيجة للجائحة .وارتفع حجم املخدرات
االصطناعية املضبوطة في كازاخستان ارتفاعا كبيرا في عام
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 2020مقارنة بعام ( 2019من  6,2كيلوغرامات إلى أكثر من
 100كيلوغرام) ،وفي الفترة بني كانون الثاني/يناير وأيار/مايو
 ،2021ضبط في البلد  41كيلوغراما من تلك املخدرات.
والحظت أجهزة إنفاذ القانون في كازاخستان أيضا زيادة
ً
واضحة في صنع املخدرات االصطناعية محليا في البلد:
حيث فككت أربعة مختبرات للمخدرات االصطناعية في
ُ
عام  2019مقارنة بـ 24مختبرا في عام 2020؛ وكشف عن
 10مختبرات أخرى بني كانون الثاني/يناير وأيار/مايو .2021
ورافق تفكيك املختبرات في عام  2020ضبط  65كيلوغراما
من املؤثرات العقلية اجلاهزة لالستعمال ،مبا في ذلك
 11,1كيلوغراما من امليفيدرون .والحظت أوزبكستان أيضا
زيادة في االجتار باملخدرات االصطناعية في عام  :2020حيث
ضبط  1,6كيلوغرام من املخدرات االصطناعية في ذلك
العام ،مقابل  194غراما منها ضبطت في عام .2019
وواصلت السلطات في قيرغيزستان اإلبالغ عن ضبط
املؤثرات النفسانية اجلديدة ،وإن لم ميثل ذلك سوى حصة
صغيرة من سوق املخدرات غير املشروعة .واستمرت دول
وسط آسيا تالحظ تزايد استخدام املواقع الشبكية غير
املشروعة وحسابات الشبكات االجتماعية ومنصات التراسل
في تسويق وبيع املخدرات غير املشروعة ،وواصلت تلك الدول
اتخاذ تدابير التصدي بواسطة رصد املواقع الشبكية وتعطيلها،
رغم أن قدرات معظم البلدان على القيام بذلك تبدو
محدودة.
 -787والحظت جمهورية إيران اإلسالمية أيضا زيادة تسويق
املخدرات بواسطة اإلنترنت ،مبا في ذلك استخدام وسائط
التواصل االجتماعي .وبغية رصد شبكات االجتار باملخدرات
العاملة عبر اإلنترنت وحتديد هويتها ،أنشأت شرطة مكافحة
املخدرات في عام  2020مركزا للتعرف على املجرمني ورصد
بيع املخدرات عبر اإلنترنت.
 -788والحظت أرمينيا ،أنه نتيجة إلغالق احلدود مؤخرا
بسبب جائحة كوفيد ،19-تزايد توا تر استيراد املخدرات
واملؤثرات العقلية إلى أراضيها ،وذلك في الطرود التي يجري
تسليمها بواسطة النظام البريدي.
 -789ووفقا ملديرية مسح وحتليل املخدرات في أفغانستان،
فقد لوحظت زراعة نبتة القنب في  155مقاطعة من
مقاطعات البلد البالغ عددها  421مقاطعة .ووفقا للمكتب
املعني باملخدرات واجلرمية ،فإن أفغانستان ال تزال متثل ثاني
َّ
مصدر رئيسي لراتنج القنب بعد املغرب على صعيد العالم،
وذكر اسمها كمصدر لهذه املادة في  18في املائة من بلدان
العالم التي أفادت بضبط راتنج القنب في الفترة -2015
 .2019وميثل كل من باكستان ولبنان البلدين اآلخرين األكثر
ذكرا كمصدر لراتنج القنب املضبوط .وورد ذكر أفغانستان،
وباكستان ولبنان باعتبارها بلدان املنشأ أو العبور لراتنج القنب
الذي اعترض في بلدان أخرى من الشرق األوسط وجنوب غرب
آسيا ،كما جرى التعرف على راتنج القنب األفغاني املنشأ في
بلدان في وسط آسيا وشرق أوروبا ،وبدرجة أقل بلدان غرب
ووسط أوروبا.
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 -790وفي عام  ،2020ظلت كميات القنب وراتنج القنب
اإلجمالية املضبوطة في أقاليم الدول األعضاء في املركز
اإلقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى تشكل غالبية
املخدرات املضبوطة في تلك الدول من حيث الوزن ،أي
 70في املائة (أو  34طنا) من إجمالي كميات املخدرات
املضبوطة ( 49طنا) .ووفقا لذلك املركز ،يتوقع أن يستمر
هذا االجتاه طوال عام  .2021وعلى سبيل املقارنة ،بلغ مجموع
مضبوطات القنب وراتنج القنب  55طنا من إجمالي املخدرات
املضبوطة البالغ  66,3طنا في عام ( 2019أي ما ميثل 83
في املائة من إجمالي الكميات املضبوطة).

 -5الوقاية والعالج
 -791عقد ،في  15و 16كانون األول/ديسمبر  ،2020اجتماع
هجني (باحلضور الشخصي وعبر اإلنترنت) لفريق خبراء
عامل تابع ملبادرة ميثاق باريس بشأن االستثمار في األسر
من أجل ضمان فعالية الوقاية والعالج من تعاطي املخدرات.
وناقش اخلبراء دور األسرة في الوقاية من اضطرابات تعاطي
املخدرات وعالجها ،وبرامج الوقاية الرامية إلى تعليم املهارات
األسرية ،والعالج في إطار األسرة ،وتزويد األسر باخلدمات
الالزمة لدعم الوقاية الفعالة كجزء من عالج اضطرابات
تعاطي املخدرات خالل جائحة كوفيد.19-
ُ ِّ
 -792وفي  21أيار/مايو  ،2021نظمت احلملة الدولية الثانية
ملكافحة املخدرات برعاية منظمة شنغهاي للتعاون ،حتت عنوان
"من أجل عالم خال من املخدرات" .وعاجلت احلملة مسائل
إعداد خطة عمل جديدة لتنفيذ استراتيجية املنظمة ملكافحة
املخدرات ،والتي تركز على تبادل اخلبرات في مجال الوقاية
من املخدرات في إطار املؤسسات التعليمية الثانوية والعالية
في الدول األعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ،وإعادة
التأهيل الطبي ملتعاطي املخدرات ،وتعزيز منط احلياة الصحي.
 -793وفي السنوات األخيرة ،الحظ جميع الدول األعضاء
في املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى
ً
تقريبا انخفاضا في عدد األشخاص املسجلني في مرافق
العالج من تعاطي املخدرات .مع ذلك ،شهدت أوزبكستان
وقيرغيزستان وكازاخستان زيادة في عدد متعاطي املخدرات
املسجلني حديثا في عام ( 2020بالدرجة األولى من خالل
اإلحالة) ،مقارنة بعام .2019
 -794ويقدر املقر الرئيسي ملكافحة املخدرات في جمهورية
إيران اإلسالمية أن نحو  225 000من متعاطي امليثامفيتامني
في ذلك البلد يعانون من اضطرابات تعاطي املخدرات ،وقد
أشارت التقارير األخيرة إلى أن تعاطي امليثامفيتامني أخذ
يتزايد من جديد .وأفادت جمهورية إيران اإلسالمية أيضا
بأن ما يقارب  965 000شخص تلقوا العالج خالل عام 2020
من خالل  7 428مركزا وعيادة للعالج اخلارجي؛ ووفر 1 097
مركزا لإلقامة املتوسطة األجل خدمات ألكثر من 190 000
شخص؛ وقدم  27من مراكز العالج املجتمعية املشورة ألكثر
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من  2 900شخص .وفي آذار/مارس  ،2021افتتح  28مركزا
جديدا للعالج في محافظات مختلفة من جمهورية إيران
اإلسالمية ،خصص مركزان منها للنساء املصابات باضطرابات
تعاطي املخدرات.
 -795ويقدر املكتب املعني باملخدرات واجلرمية وجود
مستويات مرتفعة من تعاطي املؤثرات األفيونية في جنوب
غرب آسيا ،حيث قدر معدل انتشار تعاطيها في السنة
السابقة بنسبة  3,2في املائة لدى السكان البالغني،
أو ما ميثل  6,8ماليني متعاط للمؤثرات األفيونية في السنة
السابقة .ومتثل األفيونيات (الهيروين في حالة باكستان
واألفيون في حالة أفغانستان وإيران (جمهورية-اإلسالمية))
أكثر املؤثرات األفيونية السائد تعاطيها في تلك املنطقة دون
اإلقليمية .وأبلغت منطقتا وسط آسيا وجنوب القوقاز أيضا
عن ارتفاع معدالت تعاطي املؤثرات األفيونية ،حيث قدر
معدل انتشار تعاطيها في السنة السابقة بنسبة واحد
في املائة من السكان البالغني (أي أكثر من نصف
مليون متعاط).
 -796وكجزء من برنامج تدريبي ملكافحة اإلدمان في تركيا،
بلغ مجموع متلقي التدريب بشأن إدمان املواد املخدرة 390 926
طالبا و 20 754معلما و 82 448من أولياء األمور خالل العام
الدراسي  .2020/2019ونظم في إطار البرنامج نفسه تدريب
موجه للمنظمات غير احلكومية واملؤسسات واملنظمات العامة،
وقدمت منيطة للتعلم عن بعد بشأن إدمان املواد املخدرة إلى
 497طبيبا في عام .2020
 -797وقدر املكتب املعني باملخدرات واجلرمية أن تعاطي
الترامادول في الشرق األوسط رمبا شهد ارتفاعا خالل جائحة
كوفيد .19-ويعتقد أن بعض نظم الرعاية الصحية في بلدان
هذه املنطقة دون اإلقليمية رمبا كانت تستعمل هذه املادة
ملعاجلة أعراض مرض كوفيد 19-وغيرها من املشاكل الصحية
ذات الصلة ،كاأللم مثال .وفي هذا الصدد ،الحظت بلدان
الشرق األوسط منوا واسعا في توافر الترامادول لالستعمال
غير الطبي.
 -798وأفادت إسرائيل بأن جائحة كوفيد 19-سببت
حتديات متعددة ،منها زيادة تعاطي املخدرات والكحول في
أوساط املراهقني والشباب ،وكذلك زيادة تعاطيهما في
أوساط متعاطي املخدرات السابقني وارتفاع مبيعات املؤثرات
النفسانية اجلديدة ،عن طريق وسائل منها استخدام
منصات التراسل اإللكتروني وخدمات التسليم في املنازل.
وقد طبقت عدة آليات للتخفيف من ذلك ،من بينها إعالن
مقدمي خدمات العالج من تعاطي املخدرات "عماال أساسيني"
لتجنب تعطل خدماتهم ،وزيادة مكاملات املتابعة بواسطة
اإلنترنت ومكاملات املتابعة الهاتفية ،وتقدمي اخلدمات في
الهواء الطلق ،وتوفير األدوية الالزمة لالستعمال الطويل األجل
في املنازل.

هاء -أوروبا
كان أثر جائحة كوفيد 19-فيما يخص العرض والطلب غير
املشروعني على املخدرات في أوروبا محدودا ،حيث تكيف
املتجرون للقيود املفروضة بشأن اجلائحة ،مما غير دروب
االجتار الدولية وقنوات التوزيع املحلية.
وفرت التحقيقات التي قادتها االستخبارات ،باالستناد إلى
املعلومات املحصلة من اعتراض أجهزة االتصاالت املشفرة،
لسلطات إنفاذ القانون في أوروبا أفكارا متعمقة بشأن أسلوب
عمل جماعات االجتار باملخدرات وأدت إلى ضبط كميات كبيرة
من املخدرات املهربة ونتج عنها بدء عدد من املحاكمات اجلنائية.
تواصل بلدان املنطقة اعتماد تعديالت تشريعية من شأنها
أن توسع نطاق استعمال منتجات القنب لألغراض الطبية
ً
والعلمية .ودخل بعضها أيضا في مناقشات سياسية بشأن
السماح باستعمال القنب لألغراض غير الطبية.
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التطورات الرئيسية

 -799ما زال الطلب غير املشروع على املخدرات مرتفعا في
أوروبا ،كذلك فإن صنع املخدرات االصطناعية غير املشروعة
(لغرض االجتار في مناطق العالم األخرى بالدرجة األولى) ما
انفك يشكل حتديا مستمرا في املنطقة .وما زالت أوروبا متثل
مقصدا ومنطقة عبور مربحتني وجذابتني للكوكايني املهرب
من أمريكا اجلنوبية وراتنج القنب اآلتي من شمال أفريقيا.
 -800وقد قضت محكمة العدل التابعة لالحتاد األوروبي
في حكم أصدرته مؤخرا بأن الكانابيديول املستخلص من نبتة
القنب ال ينبغي أن يعتبر مخدرا مبوجب االتفاقية الوحيدة
للمخدرات لسنة  1961بصيغتها املعدلة وال مبوجب اتفاقية
سنة 1971؛ وتقوم عدة بلدان اآلن بتعديل قوانينها الوطنية
ّ
ملواءمتها مع ذلك احلكم .وفيما يخص ذلك ،تذكر الهيئة الدول
األعضاء بأن الدول األعضاء في جلنة املخدرات رفضت في
الدورة الثالثة والستني املستأنفة لتلك اللجنة ،في كانون األول/
ديسمبر  ،2020توصية منظمة الصحة العاملية بإضافة حاشية
إلى بند القنب وراتنجه في اجلدول األول من اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املعدلة لكي تستثنى من املراقبة الدولية املستحضرات
التي حتتوي في غالبها على الكانابيديول وال حتتوي على أكثر
من  0,2في املائة من مادة دلتا-9-تتراهيدروكانابينول .وفي
سويسرا ،أصبحت التعديالت التي حتدد متطلبات املشاريع
التجريبية بشأن التوزيع املراقب للقنب لألغراض غير الطبية
نافذة في أيار/مايو  .2021وفي الوقت نفسه ،اعتمدت عدة
دول أعضاء في االحتاد األوروبي تعديالت تشريعية لتوسيع
نطاق استعمال منتجات القنب لألغراض الطبية.
 -801وكان جلائحة كوفيد 19-أثر محدود على العرض
والطلب على املخدرات غير املشروعة في أوروبا ،وأصبحت
قدرة تكيف الشبكات اإلجرامية أشد وضوحا أثناء موجات

الفصل الثالث -حتليل الوضع

اإلغالق الشامل الثانية في النصف الثاني من عام .2020
وبقيت مستويات صنع املخدرات االصطناعية وتوافر الكوكايني
مستقرة على الرغم من القيود املفروضة على التنقل وغيرها
من تدابير مكافحة كوفيد ،19-وفقا للمركز األوروبي لرصد
املخدرات واإلدمان .ولوحظت تغيرات في دروب التهريب
بسبب تعطل عمل احلدود ،وال سيما التحول من الدروب
البرية إلى الدروب البحرية لتهريب الهيروين من غرب آسيا
ولتهريب راتنج القنب من املغرب إلى أوروبا .وعلى الرغم من
انخفاض مستويات استعمال معظم املخدرات خالل تدابير
اإلغالق الشامل األولى في عام  ،2020فإن تلك املستويات
ارتفعت ثانية مبجرد رفع القيود .واستأنفت معظم خدمات
العالج عملها بعد حزيران/يونيه  ،2020بالرغم من تقلص
قدرتها بسبب تدابير الوقاية من مرض كوفيد.19-
 -802وعلى الرغم من تناقص عدد حاالت اإلخطار للمرة
األولى املبلغ عنها سنويا بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة،
فإن استمرار انتشارها في سوق املخدرات ،باإلضافة إلى
انتشار السالئف غير املجدولة والسالئف املحورة ،يخلق
حتديات للسلطات التنظيمية والقضائية وسلطات إنفاذ القانون
في أوروبا .وفي الوقت نفسه ،يشكل التعقد املتزايد ألمناط
استعمال املخدرات ،وال سيما استعمال البنزوديازيبينات
املحورة ،صعوبات كبيرة بالنسبة خلدمات الوقاية من استعمال
املخدرات وعالجه.
 -803وشهدت أوروبا في عامي  2020و 2021عدة
قضايا بارزة شملت فك تشفير أجهزة االتصاالت املشفرة
املستخدمة بغرض دعم األنشطة غير املشروعة التي ترتكبها
اجلماعات اإلجرامية املنظمة .وبفضل ذلك ،متكنت سلطات
إنفاذ القوانني من الوصول إلى مئات املاليني من الرسائل
املشفرة ،مما أدى إلى قمع األنشطة اإلجرامية في بلدان
مختلفة في أوروبا وخارجها ،مبا في ذلك ضبط كميات كبيرة
من املخدرات والسالئف الكيميائية وتفكيك مختبرات غير
ُ
واكتشفت ،إضافة إلى ذلك ،معلومات قيمة عن
مشروعة.
عمل الشبكات اإلجرامية .وتبني هذه احلاالت استخدام جتار
املخدرات للبرامجيات املشفرة كوسيلتهم األساسية لالتصال.

 -2التعاون اإلقليمي
 -804في كانون األول/ديسمبر  ،2020اعتمد مجلس االحتاد
األوروبي استراتيجية االحتاد األوروبي بشأن املخدرات للفترة
 .2025-2021وتوفر االستراتيجية اإلطار السياسي الشامل
لسياسة االحتاد األوروبي بشأن املخدرات للسنوات اخلمس
املقبلة وحتدد أولويات تلك السياسة .وفي حزيران/يونيه
 ،2021وافق املجلس على خطة عمل حتدد أنشطة ومؤشرات
وجداول زمنية ،وحتدد كذلك املؤسسات املسؤولة املعينة
لتنفيذ االستراتيجية عن طريق ما يلي( :أ) التصدي لالجتار
غير املشروع باملخدرات بواسطة خفض إمدادات املخدرات؛
(ب) حماية الصحة العامة من خالل زيادة التركيز على الوقاية
واحلصول على خدمات العالج والرعاية؛ (ج) االستجابة
لألضرار املتصلة باملخدرات.
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 -805وفي كانون األول/ديسمبر  ،2020نظمت وكالة االحتاد
األوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) مؤمترها
الدولي الرابع املعني باملخدرات عبر اإلنترنت ،الذي وفر منصة
لكبار مسؤولي إنفاذ القانون لتعزيز وعيهم باملوقف املتعلق
باملخدرات ومناقشة االستجابات العملياتية .وأفضى االجتماع
إلى إنشاء وحدة مخصصة للمخدرات في إطار اليوروبول ،مما
يعكس األولوية التي مينحها االحتاد األوروبي لهذه املسألة في
سياق استراتيجية اليوروبول .+2020
 -806وفي كانون األول/ديسمبر  ،2020وقعت صربيا واملركز
األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان على ترتيب جديد للعمل
ينص على زيادة التعاون في رصد ظاهرة تعاطي املخدرات في
أوروبا من خالل تبادل اخلبرات بني السلطات الصربية واملركز
ومواصلة تطوير قدرة هذا البلد على جمع البيانات املتعلقة
باملخدرات واإلبالغ بشأنها.
 -807وفي  28تشرين األول/أكتوبر  ،2021احتفل فريق
بومبيدو بالذكرى السنوية اخلمسني لتأسيس الفريق حتت
شعار "حقوق اإلنسان في صميم سياسات املخدرات" .وفريق
بومبيدو هو منبر مجلس أوروبا للتعاون احلكومي الدولي في
مجال سياسات املخدرات .ويتألف من  41بلدا أوروبيا وثالثة
بلدان غير أوروبية ،وتتمثل مهمته األساسية في تعزيز سياسات
املخدرات املتعددة التخصصات والقائمة على األدلة في الدول
األعضاء .وقد اعتمدت جلنة الوزراء التابعة ملجلس أوروبا نظاما
أساسيا منقحا لفريق بومبيدو يعزز تركيز الفريق على حقوق
اإلنسان والصحة العامة ويوسع واليته لدعم التعاون مع املنظمات
الدولية األخرى.
 -808وعطلت السلطات في بلجيكا وفرنسا وهولندا ،بالتعاون
مع اليوروبول ووكالة االحتاد األوروبي للتعاون في مجال العدالة
اجلنائية (يوروجست) ،أنشطة املنظمات اإلجرامية بتفكيك أداة
لالتصاالت املشفرة ،وهي أداة سكاي إي سي سي (،)SKY ECC
التي كانت تستغل ألغراض إجرامية .وأدت هذه املعلومات إلى
عدة عمليات إلنفاذ القانون في شباط/فبراير وآذار/مارس
 ،2021مبا في ذلك ضبط عدة كميات من الكوكايني في ميناء
أنتويرب ،بلجيكا ،بلغ مجموعها أكثر من  27طنا ،ونتج عنها
بدء عدد من املحاكمات اجلنائية.
 -809ونفذ مكتب التحقيقات االحتادي التابع للواليات
املتحدة ،بالتعاون مع اليوروبول والسلطات الوطنية من
 16بلدا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ،عملية دولية
إلنفاذ القانون من خالل منصة "أنوم" ( )Anomاملشفرة،
التي يديرها املكتب سرا .واستهدفت عملية درع طروادة
( )Operation Trojan Shieldوفرقة العمل العملياتية "غرين
اليت" املنظمات اإلجرامية التي يتزايد باطراد استخدامها
ملنصات االتصاالت املشفرة ألغراض غير مشروعة .وبحلول
حزيران/يونيه  ،2021كانت العملية قد أسفرت عن احتجاز
ما يزيد عن  800شخص وضبط أكثر من  8أطنان من
الكوكايني ،و 22طنا من القنب وراتنج القنب ،وطنني
من األمفيتامني وامليثامفيتامني ،و 6أطنان من سالئف
املخدرات االصطناعية .كما أتاحت الرسائل التي اعترضت
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على منصة "أنوم" ،وبلغ عددها  27مليون رسالة ،احلصول
على معلومات استخبارية حاسمة األهمية كشفت لسلطات
إنفاذ القانون أعمال جماعات إجرامية متورطة في تهريب
املخدرات على نطاق واسع.
 -810وفي عملية فيرو ( ،)Operation Ferroصادرت شرطة
إسبانيا ،في آذار/مارس  ،2021بالتعاون مع بلدان أخرى
واليوروبول ،غواصة شيدت في أوروبا الستخدامها في تهريب
املخدرات .وصودرت السفينة شبه الغطاسة أثناء تشييدها،
وكانت ستتمكن من حمل كمية تصل إلى طنني من املخدرات.
ونفذت عملية فيرو في مدن إسبانية مختلفة وأدت أيضا إلى
ضبط  3,2أطنان من الكوكايني و 6 000لتر من السالئف
الكيميائية و 700كيلوغرام من راتنج القنب وإلى تفكيك مختبر
غير مشروع للقنب.
 -811وفي آذار/مارس  ،2021أسفرت عملية مشتركة بني
هيئات إنفاذ القانون في النرويج وهنغاريا ،باإلضافة إلى
اليوروبول ويوروجست ،عن تفكيك مختبر غير مشروع ومصادرة
أكثر من  9ماليني من أقراص كلونازيبام املزورة في هنغاريا.
وضبط أيضا  250كيلوغراما و 300لتر من مختلف السالئف
الكيميائية .وقد بيعت األقراص املزورة في جميع أنحاء أوروبا،
وبالدرجة األولى في النرويج .وقد حذر املركز األوروبي
لرصد املخدرات واإلدمان بأن صنع أقراص البنزوديازيبني
املزورة وتزايد تواتر استعمالها ،وكذلك صنع املنتجات التي
حتتوي على البنزوديازيبينات املحورة ،أصبح يشكل مصدر قلق
في أوروبا.

 -3التشريعات والسياسات
واإلجراءات الوطنية
 -812ذكرت محكمة العدل التابعة لالحتاد األوروبي في
حكم أصدرته في  19تشرين الثاني/نوفمبر 2020
بأن الكانابيديول املستخلص من نبتة القنب ال ينبغي
أن يعتبر مخدرا مبوجب االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961
بصيغتها املعدلة وال مبوجب اتفاقية سنة 1971؛ وذكرت
املحكمة أنه بينما قد يؤدي التفسير احلرفي التفاقية سنة
 1961بصيغتها املعدلة إلى تصنيف الكانابيديول كمخدر ،طاملا
كان مستخلصا من القنب ،فإن هذا التفسير يتعارض مع الروح
العامة لالتفاقية وهدفها .وذكرت أيضا أن قواعد االحتاد
األوروبي التنظيمية للقنب الصناعي ال تنطبق على خالصات
الكانابيديول ألن الكانابيديول ليس منتجا زراعيا وفقا للتعاريف
الواردة في تلك اللوائح .وتقوم عدة دول أعضاء في االحتاد
األوروبي بتعديل قوانينها ولوائحها الوطنية ملواءمتها مع ذلك
احلكم.
 -813وفي كانون األول/ديسمبر  ،2020نشر املركز األوروبي
لرصد املخدرات واإلدمان تقريرا عن منتجات القنب املنخفضة
التتراهيدروكانابينول في أوروبا ،مبرزا التحديات التي يواجهها
واضعو السياسات واملوردون .وسلط التقرير الضوء على

التعقيدات القائمة نتيجة لعدم وجود إطار تنظيمي واضح
يحكم هذه املسألة.
 -814وعلى أساس تقييمات املخاطر التي نفذها املركز،
اقترحت املفوضية األوروبية في آذار/مارس  2021إخضاع اثنني
من شبائه القنبني االصطناعية للمراقبة في االحتاد األوروبي
(وهما مادة  ،MDMB-4en-PINACAومادة 4F-MDMB-
 .)BICAوقد أثيرت بعض الشواغل الصحية في أوروبا
بشأن هاتني املادتني .وفور اعتماد االقتراح ،سيتعني على
الدول األعضاء أن تتخذ في غضون ستة أشهر تدابير التنفيذ
الوطنية ذات الصلة.
 -815وبعد أن أعلنت حكومة لكسمبرغ ،في أواخر عام
َّ
 ،2018اعتزامها إباحة زراعة القنب وتوزيعه وحيازته واستعماله
لألغراض الترفيهية في غضون خمس سنوات ،قدمت ،في
ً
 22تشرين األول/أكتوبر  ،2021مزيدا من املقترحات التشريعية.
ومبوجب التشريع املقترح ،سيسمح لألفراد الذين تبلغ أعمارهم
 18سنة فما فوق بزراعة عدد يصل إلى أربعة نبتات قنب
ً
لكل أسرة معيشية ،وذلك لالستعمال الترفيهي .وسيتاح أيضا
شراء بذور القنب في املحالت التجارية وعبر اإلنترنت ،دون
أي حدود للتتراهيدروكانابينول .وعلى الرغم من أن استهالك
القنب أو منتجات القنب غير البذور ونقلها والتجارة فيها
في املحيط العام سيظل غير قانوني ،فإن استهالك أو نقل
كمية من القنب تصل إلى  3غرامات في املحيط العام سيعتبر
جنحة ال جرمية جنائية.
 -816وفي سويسرا ،دخل تعديل على القانون االحتادي
للمخدرات واملؤثرات العقلية حيز النفاذ في  15أيار/مايو
 .2021ويحدد التعديل متطلبات املشاريع التجريبية املتعلقة
بالتوزيع املراقب للقنب لألغراض غير الطبية ،وذلك بغية
توفير أساس علمي لتنظيم شؤون القنب في املستقبل.
ويأذن املكتب االحتادي للصحة العامة بتنفيذ املشاريع
التجريبية ،بعد التشاور مع الكانتونات والبلديات ذات الصلة.
ويجب أال تتجاوز مدة املشاريع التجريبية خمس سنوات ،ويجوز
متديدها مرة واحدة ملدة سنتني .وال يسمح بأكثر من 5 000
ُ
مشارك في كل دراسة ،وتلزم الشركة التي تنفذ املشروع
التجريبي بإطالع املكتب االحتادي للصحة العامة على النتائج.
ثم يقدم تقييم لتقارير البحث إلى اجلمعية االحتادية
السويسرية .ويجيز التعديل أيضا توسيع نطاق احلصول
على القنب لالستعمال الطبي ،ويحدد بأن ذلك االستعمال
لن يتطلب بعد اآلن ترخيصا استثنائيا من املكتب االحتادي
للصحة العامة ،وإمنا ميكن بدال من ذلك ،أن يقرر الطبيب
املعالج ما إذا كان سيصف القنب للمريض .ويتعني على
األطباء جمع بيانات ُ ت َ
حجب هوية أصحابها فيما يتعلق
بالعالج بالقنب ،ويتعني على املكتب االحتادي للصحة العامة
االحتفاظ بسجل يحتوي على البيانات ألغراض اإلحصاءات
والتقييم العلمي.
 -817ونشرت جلنة متعددة التخصصات أنشأها البرملان
الفرنسي ثالثة تقارير عن تنظيم القنب في أيار/مايو .2021

