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مكافحة املخدرات 
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وال�قاية حماية

عامليًا 220 ملي�ن 

متع���اط واخلليج 

م�شتهدف باملخدرات

)معلمي �شر متيزي(

طالل ال�شقيح اأول الثان�ية العامة علمي.. اإيق�نة غرا�س للتف�ق
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يف هذا العدد

يوري فيدوتوف 

املدير التنفيذي 

- نيويورك: 

املخدرات تقتل 

200 األف �سنويًا

34

د. كرميي املدير 

الإقليمي - القاهرة: 

املوؤثرات العقلية 

كالكبتاجون الأكرث 

انت�ساراً يف اخلليج 

حاليًا والهريويني 

قادم بقوة

30

الطالب ال�سقيح جنُم حملة 

)معلمي �رس متيزي(

اأ�رسار 

التفوق والنجاح

14

08

مكتب الأمم املتحدة املعني باجلرمية واملخدرات
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حوار خا�س

د.م�شعود كرميي بور: 

املوؤثرات العقلية كالكبتاجون الأكرث انت�شارًا 

يف اخلليج حاليًا والهريويني قادم بقوة

الكويت من الدول 

العربية امللتزمة 

بالتفاقيات 

الدولية يف 

جمال مكافحة 

املخدرات

والجتار بها

قال د. مسعود كرميي بور املمثل اإلقليمي ملكتب 
األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 

للشرق األوسط وشمال أفريقيا في حديث 
إلى مجلة  إن املخدرات قدمية قدم 
اإلنسان على األرض، مشيرًا إلى أنه وفي 
كل يوم تقوم عصابات املخدرات ومعاملها 

الكيميائية بتصنيع مخدر كيميائى جديد.. 
وفيما يلي تفاصيل احلوار:

� بداية ما هي املخدرات األكثر انتشارًا 
عربيًا وخليجيًا؟

� املخدرات األكثر انتشاراً في 
املنطقة هي الهيرويني واحلشيش 
والكوكايني إضافة إلى املؤثرات 

العقلية ومنها االمفيتامينات 
كالكبتاجون املنتشر باملنطقة 

اخلليجية وكذلك مكافئ 
األفيون )الترامادول( الذي 

بدأ في االنتشار عربياً منذ 
نحو 3 سنوات وقامت 

مصر بضبط أكثر من 300 
مليون قرص قبل دخولها 
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د. م�سعود 

كرميي بور 

• بدأ حياته املهنية في اخلدمة 
العامة كمحامي ادعاء في 

مدينة نيويورك، وكان ميثل 
زبائنه املعوزين أمام جمعية 

املعونة القانونية. ثم عمل 
بعد ذلك في منطقة غرب 

احمليط الهادي في الترويج 
للحصول على العدالة بصفته 

محامي املساعدة القضائية 
لكومنولث جزر ماريانا 

الشمالية. 
• بعد ذلك عمل في أفغانستان 

كرئيس برنامج دعم قطاع 
العدالة في أفغانستان، مساهماً 

بذلك في وضع استراتيجية 
وطنية في مجال العدالة وفي 
تنفيذ برنامج شامل لإلصالح 

في مجال سيادة القانون. 
• املسؤول األقدم للشؤون 

القضائية في بعثة األمم املتحدة 
في السودان حيث عكف على 

دعم بعثة حفظ السالم في 
مجال سيادة القانون، وأنظمتها 

القضائية وحافظتها لشؤون 
السجون. 

• حاصل على شهادة البكالوريوس 
في علم النفس من جامعة والية 

نيويورك والدكتوراه من كلية 
احلقوق في جامعة بروكلني. 

• عمل ممثالُ إقليمياً ملكتب 
األمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية آلسيا الوسطى ومقره 
في أوزبكستان قبل تسلمه مهام 

عمله في مكتب القاهرة..

البالد عام 2012 خالل ثالثة أشهر فقط، 
وهناك العديد من املخدرات األخرى 
التي ميكن أن نعتبرها محلية وتنتشر 

انتشاراً كبيراً في معظم دول العالم. ومن 
املهم التوضيح أن املنطقة اخلليجية تقع 

ضمن خطوط التهريب املعروفة بالهيروين 
والقادمة من أفغانستان ولذلك فمن 

املتوقع زيادة تعاطي الهيروين باملنطقة 
اخلليجية خالل األعوام القادمة.

