االتجار غير المشروع بالمخدرات

مشاريع شرطية تركز على المستقبل
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فــي ســعيها المتواصــل لدعــم المنظمــات الدوليــة مــن أجــل
تعزيــز المجتمــع الدولــي ،تقــوم اإلمــارات العربيــة المتحــدة
 مــن خــال مؤسســة اإلنتربــول مــن أجــل عالــم أكثــر أمانــً -بتمويــل ســبعة مشــاريع لإلنتربــول فــي ســبعة مجــاالت م ّتصلــة
بالجريمــة ،بمــا فــي ذلــك مكافحــة اإلرهــاب ،والجريمة الســيبرية،
واإل ّتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات ،والســلع غيــر المشــروعة
والصحــة العالميــة ،وســرقة المركبــات ،والمجتمعــات المعرّ ضــة
وحمايــة التــراث الثقافــي.

مؤسســة اإلنتربــول مــن أجــل عالــم أكثــر أمانــً هــي نقطــة
تضــم جهودهــا
االلتقــاء للمنظمــات المتقاربــة التفكيــر التــي
ّ
ـجع
الــى اإلنتربــول لالســتجابة لتحديــات جرائــم اليــوم .وهــي تشـ ّ
االلتــزام الدولــي والشــراكة مــع القطــاع الخــاص مــن أجــل
حمايــة المواطنيــن ،والبنــى التحتيــة ،والشــركات ،واالســتثمارات
ّ
المنظمة.
مــن تهديــدات اإلرهــاب والجريمــة الســيبرية والجريمــة

االتجار غير المشروع بالمخدرات

اإلشـكــاليـات

ال يــزال االتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات إحــدى
أكثــر الظواهــر ديناميــة فــي عالــم اإلجــرام.
ومــع وفــرة األدلــة التــي تب ّيــن ضلــوع منظمــات
إجراميــة فــي جميــع مراحــل االتجــار غيــر
المشــروع بهــا ،تبقــى المشــكلة مصــدر قلــق
عالمــي فــي ظــل معانــاة مناطــق مختلفــة مــن
هــذه الظاهــرة الجديــدة التــي ال تفتــأ تتفاقــم.
فمــا يثيــر بالــغ القلــق فــي مجمــل منطقــة
الشــرق األوســط علــى ســبيل المثــال هــي
حبــوب الكبتاغــون التــي هــي كنايــة عــن مــادة
مصنوعــة مــن األمفيتاميــن يتــم إنتاجهــا فــي
المنطقــة أو علــى حدودهــا المباشــرة.

وأســواق الكبتاغــون فــي هــذه المنطقــة بالذات
كبيــرة ،إذ ُ
ضبطــت فيهــا فــي الســنوات األخيــرة
كميــات غيــر مســبوقة مــن حبــوب الكبتاغــون.
ومــع ذلــك ،فــإن مــا يُعــرف أو تــم توثيقــه عــن
المنظمــات اإلجراميــة المســؤولة عــن االتجــار
بهــا ال يُذكــر ،ويســري هــذا األمــر علــى أنشــطتها
التــي تشــمل إنتــاج المخــدرات وغســل األمــوال
التــي يدرهــا بيعهــا .وتحديــد أجهــزة بــارزة
معنيــة بإنفــاذ القانــون فــي المنطقــة والتعــاون
معهــا لتبــادل بيانــات عــن المجرميــن بشــكل
آنــي ال يــزاالن مشــكلة ْ
كأداء.

وأضحــى االتجــار بمــادة الميثامفيتاميــن
البلــوري واســتهالكه محليــا همــا أيضــا مصــدرا
لشــديد القلــق فــي الشــرق األوســط ،عــاوة
علــى مــا يتصــل بهمــا مــن أنشــطة تقــوم بهــا
الشــبكات اإلجراميــة المنظمــة .وعــدد مصانــع
الميثامفيتاميــن التــي ضبطــت ارتفــع باطــراد
أثنــاء الســنوات الخمــس الماضيــة .وتــزداد أيضــا
كميــة المخــدرات التــي يجــري تهريبهــا إلــى
المنطقــة مــن مناطــق أخــرى مــن العالــم ،ممــا
يشــير إلــى إقامــة طــرق تهريــب جديــدة تربــط
أســواقا لبيــع الميثامفيتاميــن فــي مناطــق
مختلفــة لــم تكــن مترابطــة مــن قبــل.
وتحولــت أفريقيــا مــن منطقــة عبــور معروفــة
لمــواد مثــل الكوكاييــن والهيروييــن إلــى
مصــدر إلنتــاج أنــواع أخــرى مــن المخــدرات مثــل
الميثامفيتاميــن .ويو ّلــد بيــع هــذه المــواد
واســتخدامها أنواعــا أخــرى مــن الجريمــة علــى
الصعيديــن المحلــي والوطنــي ،ويســببان
مشــاكل صحيــة واجتماعيــة ،وال يختلــف
هــذا الوضــع عمــا شــهدته أمريــكا الوســطى
والجنوبيــة أثنــاء العقــد الماضــي .ويــدر االتجــار
غيــر المشــروع بالمخــدرات أرباحــا طائلــة علــى
المنظمــات اإلجراميــة فــي غــرب وشــرق
أفريقيــا ،وأضحــت منطقــة شــرق أفريقيــا