الفصل الثالث -حتليل الوضع

وتركز التقارير على األنظمة ذات الصلة واألثر الناجت عن
ثالثة أنواع من استعماالت القنب هي( :أ) االستعمال الطبي؛
(ب) االستعمال الترفيهي؛ (ج) االستعمال "للحفاظ على
الصحة" (استعمال الكانابيديول في املقام األول) .وعقدت
اللجنة ،التي تألفت من ممثلي ست جلان برملانية و30
برملانيا من األحزاب احلاكمة واملعارضة 100 ،جلسة استماع
على مدى أكثر من سنة وشارك فيها خبراء واختصاصيون
من املنظمات ذات الصلة .ويستعرض التقرير عن استعمال
القنب لألغراض الطبية التجربة التي تنفذ في البلد منذ آذار/
مارس  ،2021والتي تتناول وصف منتجات القنب ألغراض
االستعمال العالجي ،ويتطلع التقرير إلى التنفيذ الكامل
لبرنامج يهدف إلى تطوير قطاع جديد للقنب الطبي .ويقترح
التقرير عن استعمال القنب الترفيهي إجراء مناقشة وطنية
بشأن املسائل الرئيسية التي من شأنها أن تكفل مراقبة الدولة
للتجارة وحماية الشباب .ويدعو التقرير بشأن الكانابيديول
إلى النظر على نطاق واسع في اجلوانب القانونية املحتملة
ويوصي بوضع نظام للمعلومات والتقييم والتنظيم من أجل
ضمان سالمة املستهلك.
 -818وفي آذار/مارس  ،2021نشرت حكومة مالطة
كتابا أبيض عن القنب بهدف تعزيز اإلطار القانوني بشأن
"استعمال القنب املسؤول" .وتشمل املقترحات الرئيسية إلغاء
جترمي حيازة  7غرامات من القنب (بدال من  3,5غرامات)
كحد أعلى ،والسماح بزراعة ما ال يزيد عن أربع نبتات
لغرض االستعمال اخلاص .ويتضمن الكتاب األبيض أيضا
اقتراحا بإنشاء سلطة حكومية مكرسة مسؤولة عن جميع
الشؤون املتصلة بالقنب ،إلى جانب توفير حملة لتثقيف
وتدريب املوظفني العاملني في اخلطوط األمامية ،في حالة
قبول تلك املقترحات .ودعي اجلمهور إلى تقدمي آرائهم
ومدخالتهم.
ِّ
 -819وتود الهيئة أن تذكر جميع األطراف في اتفاقية سنة
 1961بصيغتها املعدلة بأن الفقرة (ج) من املادة  4منها،
ً
ورهنا مبراعاة أحكام تلك اال تفاقية ،تنص على قصر إنتاج
املخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها وتوزيعها واالجتار
بها واستعمالها وحيازتها على األغراض الطبية والعلمية
دون سواها ،وأن أي تدابير تبيح استعمال القنب لألغراض
غير الطبية تشكل مخالفة لاللتزامات القانونية الواقعة
على األطراف.
 -820وفي تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020نشرت حكومة
الدامنرك التقييم الذي أجرته لبرنامج البلد التجريبي املعني
بالقنب الطبي (كانون الثاني/يناير  - 2018كانون األول/ديسمبر
 .)2021وفي أيار/مايو  ،2021قرر برملان الدامنرك متديد
البرنامج التجريبي بشأن وصف القنب لألغراض الطبية ملدة
أربع سنوات أخرى .مما يعني إمكانية استمرار جميع األطباء
في وصف منتجات القنب ملرضاهم لغرض استعمالها في
الظروف الصحية التي يرونها مناسبة .وقرر البرملان أيضا
متديد زراعة القنب الطبي وإنتاجه في الدامنرك بصورة دائمة
ملا بعد انتهاء مدة البرنامج التجريبي احلالي.
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 -821وقد أضفت أوكرانيا الصفة الشرعية على استعمال
بعض منتجات القنب لألغراض الطبية .وفي نيسان/أبريل
 ،2021أدخلت احلكومة تعديالت جتيز االستعمال املحدود
للنابيلون والنابيكسيموالت .وتستخدم هذه العقاقير في
عالج اآلثار اجلانبية الناجتة عن معاجلة السرطان ولتخفيف
التشنجات العضلية في سياق التصلب املتعدد ،وتهدف إلى
احلد من األلم الذي يعاني منه املصابون بأمراض خطيرة.
ويتوقع أن تعتمد في عام  2021مشاريع قوانني أخرى ترمي
إلى تخفيف قواعد البلد التنظيمية بشأن القنب ،مبا في ذلك
السماح باستعماله لألغراض الطبية بناء على وصفة طبية،
ووضع إطار تنظيمي أقل صرامة لتنظيم زراعة نبتات القنب
ذات املستوى املنخفض من التتراهيدروكانابينول ،وحتديد
تعريف واضح للكانابيديول كمادة غير خاضعة للمراقبة.
 -822وتوخيا لتعزيز إنتاج القنب الطبي وصادراته ،وافق
برملان اليونان في عام  2021على مشروع قانون جديد بشأن
منتجات القنب الطبي .ومبوجب مشروع القانون اجلديد،
لن يخضع القنب الطبي الذي تنتجه شركات يونانية لغرض
التصدير سوى لقوانني البلد املستورد وأنظمته ،ولن يخضع
لنفس النظام القانوني الذي يخضع له القنب املباع محليا.
 -823وفي أيرلندا ،أعلن وزير الصحة في متوز/يوليه
 2021عن تطورات أخرى في سياق برنامج احلصول على
القنب الطبي (وهو برنامج جتريبي بدأ تنفيذه في عام
 )2019بغرض تعزيز توافر القنب لألغراض الطبية .وأصبح
ممكنا اآلن لالستشاريني الطبيني تقدمي طلبات التسجيل،
مما يجيز لهم أن يصدروا ملرضاهم وصفات منتجات القنب
ُ
التي قبل استعمالها في إطار البرنامج .وفي كانون األول/
ديسمبر  ،2020ألغى البلد جترمي حيازة القنب وراتنج القنب
لالستعمال الشخصي :حيث لن تخضع "احليازة البسيطة"
َ
املخصصني لغرض االستعمال الشخصي
للقنب أو راتنج القنب
َ
لإلدانة اجلنائية إذا اعترف اجلاني بجرمه وق ِبل حتذيرا من
ُ
التحذيرات التي تعطى للراشدين.
 -824وفي البرتغال ،أنشأ املرسوم التنظيمي رقم 2020/2
نظاما لترخيص زراعة "القنب" واستخدامه الصناعي .ومبوجب
أحكام املرسوم التنظيمي ،تتولى اخلدمات الزراعية مسؤولية
الترخيص بزراعة "القنب" لألغراض الصناعية ،ولالستعمال
في الغذاء أو العلف احليواني ،وصنع املواد العلفية املركبة،
وإنتاج األلياف والبذور غير املخصصة للزرع .ويقوم معهد
متويل الزراعة ومصائد األسماك مبهام املراقبة ،إلى جانب
الشرطة القضائية واحلرس اجلمهوري الوطني وشرطة األمن
العام.
 -825ووافقت عدة بلدان في املنطقة على استراتيجيات
وطنية للمخدرات بعد اعتماد استراتيجية االحتاد األوروبي
بشأن املخدرات للفترة  .2025-2021وفي عام  ،2020اعتمدت
بلغاريا استراتيجية وطنية جديدة ملكافحة املخدرات للفترة
 ،2024-2020وهي تغطي مجاالت العمل اخلمسة الرئيسية
التالية (خفض العرض؛ وخفض الطلب؛ وزيادة البحوث
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وحتديث املعدات التكنولوجية؛ وتعزيز التنسيق بني الوكاالت؛
وحتسني اإلطار التنظيمي) وتتضمن مؤشرات محددة ألداء
املؤسسات التي ينتظر منها أن تساهم في تنفيذ استرا تيجية
االحتاد األوروبي اجلديدة.
 -826وفي حزيران/يونيه  ،2021وافقت إستونيا على الكتاب
األبيض الثاني املعنون "سياسة املخدرات لعام  ،"2030الذي
يصوغ أهداف البلد ذات األولوية للسنوات العشر املقبلة،
مبا في ذلك التوصل إلى اجتاه تنازلي مطرد في تعاطي
املخدرات ،وتوفير املساعدة والرعاية الشاملتني للمتعاطني،
وإدماج اخلدمات والتدخالت املتعلقة باملخدرات في اخلدمات
الصحية واالجتماعية والتعليمية وخدمات إنفاذ القانون.
 -827وفي عام  ،2021أجنزت كرواتيا صياغة استراتيجية
وطنية جديدة وخطة عمل ملكافحة السلوك اإلدماني للفترة
 .2030-2021ومع مراعاة أحدث االجتاهات والتحديات ،تركز
االستراتيجية اجلديدة على جميع أنواع السلوك اإلدماني،
وال سيما االستعمال اإلدماني للمؤثرات النفسانية والكحول
والتبغ واملخدرات .وحتدد االستراتيجية اجلديدة ،من خالل
إشراك جميع أصحاب املصلحة املعنيني ،اإلجراءات الالزمة
إلبقاء انتشار استعمال مختلف املؤثرات النفسانية في حدود
مستويات مقبولة اجتماعيا مع عدم تقويض السالمة العامة
أو تعريضها للخطر.
 -828وفي تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020وافق االحتاد
الروسي على استراتيجية جديدة ملكافحة املخدرات للفترة
 .2030-2021وتوجز االستراتيجية اجلديدة التهديدات األمنية
التي تشكلها املخدرات وتزايد استخدام التكنولوجيا لغرض
توزيعها وبيعها ،واإلجراءات ذات الصلة الالزمة لقمع توزيع
املخدرات غير املشروع ،ووقاية الصحة العامة ،وضمان األمن
العام .وتتمثل أهداف االستراتيجية اجلديدة في احلد من
االجتار باملخدرات ،وتقليص عواقب استعمالها غير املشروع،
وإثارة موقف سلبي واع في املجتمع جتاه استعمال املخدرات
غير املشروع والضلوع في االجتار فيها ،وحتسني توافر املواد
اخلاضعة للمراقبة واحلصول عليها لألغراض الطبية.
 -829وفي كانون األول/ديسمبر ُ ،2020وسعت قائمة
السالئف الكيميائية اخلاضعة للمراقبة لكي تتضمن
ً
 10سالئف بعد صدور املرسوم رقم  ،2007الذي أصبح نافذا
في  4نيسان/أبريل .2021
 -830وفي شباط/فبراير  ،2021وافقت حكومة االحتاد
الروسي على تعديالت في املادة  230من القانون اجلنائي
لتحديد املسؤولية اجلنائية عن تشجيع استعمال املخدرات
واملؤثرات العقلية واملواد الشبيهة أو التحريض على ذلك
االستعمال عبر اإلنترنت.
 -831وفي شباط/فبراير  ،2021أقر برملان آيسلندا مشروع
قانون واعتمده قانونا يجيز للبلديات أن تفتح لألشخاص
الذين يتعاطون املخدرات باحلقن مواقع مخصصة لهذا الغرض
خاضعة لإلشرافُ .ويقدر أن عدد األشخاص الذين يتعاطون

املخدرات باحلقن في آيسلندا يبلغ  700شخص وأن ما بني
 25و 40شخصا سيستخدمون مبدئيا مواقع احلقن اخلاضعة
لإلشراف في ريكيافيك.
 -832وفي كانون الثاني/يناير  ،2021أعلنت حكومة اململكة
املتحدة عن استثمار جديد بقيمة  148مليون جنيه إسترليني
للحد من اجلرمية وحماية الناس من املخدرات غير املشروعة.
ومن خالل اتباع نهج على صعيد النظام في معاجلة مشكلة
املخدرات غير املشروعة في خمس من أكثر املناطق تضررا في
إنكلترا وويلز ،يوفر االستثمار اجلديد متويال إضافيا لسلطات
إنفاذ القانون وخدمات عالج تعاطي املخدرات والتعافي منه،
وهو ميثل أكبر زيادة في متويل عالج تعاطي املخدرات منذ
 15عاما.
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الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار

 -833أظهرت سوق املخدرات غير املشروعة في أوروبا
مرونة وقدرة على التكيف حيث نهضت من انقطاعات إمدادات
املخدرات التي لم تدم طويال نتيجة للقيود املفروضة خالل
املوجة األولى من جائحة كوفيد 19-في النصف األول من عام
 .2020ولم تبلغ البلدان إال عن أثر هامشي جلائحة كوفيد19-
على إمداد املخدرات غير املشروع .بل على العكس من ذلك،
فإن املتجرين ،بتحولهم إلى حركة الشحن القانونية كوسيلة
النقل الرئيسية ،بالنظر إلعفائها من القيود املفروضة نتيجة
للجائحة ،استطاعوا تهريب أكثر من  100طن من املخدرات
إلى السويد في عام واحد ،وهي كمية فاقت بكثير التقديرات
السابقة .واستعد املتجرون في فرنسا أيضا لإلغالق الشامل
الثاني في أواخر عام  2020وجتنبوا انقطاع إمدادات املخدرات
غير املشروعة إلى احلد الذي شوهد خالل اإلغالق الشامل
األول في أوائل عام  .2020وقد انعكس ذلك في زيادة كميات
القنب وغيره من املخدرات غير املشروعة التي ضبطت مقارنة
مبا ضبط منها خالل الفترة املشمولة بالتقرير السابق .ومن
االجتاهات التي لوحظت في فرنسا خالل فترة اإلغالق الشامل
ُ
اجتاه توزيع املخدرات في احلفالت السرية التي نظمت
الثاني
في أماكن مستأجرة خصوصية أو في أماكن عامة واسعة.
ولوحظ اجتاه معاكس في االحتاد الروسي ،حيث أدى تشديد
عمليات الرقابة اجلمركية وفرض القيود على حركة البضائع
واألشخاص إلى تراجع بنسبة  40في املائة في اجلرائم املتصلة
باملخدرات وانخفاض في توافر راتنج القنب في البلد خالل
عام .2020
 -834وأفادت وكالة االحتاد األوروبي للتعاون في مجال
العدالة اجلنائية (يوروجست) بأنه على الرغم من تباطؤ وتيرة
اإلخطارات بشأن االستعمال األول للمؤثرات النفسانية ،فإن
استمرار ظهورها في سوق املخدرات ،فضال عن استعمال
سالئف بديلة غير مجدولة ،يوجد وضعا صعبا للسلطات في
املنطقة .وتؤدي صعوبة إثبات مقبولية األدلة وتنوع األحكام
القانونية أو حتى غيابها في بلدان أوروبية مختلفة إلى نشوء
حتديات أمام ممارسي إنفاذ القانون واملمارسني في املجال
القانوني لدى القيام بالتحريات واملالحقات القضائية في

الفصل الثالث -حتليل الوضع

القضايا املتعلقة بهذه املواد .وأكدت يوروجست ،على أساس
حتليل تقصي احلاالت في الفترة من  2017إلى  ،2020أن
هيئات إنفاذ القانون تواجه حتديات عملياتية في الكشف عن
النشاط اإلجرامي بسبب تزايد استخدام املتجرين ألسواق
شبكات اإلنترنت ،وال سيما شبكة اإلنترنت اخلفية ،وكذلك
استخدام الزبائن ألساليب الدفع بالعمالت املشفرة وصناديق
ّ
البريد املجهولة الهوية لغرض تسلم مشترياتهم.
 -835وقد حذر املركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان
بأن الرقمنة اجلارية ألسواق املخدرات لتيسير توزيعها قد تكون
واحدا من اآلثار األطول أجال الناجتة عن اجلائحة .وباإلضافة
إلى خدمات الرسائل املشفرة املذكورة أعاله ،ميكن مالحظة
ذلك في تزايد استخدام اإلنترنت ،مبا في ذلك استخدام
وسائل التواصل االجتماعي والشبكة اخلفية ،من أجل تيسير
عمليات البيع وتوريد املخدرات على مستوى الشارع .واقترن
ذلك بتسارع استغالل خدمات البريد والطرود والتسليم في
املنازل ألغراض االجتار باملخدرات .وفي هذا الصدد ،أبلغت
إيطاليا عن اجتاه تصاعدي في اجلرائم املتصلة ببيع املخدرات
على شبكة اإلنترنت في عام  .2020وشهدت بلغاريا أيضا
زيادة في عرض املخدرات والطلب عليها بواسطة اإلنترنت،
حيث يتزايد استخدام شركات توصيل البريد السريع في البلد
لغرض شحن الطرود التي حتتوي على مواد مخدرة .وأفادت
السويد بأن عدد عمليات ضبط املخدرات املتصلة باإلنترنت
ارتفع مبعدل يزيد عن  50في املائة خالل الفترة بني عامي
 2019و ،2020ويعود ذلك جزئيا إلى مشاركة البلد في عملية
باجنيا ( )Operation Pangeaالتي تنفذها اإلنتربول ،والتي
تركز على التصدي لألدوية املزيفة واألدوية املنتجة بصورة
غير مشروعة التي تباع بواسطة اإلنترنت.
 -836وتؤكد اليوروبول أنه ،بينما تسارعت مبيعات املخدرات
غير املشروعة على شبكة اإلنترنت (مبا في ذلك الشبكة
اخلفية (الداركنت)) ،تستخدم شبكة اإلنترنت أساسا للبيع
والتوزيع بالتجزئة لكميات أصغر من املخدرات ،في حني
يجري االجتار بكميات اجلملة خارج سياق اإلنترنت .وفي
إطار تقييم التهديدات التي تشكلها اجلرائم اخلطيرة واملنظمة
لالحتاد األوروبي ،تذكر اليوروبول أن ما يقارب  40في املائة
من العصابات اإلجرامية العاملة في االحتاد األوروبي متارس
االجتار باملخدرات .وباإلضافة إلى حتقيق أرباح تبلغ عدة
باليني يورو ،فإن اجلرائم املتصلة باملخدرات اقترنت بارتفاع
مستويات العنف في السنوات األخيرة.
 -837ويشير حجم مضبوطات الكوكايني الكبير في أوروبا،
ومعظمها في إسبانيا وبلجيكا وهولندا ،إلى استمرار طلب
املستهلكني الشديد على املخدرات في املنطقة وخارجها .ومع
حتسن كفاءة سلسلة إمداد الكوكايني ،أخذت كميات متزايدة
من الكوكايني األكثر نقاوة في الوصول إلى املنطقة ،وذلك وفقا
لتقرير املخدرات العاملي لعام  ،2021الصادر عن املكتب املعني
باملخدرات واجلرمية .ويؤكد املركز األوروبي لرصد املخدرات
واإلدمان أن قوة مفعول الكوكايني شهدت مسارا تصاعديا
على امتداد العقد املاضي ،إذ ارتفعت بنسبة  57في املائة بني
عامي  2009و.2019
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 -838وحافظ التهريب البحري للكوكايني ،مبا في ذلك
استغالل جتارة األغذية عبر القارات من أمريكا اجلنوبية
إلى أوروبا ،على مستواه إلى حد بعيد ولم يتأثر بالقيود التي
فرضت بهدف التصدي جلائحة كوفيد .19-ولوحظ حتول نحو
َّ
تهريب شحنات أكبر من الكوكايني ،حيث مثل ساحل بحر
الشمال نقطة الدخول األولى للكوكايني الذي يبلغ أوروبا ،كما
يتضح من استمرار عمليات الضبط في روتردام بهولندا ،ومن
ُ
عملية ضبط  7أطنان أبلغ عنها في أنتويرب ،وضبط شحنة
يبلغ وزنها  16طنا في هامبورغ ،في أملانيا .وأبلغت بلجيكا عن
عمليات ضبط للكوكايني في ميناء أنتويرب بلغت ثلث إجمالي
الكميات املضبوطة في أوروبا برمتها.
 -839وتبني العمليات األخيرة لضبط الكوكايني اآلتي من
أمريكا اجلنوبية في موانئ ألبانيا واجلبل األسود وكرواتيا
اجلهود التي يبذلها املتجرون من أجل دخول املنطقة والتي
ً
يتبعون فيها دروبا جديدة غير تلك التي تعبر غرب أوروبا
أو شمالها الغربي ،وأبرزها املوانئ البحرية في جنوب شرق
أوروبا .وسجل ميناء بلوش ،في كرواتيا ،ثالث ضبطيات
للكوكايني ،مبا في ذلك حالة واحدة انطوت على ضبط نصف
ُ
طن من الكوكايني العالي النقاوة خبئ في شحنة موز مصدرها
أمريكا اجلنوبية ،وأبلغ ميناء دوريس في ألبانيا عن ضبط أكثر
من  300كيلوغرام من هذه املادة في حزيران/يونيه  .2021وكان
من املخطط مواصلة تهريب املخدرات املضبوطة إلى البلدان
املجاورة عن طريق البر .وأبلغ اجلبل األسود عن ضبط أكثر من
 1 500كيلوغرام من الكوكايني في مستودع في بودغوريتشا،
ويظن أن هذه الشحنة وصلت على منت قارب عبر ميناء بار،
في آب/أغسطس .2021
ُويستنتج من احلجم الكبير لضبطيات الهيروين
-840
البحرية املبلغ عنها أن املتجرين تكيفوا في اآلونة األخيرة
مع احلالة التي سببتها اجلائحة بتزايد اللجوء إلى استخدام
السفن البحرية لتهريب األفيونيات التي كانت ُ ت َّ
هرب تقليديا
إلى املنطقة عن طريق البر .والدروب البحرية تنطوي على
مخاطر أقل وتسمح بتهريب كميات أكبر من املخدرات .وقد
أعاق تعزيز تدابير املراقبة احلدودية استخدام درب البلقان
في تهريب الهيروين اآلتي من غرب آسيا .وأفادت بلغاريا ،وهي
بلد من بلدان العبور على امتداد هذا الدرب ،بأنها لم تكشف
عن مثل هذا التهريب البري في أراضيها خالل عام .2020
ُ
وس ِّجل تزايد في استخدام درب جنوب القوقاز ،الذي
-841
ُي َّ
هرب فيه الهيروين برا من جمهورية إيران اإلسالمية مرورا
بأرمينيا وجورجيا ،ثم بواسطة ّ
العبارة عبر البحر األسود نحو
بلغاريا وغرب أوروبا .وقد برزت أهمية هذا الدرب من خالل
ضبط  1,5طن تقريبا من الهيروين في ميناء كونستانتا ،في
رومانيا ،في أيار/مايو  .2021ونفذت عملية أخرى في شباط/
فبراير  ،2021ضبطت فيها نفس الكمية في ميناء مدينة
روتردام الساحلية.
 -842وأبلغت هولندا أيضا عن ضبط كيلوغرام واحد من
الفنتانيل ،وهو مؤثر أفيوني شديد املفعول .وباإلضافة إلى
ذلك ،اكتشفت سلطات إنفاذ القانون ،في أواخر تشرين األول/
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أكتوبر  ،2020ما يقارب  2 000لتر من السالئف الكيميائية
(األنيلني وبنزين (-2برومو إيثيل) وكلوريد البروبيونيل) ،ويرجح
أنها كانت جتهز الستخدامها في الصنع غير املشروع للفنتانيل.
ولم يتضح حتى اآلن ما إذا كان الصنع سيحدث في هولندا أم
في مكان آخر .وكانت تلك أول حالة يبلغ فيها عن ظهور هذه
السالئف في البلد ،وال يزال صنع الفنتانيل أمرا غير معهود
في املنطقة .ويرد في تقرير الهيئة لعام  2021حتليل مفصل
آلخر االجتاهات واملستجدات املتعلقة باالجتار بالسالئف
الكيميائية اخلاضعة للمراقبة الدولية وبدائلها غير املجدولة.

أضعاف ما مت تفكيكه في العام السابق .وتتميز املختبرات
غير املشروعة عادة بشدة تطورها ،وباستخدامها معدات
رفيعة اجلودة وعالية اإلنتاج .وحتذر اليوروبول في منشورها
عن تقييم مخاطر اجلرائم اخلطيرة واملنظمة ،املعنون
" ،"Serious and Organised Crime Threat Assessmentمن
أن تواتر الصنع الواسع النطاق للميثامفيتامني سيزداد على
األرجح بالنظر حلافز الربح الكبير .وفي هذا السياق ،اكتشف
في هولندا ،في متوز/يوليه  ،2021مختبر للميثامفيتامني
ً
البلوري بقدرة إنتاجية تبلغ  100كيلوغرام يوميا.

 -843وما زال االجتار بالقنب وراتنج القنب مستمرا في
املنطقة ،حيث يبقى القنب أكثر املخدرات شعبية في االحتاد
األوروبي .وقد حافظت زراعة نبتة القنب غير املشروعة في
أوروبا على مستوياتها السابقة للجائحة مع حتول تهريب راتنج
القنب إلى أوروبا من التهريب عن طريق البر إلى التهريب
البحري .وال تزال زراعة نبتة القنب في األماكن املغلقة
ً
منتشرة في املنطقة ،وفقا للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية.
وباإلضافة إلى ذلك ،يفيد املركز األوروبي لرصد املخدرات
واإلدمان بأن زراعة القنب في املنازل استمرت في عام ،2020
ً
ونتج ذلك جزئيا عن اجلائحة .وما زال املغرب يشكل املصدر
اخلارجي الرئيسي لراتنج القنب الذي يبلغ االحتاد األوروبي،
في حني ظلت ألبانيا ومقدونيا الشمالية مصدرين رئيسيني
لكميات كبيرة من القنب العالي اجلودة الذي ُيهرب إلى بلدان
وسط وغرب أوروبا.

 -847وأبلغت بلغاريا عن وجود مختبرات صغيرة من نوع ما
يطلق عليه اسم "املطبخ" ،واتضح أن هذه املختبرات تستخدم
املنتجات الدوائية التي تباع في الصيدليات دون وصفة طبية
لصنع امليثامفيتامني لغرض االستعمال الشخصي.