220 مليون متعاط
� كم يبلغ عدد املدمنني أو متعاطي 

املخدرات في العالم؟ 
� مكتبنا الرئيسى في فيينا لديه تقدير 

أولى لعدد املتعاطني بالعالم بنحو 220 
مليوناً، منهم 16 مليون متعاط عن طريق 
احلقن لالفيونات واالمفيتامينات، وهذا 

الرقم خطير ألنه يظهر تعرض العالم 
إلى تفاقم انتشار األيدز واألمراض 
األخرى، ولالسف ال أرى حتى اآلن 

باملنطقة العربية أية احصاءات سليمة 
ألعداد املتعاطني، ألن االهتمام بحصر 

هذه املشكلة وتقييمها ليس من األهمية 
القصوى للحكومات، ونحن نقدر أن 
5 % من الشباب يتعاطى املخدرات 

بالعالم، ولك أن حتسب ذلك بالتقريب 
لكل دولة باملنطقة حسب تعدادها 

السكاني.
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قصص ناجحة
� هل لديكم قصص ناجحة في املنطقة 

العربية في مجال التوعية وخفض 
العرض والطلب؟ 

� تعتبر  من أبرز قصص النجاح 
في الكويت واملنطقة للتوعية بأخطار 

املخدرات، وهناك العديد من القصص 
الناجحة األخرى منها قصة جناح 
مستشفى عالج اإلدمان في مطار 

القاهرة، وهي مستشفى حكومي صغير 
يعمل منذ عدة سنوات، وبالتعاون مع 

مكتبنا حتول اآلن إلى أفضل مركز للعالج 
والتأهيل من تعاطي املخدرات مبصر. 

بالتأكيد هنالك جتارب ناجحة.. ويجب 
علينا االستفادة فيما بيننا مما نحققه من 

جناح في العديد من الدول كالسعودية 
واملغرب وفلسطني والكويت إضافة إلى 

الكويت ومصر.

جتارة املخدرات
� تقول اإلحصائيات والتقارير الدولية 

إن جتارة املخدرات وتعاطيها تفشت 
في مختلف دول العالم، ما اآللية التي 

تتبعونها ملنع انتشار هذه اآلفة؟ 
اآلليات املتاحة بالعالم هي االتفاقات 
الدولية الثالث لألعوام 1962و1971 

و1988 خلفض العرض على املخدرات، 
واإلعالن السياسي خلفض الطلب على 
املخدرات لعام 1998، واإلعالن املكمل 

عام 2004، وإذا نفذت بنودها الدول 
املختلفة فسيحدث تقدم كبير على صعيد 

مكافحة املخدرات ووقف الطلب عليها 
وبناء مجتمعات حديثة بها ثقافة الرفض 

للمخدرات.
� هل هناك تعاون بينكم وبني دول 

مجلس التعاون؟ 
� هناك تعاون وتنسيق منذ التسعينيات 
مع مجلس التعاون اخلليجي إضافة إلى 

التعاون مع جامعة الدول العربية، ألّن 
من صميم عملنا دعم التعاون املشترك 
بني دول العالم فى مكافحة املخدرات 
واجلرمية املنظمة، وقد قمنا بالتعاون 

امل�سروع التوعوي 

للوقاية من املخدرات 

يف الكويت جتربة 

راقية وجديدة 

ومثال يحتذى به يف 

اخلليج العربي

املخدرات الأكرث 

انت�ساراً يف املنطقة 

هي الهريويني 

واحل�سي�س 

والكوكايني اإ�سافة 

اإىل املوؤثرات 

العقلية

تتعر�س املنطقة 

لهجمة �سر�سة 

من جتار املخدرات 

لتهريب خمدر 

الرتامادول ويتم 

تهريبه اإىل دول �سمال 

اأفريقيا وغربها ودول 

اخلليج باحلاويات
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مع دولة قطر بإنشاء املركز اخلليجي 
للمعلومات اجلنائية الذي سيساعد 
دول اخلليج على تطوير املعلومات 

املتاحة، وتنفيذ االستراتيجية اخلليجية 
ملكافحة املخدرات، وحالياً تتعرض 

املنطقة العربية لهجمة شرسة من جتار 
املخدرات لتهريب مخدر الترامادول 

وهو مخدر أفيونى يساعد على خفض 
اآلالم ويتم تهريبه إلى دول شمال 

أفريقيا وغربها ودول اخلليج من خالل 
احلاويات البحرية، ولذلك نحن نستهدف 

تطوير آليات اكتشاف هذه احلاويات 
التي تستخدم فى التهريب من خالل 

إقامة مشروعات لتطوير أجهزة مكافحة 
التهريب باجلمارك وخاصة في دبي 

وعمان واليمن والسعودية ومصر وليبيا 
وتونس واجلزائر واملغرب. واحلقيقة 
هناك أكثر من 20 مشروعاً باملنطقة 

العربية خالل هذا العام جاري تنفيذها 
للتطوير.