بســرعة منطقــة عبــور لكميــات هائلــة مــن
الهيروييــن األفغانــي .وثمــة حاجــة ماســة
إلــى زيــادة الوعــي بالعواقــب التــي يخ ّلفهــا
علــى المجتمــع والقانــون والنظــام والتنميــة
االقتصاديــة إذا مــا اســتمرت بــا هــوادة الجرائــم
الناجمــة عــن تعاطــي المخــدرات.
وتشــكل آســيا موطنــا ألكبــر عــدد مــن الســكان
فــي العالــم ولبعــض الصناعــات الوطنيــة
واألســواق التجاريــة المحليــة واألجنبيــة األســرع
تناميــا .غيــر أن لهــذا االزدهــار االقتصــادي أثــرا
جانبيــا غيــر مرغــوب فيــه وهــو إنتــاج الســائف
الكيميائيــة وتهريبهــا الســتخدامها مــن
أجــل تحويــل اإليفيدريــن إلــى ميثامفيتاميــن
والكــوكا إلــى هيدروكلوريــد الكوكاييــن
واألفيــون إلــى هيروييــن .وازداد هــذا األمــر ســوءا
بســبب انتشــار اإلنترنــت والشــبكة الخفيــة ،إذ
ّ
تمكــن المجرمــون ســريعا مــن تبيــان الثغــرات
فــي اللوائــح القانونيــة الوطنيــة والدوليــة التــي
تصنــف المــواد الكيميائيــة ،ممــا ّ
مهــد الطريــق
إلنتــاج كميــات كبيــرة مــن المؤثــرات العقليــة
الجديــدة التــي تســفر عــن مشــاكل صحيــة
خطيــرة فــي صفــوف الشــباب فــي العالــم.

دور اإلنتربول حاليًا
يركــز موظفــو اإلنتربــول المســؤولون عــن
المباحــث الجنائيــة علــى المخــدرات األكثــر
اســتخداما ومبيعــا  -القنــب والكوكاييــن
والهيروييــن والمؤثــرات العقليــة  -إضافــة إلــى
الســائف الكيميائيــة.
واإلنتربــول علــى تواصــل وثيــق مــع أجهــزة إنفــاذ
القانــون الوطنيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
المكلفــة بمكافحــة المخــدرات .وهــذا التواصــل
المســتمر أمــر ال بــد منــه الضطــاع اإلنتربــول
بمهمتــه المتمثلــة فــي مســاعدة المجتمــع
الدولــي علــى مكافحــة االتجــار بالمخــدرات
وبيعهــا بشــكل غيــر مشــروع.

والــدور الرئيســي الــذي تؤديــه المنظمــة فــي
مجــال مكافحــة المخــدرات يتمثــل فــي
تبيــان االتجاهــات الجديــدة التــي يســلكها
االتجــار بالمخــدرات والكشــف عــن المنظمــات
اإلجراميــة العاملــة علــى الصعيــد الدولــي
ومســاعدة جميــع أجهــزة إنفــاذ القانــون
الوطنيــة والدوليــة المعنيــة بمكافحــة إنتــاج
المخــدرات واالتجــار بهــا وتعاطيهــا بشــكل غيــر
مشــروع وذلــك عــن طريــق مــا يلــي:

جمع وتحليل البيانات

تنظيم اجتماعات عمل

التي ترد من البلدان األعضاء إلعداد التقارير
المتعلقة بالمعلومات االستراتيجية
والتكتيكية ولتوزيعها على البلدان المعنية

بين البلدان األعضاء التي يتبيّن لإلنتربول أن
ثمة قضايا فيها قيد التحقيق تصلها روابط
مشتركة

المشاركة والمؤازرة

تنظيم مؤتمرات إقليمية
أو عالمية

في التحقيقات الدولية في مشكلة
المخدرات

لبحث مواضيع محددة بشأن المخدرات
للقيام بما يلي :تقييم حجم مشكلة
المخدرات ،وتبادل المعلومات عن أحدث
أساليب التحقيق ،وتعزيز التعاون بين
أجهزة إنفاذ القانون.