 -844وال تزال إسبانيا متثل نقطة دخول رئيسية للمخدرات
املهربة من أفريقيا إلى أوروبا ،كما يتضح من ضبط كميات
كبيرة من راتنج القنب خالل الفترة املشمولة بالتقرير .ومن
بني أكبر تلك الكميات ،كمية جتاوز وزنها  7أطنان من راتنج
القنب ضبطت على الساحل اإلسباني في أيار/مايو ،2021
وكانت تنقل على منت زورق سحب ،وكمية أخرى بلغ وزنها
 15طنا من راتنج القنب محملة على منت سفينة مبحرة من
املغرب ،ضبطت في شرق فويرتيفنتورا في متوز/يوليه .2021
 -845وقد استغل املجرمون السوق املشروعة املتنامية ملنتجات
القنب ألغراض غير مشروعة .وصادرت الشرطة اإلسبانية ،في
تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020ما بلغ مجموعه  372 000نبتة
قنب من  52مزرعة واقعة في مدن مختلفة في إسبانيا ،وذلك
بعد حتقيق استغرق عدة أشهر .وكانت شبكة أعمال جتارية
تستخدم مبيعات زيت الكانابيديول املشروعة كواجهة ملمارسة
الزراعة غير املشروعة للقنب املحتوي على التتراهيدروكانابينول
املحظور ،حتت ستار زراعة القنب ألغراض طبية.
 -846وبفضل معلومات االستخبارات التي ُحصل عليها
من اختراق أجهزة الهاتف املشفرة التي تستخدمها الشبكات
اإلجرامية ،اكتشف عدد أكبر من املختبرات غير املشروعة
ومواقع تخزين املخدرات في هولندا .وواصل عدد مواقع
إنتاج املخدرات االصطناعية التي أبلغت عنها الشرطة
ُ
الوطنية الهولندية ارتفاعه ،حيث بلغ عدد املواقع التي فككت
 108مواقع في عام  .2020وكان منها  32مختبرا للميثامفيتامني
غير املشروع فككت في عام  ،2020وهي زيادة تفوق ثالثة

 -848وعلى الرغم من أن توافر "اإلكستاسي" ،لم يتأثر،
على ما يبدو ،بجائحة كوفيد ،19-ففي نصف عدد املدن التي
قيمها املركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان ،أظهرت
ُ
التحليالت التي أجريت ملياه الصرف الصحي أن مستوى
استهالك "اإلكستاسي" وامليثامفيتامني كان دون مستوياته ما
قبل اجلائحة عندما نفذت تدابير اإلغالق الشامل .وبغية
التكيف للتغير املحتمل في احتياجات املستهلكني خالل فترات
اإلغالق الشامل ،ظهر في أسواق هولندا في عام  2020عدد
متزايد من أقراص "اإلكستاسي" األقل قوة ،وذلك وفقا ملا أفاد
به نظام معلومات املخدرات ورصدها في ذلك البلد.
 -849وأبلغت إستونيا عن ضبط كميات كبيرة من "اإلكستاسي"
والكوكايني في عدة قضايا جنائية فردية في عام  ،2020ولكنها
لم تشهد زيادة كبيرة في مجموع كميات املخدرات املضبوطة
في البلد.
 -850وتلقى نظام اإلنذار املبكر في االحتاد األوروبي في عام
 2020ما بلغ مجموعه  46إخطارا بشأن املؤثرات النفسانية
اجلديدة ،وهو انخفاض كبير عما أخطر به في عامي الذروة
 2014و ،2015حني تلقى إخطارات بشأن ما يقارب  100مؤثر
نفساني جديد في كل سنة .وشكلت املؤثرات األفيونية وشبائه
القنبني االصطناعية ما يقارب نصف املواد التي وردت بشأنها
إخطارات في عام  .2020ولم تكن هناك إخطارات رسمية
باستعمال البنزوديازيبينات اجلديدة في عام  ،2020وذلك على
الرغم من تزايد الشواغل املتعلقة باستعمال البنزوديازيبينات.
ويعتقد أن االنخفاض في املؤثرات النفسانية التي ُيكشف عنها
حديثا مرتبط باجلهود املتواصلة التي تبذلها احلكومات في
إطار السياسات العامة الرامية للحد من توافر هذه املواد
في السوق األوروبية .ومع ذلك ،فإن املركز األوروبي لرصد
املخدرات واإلدمان يحذر أن مستوى توافر هذه املواد وإمكانية
ً
احلصول عليها ال يزال مرتفعا ،عن طريق بيعها عبر اإلنترنت
أو على مستوى الشارع على حد سواء.
 -851سجلت السلطات املختصة في االحتاد الروسي منوا
سريعا في املخدرات االصطناعية في البلد ،مع ازدياد عدد
املختبرات غير املشروعة التي فككتها وكاالت إنفاذ القانون
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ُ
بنسبة اخلمس وازدياد كميات السالئف املضبوطة ستة أضعاف
في عام  2020مقارنة بأرقام عام .2019

 -5الوقاية والعالج
 -852تواصل معظم البلدان األوروبية رصد حالة استعمال
املخدرات من خالل جمع وتقدمي ونشر بيانات شاملة عن
االنتشار والعالج .ومع بدء املركز األوروبي لرصد املخدرات
واإلدمان ألحدث دراسة استقصائية أوروبية على شبكة اإلنترنت
بشأن املخدرات في آذار/مارس  ،2021وهي دراسة ُوسعت لكي
تشمل بيانات أسهم في جمعها شركاء املركز من بلدان غرب
البلقان والبلدان املشمولة بسياسة اجلوار األوروبية ،ميكن
جمع املزيد من البيانات في الوقت املناسب .وستنفذ الدراسة
ُ
االستقصائية الطوعية التي ال تكشف هوية املشاركني فيها
في  31بلدا وبـ 28لغة ،وهي تهدف إلى حتسني فهم أمناط
تعاطي املخدرات في املنطقة بغية تيسير تشكيل السياسات
والتدخالت املستقبلية.
 -853ويظهر التحليل اإلقليمي الذي أجرته الهيئة
الجتاهات استهالك املسكنات األفيونية الرئيسية (الكوديني
والفنتانيل
والديهيدروكوديني
والديكستروبروبوكسيفني
والهيدروكودون والهيدرومورفون والكيتوبيميدون واملورفني
واألوكسيكودون والبيثيدين والتيليدين والترمييبيريدين) أن
أعلى استهالك لهذه العقاقير ُيشاهد في بعض البلدان
املتقدمة النمو الواقعة في أوروبا .وتشمل البلدان التي أبلغت
عن بعض أعلى املستويات في متوسط استهالك املؤثرات
األفيونية ملعاجلة األلم في جميع أنحاء العالم في الفترة
ً
 ،2020-2018مرتبة تنازليا حسب معدالت االستهالك ،أملانيا
ً
والنمسا وبلجيكا .وال تزال املنطقة أيضا تسجل أعلى معدل
لتقدمي بيانات استهالك املؤثرات العقلية إلى الهيئة.
 -854ويقدر أن ما يقارب  29في املائة من سكان االحتاد
األوروبي من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 15
و 64عاما ( 83مليون شخص) تعاطوا املخدرات غير املشروعة
مرة واحدة على األقل في حياتهم ،وذلك حسب تقديرات
املركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان لعام  .2019وال يزال
ً
القنب أكثر املخدرات استعماال في املنطقة ،حيث يبلغ مجموع
الراشدين الذين أبلغوا عن تعاطيه خالل حياتهم  78,5مليون
شخص .ويتباين مستوى تعاطي القنب خالل احلياة تباينا
كبيرا داخل املنطقة ،وذلك من نحو  4في املائة في مالطة
إلى  54في املائة في فرنسا .وأبلغ عن تقديرات أقل بكثير
لالستعمال خالل احلياة فيما يخص الكوكايني ( 13,9مليونا)
و"اإلكستاسي" ( 10,3ماليني) واألمفيتامينات ( 8,6ماليني).
وأبلغ نحو  17,5مليون من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم
بني  15و 34عاما عن استعمالهم للمخدرات في العام السابق،
ويبلغ عدد الذكور منهم ضعف عدد اإلناث.

 -855ووفقا للتقرير األوروبي بشأن املخدرات لعام 2021
( )European Drug Report 2021الصادر عن املركز األوروبي
لرصد املخدرات واإلدمان ،فإن أمناط تعاطي املخدرات في

العاملي  113

املنطقة تتزايد تعقدا مع توافر عدد متزايد من املواد ومع
تفرق أمناط استعمال العقاقير املتعددة .وثمة اجتاه ناشئ
هو استعمال البنزوديازيبينات ألغراض غير طبية (الذي
يقترن أحيانا باستعمال املؤثرات األفيونية أو الكحول) وذلك
في أوساط الفئات املعرضة للخطر الشديد من األشخاص
الذين يتعاطون املخدرات والسجناء واألشخاص املحرومني من
حريتهم وغيرهم من الفئات .ورمبا كانت سهولة توافر املادة
وانخفاض تكلفتها ،إلى جانب تزايد انتشار مشكالت الصحة
العقلية املتصلة باجلائحة ،من بني العوامل الرئيسية التي
ساهمت في ذلك .ونظرا الستعمال العقاقير املتعددة هذا
وتزايد هيمنة املواد االصطناعية في االحتاد األوروبي ،فقد
دعا املركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان إلى مواصلة
تطوير املوارد الالزمة في مجالي األدلة اجلنائية والسمية.
 -856وثمة حتد رئيسي آخر يواجه أوروبا وهو التوافر
املتزايد ملنتجات القنب املغشوشة بشبائه القنبني االصطناعية
واملخاطر الصحية التي تشكلها .وتتأكد احلاجة امللحة إلى
معلومات علمية أكثر متانة من عدد الوفيات املبلغ عنها في
عام  2020املرتبطة باستعمال بعض شبائه القنبني االصطناعية
(أكثر من  20حالة وفاة تتعلق مبادة  4F-MDMB-BICAفي
عام  )2020وكذلك من حتذيرات الصحة العامة الصادرة عن
املركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان بشأن وجود منتجات
القنب الطبيعية املغشوشة بشبائه القنبني االصطناعية الشديدة
املفعول.
 -857ويشير أحدث تقرير ملشروع الدراسة االستقصائية
للمدارس األوروبية بشأن الكحوليات واملخدرات األخرى إلى
أن الطالب األوروبيني في سن  15و 16عاما اعتبروا القنب
هو املادة غير املشروعة األيسر اقتناء ،حيث صنف نحو
ثلث املجيبني القنب باعتباره مادة يتيسر احلصول عليها في
عام  .2019واعتبر عدد أكبر من الطالب في تشيكيا والدامنرك
وسلوفاكيا وسلوفينيا وهولندا القنب مادة يسهل توفرها
( 51-45في املائة) .وشملت الواليات القضائية التي ُيعرف
فيها أدنى مستوى لتوافر القنب أوكرانيا ورومانيا ومقدونيا
الشمالية ،باإلضافة إلى كوسوفو )60(.وكان مستوى التوافر
ا ُمل َّ
تصور لكل من "اإلكستاسي" ( 14في املائة) ،والكوكايني
( 13في املائة) ،واألمفيتامني ( 10في املائة) ،وامليثامفيتامني
( 8,5في املائة) .واعتبرت هذه املخدرات أيسر توافرا في
بلغاريا والدامنرك والسويد.
 -858وبحثت دراسة في النرويج في عام  2020العالقة بني
تعاطي القنب في السنة السابقة والعوامل املرتبطة به (مثل
امل َت َّ
املواقف جتاه اإلباحة ونوايا االستعمال واملخاطر ُ
صورة)،
وبحثت أيضا االرتهان املحتمل بني طالب اجلامعات والكليات،
وألقت الضوء على استراتيجيات التدخل الالزمة .ويتبني من
الدراسة أن تعاطي القنب يشكل خطرا صحيا ملموسا على
طالب الكليات واجلامعات في البلد ،وذلك نظرا للشيوع
النسبي الستعمال القنب ،واملواقف جتاه اإلباحة ،ومستوى
نوايا استعمال القنب في حال إجازته قانونا وخطره َ
املت َّ
صور
ُ
( )60تفهم أي إشارة إلى كوسوفو باملعنى الوارد في قرار مجلس األمن
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املنخفض .لذلك ينبغي الستراتيجيات التدخل على صعيد
احلرم اجلامعي أن تستهدف مواقف الطالب بشأن القنب
وتصوراتهم ملخاطر استعماله ،باإلضافة إلى االستعمال املتواتر.
 -859واستنتج التقرير األوروبي عن املخدرات لعام ،2021
الصادر عن املركز األوروبي لرصد املخدرات واإلدمان ،الذي
يتضمن أحدث دراسة ملياه الصرف الصحي في  82مدينة
من  18بلدا أوروبيا ،أن تعاطي القنب في عام  2020بلغ
أعلى مستوياته في جنوب أوروبا وغربها ،وال سيما في
إسبانيا والبرتغال وفرنسا وكرواتيا وهولندا .وكذلك ظل
تعاطي الكوكايني في جنوب أوروبا وغربها هو األعلى في
هذه القارة ،حيث وجدت أعلى املستويات في إسبانيا وبلجيكا
وهولندا .وكما كان احلال في املاضي ،فقد أبلغ في شرق
أوروبا وشمالها عن أعلى تركيزات الستعمال األمفيتامينات.
وفيما يخص استعمال امليثامفيتامني ،وهو استعمال منخفض
عموما ويتركز تاريخيا في تشيكيا وسلوفاكيا ،فقد لوحظ أيضا
في كل من إسبانيا وأملانيا وقبرص .ووجدت أعلى مستويات
استعمال "اإلكستاسي" في أملانيا وبلجيكا وسلوفينيا وهولندا.
وفي حني انخفضت مستويات تعاطي معظم املخدرات خالل
أول إغالق شامل مرتبط بجائحة كوفيد 19-في عام ،2020
مقارنة ببيانات عام  ،2019فإن تلك املستويات عاودت ارتفاعها
فور رفع تدابير اإلغالق .ومع ذلك ،فإن استعمال مخدرات
ً
مثل "اإلكستاسي" ،الذي يقترن باألحداث الترفيهية ،تدنى كثيرا
في معظم املدن خالل عام .2020
 -860وعلى غرار االجتاه األخير الذي لوحظ من خالل
حتليل مياه الصرف الصحي ،فإن الدراسة االستقصائية عبر
اإلنترنت املستندة لإلبالغ الذاتي عن االستعمال تشير إلى
وجود شعبية أكبر للمواد التي َيت َّ
صور أنها أنسب لالستهالك
املنزلي ،مبا في ذلك املهلوسات (مثل ثنائي إيثيالميد حمض
الليسرجيك ( )LSDو )2C-Bوالعقاقير املسببة َ
للت ُ
فارق (مثل
الكيتامني) .وتشير النتائج األولية أيضا إلى أن املتعاطني
العرضيني رمبا يكونون قد خفضوا استعمالهم للمخدرات أو
توقفوا عن استعمالها أثناء اجلائحة ،بينما ازداد استهالك
املخدرات لدى متعاطيها بانتظام.
 -861وبحلول حزيران/يونيه  2020استؤنفت خدمات الوقاية
والعالج في معظم البلدان األوروبية ،بالرغم من تقلص قدرتها
بسبب تدابير الوقاية من مرض كوفيد .19-وبقي عدد
األشخاص الذين يتعاطون املخدرات الذين يدخلون خدمات
العالج في مستويات أدنى على مدار العام ،ويرجح أن يعود
السبب إلى زيادة اللجوء إلى التطبيب عن بعد .وفي الوقت
نفسه ،أدت القيود املفروضة على مقدمي اخلدمات اخلارجية
وتدابير التباعد البدني أيضا إلى تعطيل خدمات العالج في
بيئات السجون.
 -862وفي أيار/مايو  ،2021نشر املركز األوروبي لرصد
املخدرات واإلدمان تقريرا تقنيا عنوانه "الوفيات وعدد
الوفيات املتصلة باملخدرات في أوروبا" وهو يوضح أن ما
يقدر ب  9 200حالة وفاة في عام  2018انطوت على استعمال
واحد أو أكثر من املخدرات غير املشروعة في االحتاد األوروبي

وتركيا والنرويج .وكانت املؤثرات األفيونية املحرك الرئيسي
َّ
لتلك اجلرعات املفرطة املميتة ،ومثل الرجال في الثالثينات
واألربعينات من عمرهم معظم تلك الوفيات .وانخفض عدد
الوفيات املرتبطة بالفنتانيل بشكل ملحوظ في إستونيا والسويد
في عام  ،2018بينما سجلت اسكتلندا واحدا من أعلى معدالت
الوفيات املرتبطة بالفنتانيل في أوروبا .وجتاه هذا الوضع،
أدرجت حكومة اسكتلندا استعمال "بوفيدال" (الذي يحتوي
على البوبرينورفني) كخيار لعالج األشخاص الذين يتعاطون
الهيروين في السجون وفي البلد ككل ،وخصصت في متوز/
يوليه  2021متويال كبيرا خلدمات اخلطوط األمامية من
أجل تقدمي العالج لعدد أكبر من الناس .وسجلت إنكلترا
وويلز أيضا أكبر عدد من الوفيات املتصلة باملخدرات في عام
( 2020نحو  4 500حالة) ،وذلك منذ عام  .1993ووفقا ملكتب
اإلحصاءات الوطنية ،فقد حدث نحو نصف هذه الوفيات عام
 ،2019ولكنها سجلت في عام  2020بسبب التأخيرات في
تسجيل الوفيات .وإلى جانب ذلك ،فإن هذه الزيادة قد ترجع
إلى ازدياد تقدم أعمار األشخاص الذين يتعاطون املخدرات
واالجتاهات اجلديدة الستعمال عقاقير متعددة ،مبا في ذلك
اجلمع بني استعمال عقاقير الغابابنتينويد والبنزوديازيبينات
مع الهيروين أو املورفني.
 -863وبالنظر إلى العدد الكبير من األشخاص الذين
يتعاطون األفيونيات والكوكايني ومن الوفيات املتصلة باملخدرات
في اململكة املتحدة ،أجري استعراض مستقل للحكومة .وقدم
تقرير (استعراض العقاقير اجلزء الثاني :الوقاية والعالج
والتعافي) قائمة بالتوصيات املتعلقة بخدمات العالج والتعافي.
ويتضمن التقرير على وجه التحديد دعوة إلى إصالح قيادة
احلكومة املركزية ،وزيادة التمويل املخصص لعالج تعاطي
املخدرات ،وتقدمي دعم أوسع نطاقا للتعافي ،وتعزيز مساءلة
السلطات املحلية.
 -864وتشير بيانات عالج تعاطي املخدرات وانتشارها في
أيرلندا إلى تزايد هيمنة الكوكايني .وفي حني ما زالت املؤثرات
األفيونية تشكل املخدر األساسي املثير للقلق ومتثل  37في
املائة من حاالت معاجلة تعاطي املخدرات في عام ،2020
فإن عدد حاالت العالج التي تنطوي على الكوكايني ارتفع من
 24في املائة في عام  2019إلى  27في املائة في عام .2020
وألول مرة أيضا ،كان الكوكايني أكثر املخدرات شيوعا من بني
حاالت العالج اجلديدة في عام  .2020وكذلك تشير النتائج
املستخلصة من الدراسة االستقصائية الوطنية األيرلندية
للمخدرات والكحول إلى زيادات كبيرة في تعاطي الكوكايني،
وذلك من إبالغ نسبة  1,8في املائة من الذكور املتراوحة
أعمارهم بني  25و 34سنة عن تعاطي الكوكايني مؤخرا في
الفترة  2003-2002إلى إبالغ  9,4في املائة منهم عن ذلك
في الفترة  ،2020-2019وهي نسبة أعلى مما هو مسجل في
معظم البلدان األوروبية.
 -865ووفقا للبيانات التي ُجمعت بني عامي  2010و2019
بواسطة نظام التيقظ بشأن اإلدمان (")"addictovigilance
الفرنسي ،سجلت أضرار صحية متصلة بإساءة استعمال
عقاقير الغابابنتينويد (غابابنتني وبريغابالني) في فرنسا

الفصل الثالث -حتليل الوضع

(دخول املستشفى بسبب آثار عصبية أو نفسية أو قلبية
خطيرة ،وطلبات الدعم والوفيات) وتأكدت إمكانية إساءة
االستعمال املتأصلة للبريغابالني .ويبرز تزايد إساءة استعمال
عقاقير الغابابنتينويد ،وبخاصة البريغابالني ،في البلد منذ عام
 2018أهمية الرصد املحدد لالضطرابات املرتبطة بتعاطي هذه
املواد حتى بعد إصدار اإلذن بتسويقها.

واو -أوقيانوسيا
ما زال استغالل دول املحيط الهادئ اجلزرية في تهريب
املخدرات إلى أستراليا ونيوزيلندا مستمرا ،وثمة مؤشرات تدل
على أن املنطقة تستخدم أيضا في تهريب املؤثرات األفيونية
االصطناعية إلى الواليات املتحدة وأوروبا.
ال تزال البيانات غير متوافرة فيما يتعلق مبدى انتشار تعاطي
املخدرات والطلب على العالج في بلدان املحيط الهادئ اجلزرية.
وسيلزم ضمان توفير خدمات الوقاية والعالج في جميع أنحاء
املنطقة من أجل إجناز التقدم نحو حتقيق الهدف  3من أهداف
التنمية املستدامة ،املتعلق بضمان متتع اجلميع بأمناط عيش
صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
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ُّ
التطورات الرئيسية

 -866ما زالت ممارسات اجلرمية عبر الوطنية ،مبا فيها
االجتار باملخدرات ،تتزايد في جزر املحيط الهادئ ،حيث
تستخدم اجلماعات اإلجرامية املنظمة الزوارق الصغيرة في
تهريب املخدرات ،وال سيما إلى أستراليا ونيوزيلندا .وذلك
باإلضافة إلى أن دول املحيط الهادئ اجلزرية أخذت تظهر
كنقاط عبور لتهريب املؤثرات األفيونية االصطناعية إلى
أستراليا والواليات املتحدة وبعض بلدان أوروبا.
 -867وما زالت الدول غير األطراف في االتفاقيات الدولية
ِّ
املخدرات تتركز في أوقيانوسيا )61(،التي ما
الثالث ملراقبة
فتئت تتعرض الستغالل اجلماعات اإلجرامية املنظمة في
االجتار الواسع النطاق باملخدرات وغسل عائدات اجلرائم
املتصلة باملخدرات ولغير ذلك من املخاطر ذات الصلة ،مبا
في ذلك تعاطي املخدرات محليا .وتهيب الهيئة بالدول غير
األطراف اتخاذ خطوات نحو االنضمام إلى االتفاقيات ،وتشجع
الشركاء اإلقليميني والثنائيني على تقدمي الدعم من أجل
التوصل إلى هذه الغاية ،لكي يتسنى لتلك الدول االستفادة
( )61تقع سبع من الدول العشر التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية سنة 1961
بصيغتها املعدلة في أوقيانوسيا ،وهي :توفالو ،جزر كوك ،ساموا ،فانواتو،
كيريباس ،ناورو ،نيوي .وتقع ثماني دول من أصل  13دولة لم تنضم بعد إلى
اتفاقية سنة  1971بصيغتها املعدلة في أوقيانوسيا ،وهي :توفالو ،جزر سليمان،
جزر كوك ،ساموا ،فانواتو ،كيريباس ،ناورو ،نيوي .وتقع أربع من الدول السبع
غير األطراف في اتفاقية سنة  1988في أوقيانوسيا ،وهي :بابوا غينيا اجلديدة،
توفالو ،جزر سليمان ،كيريباس.
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من تنفيذ االتفاقيات من حيث حتسني توافر األدوية اخلاضعة
للمراقبة ،ومنع االجتار باملخدرات وتعاطيها ،وضمان توفير
خدمات العالج وإعادة التأهيل القائمة على األدلة .ومن شأن
ذلك أن يساهم في إحراز التقدم نحو حتقيق الهدف  3من
أهداف التنمية املستدامة ،املتعلق بضمان متتع اجلميع بأمناط
عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار ،وال سيما الغاية
 5-3والغاية  18-17من أهداف التنمية املستدامة ،املتعلقتان
على التوالي بتعزيز الوقاية والعالج من تعاطي مواد اإلدمان،
ودعم بناء قدرات البلدان النامية ،مبا في ذلك أقل البلدان
منوا والدول اجلزرية الصغيرة النامية ،وحتقيق زيادة كبيرة
في توفير بيانات موثوقة وعالية اجلودة ومناسبة التوقيت.
وقد اعتمدت اجلمعية العامة في عام  2015خطة التنمية
املستدامة لعام  ،2030التي تتضمن تلك األهداف ،وذلك
كمخطط لبلوغ مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع .وما
زال تنفيذ املبادرات اإلقليمية والثنائية مستمرا من أجل منع
االجتار باملخدرات والتصدي له ،كما تواصل الهيئة العمل مع
البلدان في أوقيانوسيا ،مبا في ذلك العمل من خالل تنفيذ
مذكرة التفاهم بني الهيئة ومنظمة اجلمارك في أوقيانوسيا.
 -868وقد سنت نيوزيلندا تشريعا مؤقتا للسماح بتشغيل
خدمات فحص املخدرات ومواد اإلدمان خالل موسم املهرجان
الصيفي  .2021/2020وفي عام  ،2021قدمت نيوزيلندا
مشروع قانون تشريع فحص املخدرات ومواد اإلدمان
(رقم  ،)2الذي يهدف إلى متكني نظام رقابة دائم ملقدمي
خدمات فحص املخدرات ومواد اإلدمان .ومع ذلك ،فإن حيازة
العقاقير اخلاضعة للمراقبة واملؤثرات النفسانية غير احلاصلة
على املوافقة ال تزال غير قانونية.
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التعاون اإلقليمي

 -869نظمت قوة احلدود األسترالية ،في تشرين الثاني/
نوفمبر وكانون األول/ديسمبر  ،2020دورات لتدريب مدربي
موظفي اجلمارك والهجرة في املنطقة على استخدام التطبيق
اخلاص بالزوارق الصغيرة في املحيط الهادئ ،الذي طورته قوة
احلدود األسترالية ألعضاء منظمة اجلمارك في أوقيانوسيا،
وذلك بغرض حتسني جمع وتبادل املعلومات عن الزوارق
الصغيرة داخل املنطقة .وفي نيسان/أبريل  ،2021نفذت منظمة
اجلمارك في أوقيانوسيا وقوة احلدود األسترالية تدريبا على
استخدام التطبيق موجها لوكاالت إنفاذ قوانني احلدود في
فيجي .وقد أقرت منظمة اجلمارك في أوقيانوسيا بأن
الزوارق الصغيرة ال تزال تشكل تهديدا جلميع بلدان منطقة
املحيط الهادئ فهي تستخدم في ممارسة عدد من األنشطة
غير املشروعة ،مبا في ذلك االجتار باملخدرات الذي تقوم
به اجلماعات اإلجرامية املنظمة .وفي حزيران/يونيه ،2021
أجري تدريب عبر اإلنترنت ألعضاء منظمة اجلمارك في
أوقيانوسيا ،مبن فيهم املوظفون الذين سيعملون كمنسقني
إقليميني الستخدام التطبيق .وأعقب الدورة التدريبية اجتماع
ملنتدى املنسقني اإلقليميني للتطبيق اخلاص بالزوارق الصغيرة
في املحيط الهادئ ،وذلك ملناقشة تنفيذ هذه التكنولوجيا داخل
كل والية قضائية.
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 -870وفي كانون األول/ديسمبر  ،2020أتاح برنامج الهيئة
العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة (برنامج غريدس)
ملنظمة اجلمارك في أوقيانوسيا وأعضائها في جميع أنحاء
منطقة املحيط الهادئ إمكانية احلصول على أحدث أدوات
البرنامج االستخبارية والتدريب على استخدامها .وقد نفذ
التدريب في إطار مذكرة التفاهم لعام  2019بني منظمة
اجلمارك في أوقيانوسيا والهيئة الدولية ملراقبة املخدرات،
التي تهدف إلى تسهيل تبادل املعلومات و تطوير معلومات
استخبارية يستند إليها موظفو اجلمارك في منطقة املحيط
الهادئ في اتخاذهم اإلجراءات .وإدراكا للدور احلاسم الذي
تؤديه اإلدارات اجلمركية في اعتراض املواد اخلطرة الناشئة،
وال سيما في منطقة املحيط الهادئ ،شارك في هذا احلدث
 11من موظفي اجلمارك العاملني في اخلطوط األمامية في
كل من أستراليا وباالو وفيجي وميكرونيزيا (واليات-املوحدة).
وأدوات غريدس االستخبارية هي مجموعة متطورة من األدوات
التحليلية املؤمنة التي تتيح التصور اآلني حلوادث االجتار
باملؤثرات النفسانية اجلديدة على الصعيد العاملي ،وتوفر
السمات االستخبارية للمواد اخلطرة غير املجدولة لغرض
تصنيفها وتقييم مخاطرها من جهات الوصل لدى الهيئات
التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون .وأتاح التدريب أيضا فرصة
لتسليط الضوء على ظهور دول املحيط الهادئ اجلزرية كنقاط
لالجتار باملؤثرات األفيونية االصطناعية.
 -871وفي آذار/مارس  ،2021أجرى رؤساء الشرطة في
جزر املحيط الهادئ ومنتدى تطوير نظم الهجرة في منطقة
املحيط الهادئ ومركز التنسيق املعني باجلرمية عبر الوطنية
في منطقة املحيط الهادئ ومنظمة اجلمارك في أوقيانوسيا،
مترينا جتريبيا مشتركا بشأن قيادة العمليات ،حضره
 26مشاركا من جزر سليمان وساموا وفيجي .ونفذ التمرين
في إطار اجلهود اجلارية لتحسني عمليات االتصال والربط
الشبكي الرامية ملكافحة اجلرائم عبر الوطنية ،التي ما انفكت
تتزايد في املنطقة.
 -872وفي آب/أغسطس  ،2021عقدت منظمة اجلمارك
في أوقيانوسيا مؤمترها السنوي ،الذي ذكرت فيه اإلدارات
اجلمركية األعضاء استمرار ارتفاع اخلطر في منطقة املحيط
الهادئ نتيجة جلملة أمور ،من بينها االجتار باملخدرات ،ورحبت
مببادئ التنفيذ التوجيهية ملنظمة اجلمارك العاملية الرامية
لتيسير توفير األدوية واللقاحات في الظروف احلرجة.
وأشير إلى أنشطة بناء القدرات املنفذة في منطقة املحيط
الهادئ ،مبا في ذلك التدريب على تفتيش السفن ،وتقييم
أمن احلدود ،واستهداف الزوارق الصغيرة ،وتفتيش الشحن،
وتعطيل األنشطة التجارية اإلجرامية ،وتقييم املخاطر،
وفحص الوثائق ،وإجراء التحقيقات واالستخبارات .وفي
حزيران /يونيه  ،2021عقدت منظمة اجلمارك في أوقيانوسيا
حلقة عمل بشأن تعطيل األعمال التجارية اإلجرامية ،شاركت
فيها  23إدارة من اإلدارات اجلمركية األعضاء في املنظمة،
ووكاالت إنفاذ القانون من فيجي ،ومركز التنسيق املعني
باجلرمية عبر الوطنية في منطقة املحيط الهادئ ،وشبكة
مكافحة اجلرمية عبر الوطنية في منطقة املحيط الهادئ،
ورؤساء الشرطة في جزر املحيط الهادئ ،وأمانة منتدى جزر

املحيط الهادئ ،ومعهد األمن الصيدالني ،ومكتب االتصال
اإلقليمي لالستخبارات اجلمركية آلسيا واملحيط الهادئ التابع
ملنظمة اجلمارك العاملية ،والهيئة الدولية ملراقبة املخدرات
ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
 -873وتسجل في استخدام منائط التعلم اإللكترونية التابعة
للهيئة مسؤولو مراقبة املخدرات لدى السلطات الوطنية
املختصة في أربعة من بلدان أوقيانوسيا ،هي :أستراليا،
بابوا غينيا اجلديدة ،كيريباس ،نيوزيلندا .وتغطي النمائط
اإللكترونية مواضيع املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف
واإلطار الدولي ملراقبة املخدرات .وهي متاحة مجانا ملوظفي
السلطات الوطنية املختصة عند تسجلهم الستعمالها.