التنسيق مع الكويت
� هل هناك تنسيق وتعاون بني املكتب 

والسلطات الكويتية في مجال مكافحة 
املخدرات؟ 

� هناك تعاون مع السلطات الكويتية 
منذ زمن بعيد، ومع افتتاح مكتبنا شبه 

اإلقليمي في أبوظبي أوكلت مهمة 
التعاون مع السلطات الكويتية إلى 

املكتب حتت إشراف مكتبنا اإلقليمي 
بالقاهرة. 

والكويت من الدول العربية امللتزمة 
باالتفاقيات الدولية، وتعمل بنجاح في 

مجال خفض العرض، والدليل على 
ذلك النجاحات املتواصلة لإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات، وكذلك برنامج  

للوقاية من املخدرات الذي يعمل منذ 
أكثر من عشر سنوات، ولديكم مستشفى 

محترم للعالج من تعاطي املخدرات، ولكن 

نطالبكم باملزيد من املجهود، ألنه من 
الواضح أن هناك زيادة في الطلب على 

املخدرات من شباب اخلليج بصفة عامة، 
وتزايد الضبطيات بالسنوات اخلمس 

املاضية. 
وقد قام خبراء مكتبنا منذ أكثر من 

خمس سنوات بزيارة الكويت، وتقييم 
جتربة مشروع  التوعوي، ووجدناها 

جتربة راقية وجديدة ومثاالً يحتذى به فى 
اخلليج العربي، ولكني أدعو املشروع اآلن 

إلى دعوة خبرائنا مرة ثانية، لنرى كيف 
طور املشروع نفسه خالل اخلمس سنوات 

املاضية، وكيف تفاعل مع املستجدات 
ومدى حتقيقه ألهدافه، حتى نتمكن من 
االستمرار في دعم هذا املشروع اجليد، 
الذي يجب ان يستمر فى تقييم وتطوير 

أدائه بصفة مستمرة.

شبكة االنترنت
� وأخيرًا.. كيف ميكن االستفادة من 

خبراتكم التراكمية والثروة املعلوماتية 
املتوفرة لديكم للوقاية من املخدرات 

وأنواعها؟ 
� نحن حاضرون وبقوة على شبكة 

االنترنت، ولدى مكتبنا في فيينا صفحة 
مميزة تستخدمها معظم دول العالم 
كصفحة مرجعية فى مجال مكافحة 

املخدرات، ولدى مكتبنا أيضاً صفحة 
باللغة العربية، ونتعاون مع العديد من 

الصفحات العربية املتخصصة فى التوعية 
ضد املخدرات مثل صفحة )حماية( التى 
تتبناها قيادة شرطة دبى. وعلى صفحات 

التواصل االجتماعي لدينا صفحة )ال 
للمخدرات( املشترك بها أكثر من 12 

ألف شخص، وتعطي معلومات عن أحدث 
املستجدات، باإلضافة إلى أن خبراءنا 

باملكتب اإلقليمي بالقاهرة مشتركون في 
أكثر من مئة صفحة للتوعية من أخطار 

املخدرات والتنمية والشباب. 

مكتب القاهرة
 

• بدأ مكتب األمم املتحدة عمله في 
مقره بالقاهرة عام 1997، وهو 
يغطي 18 دولة عربية، ومهمته 
األساسية مساعدة دول املنطقة 

في االنضمام إلى االتفاقيات 
الدولية ملكافحة املخدرات 

واجلرمية املنظمة ومكافحة 
الفساد إضافة إلى الصكوك 

الدولية ملكافحة االرهاب 
وتصديقها وتنفيذها من خالل 
مواءمة تشريعاتها الوطنية مع 

هذه االتفاقيات.
• ومن أساسيات عمله مراقبة 
فعالية الدول في تنفيذ هذه 
االتفاقيات ومساعدتها على 

التطويراملستمر آلليات مكافحة 
اجلرمية والفساد.