المساعدة في تنسيق
التحقيقات في مشكلة المخدرات
التي يجريها ب َلدان على األقل من البلدان
األعضاء

الخطوات المستقبلية
وضع اإلنتربول خطة عمل خمسية لرفع مستوى االستفادة
من شبكته العالمية وإمكاناته الشرطية استنادا إلى
االحتياجات المبيّنة .وتتألف الخطة من خمسة جوانب:

1

إجــراء زيــارات بغــرض التقييــم والتنســيق
إلــى بلــدان مختــارة لدعــم التحقيقــات؛

2

تنظيــم اجتماعــات ألفرقــة خبــراء ومؤتمــرات
عالميــة لبحــث مجــاالت محــددة للتشــجيع
علــى توفيــر المعلومــات وإنشــاء شــبكات
اتصــال وآليــات تعــاون؛

3

بنــاء القــدرات لتعزيــز مهــارات أفــراد الشــرطة
المعنييــن بإنفــاذ القانــون المتعلــق بمكافحــة
المخــدرات وذلــك فــي مجالــي التحقيــق
والعمليــات؛

4

5

تنفيــذ عمليــات للحــث علــى رفــع مســتوى
تبــادل المعلومــات لزيــادة حجــم المخــدرات
َ
المعتقلين
المصــادَ رة وعــدد مهربــي المخــدرات
وتغذيــة قواعــد بيانــات اإلنتربــول؛

تمتيــن التعــاون والشــراكة مــع المنظمــات
أو الهيئــات الدوليــة واإلقليميــة ،وعنــد الحاجــة،
الهيئــات الوطنيــة لترســيخ آليــات التعــاون
والتنســيق وتوطيدهــا.

وســينظر اإلنتربــول أيضــا فــي اتخــاذ
المبــادرات اإلقليميــة أدنــاه برعايــة
مؤسســة اإلنتربــول:

الشرق األوسط

إنشــاء منصــة عمليــة لكبــح عجلــة إنتــاج
وتوزيــع المخــدرات غيــر المشــروعة والســيما
الكبتاغــون الميثامفيتاميــن البلــوري .وســتوفر
هــذه المنصــة للمحققيــن فــي مشــكلة
المخــدرات فــي المنطقــة آليــة فائقــة
التطــور ومأمونــة لتبــادل المعلومــات آنيــا،
وســتركز علــى تحديــد واســتهداف المجرميــن
المســؤولين عــن االتجــار بشــكل غيــر مشــروع
بهــذه المخــدرات الــذي تتوفــر عنــه حاليــا
معلومــات ضئيلــة للغايــة.

أفريقيا

إعــداد نهــج شــامل لتخصصــات
متعــددة ومشــترك بيــن عــدة هيئات
يجمــع بيــن دعــم التحقيقــات وبنــاء
القــدرات .وســيعمل اإلنتربــول علــى
األرض فــي المنطقــة ،مســتخدما
شــبكته الحاليــة مــن أجهــزة إنفــاذ
القانــون المحليــة والمحققيــن
والمدعيــن العاميــن لتســهيل تبــادل
المعلومــات عــن العمليــات مــع
التركيــز علــى هــدف واحــد أو عــدة
أهــداف بشــكل آنــي فــي بيئــات
مغلقــة ومأمونــة.

آسيا والمحيط الهادئ

تنســيق عمليــات جمــع وتبــادل وتحليــل
المعلومــات المركزيــة المتعلقــة بمنتجــي
المــواد الكيميائيــة الصناعيــة وجماعــات
الجريمــة المنظمــة .وستســاعد هــذه
المعلومــات اإلنتربــول والجهــات الفاعلــة
اإلقليميــة فــي تبيــان الصــات مع األســواق
غيــر المشــروعة فــي مناطــق أخــرى مــن
العالــم.

وثمــة هــدف شــامل هــام ي َّ
ُتوخــى تحقيقــه
تقــدم وهــو وضــع نهــج عابــر للحــدود
ممــا
َّ
بغيــة معالجــة مجــاالت محــددة مــن الجرائــم
المتعلقــة بالمخــدرات عبــر دور اإلنتربــول فــي
مجــال تنســيق األنشــطة عالميــا ،بــدال مــن
االســتناد إلــى ترتيبــات ثنائيــة أو نهــج المركــزي
يقــوم علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة.
وزيــادة فــرص االطــاع علــى المعلومــات الــواردة
فــي قاعــدة البيانــات التــي تقدمهــا البلــدان
األعضــاء فــي اإلنتربــول فــي مناطــق مختلفــة
تعــزز أيضــا التحقيقــات والمالحقــات القضائيــة.
وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن الــدروس المســتخلصة
مــن التحقيقــات الناجحــة التــي ُأجريــت فــي
مناطــق أخــرى مــن العالــم ستســاعد فــي
تكويــن صــورة واضحــة عــن مجمــل أبعــاد
وتبعــات االتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات.
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