 -3التشريعات والسياسات
واإلجراءات الوطنية
 -874أعلنت دائرة اإليرادات واجلمارك في فيجي عن توقيع
اتفاق مع قوة شرطة فيجي لغرض تبادل املعلومات من خالل
قاعدة بيانات اإلنتربول وشبكة اإلنفاذ اجلمركي الوطنية،
بهدف مواصلة تعزيز نظام البلد إلدارة احلدود .وأعلنت قوة
شرطة فيجي أيضا عن إنشاء مكتب معني باملخدرات.
 -875وفي حزيران/يونيه  ،2020اعتمد برملان جزر مارشال
تعديال لتشريعه الوطني ،أعيدت مبوجبه تسمية قانون
(حظر ومراقبة) املخدرات ليصبح قانون (حظر ومراقبة)
املخدرات املحظورة .وتوخيا لبيان املواد املوجودة في السوق
غير املشروعة ،يدرج القانون امليثامفيتامني والكاثينونات
االصطناعية و"اإلكستاسي" ضمن قائمة املواد اخلاضعة
للمراقبة الوطنية.
 -876وفي باالو ،أنشئت وحدة الستخدام الكالب في الكشف
عن املخدرات ،وذلك دعما جلهود إنفاذ القانون ،مبا فيها
الكشف عن املخدرات.
 -877وفي كانون األول/ديسمبر  ،2020أعلنت إدارة السلع
العالجية في أستراليا قرارا نهائيا بإعادة جدولة بعض
املستحضرات املحتوية على جرعات منخفضة من الكانابيديول
من اجلدول ( 4أدوية الوصفات الطبية) إلى اجلدول ( 3أدوية
يصرفها الصيادلة فقط) ،مما سيجيز للصيادلة صرف جرعات
منخفضة من مستحضرات الكانابيديول احلاصلة على موافقة
إدارة السلع العالجية مبا ال يتجاوز  150ميلليغراما في اليوم
لغرض استهالك الراشدين ،وذلك دون حاجة لوصفة طبية.
وشمل القرار أيضا فرض قيود على متطلبات شكل اجلرعة
وتغليفها ،مبا في ذلك حجم العبوة وإغالقها املحكم لتجنب
عبث األطفال بها.
 -878وفي حزيران/يونيه  ،2021اعتمد في أستراليا تعديل
(القنب الطبي) لقانون املخدرات لعام  .2021ويهدف التشريع
إلى تخفيف عبء عملية تقييم التراخيص عن طريق اإللزام
بترخيص منفرد للقنب الطبي ليحل محل الهيكل السابق الذي

الفصل الثالث -حتليل الوضع

ُ
كان يتألف من ثالثة تراخيص تطلب ألنشطة الزراعة واإلنتاج
والصنع والبحث ،واشتراط كون معظم التراخيص دائمة.
وقدمت التعديالت على أنها تعيد التأكيد على التزام احلكومة
بأن توفر للمرضى إمدادات مأمونة وقانونية ومستدامة من
األدوية املشتقة من القنب.
 -879وفي كانون األول/ديسمبر  ،2020أصدر برملان
نيوزيلندا تشريعا محدد املدة ،وهو قانون تشريع فحص
املخدرات ومواد اإلدمان لعام  ،2020الذي يسمح بتشغيل
خدمات اختبار املخدرات ومواد اإلدمان خالل موسم املهرجان
الصيفي للفترة  .2021/2020ومع ذلك ،ستظل حيازة أفراد
اجلمهور للمخدرات اخلاضعة للمراقبة واملؤثرات النفسانية
غير احلاصلة على املوافقة حيازة غير قانونية .ومن املقرر
ُ
إلغاء القانون تلقائيا بعد  12شهرا من بدء إنفاذه .ومثلما ذكر
في الفقرة  868أعاله ،قدمت نيوزلندا مشروع قانون تشريع
فحص املخدرات ومواد اإلدمان (رقم .)2
 -880وفي تشرين األول/أكتوبر  ،2021استضافت تونغا ندوة
وطنية عن املخدرات غير املشروعة .وركزت حلقة النقاش
على ثالثة مجاالت تركيز استراتيجية هي( :أ) خفض الطلب؛
(ب) خفض العرض؛ (ج) احلد من األضرار .وكشفت الندوة
أن أهم املخدرات غير املشروعة املتداولة في السوق املحلية
هي امليثامفيتامني والكوكايني والقنب .وكذلك كشفت عن
زيادة في نسبة األشخاص الذين يدخلون وحدة الطب النفسي
في املستشفى الرئيسي بسبب مشكالت تتعلق باملخدرات،
من  31,7في املائة في عام  2016إلى  47,4في املائة في
عام .2018

-4

الزراعة واإلنتاج والصنع واالجتار

 -881تنفذ أستراليا ونيوزيلندا معظم عمليات ضبط
املخدرات في أوقيانوسيا .غير أن استمرار اإلبالغات عن
ضبط املخدرات في بلدان املنطقة األخرى يوضح استغالل
دول املحيط الهادئ اجلزرية في تهريب املخدرات إلى أستراليا
ونيوزيلندا.
 -882وقد أبلغت دائرة شرطة فيجي عن ضبط امليثامفيتامني
وأربعة أطنان من نبتة القنب في جزيرة كادافو ،وذلك خالل
الفترة املمتدة بني حزيران/يونيه  2020وآذار/مارس .2021
وأبلغت حكومة واليات ميكرونيزيا املوحدة عن ضبط شحنة
قنب في طرد مصدره الواليات املتحدة.
 -883وفي كانون األول/ديسمبر  ،2020أبلغت شرطة ساموا
عن إبادة ما يقارب  4 000نبتة قنب ،في حني أبلغت دائرة
اجلمارك واإليرادات في ذلك البلد عن ضبط كمية قياسية
بلغت  500غرام من امليثامفيتامني ،باإلضافة إلى ضبط
كيلوغرامني من القنب .وبعد ذلك ،ضبطت في ساموا في كانون
الثاني/يناير  2021كمية قياسية أخرى بلغت  900غرام من
امليثامفيتامني مخبأة في طرود شحنت من الواليات املتحدة.
وأبلغت حكومة تونغا عن ضبط كميات من امليثامفيتامني
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والقنب ،وذلك باإلضافة إلى الكوكايني الذي جرفته املياه إلى
شواطئ فافاو في متوز/يوليه .2021
 -884وضبطت أستراليا في فترة االثني عشر شهرا املمتدة
من متوز/يوليه  2019إلى حزيران/يونيه  ،2020كمية قياسية
من املخدرات غير املشروعة بلغت  38,5طنا ،وشمل ذلك
 18طنا من املنشطات األمفيتامينية و 10,6أطنان من القنب.
وميثل ذلك زيادة بنسبة  45في املائة مقارنة بالسنة السابقة
وزيادة بنسبة  314في املائة مقارنة بفترة االثني عشر شهرا
املشمولة بالتقرير  .2011/2010وتوحي املؤشرات بأن األسواق
غير املشروعة للمنشطات األمفيتامينية والقنب ال تزال كبيرة،
وتنطوي على إمكانية للتوسع .وباإلضافة إلى ذلك ،استمر
توسع السوق غير املشروعة للكوكايني ،في حني بدأ أن سوق
ً
الهيروين آخذة في التوسع أيضا ،وإن كانت صغيرة نسبيا.
 -885وتوضح البيانات األولية الصادرة عن جمارك نيوزيلندا
بشأن عمليات ضبط املخدرات زيادة كميات امليثامفيتامني
املضبوطة على حدود البلد في النصف األول من عام ،2021
حيث بلغت  381,8كيلوغراما ،وذلك مقارنة بالكمية املضبوطة
في الفترة نفسها من عام  ،2020والتي بلغت  105كيلوغرامات،
في حني انخفضت كمية "اإلكستاسي" املضبوطة ،من
 197,6كيلوغراما إلى  27,8كيلوغراما .وظلت كمية
الكوكايني املضبوطة مستقرة عند حوالي  10كيلوغرامات أو
 11كيلوغراما.
ً
 -886وبني األشخاص الذين يبلغون ذاتيا عن تعاطي
املخدرات في أستراليا ونيوزيلندا ازدادت نسبة من يشتريها
عن طريق الشبكة اخلفية (استنادا إلى عينة متيسرة بسهولة
غير متثيلية تألفت مما يقارب  3 600شخص سنويا في
أستراليا و 3 200شخص في نيوزيلندا) ،حيث ارتفعت تلك
النسبة من  6في املائة في كانون الثاني/يناير  2014إلى
 17,5في املائة في كانون الثاني/يناير  ،2021مما يشير إلى
أن شعبية شراء املخدرات عن طريق الشبكة اخلفية في هذين
البلدين ما زالت تفوق املتوسط العاملي (أي  4,7في املائة في
كانون الثاني/يناير  2014و 14,5في املائة في كانون الثاني/
يناير  ،2021استنادا إلى البالغات الذاتية التي ترد مما يقارب
 100 000شخص من أكثر من  50بلدا كل عام).

 -5الوقاية والعالج
 -887ما زال هناك نقص مستمر في بيانات تعاطي املخدرات
والطلب على العالج في دول املحيط الهادئ اجلزرية .وتوصي
الهيئة هذه الدول بإعطاء األولوية جلمع البيانات عن اجتاهات
تعاطي املخدرات والطلب على العالج من أجل االستفادة منها
في وضع سياسة مستندة إلى األدلة ملراقبة املخدرات ،وتشجع
الهيئة كذلك الشركاء الثنائيني واملنظمات اإلقليمية والدولية
على تقدمي الدعم توخيا لبلوغ هذه الغاية.
 -888وفي حتليل ملياه الصرف الصحي أجري في نيسان/
أبريل  ،2021وغطى  56في املائة من سكان أستراليا لوحظت
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عالمات انتعاش في السوق غير املشروعة للميثامفيتامني،
ً
الذي يظل العقار املخدر األكثر استهالكا في البلد .وانخفض
استهالك الفنتانيل واألوكسيكودون إلى أدنى مستوى سجله
البرنامج الوطني لرصد املخدرات في مياه الصرف الصحي.
واستمر تناقص استهالك الهيروين وانخفض استهالك
الكوكايني أيضا .وكذلك انخفض استهالك "اإلكستاسي" من
املستوى القياسي الذي شوهد في كانون األول/ديسمبر .2019
 -889وضمن عينة من األشخاص الذين حقنوا مخدرات
مرة واحدة في الشهر على األقل خالل األشهر الستة
السابقة ،أبلغ  9في املائة منهم عن زيادة في استخدام
إبر حقنهم اخلاصة ،وأفاد  13في املائة عن زيادة
احلقن على انفراد عقب ا تخاذ تدابير الوقاية من تفشي
كوفيد .19-وضمن فئة العينة نفسها ،ارتفع معدل انتشار تعاطي
الهيروين مؤخرا (األشهر الستة املاضية) من  55في املائة
في عام  2019إلى  63في املائة في عام  .2020وانخفضت
نسبة املجيبني الذين أبلغوا عن تعاطي امليثامفيتامني مؤخرا
من  78في املائة في عام  2019إلى  72في املائة في عام
 .2020وبينما انخفض اإلبالغ عن تعاطي الكوكايني مؤخرا من
 35في املائة في عام  ،2001شوهد ارتفاع بني عامي 2019
و ،2020وذلك من  13في املائة إلى  17في املائة .ومنذ
بداية الرصد انخفض معدل تعاطي القنب مؤخرا إلى أدنى
مستوياته ( 67في املائة) .وكان املورفني هو املؤثر األفيوني
ً
الصيدالني األكثر شيوعا في االستعمال دون وصفة طبية
( 15في املائة) وأبلغ  6في املائة من املجيبني عن استعمالهم
غير الطبي للفنتانيل .ولوحظ انخفاض في استعمال الكوديني
مؤخرا دون وصفة طبية ،وذلك من  9في املائة في عام 2019
إلى  4في املائة في عام  .2020وكان نصف أفراد العينة تقريبا
( 48في املائة) يحصلون على عالج تعاطي املخدرات ،مما
يعكس زيادة في نسبتهم مقارنة بعام  42( 2019في املائة).
 -890وانخفض استعمال امليثامفيتامني في الشهر السابق
لدى الراشدين الذين احتجزتهم الشرطة في أستراليا من
 55في املائة في الفترة بني كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير
 2020إلى  38في املائة في الفترة بني نيسان/أبريل وحزيران/
يونيه  2020ثم ارتفع إلى  39في املائة في الفترة بني تشرين
األول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر .2020
 -891وفي أستراليا ،وخالل الفترة الفاصلة بني تقريري
االثني عشر شهرا عن الفترة  2016/2015والفترة ،2020/2019
حلت األمفيتامينات محل القنب باعتبارها أكثر املخدرات
ً
غير املشروعة التي تثير القلق شيوعا من حيث التعاطي
()62
الذي يؤدي إلى العالج .وارتفع عدد حاالت العالج املغلقة
التي مثلت األمفيتامينات فيها املخدر الرئيسي املثير للقلق
مما يقارب  12 500حالة إلى  61 000حالة خالل السنوات
العشر املنتهية في فترة  .2020/2019وشكل األمفيتامني
املخدر الرئيسي املثير للقلق في الفترة  2020/2019ضمن
فئة عالجات األمفيتامينات ،حيث قاربت حاالت عالجه  8من
( )62تعتبر حالة العالج مغلقة عند اكتمال ذلك العالج أو توقفه؛ أو عند
عدم حدوث أي اتصال بني الزبون ومقدم العالج ملدة ثالثة أشهر؛ أو عند
حدوث تغير في نوع العالج الرئيسي ،أو عند ُّ
تغير املخدر الرئيسي املثير للقلق
أو بيئة تقدمي العالج.

كل  10حاالت عالجية ،مسجال بذلك ارتفاعا من نسبة 12
في املائة التي سجلت خالل االثني عشر شهرا التي غطاها
التقرير عن الفترة  .2011/2010وخالل الفترة نفسها ،ارتفع
عدد حاالت عالج تعاطي القنب بنسبة  27في املائة وازداد
عدد حاالت عالج تعاطي الكوكايني بنحو أربعة أضعاف.
 -892ووفقا للبيانات املؤقتة ،ارتفع في أستراليا معدل
الوفيات الناجمة عن استعمال املخدرات التي حتتوي على
األمفيتامينات مبعامل أربعة خالل الفترة  .2019-2009وارتفع
معدل الوفيات الناجمة عن استعمال املخدرات التي حتتوي
على الكوكايني مبعامل  2,5خالل الفترة  .2019-2016وفي
حني مثلت املؤثرات األفيونية الطبيعية وشبه االصطناعية أكثر
املؤثرات األفيونية التي شاع حتديدها ضمن الوفيات املرتبطة
بهذه املؤثرات في الفترة  ،2018-1997فإن الهيروين كان أكثر
املؤثرات األفيونية التي شاع حتديدها ضمن الوفيات املرتبطة
بهذه املؤثرات في عام  .2019وتضاعف معدل الوفيات الناجمة
عن املؤثرات األفيونية التي حتتوي على الهيروين في الفترة
.2019-2009
 -893ووجدت الدراسة االستقصائية الصحية في نيوزيلندا
للفترة من  1متوز/يوليه  2019إلى  19آذار/مارس  2020أن
انتشار تعاطي القنب واألمفيتامني في السنة السابقة للجائحة
بلغ نسبتي  14,9في املائة و 1,1في املائة على التوالي ،وهو
ما مياثل نسب فترة الدراسة االستقصائية السابقة ولكنه ميثل
زيادة مقارنة بالسنوات السابقة.
 -894ووضح رصد مياه الصرف الصحي الذي غطى
ما بلغت نسبته  75في املائة من سكان نيوزيلندا أن
تعاطيامليثامفيتامني في الربع األول من عام  2021قد انخفض
بنسبة  14في املائة مقارنة بالربع السابق له ،وانخفض أيضا
بنسبة  30في املائة مقارنة بالربع األول من عام .2020
وسجل أدنى مستوى الستهالك "اإلكستاسي" منذ بداية فترة
التقرير في الربع األول من عام  ،2021وهو ما ميثل انخفاضا
بنسبة  53في املائة عن ُ
الربع السابق له .وظل استهالك
الكوكايني مستقرا نسبيا ولكنه مثل انخفاضا بنسبة  41في
املائة مقارنة بالربع األول من عام  .2020وبينت مقارنة بني
بيانات مياه الصرف الصحي في أسبوع واحد من شهر أيار/
مايو  2021وأبريل/نيسان  2021حدوث زيادة في كميات
امليثامفيتامني املكتشفة (زيادة بنسبة  27في املائة) ،و"اإلكستاسي"
(زيادة بنسبة  43في املائة) ،والكوكايني (زيادة بنسبة
 37في املائة) .وظل إجمالي مستويات "اإلكستاسي"
املكتشفة في أيار/مايو  2021أقل مما كان عليه في أيار/
ّ
وبين املستوى اإلجمالي
مايو  2020وأيار /مايو .2019
للكوكايني املكتشف في أيار/مايو  2021حدوث زيادة مقابل
الكمية املستهلكة في أيار/مايو  2020وأيار/مايو .2019
 -895وفي عام  ،2021أصدر نظام اإلنذار املبكر في
نيوزيلندا ،الذي تشغله مبادرة معلومات املخدرات وإنذارات
حالة التأهب في نيوزيلندا التابعة للمكتب الوطني لالستخبارات
بشأن املخدرات ،إنذارات بشأن شبائه القنبني االصطناعية
اخلطيرة ،التي يحتمل ارتباطها بعدد من الوفيات وحاالت

الفصل الثالث -حتليل الوضع

دخول املستشفيات ،وكذلك بشأن أقراص حتتوي على
كمية خطيرة من اليوتيلون التي يرجح أنها بيعت باعتبارها
أقراص "إكستاسي".
 -896وفي أوقيانوسيا ،ال يزال مستوى توافر املخدرات
ً
ألغراض طبية وعلمية يظهر انحرافا ،إذ تنخفض مستويات
التوافر في الدول اجلزرية في املحيط الهادئ .وفي عام ،2020
استأثرت أستراليا ونيوزيلندا ،اللتان تشكالن نسبة  0,4في
املائة من سكان العالم ،بنسبة  4في املائة من االستهالك العاملي
للمورفني .وخالل الفترة  ،2020-2019ظهر انخفاض ملحوظ
في االستهالك املبلغ عنه للمسكنات األفيونية في أوقيانوسيا.
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ومع ذلك ،ال يزال مستوى استهالك املؤثرات األفيونية ،مبا
في ذلك الفنتانيل واألوكسيكودون ،من بني أعلى املستويات
ً
ً
في العالم ،وميثل خطرا محتمال بالنسبة إلساءة االستعمال
واجلرعات املفرطة .وال يزال حتديد مستويات استهالك
أوقيانوسيا من املؤثرات العقلية يشكل حتديا ،فأكثر من ُربع
بلدان املنطقة لم يقدم بيانات عن االستهالك بشأن أي مؤثر
عقلي في السنوات القليلة املاضية .غير أن التحسن الطفيف
الذي طرأ في عام  2020يشير إلى أن اجلهود املتواصلة في
هذا الصدد ستسهل إجراء تقييمات أفضل لتوافر املؤثرات
العقلية في املنطقة.

الفصل الرابع-
توصيات إلى احلكومات واألمم املتحدة وسائر املنظمات
الدولية والوطنية املعنية

ُّ
تود الهيئة ،بعد أن استعرضت تنفيذ االتفاقيات
-897
الدولية ملراقبة  ،أن تقدم إلى احلكومات واملنظمات الدولية
واإلقليمية ،استنتاجاتها وتوصياتها الرئيسية الواردة أدناه.

التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة
باالجتار باملخدرات وتأثيرها في التنمية واألمن
 -898يعد االجتار باملخدرات أحد أكثر األنشطة ًّ
درا للربح
بالنسبة للجماعات اإلجرامية املنظمة .وهو ال يخلف آثارا
صحية ضارة على املستهلكني فحسب ،بل إنه يغذي أيضا
العنف وانعدام األمن وعدم االستقرار والفساد في البلدان
التي يتم فيها إنتاج املخدرات ونقلها وتوزيعها واستهالكها.
ومتثل التدفقات املالية غير املشروعة التي تسعى اجلماعات
اإلجرامية املنظمة من خاللها إلى حتقيق أقصى قدر من
األرباح شريان احلياة بالنسبة جلميع جوانب االجتار؛ ولذلك
فإن احلد منها أمر أساسي للتصدي لالجتار باملخدرات عبر
العالم .وفي الوقت نفسه ،عززت العوملة تنامي حركة رؤوس
األموال واالبتكارات املالية والتكنولوجيات اجلديدة ،مثل دفع
األموال بواسطة األجهزة املحمولة والعمالت الرقمية ،مما زاد
من خطر التدفقات املالية غير املشروعة واجلرمية املنظمة
عبر الوطنية.
 -899وتقوض التدفقات املالية غير املشروعة املتصلة بجرائم
مثل االجتار باملخدرات النظام املالي العاملي وتهدد االستقرار
واألمن على املستويات السياسي واالقتصادي واالجتماعي في
جميع أنحاء العالم .كما أنها تشجع الرشوة والفساد ،وتوفر
التمويل للحركات التمردية ،وفي بعض احلاالت ،لألنشطة
اإلرهابية .وهي تزعزع أيضا استقرار املنشآت املشروعة
واالستثمار األجنبي والتنمية وتردعها .وتستغل اجلهات التي
تنشط في مجال غسل األموال ومتويل اإلرهاب الثغرات التي
تعتري النظم الوطنية اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل

اإلرهاب واالختالفات املوجودة فيما بينها ،وتنقل أموالها إلى
واليات قضائية ذات أطر قانونية ومؤسسية أضعف أو أقل
فعالية أو ُت ِّ
سيرها عبر مثل هذه الواليات .ولذلك ،يجب على
املجتمع الدولي أن يعمل بصورة جماعية من أجل احلد من
التدفقات املالية غير املشروعة عن طريق كشفها ورصدها
وضبطها وإعادتها إلى الوطن ومنعها .ويساهم املنخرطون
في األنشطة املرتبطة بالتدفقات املالية غير املشروعة في
اجلرمية والعنف وعدم االستقرار والفساد وعدم املساواة.
وبالنظر إلى أن التدفقات املالية غير املشروعة ال تعترف
باحلدود وال باجلنسيات ،يجب على جميع البلدان أن تقوم
بدورها في التصدي لها.
التوصية  :1من أجل احلد من التدفقات املالية غير املشروعة
املرتبطة باالجتار باملخدرات ومنعها من التأثير على التنمية
واألمن ،توصي الهيئة جميع احلكومات مبا يلي:
ِّ
حتسن أساليب استبانة التدفقات املالية غير
(أ)  أن
املشروعة الداخلة واخلارجة وقياسها وحسابها وأن
حتدد األنشطة غير املشروعة التي ترتبط بها؛
ِّ
(ب)  أن تركز بنفس القدر على االستراتيجيات التي ترمي
إلى خفض العرض والطلب فيما يتعلق باملخدرات
وأيضا إلى التصدي للتدفقات املالية غير املشروعة
وتشرك القطاعني العام واخلاص واملجتمع املدني
في مكافحة االجتار باملخدرات والتدفقات املالية غير
املشروعة؛
(ج) أن تصبح أطرافا في جميع اتفاقيات األمم املتحدة
املتعلقة مبكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية،
وال سيما باالجتار باملخدرات والتدفقات املالية غير
املشروعة والفساد ،وتنفذها ،وأن تنفذ جميع أحكام
الفقرة ( 1ب) من املادة  3من اتفاقية سنة 1988
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وكذلك املعايير الدولية املتعلقة مبكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب وانتشارهما الصادرة عن
فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية؛
(د)  أن تواصل تعزيز تدابير مكافحة غسل األموال ،مثل
قوانني امللكية الفعلية ،عبر الدول بحيث تتعذر
االستفادة من مواطن الضعف التي يعرفها اإلطار
التنظيمي في بعض الواليات القضائية من أجل
جتنب الكشف عن التدفقات املالية غير املشروعة
واجلزاءات املفروضة عليها؛
(هـ)  أن تواصل إجراء تقييمات للقطاع املالي ،و تقدمي
املساعدة التقنية للقطاعني املالي وغير املالي،
ورصد النظم االقتصادية لضمان االمتثال للمعايير
الدولية املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب وانتشارهما؛
(و)  أن تنشئ وحدات أو فرق عمل متخصصة على
الصعيدين الوطني والدولي من أجل تبادل املعلومات
االستخبارية والتحقيق في التدفقات املالية غير
املشروعة ،واستبانة املوجودات ومصادرتها ،والكشف
عن الشبكات اإلجرامية املنظمة الضالعة في
التدفقات املالية غير املشروعة ،وتفكيكها وردعها؛
(ز)  أن تذكي الوعي من خالل العمل مع القطاعني
اخلاص وغير احلكومي من أجل تثقيف قادة
احلكومات وعامة الناس بشأن كيفية تأثير التدفقات
املالية غير املشروعة املرتبطة باالجتار باملخدرات
تأثيرا سلبيا على االستقرار السياسي واالقتصادي
واالجتماعي وعلى التنمية في جميع أنحاء العالم،
وذلك بوسائل منها استكشاف إمكانية االستفادة
من عائدات استرداد املوجودات ومصادرة املمتلكات
املرتبطة باالجتار باملخدرات ،واستخدامها لتوسيع
نطاق توافر الوقاية من املخدرات ،وخدمات العالج
وإعادة التأهيل املتعلقة بها؛
(ح)  أن تتخذ خطوات ملنع االستغالل املحتمل للخدمات
واملنتجات املالية الناشئة حديثا ،مثل خدمات
املحفظة اإللكترونية والعمالت املشفرة ،بهدف
االجتار باملواد اخلطرة؛
(ط)  أن تكافح اإلفالت من العقاب بواسطة قوانني
شفافية أكثر فعالية تنص على تطبيق عقوبات
مناسبة على الضالعني في الفساد والتدفقات املالية
غير املشروعة من األفراد والكيانات؛
(ي)  أن تعزز ثقافة املساءلة والشفافية بغية كبح الفساد
واالقتصاد غير املشروع من خالل إدراج القيم
املدنية واألخالقية في املناهج التعليمية منذ
مرحلة مبكرة.