• ومعظم تعاونه مع الدول العربية 
من خالل مشروعات تعاونية 

على األرض، لتطوير التشريعات 
وتطوير قابليات ومهارات املوارد 

البشرية، باإلضافة إلى تنفيذ 
خطط تعاونية لتطوير كافة 

اآلليات املتاحة محلياً واملسخرة 
خلدمة حتقيق وتنفيذ االتفاقيات 

الدولية املختلفة.
• وخالل األعوام املاضية نفذ 

املكتب مشروعات مختلفة في 12 
دولة عربية مبا قيمته 114 مليون 

دوالر، ودرب أكثر من 100 الف 
متخصص في مجاالت مختلفة، 
وأهم إجناز حققه املكتب هو أن 
جميع احلكومات العربية باتت 

اآلن تهتم بقضية تعاطي املخدرات 
واجلرمية املنظمة، وتضعها ضمن 

أولوياتها امللحة.
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أعلن يوري فيدوتوف املدير التنفيذي 
رات  ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

واجلرمية، في تقرير له صدر في شهر 
رات  يونيو املاضي أن مكافحة املخدِّ

يجب أن تُصبح جزءاً ال يتجّزأ من خطة 
رات  التنمية. واعتبر فيدوتوف أَنّ املخدِّ

واجلرمية خطر يتهّدد التنمية، وأَنّ هناك 
اعترافاً متزايداً بذلك مع اقتراب عام 

2015 وهو املوعد النهائي لتقييم التقّدم 
العاملي احملرز نحو حتقيق األهداف 

اإلمنائية لأللفية، محذراً من أَنّ اجلرمية 
رات غير املشروعة  مة واملخدِّ املنَظّ

تعرقالن بلوغ هذه األهداف. جاء ذلك 
خالل التقرير الذي قدمه فيدوتوف أمام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في جلسة 

خاصة ببحث قضية املخدرات.
رات  وجاء في التقرير العاملي عن املخدِّ

لعام 2012 وهو الوثيقة الرئيسية 
رات  ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

واجلرمية، إَنّ الهيروين والكوكايني 
رات األخرى ما زالت تقتل زهاء  واملخدِّ

200 ألف شخص سنوياً، وهي بذلك 
تُشتِّت شمَل األُسر وجتلب البؤس لآلالف 
من األشخاص اآلخرين عالوة على عدم 

األمان وانتشار فيروس األيدز.
وعلى الرغم من أَنّ األمناط العاملية 

رات وإنتاجها وآثارها  لتناول املخدِّ
الصحية ظلّت مستقّرة إلى حّد كبير في 

عام 2012، فقد حّذر املدير التنفيذي 
من أَنّ إنتاج األفيون عاود االرتفاع إلى 

تقرير

رات التقرير العاملي عن املخدِّ

لعام 2012 يحذر من ا�شتمرار اخلطر
تقتل زهاء

200 األف �سخ�س 
ت  �سنويًا وُت�ستِّ

�سمَل الأُ�سر 

وجتلب البوؤ�س 

وعدم الأمان 

وفريو�س الأيدز
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مستوياته العالية السابقة في أفغانستان، 
وهي أكبر منتج لألفيون في العالم. وإذا 
نظرنا إلى الصورة العاملية، فإننا سنجد 

أَنّ انخفاض املستويات اإلجمالية لزراعة 
األفيون والكوكا وإنتاجهما عَوّضه ارتفاع 

رات االصطناعية. مستويات إنتاج املخدِّ
وطبقا للتقرير، تشير التقديرات إلى أَنّ 
230 مليون شخص تقريبا، أي 5 % من 
رات  سكان العالم البالغني تناولوا املخدِّ

مرة واحدة على األقل خالل عام 2010. 
رات اإلشكاليني،  ويبلغ عدد متعاطي املخدِّ

وهم أساساً من األشخاص املرتهنني 
للهيروين والكوكايني، 27 مليوناً تقريباً، 
أي 0.6 % من سكان العالم البالغني، أو 

واحد من كل 200 شخص.