 -900ولالطالع على توصيات إضافية ومزيد من التفاصيل
عن اإلجراءات املقترحة ،انظر القسم املعنون "التحديات التي
تواجه املجتمع الدولي والتوصيات املتعلقة بالتصدي للتدفقات
املالية غير املشروعة املرتبطة باالجتار باملخدرات" الوارد في
الفصل األول من هذا التقرير.

االنضمام العاملي إلى املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدرات
 -901متثل االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات
توافق اآلراء الدولي بشأن املتطلبات املتعلقة مبراقبة التجارة
املشروعة في العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية والسالئف
الكيميائية التي ميكن تسريبها ،وبشأن التدابير الالزمة لتيسير
احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة وتوافرها لألغراض
الطبية والعلمية املشروعة .وتوفر االتفاقيات إطارا معياريا
مشتركا للمراقبة الدولية الفعالة للمخدرات ،ال سيما بصفتها
األساس القانوني للتعاون وتسليم املطلوبني وتبادل املساعدة
القانونية على الصعيد الدولي .ولذلك ،فإن الهيئة مستمرة
في التواصل مع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في واحدة
أو أكثر من االتفاقيات الثالث ،بهدف دعمها في هذا املسعى
وتشجيعها على إدماج االتفاقيات إدماجا شامال في قوانينها
الوطنية .وعندما تصبح الدول أطرافا في هذه االتفاقيات،
فإنها تدلل بذلك على قبولها مبسؤولياتها العامة واملشتركة
عن الوفاء بتلك املتطلبات الدنيا بغية حتقيق هدف االتفاقيات،
وهو صون صحة البشرية ورفاهها.
التوصية  :2تؤكد الهيئة مجددا أن تصديق جميع دول العالم
على اتفاقيات مراقبة املخدرات أمر مهم من أجل تعزيز اإلطار
الدولي ملراقبة املخدرات املشروعة ومنع املتجرين من استهداف
الدول غير األطراف بسبب مواطن ضعف فعلية أو متصورة
في نطاق مراقبة املواد املجدولة .وبناء على ذلك ،حتث الهيئة
جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في واحد أو أكثر من
هذه الصكوك على أن تبادر إلى ذلك دون إبطاء وأن تتخذ
اخلطوات الالزمة لضمان تنفيذ هذه الصكوك تنفيذا كامال
ضمن نظمها القانونية الوطنية.

استعمال القنب في األغراض غير الطبية
 -902ال تزال الهيئة تكرر إعرابها عن القلق إزاء إباحة
استعمال القنب في غير األغراض الطبية والعلمية في عدة
واليات قضائية ،وإزاء نظر واليات قضائية أخرى في اتخاذ
إجراءات مماثلة .وتؤكد الهيئة من جديد أن اتفاقية سنة
 ،1961بصيغتها املعدلة واتفاقيتي سنة  1971وسنة 1988
تقصر استعمال جميع املواد اخلاضعة للمراقبة على األغراض
الطبية والعلمية.
 -903والتطورات التي شهدتها بعض البلدان القليلة التي
أباحت استعمال القنب في األغراض غير الطبية أو سمحت
به أو أخذت تتسامح في تشريعا تها على املستوى دون الوطني

الفصل الرابع -توصيات إلى احلكومات واألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية والوطنية

مع إباحة االستعمال إمنا تضعف من الطابع العاملي لنطاق
االنضمام لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات ،وتوهن
االلتزام بتنفيذها ،وهو ما أكدته الدول األعضاء مجددا أثناء
الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدرات
العاملية ،املعقودة في عام  ،2016وفي اإلعالن الوزاري لعام
 2019بشأن تعزيز إجراءاتنا على الصعيد الوطني واإلقليمي
والدولي ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشتركة بالتصدي
ملشكلة املخدرات العاملية ومواجهتها.
ِّ
التوصية  :3تود الهيئة أن تذكر جميع األطراف في ا تفاقية
سنة  1961بصيغتها املعدلة بأن الفقرة (ج) من املادة  4منها،
ورهنا مبراعاة أحكام تلك اال تفاقية ،تنص على قصر إنتاج
املخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها وتوزيعها واالجتار
بها واستعمالها وحيازتها على األغراض الطبية والعلمية
دون سواها ،وأن أي تدابير تبيح استعمال القنب لألغراض
غير الطبية تشكل مخالفة لاللتزامات القانونية الواقعة على
األطراف.

االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخدرات وحقوق اإلنسان
 -904إن الهدف األساسي لالتفاقيات الدولية ملراقبة
املخدرات هو صون صحة البشر ورفاههم ،مبا في ذلك التمتع
الكامل بحقوق اإلنسان .ومن َّثم ،فإن ما تتخذه الدول من
إجراءات تنتهك حقوق اإلنسان باسم سياسات مراقبة املخدرات
أمر ال يتسق مع االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات .واللجوء
إلى إجراءات خارج نطاق القضاء للتصدي لألنشطة املشتبه
في صلتها باملخدرات ٌ
أمر ال ميكن تبريره مبوجب القانون
الدولي ،وال سيما مبوجب االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات.
التوصية  :4حتث الهيئة جميع احلكومات على حتري
االتساق في تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان وتدابير
حمايتها املعترف بها دوليا عند تصميم سياسات مراقبة
املخدرات وتنفيذها .ويتطلب ضمان التمتع الكامل بحقوق
اإلنسان أن تعامل الدول جميع الناس بتقدير واحترام،
مبن فيهم األشخاص الذين يتعاطون املخدرات والذين
ُيشتبه في ارتكابهم جرائم ذات صلة باملخدرات أو ُي َّتهمون
بارتكابها رسميا.
التوصية  :5تود الهيئة أن تغتنم فرصة إعداد هذا التقرير
السنوي لكي تناشد احلكومات اتخاذ جميع التدابير الالزمة
ملنع االستهداف خارج نطاق القضاء لألشخاص املشتبه في
ضلوعهم في جرائم متصلة باملخدرات .وتؤكد الهيئة من جديد
بأشد العبارات املمكنة أن التدابير املتخذة خارج نطاق القضاء
للتصدي للجرائم املتصلة باملخدرات هي انتهاك لالتفاقيات
الدولية ملراقبة املخدرات وحلقوق اإلنسان األساسية ،التي
تستلزم التصدي للجرائم املتصلة باملخدرات من خالل عمليات
ُّ
التقيد مبعايير األصول القانونية الواجبة .وتهيب
رسمية ،مع
ُّ
باحلكومات أن حتقق في جميع احلاالت التي اتخذت فيها
إجراءات خارجة عن نطاق القضاء بزعم أنها اتخذت باسم
مراقبة املخدرات ،ومالحقة املسؤولني عن ذلك قضائيا.
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التوصية  :6بالنظر إلى االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية
ذات الصلة وقرارات اجلمعية العامة واملجلس االقتصادي
واالجتماعي وهيئات األمم املتحدة األخرى بشأن تطبيق
ً
عقوبة اإلعدام ،تهيب الهيئة مجددا بجميع الدول التي أبقت
على عقوبة اإلعدام في حالة اجلرائم املتصلة باملخدرات أن
تنظر في إلغائها فيما يخص تلك اجلرائم وفي تخفيف أحكام
اإلعدام التي صدرت بالفعل.
 -905وعند التصدي للجرائم املشتبه في صلتها باملخدرات،
ينبغي للحكومات أن تراعي التناسب فيما تتخذه من تدابير
وفي معاملة اجلناة املشتبه فيهم .ويعني مبدأ التناسب أن
العقوبة ينبغي أن جتسد خطورة اجلرم ودرجة مسؤولية اجلاني
املشتبه فيه .وال تفرض االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات
على الدول التزامات قانونية بتوقيع عقوبات جنائية ،مبا في
ذلك السجن ،في احلاالت األقل خطورة أو حينما يكون مرتكب
اجلرمية املزعومة شخصا يتعاطى املخدرات ،بل يجوز للدول
أن تتخذ تدابير لعالج اجلناة وإعادة تأهيلهم كبديل لإلدانة
أو العقاب ،أو إضافة إليهما.
التوصية  :7تكرر الهيئة تأكيد موقفها بأن التدابير التي
تتخذها احلكومات في مجال العدالة اجلنائية للتصدي
ُ َّ
للجرائم املتصلة باملخدرات ينبغي أن تنفذ مبا يتسق مع مبدأ
التناسب .وينبغي أن ُيعامل األشخاص املشتبه في ارتكابهم
جرائم متصلة باملخدرات مبا يتسق مع مبادئ حقوق اإلنسان،
مبا في ذلك أن تكون العقوبات املطبقة متناسبة مع خطورة
اجلرمية املر تكبة .وعندما ال تتناسب تدابير التصدي لتعاطي
املخدرات وحيازتها ،مع خطورة هاتني اجلرميتني ،فهي تفضي
إلى نتائج عكسية فيما يخص حماية الصحة العامة وحقوق
اإلنسان ،وميكن أن تشكل التدابير البديلة جزءا ال يتجزأ
من نهج متوازن وقائم على حقوق اإلنسان إزاء السياسات
املتعلقة باملخدرات.
التوصية  :8تالحظ الهيئة أن توفير خدمات العالج وإعادة
التأهيل ،مبا في ذلك كبدائل لإلدانة أو العقوبة على اجلرائم
املتصلة باملخدرات ،له أثر إيجابي على صحة الناس ورفاههم،
ِّ
ويحسن عمليات العدالة اجلنائية عموما ،ولكنه ال يستخدم
بالقدر الكافي من الدول األطراف .ومبا أن االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخدرات ال تفرض التزاما بتوقيع عقوبات جنائية على
اجلرائم األقل خطورة املتصلة باملخدرات ،مبا في ذلك تلك
التي يرتكبها أشخاص يتعاطون املخدرات ،ميكن التصدي
للجرائم البسيطة بفعالية من خالل بدائل اإلدانة والعقاب
التي جتسد طبيعة تعاطي املخدرات واالرتهان إليها بوصفهما
من مسائل الصحة العامة.

توافر املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض
الطبية والعلمية واإلبالغ الدقيق عن البيانات
 -906ال يزال عدم توافر العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية
اخلاضعة للمراقبة لتلبية أغراض االستعمال الطبي املشروع
مشكلة ملحة في مجال الصحة العامة في العديد من مناطق
العالم اليوم ،وكثيرا ما ُيعزى هذا الوضع خطأ إلى املتطلبات
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املحددة في إطار املراقبة الدولية للمخدرات .ومما يعوق القدرة
على احلصول على األدوية املحتوية على مواد خاضعة للمراقبة
ويحد من توافرها في العديد من الدول النقص في قدرات
وتدريب املوظفني الوطنيني ،وضعف نظم الرعاية الصحية
وقلة مواردها ،وانعدام الدراية بكيفية تقييم احتياجات السكان
تقييما دقيقا ،والقصور التنظيمي ،والنقص الشديد في عدد
املهنيني الصحيني وضعف تدريبهم.
التوصية  :9يجب على احلكومات أن تعمل على توفير العقاقير
املخدرة واملؤثرات العقلية وتيسير احلصول عليها لألغراض
الطبية من خالل حتسني ُسبل الوصول إلى اخلدمات الصحية
وتطبيق ضوابط إدارية فعالة تنظم أنشطة إنتاج تلك العقاقير
واملؤثرات وصنعها واستيرادها وتصديرها ،على أن ُيؤخذ في
االعتبار أنه يجب على الدول نفسها أن ِّ
تقيم احتياجاتها
الداخلية تقييما مالئما وأن تبلغ الهيئة بها .ومن شأن هذه
الضوابط التنظيمية الفعالة أن تتيح تلبية احتياجات السكان
الطبية املشروعة.
 -907ومن املسائل ذات األهمية الدولية الكبرى في سياق
مراقبة املخدرات والصحة العامة زراعة خشخاش األفيون من
أجل إنتاج األفيون واخلامات األفيونية .ومع التسليم بالتحديات
الناشئة عن تباين إمكانية احلصول على املسكنات األفيونية
من منطقة إلى أخرى ،فإن كمية اخلامات األفيونية املتوفرة
عامليا لصنع العقاقير املخدرة لألغراض الطبية ،مبا في ذلك
معاجلة األلم ،باتت ،منذ عدة سنوات ،تفوق ما يكفي لتلبية
الطلب العاملي مبستوياته الراهنة واملتوقعة وفقا للتقديرات
احلكومية ،وذلك بسبب استمرار تزايد اإلنتاج واملخزونات على
حد سواء.
ً
التوصية  :10تؤكد الهيئة مجددا وجود حاجة ملحة إلى
زيادة مستويات استهالك املسكنات األفيونية لألغراض الطبية
ً
وإلى حتسني عمليات وصفها طبيا واستخدامها في جميع
البلدان التي أبلغت عن نقص في مستويات االستهالك أو
نقص شديد فيها ،وتدعو إلى رسم سياسات عمومية محددة
األهداف تدعمها احلكومات والنظم الصحية واألخصائيون
الصحيون واملجتمع املدني وصناعة املستحضرات الصيدالنية
واملجتمع الدولي.
التوصية  :11تسلط الهيئة الضوء على أنه بالرغم من
أن البيانات الواردة من البلدان املنتجة واملصنعة تشير إلى
وجود توازن بني حجم العرض من اخلامات األفيونية والطلب
على األفيونيات ،فإن هناك تباينات ملحوظة بني البلدان
في توافر األدوية املحتوية على عقاقير مخدرة ومؤثرات
عقلية ،وهو ما يشير إلى عدم كفاية املتاح من هذه
األدوية ،وخصوصا في البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة
الدخل ،ألن بلدانا كثيرة ال ِّ
تقدر حاجتها الطبية إلى
املسكنات األفيونية تقديرا دقيقا أو ال حتصل إال على كمية
محدودة منها .ومن َّ
ثم ،واتساقا مع أحكام وأهداف اتفاقية
سنة  1961بصيغتها املعدلة ،تشدد الهيئة على أهمية ضمان
التوافر الكافي على الصعيد العاملي ،وتهيب بالبلدان األوفر

مواردا أن تساعد البلدان األخرى في سياق جهودها
الرامية إلى ضمان ُّ
تيسر احلصول على هذه املواد وتوافرها
لعالج األلم.
 -908ومن الضروري أن تتلقى الهيئة بيانات دقيقة من
البلدان بشأن أنشطتها املشروعة املتعلقة باملواد اخلاضعة
للمراقبة الدولية ،وكذلك تقديرات وتقييمات دقيقة
للعقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية ،وتقديرات االحتياجات
السنوية املشروعة من واردات مجموعة مختارة من سالئف
ِّ
املنشطات األمفيتامينية .ومن شأن هذه البيانات أن متكن
الهيئة من تقييم احلالة العاملية فيما يتعلق بنظام مراقبة
األنشطة املشروعة على النحو الواجب وتقدمي اإلرشاد عند
االقتضاء .وتظل الهيئة قلقة من أن بعض البلدان ال تزال
تواجه صعوبات في نظمها الوطنية جلمع البيانات عن
االستعمال املشروع للمواد اخلاضعة للمراقبة ،وفي
تقدير وتقييم احتياجاتها من املخدرات واملؤثرات العقلية
والسالئف بدقة.
التوصية  :12حتث الهيئة احلكومات على مواصلة تعزيز
آلياتها الوطنية املعنية برصد زراعة املواد اخلاضعة للمراقبة
وإنتاجها وصنعها والتجارة فيها .وقد يتأتى ذلك ،جزئيا،
من خالل حتسني نظم جمع البيانات الوطنية وتطويرها،
وتدريب موظفي السلطات الوطنية املختصة وضمان التعاون
الوثيق مع الشركات املرخص لها بالتعامل في املواد اخلاضعة
للمراقبة الدولية.
التوصية  :13توصي الهيئة بأن تواصل احلكومات تعزيز قدرة
السلطات الوطنية املختصة على تقدير االحتياجات الطبية
والعلمية والصناعية من العقاقير املخدرة تقديرا وافيا ،وكذلك
على إعداد تقديرات املؤثرات العقلية والسالئف ،وتوصي أيضا
بأن تعزز احلكومات اآلليات املحلية جلمع البيانات ،لكي يتسنى
لها تقدمي تقديرات و تقييمات جتسد االحتياجات الوطنية.
وتشجع الهيئة احلكومات على التماس املساعدة من أمانتها
من أجل تعزيز قدرات السلطات املختصة ،وتشجع احلكومات
أيضا على االستفادة من منائط التعلم اإللكتروني التي يوفرها
ُّ
مشروع التعلم التابع للهيئة.
 -909ال تفرض أحكام اتفاقية سنة  1971على البلدان إلزاما
بأن يتضمن ما تقدمه إلى الهيئة من تقارير إحصائية بيانات
عن االستهالك .غير أن جلنة املخدرات شجعت الدول األعضاء
في قرارها  6/54على تقدمي هذه البيانات إلى الهيئة من
أجل متكينها من حتليل مستويات استهالك املؤثرات العقلية
وتعزيز توافرها .وما يقرب من نصف الدول األطراف التي
تقدم بيانات إحصائية إلى الهيئة يقدم بالفعل بيانات عن
استهالك املؤثرات العقلية.
التوصية  :14تعرب الهيئة عن تقديرها لتعاون احلكومات التي
قدمت بيانات عن استهالك بعض املؤثرات العقلية أو كلها عن
عام  ،2020وتهيب بجميع احلكومات أن تقدم سنويا معلومات
عن استهالك املؤثرات العقلية ،عمال بقرار جلنة املخدرات

الفصل الرابع -توصيات إلى احلكومات واألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية والوطنية

 ،6/54ألن هذه البيانات ضرورية لتحسني تقييم مدى توافر
املؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية.
ُّ
 -910مشروع الهيئة للتعلم هو برنامج عاملي تديره الهيئة
بهدف حتسني قدرة احلكومات على الوفاء بالتزاماتها مبوجب
االتفاقيات وضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض
الطبية والعلمية .وتعرب الهيئة عن امتنانها حلكومات االحتاد
الروسي وأستراليا وبلجيكا وتايلند وفرنسا والواليات املتحدة
ملساهماتها في هذا املشروع.
التوصية  :15جتدد الهيئة دعوتها للحكومات إلى النظر
ُّ
في دعم مشروع الهيئة للتعلم دعما نشطا من خالل
املشاركة في أنشطته وتوفير املوارد الالزمة لضمان استمراره
وتوسيع نطاقه.

ضمان ُّ
تيسر احلصول على املواد اخلاضعة
للمراقبة وتوافرها في حاالت الطوارئ
اإلنسانية على الصعيد الدولي
 -911لم يؤد تزايد عدد حاالت الطوارئ الناجمة عن تغير
املناخ والنزاعات املسلحة إلى زيادة الطلب على املساعدة
اإلنسانية الدولية فحسب ،بل زاد أيضا من الطلب على
املواد اخلاضعة للمراقبة لتوفير الرعاية األساسية اجليدة
في سياقات األزمات اإلنسانية .ومنذ بداية عام ،2020
عندما كان عدد متزايد من البلدان يعلن حاالت طوارئ
ُ
اختبرت فعالية تدابير
وطنية تتعلق بجائحة كوفيد،19-
الرقابة املبسطة خالل حاالت الطوارئ .وأجرت الهيئة
استعراضا ومناقشة للدروس املستفادة من تنفيذ تلك التدابير
فيما بني السلطات املختصة واملنظمات اإلنسانية الدولية
ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة .ومتثلت نتيجة ذلك
االستعراض في وثيقة بعنوان "الدروس املستفادة من البلدان
ومنظمات املعونة اإلنسانية في تيسير اإلمداد باملواد اخلاضعة
للمراقبة في الوقت املناسب أثناء حاالت الطوارئ" تتضمن
إجراءات هامة ميكن للحكومات اتخاذها بغية حتسني تأهبها
حلاالت الطوارئ ،وحتدد اإلجراءات التي ميكن أن تتبعها
احلكومة في تلك احلاالت.
التوصية  :16تشجع الهيئة احلكومات بشدة على استعراض
التشريعات الوطنية القائمة بشأن املواد اخلاضعة للمراقبة
وإجراء تعديالت و/أو اعتماد أحكام جديدة تتيح قدرا أكبر
من املرونة في استيراد وتصدير هذه املواد خالل حاالت
الطوارئ ،مثل السماح بتصديرها واستيرادها في غياب أذون
االستيراد و/أو التقديرات املقابلة ،مع حتديد واضح للظروف
التي يجوز فيها التحلي بهذه املرونة .كما ينبغي أن يكون
جميع العاملني في اخلطوط األمامية املعنية في سلسلة توريد
َّ
ومدربني
املواد اخلاضعة للمراقبة على علم بإجراءات الطوارئ
على استخدامها.
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تعزيز استراتيجيات الوقاية والعالج من
خالل جمع املعلومات وغيرها من الوسائل
 -912ال يزال نقص املعلومات وبيانات االنتشار من معظم
املناطق يعوق حتديد مدى انتشار تعاطي املخدرات في العالم.
ويعيق هذا النقص في البيانات القدرة على حتديد نطاق
تعاطي املخدرات وعواقبه .كما أنه يشكل عائقا أمام سعي
احلكومات واملجتمع الدولي إلى التصدي بفاعلية للمشكلة من
خالل برامج قائمة على األدلة للوقاية من تعاطي املخدرات
وعالج األشخاص الذين يتعاطونها.
التوصية  :17تكرر الهيئة دعوتها جميع الدول إلى استحداث
آليات لتحسني جمع املعلومات عن انتشار تعاطي املخدرات
استراتيجيات للوقاية والعالج من تعاطي املخدرات
بهدف وضع
ٍ
تستند إلى األدلة ُوت َّ
صمم خصيصا لتلبية احتياجات كل بلد
على حدة.

العقاقير املخدرة
 -913على الرغم من أن النوسكابني ال يخضع للمراقبة
الدولية ،فإن من املمكن استخالص كمية كبيرة من املورفني
من خشخاش األفيون الغني بالنوسكابني.
التوصية  :18ألغراض رصد ومراقبة إنتاج املورفني ،تطلب
الهيئة إلى البلدان التي تزرع خشخاش األفيون الغني
بالنوسكابني أن تقدم معلومات بطريقة متسقة ومنتظمة عن
تلك الزراعة وعن االستعمال املقصود ألي قلويد مورفني من
هذا الصنف وعن أي استخالص واستعمال له.

املؤثرات العقلية
 -914تسمح املادة  13من اتفاقية سنة  1971للدولة الطرف
بإخطار األطراف األخرى في االتفاقية بأنها حتظر استيراد
مادة محددة مدرجة في اجلدول الثاني أو الثالث أو الرابع
من االتفاقية .وباإلضافة إلى قيام األمانة العامة لألمم املتحدة
بإخطار األطراف رسميا عندما يتم االستظهار باملادة  ،13ميكن
َّ
لألطراف أن تطلع في "القائمة اخلضراء" الصادرة عن الهيئة
على قائمة بالبلدان التي استظهرت باملادة  ،13وباملواد التي
ُ
فرض حظر على استيرادها.
التوصية  :19تدعو الهيئة الدول إلى ضمان التقيد بتدابير
حظر االستيراد التي تستظهر بها الدول األطراف عمال باملادة
 13من اتفاقية سنة  .1971وتشجع الهيئة الدول التي فرضت
تدابير حظر استيراد مبوجب املادة  13على ضمان أن تكون
هذه التدابير مالئمة فيما يتعلق باحتياجاتها الراهنة من
املواد اخلاضعة للمراقبة.
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 -915وال تلزم اتفاقية سنة  1971احلكومات بأن تقدم
إلى الهيئة مباشرة معلومات عن حاالت تسريب املؤثرات
العقلية من القنوات املشروعة أو ضبطها ،وإن كان عدد
من احلكومات يقدم هذه املعلومات إلى الهيئة بالفعل على
أساس طوعي .وتعرب الهيئة عن امتنانها للبلدان التي تقدم
طوعا تقارير أو معلومات أخرى عن املضبوطات أو غير ذلك
من جهود االعتراض املتعلقة باالجتار باملؤثرات العقلية أو
تسريبها.
التوصية  :20تهيب الهيئة باحلكومات أن تزودها مباشرة بأي
معلومات عن حاالت تسريب املؤثرات العقلية أو محاوالت
تسريبها ،وأن تبقي الهيئة على علم بالتطورات في مجال
االجتار باملؤثرات العقلية.

السالئف الكيميائية
 -916تواصل الهيئة ،اتساقا مع واليتها ،دعم احلكومات
في جهودها الرامية إلى إقامة وتنفيذ التعاون مع الصناعة،
على أساس االحترام املتبادل واملسؤولية املشتركة ،لضمان منع
تسريب السالئف الكيميائية ،مبا في ذلك املواد الكيميائية
غير املجدولة.
 -917ويبرز تقرير الهيئة لهذا العام عن تنفيذ املادة
 12من اتفاقية سنة  1988احلاجة امللحة إلى تعزيز اجلهود
العاملية الرامية إلى التصدي النتشار املواد الكيميائية
َّ
املحورة .ومن املفهوم على نطاق
غير املجدولة والسالئف
واسع أن استمرار ظهور املواد الكيميائية غير املجدولة
َّ
املحورة في عمليات صنع املخدرات غير املشروعة
والسالئف
ميثل حتديا رئيسيا للنظام الدولي ملراقبة السالئف .وال تكف
الهيئة عن توجيه االنتباه إلى ما متثله املواد الكيميائية غير
اخلاضعة للمراقبة ،إلى جانب سرعة تطور بيئة صنع املخدرات
غير املشروعة ،من مخاطر بالنسبة للسلطات التنظيمية
وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية على الصعيد
العاملي.
التوصية  :21تود الهيئة أن تؤكد مجددا أهمية التعاون مع
الصناعة ،مبا في ذلك اجلانب الطوعي منه ،ال سيما من أجل
التصدي النتشار املواد الكيميائية غير املجدولة والسالئف
َّ
املحورة ،وتشجع احلكومات على مواصلة جهودها الرامية
ُ
َّ
إلى إنشاء اآلليات الالزمة لهذا التعاون وتنفيذها .وتشجع
احلكومات التي بنت مناذج ناجحة للتعاون مع الصناعة على
إطالع الهيئة على هذه اخلبرات من أجل مواصلة تعميمها
كممارسات جيدة عاملية ،وعلى مساعدة احلكومات املهتمة
الراغبة في إقامة التعاون مع الصناعة.
التوصية  :22تشجع الهيئة احلكومات على أن حتافظ على
زخم التعاون وترفع مستواه فيما بينها ومع الهيئة من أجل
التوصل إلى توافق آراء عاملي بشأن التدابير املتعلقة باملواد
الكيميائية غير املجدولة والسالئف املحورة .كما تدعو الهيئة
احلكومات إلى مواصلة تبادل املعلومات ذات الصلة عن

املعامالت املشبوهة املتعلقة باملواد الكيميائية غير املجدولة
َّ
والسالئف
املحورة ،واإلسهام في كشف الثغرات املحتملة
َّ
التي ميكن أن يستغلها املتجرون في نظم املراقبة الوطنية
أو اإلقليمية.
 -918وكما تبني من الدراسة االستقصائية العاملية التي
أجرتها الهيئة بشأن التشريعات الوطنية املتعلقة بسالئف
املخدرات واملراقبة الداخلية لهذه املواد ،أبلغت عدة
حكومات عن نقص املراقبة الداخلية على التجارة والتوزيع
املحليني ملادة واحدة أو أكثر من املواد املدرجة في جدولي
اتفاقية سنة  .1988ويجب على جميع الدول األطراف أن تكفل
سرعة تنفيذ قرارات اجلدولة التي تتخذها جلنة املخدرات في
إطار اتفاقية سنة  1988بغية ضمان فعالية املراقبة الدولية
والوطنية.
التوصية  :23تكرر الهيئة دعوتها احلكومات إلى إيالء مزيد
من االهتمام لتعزيز النظم الشاملة لرصد السالئف على
الصعيد الوطني ،والرجوع إلى اإلرشادات الواردة في الفقرة
 8من املادة  12من اتفاقية سنة  .1988وباإلضافة إلى
ذلك ،تشدد الهيئة على ما يكتسيه التنفيذ الكامل لقرارات
اجلدولة التي تصدرها جلنة املخدرات من أهمية حاسمة
لفعالية املراقبة العاملية للسالئف ،وحتث الدول األطراف
في اتفاقية سنة  1988على كفالة أن تصبح قرارات اجلدولة
هذه نافذة على الصعيد الوطني في غضون املهلة املنصوص
عليها في الفقرة  6من املادة  12من االتفاقية ،واملحددة
مبائة وثمانني يوما.

صنع نظائر الفنتانيل وانتشارها
 -919نظرا إلى أن انتشار نظائر الفنتانيل األقوى منه
مفعوال يرتبط ارتباطا متزايدا بنسبة كبيرة من الوفيات
الناجمة عن اجلرعات املفرطة في املناطق املحلية املتضررة
بشدة من أزمة املؤثرات األفيونية في العالم ،هناك حاجة إلى
االضطالع باملزيد من أعمال الرصد داخل البلدان.
وعلى وجه اخلصوص ،تتيح قوة مفعول العديد من نظائر
ِّ
الفنتانيل للمصنعني أن َّيتجروا بها بكميات صغيرة دون الكشف
عن هويتهم ،مستغلني في ذلك خدمات البريد العادي أو
ُ
التوصيل السريع في جميع أنحاء العالم .وميكن أيضا أن تستغل
منصات التجارة اإللكترونية والشبكة اخلفية من ِقبل البائعني
الذين ِّ
يسوقون نظائر الفنتانيل باستخدام مجموعة متنوعة من
ُّ
التقنيات تهدف إلى متكينهم من اإلفالت من التدقيق وجتنب
اكتشاف مديري املنصات لهم .ومن شأن اجلهود الرامية إلى
معاجلة هذه األزمة أن توفر صورة أفضل النتشار نظائر
الفنتانيل في املعروض من املؤثرات األفيونية االصطناعية،
ً
وأن تساعد على تتبع انتشارها ،مع مساعدتها أيضا في
رصد قوة مفعول نظائر الفنتانيل اجلديدة واملخاطر املرتبطة
بها .وحتقيقا لهذه الغاية ،تتعهد الهيئة قائمة تضم أكثر من
 140مادة متصلة بالفنتانيل ليس لها استعمال معروف
في املجال الطبي أو الصناعي أو في غير ذلك من أوجه
االستعمال املشروعة.

الفصل الرابع -توصيات إلى احلكومات واألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية والوطنية

التوصية  :24تشجع الهيئة احلكومات على توجيه املزيد من
االهتمام على الصعيد الوطني نحو رصد نظائر الفنتانيل
اجلديدة املتداولة ونحو اختبارات الكشف عن نظائر الفنتانيل
في فحوص السمية حلاالت اجلرعات املفرطة .وتشجع الهيئة
ً
احلكومات أيضا على االستفادة الكاملة من منصات االتصاالت
اإللكترونية التابعة لها :نظام اإلخطار باحلوادث التابع ملشروع
آيون (نظام "آيونيكس") لتتبع ووقف االجتار بنظائر الفنتانيل،
ونظام اإلخطار بحوادث السالئف (نظام "بيكس") لالضطالع
باألمر نفسه بشأن سالئفها.
التوصية  :25تدعو الهيئة جميع احلكومات ،وكذلك الشركاء
في الصناعة ،من خالل احلكومات ،إلى االمتناع طوعا عن
أي عمليات لصنع املواد املدرجة في قائمة الهيئة للمواد
املتصلة بالفنتانيل التي ليس لها استعمال معروف في املجال
الطبي أو الصناعي أو أي استعمال مشروع آخر ،وفي قوائم
ً
الهيئة األخرى ،وإلى االمتناع طوعا عن استيراد تلك املواد
أو تصديرها أو توزيعها .وبالنظر إلى أن هذه املواد ليس لها
أغراض مشروعة ،يجوز للحكومات أيضا أن تستخدم القوائم
في إجراءات االعتراض.
التوصية  :26تشجع الهيئة احلكومات على العمل مع برنامجها
العاملي لالعتراض السريع للمواد اخلطرة (برنامج "غريدس")
ومبادرة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص التابعة له من
أجل املشاركة مع القطاعات املعنية بهدف العمل طوعيا على
استبانة ومنع وشطب اجلهات البائعة التي حتاول استغالل
القطاعات املشروعة ألغراض االجتار باملواد اخلطرة التي ال
تخضع للمراقبة الدولية.
التوصية  :27تشدد الهيئة على أهمية االضطالع بعمليات
َّ
مركزة ومحددة زمنيا جلمع املعلومات االستخبارية بغية تعزيز
التنسيق وسد الفجوات املعرفية وحتسني تبادل املعلومات
بني سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بطرائق العمل
وأنشطة االجتار.
التوصية  :28تدعو الهيئة احلكومات إلى االستفادة من منصة
نظام "آيونيكس" واألدوات ذات الصلة املتاحة للدول األعضاء،
مثل أداة الوصول إلى املعلومات االستخبارية لبرنامج "غريدس"
التي يتولى تشغيلها برنامج "غريدس" ،من أجل احلصول على
املعلومات العملياتية واالستخبارية املتعلقة بنظائر الفنتانيل
واملواد ذات الصلة واستعراض تلك املعلومات وتبادلها.
التوصية  :29تشدد الهيئة على احلاجة إلى زيادة اجلهود
الرامية إلى احلد من االجتار باملؤثرات النفسانية اجلديدة
واملؤثرات األفيونية االصطناعية غير الطبية املستجدة ،وتدعو
احلكومات إلى ترشيح جهات وصل معنية بالقانون واإلنفاذ
الرقابي في أجهزة الشرطة ومراقبة املخدرات واجلمارك
والبريد واألجهزة الرقابية للمشاركة في األنشطة التدريبية
املتخصصة التي تنفذها الهيئة بشأن هذه املواد في إطار
برنامج "غريدس".
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املواد واملعدات املستخدمة في
الصنع غير املشروع للمخدرات
 -920ال تزال املادة  13من اتفاقية سنة  ،1988التي
تدعو إلى أن تتخذ األطراف ما تراه مناسبا من تدابير
ملنع االجتار باملواد واملعدات وحتويل استخدامها إلى إنتاج
أو صنع املخدرات واملؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة،
غير مستغلة بالقدر الكافي بالرغم من قيمتها كأداة
تكميلية في مجال التصدي لصنع املخدرات على نحو غير
مشروع .وخالل عام  ،2021اضطلعت الهيئة بعدة أنشطة
للتوعية وتقدمي اإلرشاد للحكومات بشأن االستخدام العملي
للمادة .13
التوصية  :30تكرر الهيئة دعوتها احلكومات إلى حتسني تنفيذ
املادة  13من اتفاقية سنة  ،1988وتدعوها إلى مواصلة العمل
مع الهيئة ،وكذلك مع الرابطات الوطنية واإلقليمية والدولية
ِّ
للمشغلني الصناعيني املعنيني ،من أجل بناء توافق آراء عاملي
بشأن اتخاذ إجراءات على أساس ذلك احلكم من أحكام اتفاقية
سنة .1988

استخدام وسائل التواصل االجتماعي
في ترويج ومنع استعمال املخدرات
ألغراض غير طبية
 -921تالحظ الهيئة بقلق أن منصات وسائل التواصل
ُ
االجتماعي تستخدم لترويج سلوكيات محفوفة باملخاطر،
مثل استعمال املخدرات ألغراض غير طبية ،ولكن ميكن ،بل
ُ
وينبغي ،أن تستخدم لتعزيز السلوكيات الصحية من خالل
َّ
واملصممة خصيصا من
الرسائل وأشكال املحتوى املناسبة
أجل الوقاية.
 -922وتبني البحوث أن املنتديات على اإلنترنت تشهد
بانتظام عمليات بحث ومناقشات بشأن مجموعة واسعة
من املؤثرات النفسانية اجلديدة .ويرصد برنامج "غريدس"
منصات وسائل التواصل االجتماعي بغية استبانة املحتوى
املتعلق باملواد اخلطرة ،مبا في ذلك املؤثرات األفيونية
االصطناعية واملؤثرات النفسانية اجلديدة ،ويعمل مع أصحاب
املصلحة من أجل اتخاذ إجراءات طوعية للتصدي
لهذه الظاهرة.
التوصية  :31تشجع الهيئة احلكومات على العمل،
بالتعاون مع منصات وسائل التواصل االجتماعي ،من
أجل اتخاذ إجراءات تهدف إلى احلد من ظاهرة استغالل
املستخدمني لهذه املنصات في تسويق املخدرات غير املشروعة
واملؤثرات النفسانية اجلديدة واملؤثرات األفيونية ،وكذلك
سالئف املخدرات التي ليس لها استعمال مشروع معروف،
أو بيع هذه املواد أو الترويج لها بطريقة أخرى ،أو إلى
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القضاء على تلك الظاهرة ،إن أمكن ،وذلك بأساليب منها
تبادل املعلومات واملمارسات الفضلى ذات الصلة ،مبا يشمل
التدابير الوقائية مثل حتديث شروط اخلدمة حلظر هذا
النوع من املحتوى ،وتوفير أدوات مستخدمني فعالة ويسيرة
االستعمال لإلبالغ عن حاالت االشتباه في املحتوى املخالف،
ً
واخلوارزميات اآللية احلديثة التي تتعرف تلقائيا على املحتوى
املخالف واملستخدمني املخالفني لشروط اخلدمة وتنفذ
عمليات املنع واحلظر واحلذف للمستخدمني واملحتوى عند
مخالفة تلك الشروط.

التوصية  :32متثل وسائل التواصل االجتماعي أداة بالغة
األهمية للوصول إلى الفئات املعرضة للضرر ،مبا في ذلك
الشباب ،وينبغي للحكومات أن تنظر في استثمار مزيد من
املوارد في وضع وتنفيذ البرامج واألنشطة الرامية إلى الوقاية
من املخدرات التي تستفيد من وسائل التواصل االجتماعي
بتقدمي رسائل ومواد موجهة وجذابة ومسلية.

(توقيع)
جاغجيت بافاديا ،الرئيسة

(توقيع)
راؤول مارتن دل كامبو سانشيز ،املقرر

(توقيع)
مارك كولهون

فيينا 19 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2021

املرفق األول
املجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية املستخدمة في تقرير
الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام 2021
ترد أدناه قائمة باملجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية املستخدمة في تقرير الهيئة لعام  ،2021مع بيان الدول املنتمية إلى كل
من هذه املجموعات.

أفريقيا
إثيوبيا
إريتريا
إسواتيني
أنغوال
أوغندا
بنن
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
تشاد
توغو
تونس
اجلزائر
جزر القمر
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الكونغو الدميقراطية
جمهورية تنزانيا املتحدة
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
جيبوتي
رواندا
زامبيا
زمبابوي
سان تومي وبرينسيبي

سيشيل
الصومال
غابون
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا-بيساو
غينيا االستوائية
كابو فيردي
الكاميرون
كوت ديفوار
الكونغو
كينيا
ليبريا
ليبيا
ليسوتو
مالي
مدغشقر
مصر
املغرب
مالوي
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق

السنغال
سيراليون

ناميبيا
النيجر
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أمريكا الوسطى والكاريبي
أنتيغوا وبربودا
بربادوس
بليز
بنما
ترينيداد وتوباغو
جامايكا
جزر البهاما
اجلمهورية الدومينيكية
دومينيكا
سانت فنسنت وجزر غرينادين

سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
السلفادور
غرينادا
غواتيماال
كوبا
كوستاريكا
نيكاراغوا
هايتي
هندوراس

أمريكا الشمالية
كندا
املكسيك

الواليات املتحدة األمريكية

أمريكا اجلنوبية
األرجنتني
إكوادور
أوروغواي
باراغواي
البرازيل
بوليفيا (دولة-املتعددة القوميات)
األرجنتني
إكوادور

بيرو
سورينام
شيلي
غيانا
فنزويال (جمهورية-البوليفارية)
كولومبيا
بيرو
سورينام

شرق آسيا وجنوب شرقها
إندونيسيا
بروني دار السالم
تايلند
تيمور-ليشتي
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
سنغافورة

الصني
الفلبني
فييت نام
كمبوديا
ماليزيا
منغوليا
ميامنار
اليابان

جنوب آسيا
بنغالديش
بوتان
سري النكا

ملديف
نيبال
الهند
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غرب آسيا
أذربيجان
األردن
أرمينيا
إسرائيل
أفغانستان
اإلمارات العربية املتحدة
أوزبكستان
إيران (جمهورية-اإلسالمية)
باكستان
البحرين
تركمانستان
تركيا
اجلمهورية العربية السورية

جورجيا
دولة فلسطني
طاجيكستان
العراق
عمان
قطر
قيرغيزستان
كازاخستان
الكويت
لبنان
اململكة العربية السعودية
اليمن

أوروبا
شرق أوروبا
االحتاد الروسي
أوكرانيا

جنوب شرق أوروبا
ألبانيا
بلغاريا
البوسنة والهرسك
اجلبل األسود

بيالروس
جمهورية مولدوفا
رومانيا
رومانيا
صربيا
كرواتيا
مقدونيا الشمالية

غرب أوروبا ووسطها
إسبانيا
إستونيا
أملانيا
أندورا
أيرلندا
آيسلندا
إيطاليا
البرتغال
بلجيكا
بولندا

فرنسا
فنلندا
قبرص
الكرسي الرسولي
التفيا
لكسمبرغ
ليتوانيا
ليختنشتاين
مالطة
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

تشيكيا
الدامنرك
سان مارينو
سلوفاكيا
سلوفينيا
السويد
سويسرا

موناكو
النرويج
النمسا
هنغاريا
هولندا
اليونان
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أوقيانوسيا
أستراليا
بابوا غينيا اجلديدة
باالو
توفالو
تونغا
جزر سليمان
جزر كوك
جزر مارشال

ساموا
فانواتو
فيجي
كيريباس
ميكرونيزيا (واليات-املوحدة)
ناورو
نيوزيلندا
نيوي

املرفق الثاني
األعضاء احلاليون في الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات

سيزار توماس آرسي ريفاس
ولد في عام  .1954من مواطني باراغواي .مدير عام متقاعد،
مكتب التعاون الوطني والدولي وتعزيز املؤسسات باألمانة
الوطنية ملكافحة املخدرات ()2020-2012؛ أستاذ الكيمياء
العضوية في كلية العلوم الدقيقة والطبيعية ،جامعة أسونسيون
الوطنية (منذ عام .)1993
حائز على شهادة دكتوراه في الكيمياء اجلنائية ،مركز التحليل
اجلنائي ،جامعة الطب في فيينا ()1990-1988؛ وبكالوريوس
في الكيمياء في كلية العلوم الدقيقة والطبيعية ،جامعة
أسونسيون الوطنية (.)1975-1971
ً
شغل سابقا املناصب التالية :نائب األمني التنفيذي،
األمانة الوطنية ملكافحة املخدرات ()2012-2008؛ ومدير
مختبر ،األمانة الوطنية ملكافحة املخدرات ()2007-1987؛
وأستاذ مادة الكيمياء العضوية لطالب السنتني األولى
والثانية ،اجلامعة الكاثوليكية ،سيوداد ديل إستي ،باراغواي
()2008-1996؛ ومتدرب في مختبرات الشرطة االحتادية
األملانية (.)1990
ألف وحده وشارك في تأليف العديد من املنشورات وساهم

فيها ،مبا فيها منشور "Drug policy, strategy and action
 )2016( "plan on drugs of Paraguayومنشور "Study of
the interrelation of cannabinoids in marijuana and
determination of the storage and harvest time of a
."marijuana sample, by means of the cannabinoid relation

عضو وفد باراغواي حلضور الدورة الستني للجنة املخدرات
()2017؛ واجتماع منظمات مراقبة املخدرات وإدارة املخدرات
من أجل تنفيذ دورات الوقاية والعالج وتعزيز النظم

الصحية ،جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات
التابعة ملنظمة الدول األمريكية ،املعقود في كانكون ،املكسيك
()2017؛ واالجتماع الثاني عشر املتخصص لسلطات
إنفاذ قوانني مكافحة املخدرات ،السوق اجلنوبية املشتركة
(ميركوسور) ،الذي عقد في بوينس آيرس ()2017؛ واالجتماع
التحضيري للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة
املخدرات العاملية املعقودة في فيينا ()2016؛ والدورة االستثنائية
للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية املعقودة في
نيويورك ()2016؛ واالجتماعات اإلقليمية الثنائية الرفيعة
املستوى التي انعقدت بني االحتاد األوروبي وجماعة دول
أمريكا الالتينية والكاريبي بشأن مشكلة املخدرات ،في بوينس
آيرس ( ،)2017والهاي ( ،)2016ومونتيفيديو ( ،)2015وأثينا
( ،)2014وبروكسل ()2012؛ واجتماع مجلس أمريكا اجلنوبية
املعني مبشكلة املخدرات العاملية ،احتاد أمم أمريكا اجلنوبية،
الذي عقد في أسونسيون (( )2012كرئيس مؤقت)؛ واالجتماعني
املتخصصني لسلطات إنفاذ قوانني مكافحة املخدرات ،السوق
اجلنوبية املشتركة ،أسونسيون ( 2015و( )2009كرئيس
مؤقت)؛ االجتماع الرابع والعشرين لرؤساء األجهزة الوطنية
املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات ،أمريكا الالتينية والكاريبي،
املعقود في أسونسيون (( )2014كرئيس)؛ االجتماع الدولي
للمديرين التنفيذيني ملراقبة السالئف واملواد الكيميائية
األساسية ،الذي عقد في سانتياغو ()1998؛ واحللقات
الدراسية الدولية العاشرة واخلامسة عشرة والسادسة
عشرة والسابعة عشرة في مجال الكيمياء اجلنائية،
إدارة مكافحة املخدرات ،واشنطن العاصمة (-1987
ِّ
ومقيمي مكافحة
)1995؛ واجتماع مراجعي احلسابات
املخدرات واملؤثرات العقلية في إدارة الصحة العمومية،
سانتياغو (.)1992
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام  ،)2020وعضو
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات (منذ عام .)2020
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سيفيل أتاسوي
ولدت في عام  .1949من مواطني تركيا .أستاذة الكيمياء
احليوية وعلوم الطب الشرعي؛ نائبة عميد معهد اإلدمان
وعلوم الطب الشرعي ،ومديرة املعهد؛ رئيسة إدارة علوم الطب
الشرعي؛ مديرة مركز منع العنف واجلرمية بجامعة أوسكودار،
إسطنبول .مديرة معهد علوم الطب الشرعي ،جامعة إسطنبول
( .)2010-1988مديرة إدارة املخدرات وعلم السموم ،وزارة
ٌ
ٌ
العدل التركية ( .)1993-1980شاهدة خبيرة أمام املحاكم
املدنية واجلنائية (منذ عام .)1980
حائزة على الدرجات العلمية التالية :بكالوريوس علوم في
الكيمياء ()1972؛ ماجستير علوم في الكيمياء احليوية ()1976؛
دكتوراه في الكيمياء احليوية ( ،)1979جامعة إسطنبول.
محاضرة في مجال الكيمياء احليوية وعلم اإلجرام والتحقيقات
التي جترى في مسرح اجلرمية (منذ عام )1982؛ مشرفة على
أكثر من  50رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال الكيمياء
ً
احليوية وعلوم الطب الشرعي .ألفت أكثر من  130بحثا
ًّ
علميا؛ منها بحوث في مجاالت اختبارات املخدرات ،وكيمياء
املخدرات ،وأسواق املخدرات ،واجلرائم التي تتعلق باملخدرات
ُ
والتي تر تكب بسبب إدمانها ،ومنع تعاطي املخدرات ،وعلم
السموم السريري واجلنائي ،والتحقيقات التي جترى في مسرح
اجلرمية ،وحتاليل احلمض اخللوي الصبغي.
زميلة هيئة هيوبرت ه .همفري في وكالة املعلومات في الواليات
املتحدة األمريكية ()1996-1995؛ عاملة زائرة في كلية الصحة
العامة بإدارة علوم الطب الشرعي ،جامعة كاليفورنيا ،بيركلي،
ومركز بحوث تعاطي املخدرات ،بجامعة كاليفورنيا ،لوس
أجنلوس؛ قسم العلوم الوراثية ،جامعة ستاندفورد؛ قسم العلوم
الوراثية البشرية ،جامعة إميوري؛ معهد الدراسات اجلنائية في
كاليفورنيا؛ مكتب التحقيقات االحتادي ،فيرجينيا؛ املختبرات
اجلنائية ،إدارة األمن ،لوس أجنلوس ،الواليات املتحدة؛ مكتب
الشرطة اجلنائية االحتادي ( ،)BKAويزبادن؛ جامعة لودفيغ-
ماكسيميليان ،معهد ميونيخ للكيمياء احليوية الفيزيائية
ومعهد الطب الشرعي؛ مركز العلوم الوراثية البشرية ،جامعة
برمين؛ معهد الطب الشرعي ،جامعة مونستر ،أملانيا؛ مختبر
املخدرات التابع لألمم املتحدة ،فيينا؛ مكتب التحقيقات
املركزي ،نيودلهي.
عضو في اللجنة اخلاصة ملنع تعاطي املخدرات ،مكتب
ِّ
ِّ
مؤسسة ملجلة
محررة
رئيس الوزراء (منذ عام .)2014
 .)1993-1982( Turkish Journal of Legal Medicineعضو
في مجلس التحرير العلمي ملجلة International Criminal
 .Justice Reviewرئيسة ِّ
مؤسسة للجمعية التركية لعلوم الطب
الشرعي؛ عضو شرفي في أكادميية البحر املتوسط لعلوم
الطب الشرعي .عضو في اجلمعية الدولية لعلم السموم في
الطب الشرعي؛ ورابطة الهند واملحيط الهادئ للقانون والطب
والعلوم؛ والرابطة الدولية لالختصاصيني في علم السموم في
الطب الشرعي؛ واألكادميية األمريكية لعلوم الطب الشرعي؛

واجلمعية األمريكية ملديري املختبرات اجلنائية؛ واجلمعية
األمريكية للعلوم اجلنائية.
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات ( 2010-2005ومنذ
عام  .)2017عضو اللجنة املالية واإلدارية ( 2006و)2018
ورئيستها ( 2017و .)2020النائبة الثانية للرئيس ورئيسة
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ( 2006و )2021وعضو فيها
( 2007و .)2020مقررة الهيئة ( 2007و .)2019النائبة األولى
لرئيس الهيئة ( .)2008رئيسة الهيئة (.)2009

كورنيليس دي يونخيري
ًّ
حاليا منصب
ولد في عام  .1954من مواطني هولندا .يشغل
رئيس منتدى هولندا لتطوير املضادات احليوية ،وعضو الفريق
االستشاري خلبراء مجمع براءات اختراع األدوية في جنيف،
وخبير استشاري في مجال السياسات الصيدالنية لدى منظمة
الصحة العاملية.
حائز على الدرجات العلمية التالية :دكتوراه في الصيدلة،
ماجستير في مجال علوم الصيدلة ،جامعة غرونينغن وجامعة
أمستردام ،هولندا ()1981-1975؛ ماجستير في إدارة األعمال،
جامعة سان دييغو ،الواليات املتحدة األمريكية/سان خوزيه،
ُّ
التفوق االستثنائي في
كوستاريكا؛ بكالوريوس علوم .درجة
الصيدلة (طالب شرفي) في جامعة غرونينغن ،هولندا
(.)1975-1972
ً
شغل سابقا املناصب التالية :مدير إدارة األدوية األساسية
واملنتجات الصحية مبنظمة الصحة العاملية ،جنيف
( ،)2016-2012حيث اشتمل عمله على إتاحة األدوية اخلاضعة
للمراقبة ،عالوة على عضوية جلنة اخلبراء املعنية باالعتماد
على األدوية التابعة ملنظمة الصحة العاملية؛ ممثل منظمة
الصحة العاملية في كييف ()2012-2011؛ املستشار اإلقليمي
ملنظمة الصحة العاملية في مجال التكنولوجيا الصيدالنية
والصحية ،مكتب املنظمة اإلقليمي في أوروبا ،كوبنهاغن
()2010-1996؛ منسق البرنامج الوطني للعقاقير األساسية،
منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية،
البرازيل ()1996-1994؛ صيدلي ،منسق مشاريع العقاقير
األساسية ،منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة
العاملية ،كوستاريكا ()1993-1988؛ خبير صيدالني ،منظمة
الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية ،بنما (-1986
)1988؛ خبير توريدات صيدالنية في اليمن ،وزارة اخلارجية،
إدارة التعاون الدولي ،هولندا ()1985-1982؛ هيئة املستشفيات
والصيدليات املحلية في أمستردام ،هولندا (.)1982-1981
رئيس رابطة موظفي أوروبا اخلاصة مبنظمة الصحة العاملية
()2010-2006؛ عضو جلنة استعراض املبادئ التوجيهية ملنظمة
الصحة العاملية ()2011-2007؛ عضو اجلمعية امللكية الهولندية

املرفق

َّ َ
َ
العديد من املنشورات
للصيدلة؛ ألف وحده أو مبشاركة آخرين
في مجاالت العلوم الصيدالنية والصحية.
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام .)2017
ِّ
مقرر الهيئة ( .)2017عضو اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات
( 2018-2017و .)2021عضو اللجنة املالية واإلدارية (-2017
 2018و .)2021رئيس الهيئة (.)2020-2019

ديفيد تي .جونسون
ولد في عام  .1954من مواطني الواليات املتحدة .رئيس
شركة سوان جونسون ل.ل.س؛ عضو معاون لهيئة التدريس،
جامعة والية أريزونا؛ دبلوماسي متقاعد .حائز على شهادة
البكالوريوس في االقتصاد من جامعة إميوري؛ خريج كلية
الدفاع الوطني في كندا.
موظف في السلك اخلارجي للواليات املتحدة (.)2011-1977
أمني مساعد في مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ
القوانني ،وزارة اخلارجية األمريكية ( .)2011-2007نائب
رئيس البعثة ( )2007-2005والقائم باألعمال املؤقت (-2003
 )2005في سفارة الواليات املتحدة في لندنِّ .
منسق الشؤون
األفغانية بالواليات املتحدة ( .)2003-2002سفير الواليات
املتحدة لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا (.)2001-1998
نائب السكرتير الصحفي في البيت األبيض واملتحدث باسم
مجلس األمن القومي ( .)1997-1995نائب املتحدث باسم وزارة
اخلارجية ( )1995ومدير املكتب الصحفي لوزارة اخلارجية
( .)1995-1993القنصل العام للواليات املتحدة ،فانكوفر
( .)1993-1990معاون مدقق الصندوق االستئماني الوطني
لدى مكتب مراقب شؤون ُ
العملة بوزارة اخلزانة بالواليات
املتحدة (.)1977-1976
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام .)2012
عضو اللجنة املالية واإلدارية ( .)2017-2012رئيس اللجنة
املالية واإلدارية ( 2014و .)2018النائب الثاني للرئيس ورئيس
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ( ،)2019وعضو فيها (منذ
عام .)2020

غالينا كورشاغينا
ولدت في عام  .1953من مواطني االحتاد الروسي .أستاذة،
ونائبة مدير املركز الوطني للبحوث املتعلقة بإدمان املخدرات
(منذ عام .)2010
خريجة معهد لنينغراد لطب األطفال ،االحتاد الروسي
()1976؛ طبيبة ( .)2001تستند آراؤها العلمية إلى البحوث
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السريرية والوبائية التي تتناول اتباع وسائل جديدة في
النظر إلى التصدي لتعاطي املخدرات في زمن يشهد تغيرات
متالحقة.
ً
تولت سابقا عدة مناصب بصفتها طبيبة أطفال في مستشفى
غاتشينا املركزي ،منطقة لنينغراد؛ وطبيبة في مدرسة داخلية
( .)1979-1976رئيسة شعبة التنظيم والسياسات في مستوصف
املخدرات اإلقليمي بلنينغراد ()1989-1981؛ محاضرة في
أكادميية لنينغراد الطبية اإلقليمية ()1989-1981؛ رئيسة
األطباء مبستوصف املخدرات في مدينة سانت بطرسبرغ
مساعدة ( )1996-1991ثم أستاذة
محاضرة
()1994-1989؛
ِ
ِ
( )2001-2000في إدارة التكنولوجيات االجتماعية التابعة
مساعدة
محاضرة
للمعهد احلكومي للخدمات واالقتصاد؛
ِ
ِ
( ،)2000-1994ثم أستاذة مساعدة ( )2002-2001ثم أستاذة
( )2008-2002في قسم بحوث إدمان املخدرات ،أكادميية
سانت بطرسبرغ الطبية للدراسات العليا؛ كبيرة األساتذة
ورئيسة قسم األبحاث الطبية وأمناط احلياة الصحية ،جامعة
هرتزن احلكومية التربوية في روسيا ()2008-2000؛ أستاذة
في قسم دراسات النزاعات ،كلية الفلسفة ،جامعة سانت
بطرسبرغ احلكومية (.)2008-2004
عضو في العديد من الرابطات واجلمعيات ومنها :رابطة
األطباء النفسانيني واالختصاصيني في مجال إدمان املخدرات
في االحتاد الروسي وسانت بطرسبرغ؛ وجمعية كيتيل برون
للبحوث االجتماعية والوبائية املتعلقة بالكحول؛ واملجلس
الدولي املعني مبشاكل الكحول واإلدمان؛ واجلمعية الدولية
لطب اإلدمان .رئيسة قسم علم االجتماع اخلاص باجلوانب
العلمية في البحوث الطبية والبيولوجية ،التابع ملجلس البحوث
املتعلقة باألبعاد االجتماعية للعلم وتنظيم البحث العلمي،
مركز سانت بطرسبرغ العلمي في أكادميية العلوم الروسية
(.)2008-2002
َّ
لها أكثر من  100مؤلف منشور ،مبا في ذلك ما يزيد على
َّ ً
 70مؤلفا نشر في االحتاد الروسي ،وساهمت بفصول في
َّ
دراسات وفي َّ
ُّ
التفوق في
عدة أدلة عملية .حائزة على جائزة
مجال حماية الصحة من وزارة الصحة في احتاد اجلمهوريات
االشتراكية السوفياتية ( .)1987خبيرة استشارية في حتالف
دوائر األعمال العاملية لشؤون فيروس نقص املناعة البشرية/
األيدز والسل واملالريا (منذ عام .)2006
خبيرة في وبائيات إدمان املخدرات ،فريق بومبيدو التابع
ً
ً
ملجلس أوروبا ()2003-1994؛ شاركت بصفتها باحثة رئيسية
في مشروع مكافحة الكوكايني اخلاص مبنظمة الصحة العاملية
ً
ً
()1994-1993؛ وشاركت بصفتها منسقة رئيسية في مشروع
املدن الصحية اخلاص مبنظمة الصحة العاملية في سانت
بطرسبرغ ()1998-1992؛ وخطة عمل منظمة الصحة العاملية
ً
ملكافحة الكحول ،استنادا إلى مركز عالج اإلدمان في سانت
ِّ
مدربة مشاركة
بطرسبرغ ( .)1998-1992ساهمت بصفتها
َّ
في برنامجي منظمة الصحة العاملية "مساعدة الناس على
التغيير"(منذ عام  )1992و"مهارات من أجل التغيير" (منذ
َّ
َّ
عام )1995؛ مستشارة مؤقتة ملنظمة الصحة العاملية
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( .)2008-1992شاركت في اجتماعات جلنة املخدرات
(.)2008-2002
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات ( 2015-2010ومنذ
عام  .)2017نائبة رئيس اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات
( ،2011و ،2012و ،2017و ،)2019وعضو فيها ( .)2018عضو
اللجنة املالية واإلدارية ( .)2020النائبة األولى لرئيس(ة) الهيئة
( 2013و.)2021

برنار لوروا
ولد في عام  .1948من مواطني فرنسا .نائب فخري للمدعي
العام.
حائز على شهادات في القانون من جامعة كان ()Caen؛ ومعهد
زاربروكن للدراسات األوروبية ،أملانيا؛ وجامعة باريس العاشرة.
خريج مدرسة القضاة الوطنية الفرنسية (.)1979
ً
شغل سابقا املناصب التالية :مدير املعهد الدولي لبحوث
مكافحة األدوية املزيفة (منظمة غير حكومية)2020-2013 ،
نائب املدعي العام مبحكمة استئناف فرساي (.)2013-2010
مستشار قانوني أقدم مبكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية (مكتب املخدرات واجلرمية) (.)2010-1990
مستشار مسؤول عن الشؤون الدولية والتشريعية والقانونية
لدى املكتب الوطني الفرنسي لتنسيق شؤون املخدرات (-1988
 .)1990قاضي حتقيق متخصص في قضايا املخدرات
مبحكمة إفري العليا ( .)1988-1979رئيس برنامج املساعدة
ِّ
ومنسق
القانونية ،التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية؛
الفريق الالمركزي للخبراء القانونيني ،في بوغوتا وطشقند
وبانكوك ( .)2010-1990قائد فريق املساعدة القانونية ،الذي
ساعد حكومة أفغانستان في عملية صياغة قانون مكافحة
املخدرات اجلديد لعام  .2004شارك في تأليف الدراسة
التحضيرية للقانون الذي استحدث عقوبة اخلدمة املجتمعية
كبديل للسجن في فرنسا ( .)1981شارك في تأسيس منظمة
"استقبال إيسون" (" ،)"Essonne Accueilوهي منظمة غير حكومية
توفر خدمات عالجية ملدمني املخدرات ( .)1982عضو الوفد
الفرنسي في املفاوضات اخلتامية بشأن اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة االجتار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة
 .1988رئيس الفريق الدراسي املعني باالجتار بالكوكايني في
أوروبا ،التابع ملجلس أوروبا ( .)1989مؤلف التقرير الذي أفضى
إلى إنشاء أول جلنة أوروبية للتنسيق السياسي من أجل مكافحة
املخدرات ( .)1989رئيس الفريق املشترك بني البنك الدولي واملكتب
املعني باملخدرات واجلرمية (مبادرة "ستار" السترداد املوجودات
املسروقة) ،الذي نظم عملية جتميد املوجودات التي سرقها
الدكتاتور السابق جان-كلود دوفالييه في هايتي ،ثم استردادها في
سويسرا (.)2008

ِّ
منظم برنامج التعلم مدى احلياة بشأن مكافحة االجتار
باملخدرات واإلدمان عليها ،املوجه إلى أعضاء الهيئة القضائية
الفرنسية ،في مدرسة القضاة الوطنية الفرنسية (-1984
 .)1994محاضر في دراسات الطب النفسي العليا في مجال
اخلبرة الفنية واملسؤولية في التحليل اجلنائي االستداللي ،لدى
كلية الطب بجامعة جنوب باريس ( .)1990-1983محاضر في
مجال العمل االجتماعي ،جامعة باريس .)1988-1984( 13
محاضر في منهاج السنة الثانية من دورات املاجستير في
مجال األمن والقانون الدولي العام ،جامعة جان موالن ليون
.)2013-2005( 3
عضو املجلس التنفيذي للقسم الدولي للرابطة الوطنية
ألخصائيي محكمة املخدرات ( .)2006عضو خارجي في
مجلس إدارة املركز الفرنسي لرصد املخدرات واإلدمان عليها
( .)2013عضو جلنة تقرير رينو ( .)2013األوسمة :فارس
جوقة الشرف.
من مؤلفاته املختارة ما يليLe travail au profit" :
de la communauté, substitut aux courtes peines
d’emprisonnement ", Revue de science criminelle et
de droit comparé, No. 1 (Sirey, 1983); Drogues et
;)drogués (École nationale de la magistrature, 1983
Étude comparative des législations et des pratiques
judiciaires européennes face à la drogue (Commission
of the European Communities, 1991); Ecstasy, Inserm
;)Collective Expertise series (Editions Inserm, 1997
The International Drug Control System, in cooperation
with Cherif Bassiouni and J.F. Thony, in International
Criminal Law: Sources, Subjects and Contents (Martinus
Nijhoff Publishers, 2007); Routledge Handbook of
Transnational Criminal Law, Neil Boister and Robert
).Curie, eds. (Routledge, 2014

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام  .)2015مقرر
الهيئة ( 2015و 2018و .)2020عضو اللجنة الدائمة املعنية
بالتقديرات ( .)2016عضو اللجنة املالية واإلدارية ( 2019و.)2021

فيفيانا مانريكي زولواغا
ولدت في عام  .1979من مواطني كولومبيا .خبيرة استشارية
كبيرة في مجال السياسة العامة.
حائزة على شهادة املاجستير في دراسات التنمية املتعددة
التخصصات؛ وشهادة بكالوريوس في القانون والفلسفة والعالقات
الدولية؛ والتحقت بدورات جامعية متخصصة في السياسات
احلكومية والعمومية والقانون اإلداري والدراسات األوروبية.

املرفق

ً
شغلت سابقا املناصب التالية :أستاذة جامعية لعدة مواد
( ،)2018-2004وال سيما مادة القانون املقارن ()2017-2016
وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي ()2017-2015؛
مستشارة الرئيس لشؤون القدرات التنافسية واإلنتاجية (-2005
)2008؛ خبيرة استشارية في مجال املخدرات غير املشروعة
ملنظمة الدول األيبيرية األمريكية للتربية والعلم والثقافة
()2018-2011؛ محامية إدارية ()2017-2014؛ مديرة مركز
رصد األسلحة واملخدرات غير املشروعة ،جامعة روزاريو
()2014-2010؛ وكيلة وزارة الداخلية ()2010-2009؛ نائبة
املفوض الرئاسي املعني بخطة بويبال – بنما (.)2008-2007
اجلوائز :جائزة عن بحوث متعلقة باالجتار باملخدرات ،قدمها
لها مؤمتر اجليوش األمريكية ()2015؛ جائزة Bomberos
؛) Orden de la Justicia (2010؛) de Colombia (2011جائزة
 Coronel Bernardo Echeverry Ossaمن فئة "املرتبة األولى
اخلاصة" ،قدمها املعهد الوطني لإلصالحيات والسجون
()2010؛ اعتراف من املديرية الوطنية ملكافحة املخدرات
باملساهمة في سياسة املخدرات ()2010؛ طالبة شرفية،
جامعة ديل روزاريو (.)2004
ألفت وحدها وشاركت في تأليف العديد من املنشورات مبا
في ذلك منشور "Diagnóstico regional para el posconflicto
( "en Colombiaالفصل املعني باملخدرات غير املشروعة)
(منظمة الدول اإليبيرية األمريكية للتربية والعلم والثقافة،
()2018؛ "Una aproximación integral a la problemática
 "La realidad؛)de drogas ilícitas en Colombia" (2018
 "Políticas públicas؛)de las drogas sintéticas" (2015

de lucha contra las drogas en Colombia: una mirada
 "La Tenue Línea de la Tranquilidad:؛)sistémica" (2015
Estudio Comparado sobre Seguridad Ciudadana y
" .)2004( Policíaتتمتع بخبرة ألكثر من  10سنوات كمحللة

خبيرة في وسائل اإلعالم املكتوبة الكولومبية ،مبا في ذلك
موقع  ،www.semana.comومجلة  KienyKeعلى اإلنترنت،
وEl Colombiano؛ أجري معها مقابالت تلفزيونية وإذاعية
مع قنوات ومحطات كولومبية ودولية مثل  ،RCNو،Caracol
و ،Radio BlueوNoticias Cable؛ وتعمل لصالح وسائل إعالم
دولية منها سي إن إن باللغة اإلسبانية ،وجريدة "ميامي
هيرالد".
شاركت كمقدمة ومتكلمة في أكثر من  30مؤمترا وطنيا
ودوليا بشأن املخدرات غير املشروعة وعالقتها بأمن املواطنني
والسياسة العامة واألمن الوطني؛ تولت تنظيم املؤمتر الوطني
املعني باملخدرات في كولومبيا (.)2014-2010
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (.)2021-2020
عضو اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات (.)2021-2020

ً
(أ) 63استقالت اعتبارا من  6أيلول/سبتمبر .2021

(أ)63
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راؤول مارتن دل كامبو سانشيز
ولد في عام  .1975من مواطني املكسيك .أستاذ في السياسات
املتعلقة بالوقاية والعالج من تعاطي املخدرات واحلد من
مخاطره .عضو احللقة الدراسية للدراسات املتعلقة بالعوملة،
الفرع املعني باملؤثرات األفيونية ،كلية الطب ،جامعة املكسيك
الوطنية املستقلة (منذ عام )2018؛ مدير التخطيط مبعهد
الطب النفسي في املكسيك (منذ عام .)2018
حائز على الدرجات العلمية التالية :بكالوريوس في علم
النفس ،جامعة أخواسكالينتس املستقلة .1998 ،ماجستير في
علم النفس الصحي وتعاطي مواد اإلدمان ،مع مرتبة الشرف،
كلية علم النفس ،جامعة املكسيك الوطنية املستقلة.
املدير العام للمركز الوطني ملنع اإلدمان ورصده (أيار/مايو
-2013كانون األول/ديسمبر  .)2016مدير البرامج الوطنية
املعنية بتعاطي مواد اإلدمان ،واملرصد املكسيكي للتبغ والكحول
واملخدرات ،املجلس الوطني ملكافحة اإلدمان ()2013-2012؛
مؤسس ومدير املعهد املعني بتعاطي مواد اإلدمان في املكسيك
()2011-2007؛ رئيس إدارة رصد املؤشرات ،املجلس الوطني
ملكافحة اإلدمان ()2007-2003؛ رئيس وحدة الطب النفسي
(عالج متعاطي املخدرات) ،مركز العالج من إدمان املخدرات،
بلدية أخواسكالينتس (.)2000-1999
َّ َ
ألف وحده أو مبشاركة آخرين العديد من املنشورات في
مجاالت الوقاية من تعاطي املخدرات وعالج إدمان املخدرات
وإجراء استقصاءات في هذا الصدد وما يتعلق بذلك من
مواضيع ،منها ما يليUNGASS Five Years After: :
Perspective from Mexico (Salud Mental, 2021); "The two

sides of opioid use: prescription and non-prescription
use" (Springer, 2021); "The opioid crisis in America and
;)high-risk opioid use in Africa and Asia" (Springer, 2021
"Synthetic opioids as new psychoactive substances and
their precursor chemicals" (Springer, 2021); "Synthetic
opioids purchased via web and delivered by postal
services" (Springer, 2021); The Identification of Admixture
Patterns Could Refine Pharmacogenetic Counseling:
Analysis of a Population-Based Sample in Mexico
(Frontiers in Pharmachology, 2020); Profesionales para
la promoción de la salud y prevención del comportamiento
adictivo en México (Inebria Latina, 2019); Therapeutic
Properties of Cannabinoid Drugs and Marijuana in
Several Disorders: A Narrative Review (Salud Mental,
2017); National Survey on Drug Use Among Students,
2014 (INPRFM, CONADIC, 2015); "Is the medical use
;)of cannabis supported by science?" (CENADIC, 2014
’"The treatment model used by the ‘Centros Nueva Vida
addiction treatment centres and its relationship to
primary health-care services" and "Addiction treatment
based on models for the State of Mexico: cases in
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the study of risk factors and prevention through the
Chimalli model", Actualidades en adicciones 2012,
vol. II (CENADIC, 2012); "Is alcohol an isolated
problem in children and adolescents?", in Actualidades
en adicciones 2012, vol. IV (CENADIC, 2012); "Alcohol
in primary care mental health clinics", in Alcohol Use
Disorder (World Organization of National Colleges,
Academies and Academic Associations of General
Practitioners/Family Physicians, 2010); State of Mexico
Survey on Alcohol, Tobacco and Drug Use among
Students (INPRFM, IMCA, 2009); "The state of the
"art in Mexican research about addictions 2000–2006
).(CONADIC, 2007

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام  .)2016نائب
رئيس اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ( )2020وعضو فيها
( 2019-2017و .)2021عضو اللجنة املالية واإلدارية (.)2019
املقرر (.)2021

ريتشارد بي .ماتيك
ولد في عام  .1955من مواطني أستراليا .أستاذ فخري
معني بدراسات املخدرات والكحول في املركز الوطني لبحوث
املخدرات والكحول في كلية الطب بجامعة نيو ساوث ويلز؛
أستاذ علوم الدماغ بجامعة نيو ساوث ويلز؛ كبير زمالء
البحوث ،حاصل على منحة ،باملجلس الوطني للبحوث الصحية
والطبية ،التابع حلكومة أستراليا ( 2017-2013و،)2023-2019
َّ
ومسجل.
طبيب نفساني سريري معتمد
حائز على الدرجات العلمية التالية :بكالوريوس في العلوم
(علم النفس) مع مرتبة الشرف األولى من جامعة نيو ساوث
ويلز1982 ،؛ ماجستير في علم النفس (السريري) من جامعة
نيو ساوث ويلز1989 ،؛ دكتوراه من جامعة نيو ساوث ويلز،
1988؛ شهادة في التشريح العصبي ،من قسم التشريح بجامعة
نيو ساوث ويلز.1992 ،
مدير البحوث باملركز الوطني األسترالي لبحوث املخدرات
والكحول ()2001-1995؛ املدير التنفيذي للمركز الوطني
األسترالي لبحوث املخدرات والكحول ،التابع لكلية الطب
بجامعة نيو ساوث ويلز ( .)2009-2001عضو في جلنة اخلبراء
االستشارية األسترالية الوطنية املعنية باملخدرات غير املشروعة
()2004-2002؛ وفريق اخلبراء االستشاري الوطني األسترالي
ّ
املعني بعقار النالتريكسون املستدمي االنبعاث ()2004-2002؛
وجلنة الرصد في مركز َ
احلقن اخلاضع لإلشراف الطبي،
التابع للديوان الوزاري حلكومة نيو ساوث ويلز ()2004-2003؛
ِّ
املحسنة لألداء واملظهر،
والفرقة العاملة املعنية بالعقاقير
التابعة للمجلس الوزاري األسترالي املعني باستراتيجية
املخدرات ()2005-2003؛ وجلنة اخلبراء االستشارية املعنية

َّ
بالقنب والصحة ،التابعة لإلدارة احلكومية األسترالية لشؤون
الصحة والشيخوخة ()2006-2005؛ وفريق خبراء نيو ساوث
ويلز االستشاري املعني باملخدرات والكحول ،التابع لوزير
الصحة بحكومة نيو ساوث ويلز ()2013-2004؛ واملجلس
الوطني األسترالي املعني باملخدرات ،الذي يسدي املشورة إلى
رئيس الوزراء ()2010-2004؛ وفريق إعداد املبادئ التوجيهية
ِّ
التقنية بشأن العالج العقاقيري لالرتهان للمؤثرات األفيونية
املشترك بني منظمة الصحة العاملية واملكتب املعني باملخدرات
واجلرمية ()2008-2004؛ والتحالف البحثي األسترالي لشؤون
األطفال والشباب (.)2015-2005
"Drug and

عمل في مجلس التحرير واملجلس التنفيذي ملجلة
 ،)2005-1994( "Alcohol Reviewوبصفة نائب محرر (-1995
ً
ً
 )2000ومحرر تنفيذي ( .)2005-2000كما عمل محررا مساعدا
ملجلة " "Addictionالدولية التي يراجعها األقران (،)2005-1995
ً
ومحررا في فريق مؤسسة "كوكرين" االستعراضي لشؤون
َّ
املخدرات والكحول ( .)2003-1998ألف أكثر من  300كتاب
وفصل في مجلدات محررة بشأن تعاطي مواد اإلدمان ،واإلدمان،
ُ
وعالجهما ،وأجرى مراجعة أقران ملقاالت نشرت في مجالت
أكادميية تناولت هذه املواضيع .ومن أحدث مقاالته ما يلي:
"Buprenorphine maintenance versus placebo or
methadone maintenance for opioid dependence",
""Young adult sequelae of adolescent cannabis use
و "The Pain and Opioids IN Treatment study:
characteristics of a cohort using opioids to manage
.”chronic non-cancer pain

ً
َّ
ًّ
ًّ
وبحثيا من وزارة الصحة في أستراليا؛
أكادمييا
تلقى دعما
ووزارة الصحة حلكومة نيو ساوث ويلز؛ والصندوق الوطني
األسترالي لبحوث إنفاذ قوانني املخدرات؛ ومؤسسة التثقيف
وإعادة التأهيل بشأن الكحول؛ واملكتب املعني باملخدرات
واجلرمية؛ ومعهد الواليات املتحدة الوطني لشؤون تعاطي
املخدرات؛ ومجلس البحوث األسترالي؛ واملجلس الوطني
للبحوث الصحية والطبية في أستراليا.
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام  .)2015عضو
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات (.)2016-2015

لويس ألبرتو أوتاروال بنياراندا
محام .حاصل على
ولد في عام  .1967من مواطني بيرو.
ٍ
درجة جامعية عليا في السياسات العامة واإلدارة العامة من
اجلامعة الكاثوليكية البابوية في بيرو.
املدير التنفيذي للجنة الوطنية للتنمية واحلياة من دون ِّ
مخدرات
( .)2016-2014رئيس جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي
املخدرات ،التابعة ملنظمة الدول األمريكية (تشرين الثاني/

املرفق

نوفمبر  - 2015أيلول /سبتمبر  .)2016وزير الدفاع (،)2012
نائب وزير الداخلية ( ،)2011نائب وزير الدفاع ( ،)2003ممثل
دولة بيرو أمام محكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
( ،)2001أستاذ القانون الدستوري وحقوق اإلنسان.
َ َّ

َ
األعمال التاليةCompendio :
ألف وحده ،أو مبشاركة آخرين،
sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Desarrollo Alternativo
(2015); La Constitución Explicada (2011); La Constitución
de 1993: Estudio y Reforma a Quince Años de su Vigencia
(2009); Modernización Democrática de las Fuerzas
Armadas (2002); Parlamento y Ciudadanía (2001); La
).Constitución de 1993: Análisis Comparado (1999
حاز على وسام االستحقاق الرفيع إزاء تقدمي خدمات مرموقة
ً
َ
(ن ْوط مينحه رئيس اجلمهورية االحتادي) .وحصل أيضا على
جائزة أياكوشو (( )Ayacuchoأرفع األوسمة التي مينحها جيش
بيرو).
ِّ
ُم ِّ
"التصدي
عروض إيضاحية أثناء حلقة العمل املعنونة
قدم
ٍ
ِّ
لتحدي املخدرات اآلخذ في التطور" ،الوكالة األملانية
للتعاون الدولي Deutsche Gesellschaft für Internationale
 ،)GIZ( Zusammenarbeitلندن ()2015؛ ُم ِّ
عروض
قدم
ٍ
إيضاحية بشأن التنمية البديلة أمام املجلس االقتصادي
واالجتماعي ،نيويورك ()2015؛ رئيس وفد بيرو في االجتماع
السابع للجنة املخدرات املشتركة بني بيرو وكولومبيا ()2014؛
رئيس وفد بيرو في االجتماع الرابع والعشرين لرؤساء الوكاالت
الوطنية املختصة بإنفاذ قوانني مراقبة املخدرات في أمريكا
الالتينية والكاريبي ()2014؛ متحدث أثناء الندوة األمريكية
الالتينية الثانية بشأن الدميقراطية والفساد ،مونتفيديو
()2014؛ رئيس وفد بيرو في االجتماع الثامن للجنة املخدرات
املشتركة بني بيرو والبرازيل ()2014؛ متحدث أثناء الندوة
األمريكية الالتينية بشأن الشباب واحلوكمة الدميقراطية،
كارتاجينا دي إندياز ،كولومبيا ()2012؛ متحدث أثناء الندوة
األمريكية الالتينية بشأن الشباب والعنف وثقافة السالم،
أنتيغوا ،غواتيماال (.)2009
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام  .)2017عضو
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ( .)2019-2017النائب األول
لرئيس الهيئة (.)2020

جاغجيت بافاديا
ولدت في عام  .1954من مواطني الهند .خريجة مبرتبة الشرف
في األدب اإلنكليزي ( )1974من جامعة دكا ،بكالوريوس في
القانون من جامعة دلهي ( ،)1988شهادة ماجستير في اإلدارة
العمومية من املعهد الهندي لإلدارة العمومية ( .)1996أجنزت
أطروحة عن "مصادرة املمتلكات مبقتضى قانون املخدرات
واملؤثرات العقلية لعام  ،"1985لغرض إكمال شهادة املاجستير.
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َّ
تولت عدة مناصب رفيعة في دائرة اجلباية الهندية على
مدى  35سنة في حكومة الهند ،منها :وظيفة مفوضة
شؤون املخدرات باملكتب املركزي الهندي لشؤون املخدرات
()2012-2006؛ ومفوضة الشؤون القانونية ()2005-2001؛
وكبيرة موظفي الرقابة مبؤسسة متويل مشاريع الكهرباء
()2001-1996؛ ومستشارة لشؤون تدريب موظفي اجلمارك
في ملديف ،منتدبة من أمانة الكومنولث ()1995-1994؛
ونائبة مدير مكتب مراقبة املخدرات ()1994-1990؛ وكانت
تشغل عند تقاعدها ،في عام  ،2014منصب كبيرة مفوضي
اجلمارك بالدائرة املركزية لضرائب اإلنتاج واخلدمات ،في
مدينة ناغبور.
َّ
تلقت شهادة تقدير رئاسية لسجل خدمتها املتميز بدرجة
خاصة ،مبناسبة يوم اجلمهورية ( ،)2005نشرت في اجلريدة
الرسمية .Gazette of India Extraordinary
عضو في الوفد الهندي إلى جلنة املخدرات ،فيينا (-2007
)2012؛ قدمت القرارين  )2008( 15/51و،)2010( 12/53
ً
ًّ
جانبيا على
اللذين اعتمدتهما جلنة املخدرات ،ونظمت حدثا
هامش دورة اللجنة التي عقدت في عام َ ،2011عرضت فيه
املسائل التي ينطوي عليها النقل غير املشروع لبذور اخلشخاش
إلى البلدان املنتجة واملستوردة واملصدرة .حضرت اجتماعات
فرقتي العمل اخلاصتني مبشروع بريزم ومشروع كوهيجن
( ،)2012-2006بصفتها ممثلة السلطة الوطنية املختصة،
َ َّ
َّ
ونسقت ونظمت االجتماع املتعلق مبشروع بريزم ومشروع
كوهيجن في نيودلهي ( .)2008شاركت في االجتماع الثالثني
لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات ،آسيا
واملحيط الهادئ ،املعقود في بانكوك ( ،)2006ونظمت االجتماع
اخلامس والثالثني لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ
قوانني املخدرات ،آسيا واملحيط الهادئ ،املعقود في مدينة
أغرا ،الهند .)2011( ،عضو في فريق اخلبراء االستشاري
التابع للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات واملعني بجدولة املواد
( ،)2006وعضو في الفريق االستشاري املعني بوضع الصيغة
النهائية للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة الدولية ملراقبة
املخدرات بشأن صوغ مدونة طوعية للممارسات في الصناعة
الكيميائية (ِّ .)2008
مقررة ا فللجنة الفرعية املعنية باالجتار
غير املشروع باملخدرات واملسائل ذات الصلة في الشرقني
األدنى واألوسط في دورتها احلادية واألربعني ،املعقودة في
َّ
عمان ()2006؛ ورئيسة اللجنة الفرعية في دورتها الثانية
واألربعني ،املعقودة في مدينة أغرا ،الهند ()2007؛ نظمت
اجتماع فريق اخلبراء العامل املعني بالسالئف ،التابع ملبادرة
ميثاق باريس ،املعقود في نيودلهي ( ،)2011وشاركت في
املؤمترين الدوليني املعنيني بإنفاذ قوانني املخدرات ،اللذين
استضافتهما إدارة مكافحة املخدرات في الواليات املتحدة،
واملعقودين في إسطنبول ،تركيا ( )2008وكانكون ،املكسيك
(.)2011
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام  .)2015النائبة
الثانية للرئيس ورئيسة اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات
( 2015و 2017و ،)2020ونائبة رئيسها ( )2018وعضو فيها
( .)2019عضو اللجنة املالية واإلدارية ( 2017-2016و)2020
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ورئيستها ( .)2019النائبة األولى لرئيس الهيئة (.)2016
رئيسة الهيئة (.)2021

املتحدة بشأن فيروس نقص املناعة البشرية وتعاطي
املخدرات باحلقن.

جالل توفيق

اضطلع بأدوار استشارية لدى مكتب منظمة الصحة العاملية
اإلقليمي لشرق البحر املتوسط ،ومكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية ،ومؤسسات دولية أخرى ،وزماالت
بحثية ولدى املعهد الوطني لشؤون تعاطي املخدرات
بالواليات املتحدة .نشر مؤلفات عديدة في مجال الطب
النفسي وتعاطي الكحول واملخدرات.

ولد في عام  .1963من مواطني املغرب .رئيس املركز الوطني
للعالج والوقاية والبحث في اإلدمان؛ مدير املرصد الوطني
للمخدرات واإلدمان باملغرب؛ مدير مستشفى الرازي اجلامعي
لألمراض العقلية؛ أستاذ األمراض النفسية في كلية الطب
بالرباط.
حائز على الدرجات العلمية التالية :دكتوراه في الطب ،كلية
الطب بالرباط ()1989؛ دبلوم التخصص في الطب النفسي
حاضر في كلية الطب بالرباط (منذ عام .)1995
()1994؛ ُم ِ
حصل على تدريب متخصص في باريس في مستشفى سانت
آن لألمراض العقلية ومركز مارموتان ( ،)1991-1990وفي
جامعة جونز هوبكنز بصفة زميل أبحاث ومراقب للتجارب
السريرية في املعهد الوطني لشؤون تعاطي املخدرات (-1994
ً
 .)1995أجرى بحوثا في جامعة بيتسبرغ ()1995؛ وحصل على
شهادات في بحوث العقاقير السريرية من معهد فيينا للبحوث
السريرية ( 2001و.)2002

ًّ
حاليا مناصب في املغرب بصفة رئيس برنامج احلد
يشغل
من الضرر ،في املركز الوطني للعالج والوقاية والبحث في
اإلدمان؛ ومنسق شؤون التعليم وتدريب األطباء املقيمني
مبستشفى الرازي؛ ومدير برنامج الدبلوم الوطني في مجال
العالج والوقاية من تعاطي املخدرات بكلية الطب بالرباط؛
ومدير برنامج الدبلوم الوطني في مجال الطب النفسي
لألطفال بكلية الطب بالرباط؛ وعضو في اللجنة املعنية
بتعاطي املخدرات ،التابعة لوزارة الصحة.
على الصعيد الدولي ،ممثل املغرب في شبكة البحر املتوسط
(( )MedNETميدنيت/فريق بومبيدو/مجلس أوروبا)؛ مراسل
دائم سابق لفريق بومبيدو (التابع ملجلس أوروبا) في املغرب
بشأن الوقاية من تعاطي املخدرات والبحوث املتعلقة بذلك،
وعضو سابق في الفريق املرجعي لألمم املتحدة بشأن فيروس
نقص املناعة البشرية وتعاطي املخدرات باحلقن .عضو مؤسس
وعضو في اللجنة التوجيهية لرابطة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا للحد من الضرر؛ مدير مركز الرازي للمعارف في
شمال أفريقيا ،التابع لرابطة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
للحد من الضرر؛ عضو شبكة مينتور االستشارية العلمية
الدولية (منع تعاطي املخدرات في أوساط الشباب)؛ مسؤول
اتصال/خبير سابق في شؤون الوقاية لدى مكتب األمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية (الشبكة املحلية لشمال أفريقيا)؛
عضو مؤسس في شبكة البحر املتوسط (الفريق االستشاري
املعني باأليدز والسياسات اخلاصة بتعاطي املخدرات)،
التابعة ملجلس أوروبا ،وعضو في الفريق املرجعي لألمم

عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام  .)2015عضو
اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ( .)2015رئيس اللجنة املالية
واإلدارية ( )2021وعضو فيها ( .)2016النائب األول لرئيس
الهيئة (.)2018

زوكيسوا زينجيال
ولدت في عام  .1969من مواطني جنوب أفريقيا .أستاذة
مساعدة وعميدة تنفيذية ،كلية العلوم الصحية ،جامعة نيلسون
مانديال (منذ عام .)2021

حائزة على الدرجات العلمية التالية :ماجستير في الطب
النفسي (جامعة بريتوريا)؛ زميلة كلية األطباء النفسيني في
جنوب أفريقيا.
ً
شغلت سابقا املناصب التالية :رئيسة قسم الطب النفسي
والعلوم السلوكية ،جامعة والتر سيسولو ومستشفى نيلسون
مانديال األكادميي ،إدارة الصحة في والية إيستيرن كيب
()2021-2015؛ رئيسة اللجنة االستشارية لعميد الكلية ،املكلفة
بشؤون كلية العلوم الصحية ،جامعة والتر سيسولو (-2016
)2017؛ رئيسة الوحدة السريرية ،مستشفى دورا نغنزا ،إدارة
الصحة في والية إيسترن كيب ،وكبيرة محاضرين في جامعة
والتر سيسولو ()2015-2011؛ أخصائية في الطب النفسي
في عيادة خاصة ()2008-2003؛ استشارية طب نفسي ،فريق
مجتمع بالكبول نورث املحلي للصحة النفسية ،دائرة الصحة
الوطنية ،اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
( .)2008-2003وشملت مهامها في الوظائف املذكورة أعاله
تدريب طالب الطب اجلامعيني وطالب الدراسات العليا في
الطب النفسي مع التركيز على الطب النفسي املعني بشؤون
اإلدمان وتعاطي املخدرات ،وتوفير العالج البديل للمرضى الذين
يعانون من اضطرابات مرتبطة بتعاطي املؤثرات األفيونية،
واألمراض النفسية العصبية ،والطب النفسي االستشاري،
والطب النفسي لشؤون األطفال واملراهقني ،والطب النفسي
لشؤون الشيخوخة ،وعلم النفس والصحة العقلية .املناصب:
رئيسة مجلس إدارة مركز إرنست مالغاس لعالج الشباب (إعادة
تأهيل متعاطي املخدرات) ()2018-2016؛ رئيسة جمعية أطباء
النفس في جنوب أفريقيا ،املجموعة الفرعية لوالية إيسترن

املرفق

كيب ()2018-2016؛ رئيسة جلنة التدريب والتنفيذ ألمناء
التسجيل في جامعة والتر سيسولو ()2018-2015؛ رئيسة
فريق العمل املعني من رئيس إدارة الصحة في والية إيسترن
كيب للصحة للتحقيق في مزاعم إساءة معاملة املرضى في
مستشفى ومركز إعادة التأهيل Tower Psychiatric Hospital
ِّ
 and Rehabilitation Centre،وقد سلم تقرير التحقيق إلى
وزير الصحة في عام .2018
ألفت وحدها وشاركت في تأليف العديد من اإلصدارات،
منها مبا فيها "First-episode psychosis and substance
use" (authors: Thungana and Zingela (supervisor) and
van Wyk (co-supervisor)), South African Journal of
Psychiatry, vol. 24 (2018); "Personality and personality
disorder" (co-authors: Nagdee, Grobler and Zingela),
chapter in Oxford Textbook of Psychiatry for Southern
).Africa (J. Burns and L. Roos, eds.), 2nd ed., 2016

عضو اللجنة التوجيهية إلنشاء مركز إعادة تأهيل متعاطي
املخدرات (مركز إرنست مالغاس لعالج الشباب) (-2012
)2015؛ مستشارة في اللجنة االستشارية املعنية بتنفيذ قانون
الوقاية من تعاطي مواد اإلدمان ومعاجلة متعاطيها .أسدت
املشورة ،على أساس طوعي ،إلى مركز إرنست مالغاس لعالج
الشباب بشأن تنفيذ قانون تعاطي مواد اإلدمان ودعم برنامج
إعادة التأهيل الوطني ()2015؛ أنشأت برنامج توعية بشأن
الصحة العقلية خاص مبركز إرنست مالغاس لعالج الشباب،
ينفذ أنشطة تقييم وتدخالت ذات صلة (منذ عام )2016؛
يسرت الدعم املقدم من وزارة الصحة إلى جلنة العمل
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املحلية بشأن املخدرات من خالل تخصيص موظف متعدد
التخصصات (أخصائي علم نفس سريري) للعمل في اللجنة
(.)2016-2014
شاركت في املؤمتر الوطني اخلامس عشر جلمعية أطباء
النفس في جنوب أفريقيا  2018الذي ينعقد كل سنتني
(قدمت ورقة عن النوبة األولى للذهان وتعاطي مواد اإلدمان
(املؤلفون ثونغانا ،وزينغيال ،وفان ويك))؛ دورة تقييم تعاطي
املخدرات والتدخالت ذات الصلة ،وهي دورة تدريبية إقليمية
نظمتها جامعة والتر سيسولو وإدارة الصحة في والية إيسترن
كيب2017 ،؛ املؤمتر األفريقي السابع للسكان ،جوهانسبرغ،
جنوب أفريقيا( 2015 ،قدمت ورقة عن برامج التوعية بشأن
تعاطي املخدرات في املدارس (املؤلفون :زينغيال ،وبرونكرست،
ونغويشيني)؛ وورقة عن إدماج السياسة العامة املتعلقة باخلطة
الرئيسية ملكافحة املخدرات في جنوب أفريقيا وإطار سياسة
الصحة العقلية واخلطة االستراتيجية (املؤلفة :زينغيال)؛
شاركت في الندوة الوطنية املعنية بتعاطي املخدرات 2015
(ترأست الندوة وقدمت ورقة عن خدمات الرعاية الالحقة
والعيادات اخلارجية وخدمات العالج الصياني من تعاطي
املخدرات)؛ ندوة تعاطي املخدرات ،بورت إليزابيث جنوب
أفريقيا ،حتضيرا الفتتاح مركز إرنست مالغاس لعالج الشباب
( 2015منظمة للندوة).
عضو الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات (منذ عام  .)2020نائبة
رئيس اللجنة الدائمة املعنية بالتقديرات ( )2021وعضو فيها
(.)2020

نبذة عن الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات
الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات هي هيئة رقابية مستقلة شبه
قضائية ،أنشئت تعاهديا من أجل رصد تنفيذ املعاهدات
الدولية ملراقبة املخدرات .وكانت هناك منظمات سالفة لها
في إطار املعاهدات السابقة بشأن مراقبة املخدرات ،يرجع
تاريخها إلى عهد عصبة األمم.

تركيبتها
تتألف الهيئة من ثالثة عشر عضوا ينتخبهم املجلس
االقتصادي واالجتماعي ويعملون بصفتهم الشخصية ال كممثلني
حلكوماتهمُ .وينتخب ثالثة أعضاء من ذوي اخلبرة في ميدان
الطب أو علم العقاقير أو املستحضرات الصيدالنية من
قائمة أشخاص ترشحهم منظمة الصحة العاملية ،وعشرة
أعضاء من قائمة أشخاص ترشحهم احلكومات .وأعضاء
الهيئة هم أشخاص يحظون بثقة اجلميع ملا يتحلون به من
كفاءة وحياد ونزاهة .ويتخذ املجلس االقتصادي واالجتماعي،
بالتشاور مع الهيئة ،كل الترتيبات الالزمة لضمان استقاللها
التقني التام في أداء وظائفها .وللهيئة أمانة تساعدها على
القيام مبهامها الوظيفية ذات الصلة باملعاهدات .وأمانة الهيئة
هي كيان إداري تابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية،
َّ
لكنها ال ِّ
تقدم تقاريرها عن املسائل الفنية إال إلى الهيئة.
ً
ً
وتتعاون الهيئة تعاونا وثيقا مع املكتب املعني باملخدرات
واجلرمية في إطار الترتيبات التي اعتمدها املجلس في
قراره  .48/1991كما تتعاون مع هيئات دولية أخرى
معنية مبراقبة املخدرات ،ال تقتصر على املجلس وجلنة
ً
املخدرات التابعة له ،بل تشمل أيضا وكاالت األمم املتحدة
ً
املتخصصة ذات الصلة وخصوصا منظمة الصحة العاملية.
ً
وهي تتعاون أيضا مع هيئات خارج منظومة األمم املتحدة،
وبخاصة املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) واملنظمة
العاملية للجمارك.

وظائفها
أرسيت وظائف الهيئة في املعاهدات التالية :االتفاقية
الوحيدة للمخدرات لسنة  1961بصيغتها املعدلة ببروتوكول
سنة 1972؛ واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971؛ واتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة االجتار غير املشروع في املخدرات
واملؤثرات العقلية لسنة  .1988وعلى وجه العموم ،تقوم الهيئة
مبا يلي:
(أ) فيما يتعلق بصنع املخدرات وجتارتها واستعمالها
بطريقة مشروعة ،تسعى الهيئة ،بالتعاون مع احلكومات ،إلى
ضمان توافر إمدادات كافية من العقاقير لالستعماالت الطبية
والعلمية ،وضمان عدم حدوث تسريب للعقاقير من املصادر
ً
املشروعة إلى قنوات غير مشروعة .وتقوم الهيئة أيضا برصد

املراقبة التي متارسها احلكومات على املواد الكيميائية املستخدمة
في صنع املخدرات بطريقة غير مشروعة ،وتساعدها على منع
تسريب تلك املواد إلى االجتار غير املشروع؛
(ب) فيما يتعلق بصنع املخدرات واالجتار بها واستعمالها
بطريقة غير مشروعة ،حتدد الهيئة مواطن الضعف في نظم
املراقبة الوطنية والدولية ،و تسهم في تصحيح تلك األوضاع.
ً
وتتولى الهيئة أيضا مسؤولية تقييم املواد الكيميائية املستخدمة
في صنع املخدرات بطريقة غير مشروعة ،بغية تقرير ما إذا
كان ينبغي إخضاعها للمراقبة الدولية.
وتقوم الهيئة ،اضطالعا مبسؤولياتها ،مبا يلي:
(أ) تدير نظام تقديرات للمخدرات ونظام تقييم طوعي
ِّ
للمؤثرات العقلية ،وترصد األنشطة املشروعة املتعلقة بالعقاقير
من خالل نظام لتقدمي بيانات إحصائية ،بهدف مساعدة
احلكومات على حتقيق جملة أمور ،منها توازن بني العرض
والطلب؛
(ب) ترصد وتشجع التدابير التي تتخذها احلكومات
ملنع تسريب املواد التي يكثر استخدامها في صنع املخدرات
ِّ
وتقيم تلك املواد
واملؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة،
لتقرير ما إذا كان يلزم إجراء تغييرات في نطاق مراقبة
املواد املدرجة في اجلدولني األول والثاني من اتفاقية
سنة 1988؛
(ج) حتلل املعلومات املقدمة من احلكومات أو هيئات
األمم املتحدة أو وكاالتها املتخصصة أو غيرها من املنظمات
الدولية املختصة ،للتأكد من تنفيذ احلكومات ألحكام املعاهدات
ً
ً
الدولية ملراقبة املخدرات تنفيذا وافيا ،وتوصي بالتدابير
التصحيحية املناسبة؛
ً
ًّ
مستمرا مع احلكومات ملساعدتها
(د) تقيم حوارا
على التقيد بالتزاماتها مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة
املخدرات ،وتوصي عند االقتضاء بتقدمي مساعدة تقنية أو
ً
مالية حتقيقا لهذه الغاية.
ومن واجبات الهيئة أن تطلب إيضاحات في حال حدوث
ما يبدو أنه انتهاكات ألحكام املعاهدات ،وأن تقترح
التدابير التصحيحية املناسبة على احلكومات التي ال تطبق
ً
أحكام املعاهدات تطبيقا ت ًّاما أو التي تواجه صعوبات في
تطبيقها ،وأن تساعد احلكومات عند االقتضاء على تذليل
َ
تلك الصعوبات .ويجوز للهيئة أن تنبه األطراف املعنية
َ
َ
واملجلس االقتصادي واالجتماعي إذا
وجلنة املخدرات
الحظت عدم اتخاذ التدابير الالزمة لتصحيح وضع خطير.
َ
َ
ُ
وكمالذ أخير ،تخول
املعاهدات الهيئة أن توصي األطراف

أي بلد ِّ
بوقف استيراد العقاقير من ِّ
مقصر أو تصدير العقاقير
إليه أو كليهما .وفي كل األحوال ،تعمل الهيئة بالتعاون الوثيق
مع احلكومات.

 :1992إضفاء املشروعية على استخدام العقاقير لألغراض
غير الطبية
 :1993أهمية تخفيض الطلب
 :1994تقييم فعالية املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات

وتساعد الهيئة اإلدارات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها مبوجب
اال تفاقيات .ولهذه الغاية ،تقترح الهيئة تنظيم حلقات تدارس
وبرامج تدريبية إقليمية للمسؤولني اإلداريني عن مراقبة
املخدرات وتشارك في تلك احللقات والبرامج.

 :1995إعطاء املزيد من األولوية ملكافحة غسل األموال
 :1996تعاطي املخدرات ونظام العدالة اجلنائية
 :1997منع تعاطي املخدرات في بيئة تتسم بترويج املخدرات
غير املشروعة

تقاريرها

 :1998املراقبة الدولية للمخدرات في املاضي واحلاضر
واملستقبل

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

 :1999التحرر من األلم واملعاناة

ويستكمل تقرير الهيئة السنوي بتقارير تقنية مفصلة ،تتضمن
بيانات عن احلركة املشروعة في تداول املخدرات واملؤثرات
العقلية الالزمة لألغراض الطبية والعلمية ،مع حتليل لتلك
البيانات من جانب الهيئة .وتلك البيانات الزمة حلسن سير
نظام مراقبة احلركة املشروعة للمخدرات واملؤثرات العقلية،
مبا في ذلك منع تسريبها إلى قنوات غير مشروعة .وعالوة
على ذلك ،تقضي أحكام املادة  12من اتفاقية سنة 1988
ً
ًّ
سنويا عن تنفيذ
بأن تقدم الهيئة إلى جلنة املخدرات تقريرا
ً
تلك املادة .وذلك التقرير ،الذي يقدم عرضا لنتائج رصد
السالئف واملواد الكيميائية التي يكثر استخدامها في الصنع
ً
غير املشروع للمخدرات واملؤثرات العقليةُ ،ينشر أيضا كملحق
للتقرير السنوي.
ومنذ عام  ،1992يخصص الفصل األول من التقرير السنوي
ملسألة محددة تتعلق مبراقبة املخدرات تبدي بشأنها
الهيئة استنتاجاتها وتوصياتها من أجل اإلسهام في
املناقشات والقرارات املتعلقة بسياسات مراقبة املخدرات
على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي .وفيما يلي
بيان باملواضيع التي عوجلت في التقارير السنوية
السابقة:

 :2000فرط استهالك العقاقير املخدرة اخلاضعة للمراقبة
الدولية
 :2001العوملة والتكنولوجيات اجلديدة :حتديان يواجهان إنفاذ
القوانني في القرن احلادي والعشرين
 :2002العقاقير غير املشروعة والتنمية االقتصادية
 :2003املخدرات واجلرمية والعنف :األثر على املستوى اجلزئي
 :2004تكامل استراتيجيات خفض العرض والطلب :تخطي
مفهوم النهج املتوازن
 :2005التنمية البديلة ومصادر الرزق املشروعة
 :2006العقاقير املراقبة ًّ
دوليا والسوق غير اخلاضعة للتنظيم
الرقابي
 :2007مبدأ التناسب واجلرائم املتصلة باملخدرات
 :2008االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات :التاريخ واإلجنازات
والتحديات
 :2009الوقاية األولية من تعاطي املخدرات
 :2010املخدرات والفساد
 :2011التماسك والتفكك االجتماعيان واملخدرات غير املشروعة
 :2012املسؤولية املشتركة عن املراقبة الدولية للمخدرات
 :2013العواقب االقتصادية لتعاطي املخدرات
ِّ
التصدي ملشكلة
 :2014اتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن في
املخدرات العاملية
 :2015حماية صحة اإلنسان ورفاهه :التحديات والفرص في
مجال املراقبة الدولية للمخدرات
 :2016تعاطي املخدرات لدى املرأة
 :2017عالج املصابني باالضطرابات الناشئة عن تعاطي
املخدرات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في املجتمع:
عناصر أساسية خلفض الطلب على املخدرات

َّ
 :2018االستعماالت الطبية والعلمية و"الترفيهية" للقنب
َّ
والقنبينات :املخاطر واملنافع
 :2019حتسني خدمات وقاية الشباب وعالجهم من تعاطي
مواد اإلدمان
 :2020وباء مخفي :تعاطي املخدرات في أوساط كبار السن

ً
احلكومات بتقدميها مباشرة إلى الهيئة ،وفقا للمعاهدات
ُّ
وينصب التركيز فيه على املراقبة
الدولية ملراقبة املخدرات.
العاملية جلميع األنشطة املشروعة ذات الصلة باملخدرات
واملؤثرات العقلية وكذلك للمواد الكيميائية املستخدمة في
صنع تلك املخدرات على نحو غير مشروع.

ُ
وعنوان الفصل األول من تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات
لعام  2021هو" :التدفقات املالية غير املشروعة املرتبطة
باالجتار باملخدرات وتأثيرها في التنمية واألمن".

ً
ويقدم الفصل الثالث عرضا للقضايا العاملية وبعض التطورات
الرئيسية في مجال تعاطي املخدرات واالجتار بها ،والتدابير
التي اتخذتها احلكومات لتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة
ِّ
التصدي لتلك املشاكل.
املخدرات من خالل

ً
ويقدم الفصل الثاني حتليال لسير عمل النظام الدولي ملراقبة
ُ
املخدرات يستند ،في املقام األول ،إلى معلومات تطالب

ً
ويقدم الفصل الرابع عرضا للتوصيات الرئيسية التي وجهتها
الهيئة إلى احلكومات واألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية
والوطنية املعنية.

منظومة األمم املتحدة وجهازا مراقبة املخدرات وأمانتهما

اجلمعية العامة

املجلس االقتصادي واالجتماعي

الهيئة الدولية ملراقبة
املخدرات

جلنة املخدرات

(أ)

املكتب/أمانة الهيئة

املفتاح:
----

ارتباط (إداري أو بنيوي) مباشر

——

عالقة إبالغ وتعاون ومشورة

(أ)

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

الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات

الهيئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات هــي الهيئــة الرقابيــة املســتقلة التــي تعنــى برصــد تنفيــذ املعاهــدات الدوليــة
ملراقبــة املخــدرات .وقــد أنشــئت الهيئــة فــي عــام  1968مبقتضــى االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة .1961
وقــد كانــت هنــاك منظمــات ســالفة لهــا أنشــئت مبوجــب املعاهــدات الســابقة ملراقبــة املخــدرات ويرجــع تاريخهــا
إلــى عهــد عصبــة األمم.
ً
ـرا سـ ًّ
ـنويا حتيلــه ،عــن طريــق جلنــة املخــدرات ،إلــى املجلــس
وتنشــر الهيئــة ،اســتنادا إلــى أنشــطتها ،تقريـ
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االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لــأمم املتحــدة .ويقــدم التقريــر دراســة اســتقصائية شــاملة عــن حالــة مراقبــة
املخــدرات فــي مختلــف أنحــاء العالــم .وحتــاول الهيئــة ،بوصفهــا هيئــة محايــدة ،حتديــد االجتاهــات اخلطيــرة
والتنبــؤ بهــا ،وتقتــرح التدابيــر التــي يلــزم اتخاذهــا بشــأنها.