األفيون 
وأوضح التقرير أن إنتاج األفيون في 

أفغانستان عاد إلى مستوياته العالية. 
وكان إنتاج األفيون على الصعيد العاملي 
7 آالف طن في عام 2011، وهذا مُيّثل 
زيادة مقارنة مبستويات عام 2010 التي 
كانت منخفضة بسبب األمراض النباتية 
التي قضت على نصف احملصول تقريباً 

وأّدت إلى ارتفاعات حاّدة في األسعار 
في أفغانستان. وازدادت كمية األفيون 

املُنتَجة في أفغانستان بنسبة 61 %، من 
3 آالف و600 طن في عام 2010 إلى 5 

آالف و800 طن في عام 2011. وفي حني 
ما زال إنتاج املواد األفيونية عالياً، فيبدو 
أَنّ تعاطي هذه املواد في أمريكا الشمالية 

وأوروبا قد استقر أو انكمش. وبالنظر 
إلى االفتقار إلى البيانات الواضحة في 

أفريقيا وآسيا، اللتني تضّمان معاً 70 % 
تقريباً من متعاطي املواد األفيونية في 

العالم، فإَنّ تعاطي هذه املواد رمبا يكون 
في تزايد ولكن دون أن يُكتشف.

وبسبب ارتفاع األسعار، صار إنتاج 
األفيون مغرياً للمزارعني في جنوب شرق 

آسيا. وفيما بني عامي 2010 و2011، 
قفزت زراعة خشخاش األفيون في جنوب 

شرق آسيا بنسبة 16 % من حوالي 41 
ألف هكتار إلى ما يقرب من 48 ألف 
هكتار. وإجماالً، تضاعفت زراعته في 

جنوب شرق آسيا منذ عام 2006. 
وظلّت ميامنار ثاني أكبر بلد في زراعة 

اخلشخاش وإنتاج األفيون في العالم بعد 

فيدوتوف:

مكافحة املخدرات 

يجب اأن ت�سبح جزءاً 

من خطط التنمية 

الوطنية
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أفغانستان، حيث زادت زراعته فيها بنسبة 
14 % في عام 2011، كما استأثرت 

بحصة قدرها 9 % من إنتاج األفيون على 
الصعيد العاملي. وشهدت جمهورية الو 
الدميقراطية الشعبية زيادة في زراعته 

ة حتى من ذلك، حيث بلغت  أشّد ِحَدّ
38 %، ولو أَنّ زراعته اإلجمالية فيها 
ما زالت منخفضة مقارنة بالتقديرات 

ر إنتاج ميامنار املمكن من  العاملية. ويُقَدّ
خشخاش األفيون بحوالي 610 أطنان، 

وإنتاج جمهورية الو الدميقراطية الشعبية 
بحوالي 25 طناً.

الكوكايني.. تناقص اإلنتاج
تراوح عدد األشخاص الذين تناولوا 

الكوكايني في عام 2010 طبقاً للتقديرات 
بني 13.3 مليون و19.7 مليون، أي حوالي 

0.3 إلى 0.4 % من سكان العالم الذين 

تتراوح أعمارهم بني 15 و64 سنة. وما 
زالت األسواق الرئيسية للكوكايني هي 

أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا. وقد 
شهدت الواليات املتحدة تناقصاً في تناول 

الكوكايني من 3 % عام 2006
إلى 2.2 % عام 2010 في صفوف من 

تتراوح أعمارهم بني 15 و64 سنة، أّما في 
أوروبا فإَنّ تناول الكوكايني ظل مستقرا 

وإن كان ما زال يضارع تناوله في الواليات 
املتحدة. بيد أَنّ تناول الكوكايني زاد في 
أستراليا وأمريكا اجلنوبية. وهو منتشر 

أيضا في أجزاء من أفريقيا وآسيا، 
ولو أَنّ من املعتقد أَنّ عدد املتعاطني 

اآلسيويني منخفض.
وقد انخفضت املساحة اإلجمالية 
املزروعة بشجيرات الكوكا بنسبة

18 % فيما بني عامي 2007 و2010، 
وذلك أساساً بسبب تراجع زراعة الكوكا 
بشكل حاّد في كولومبيا خالل الفترة من 
عام 2007 إلى عام 2010. وخالل الفترة 

نفسها، حتّولت زراعة شجيرات الكوكا 
وإنتاج أوراق الكوكا بشكل ملحوظ إلى 
دولة بوليفيا املتعّددة القوميات وبيرو. 

وقد خّفضت هذه التحّوالت بشكل 
كبير من إمدادات الكوكايني في أمريكا 

الشمالية التي تعتمد بصورة شبه حصرية 
على اإلمدادات الواردة من كولومبيا؛ وفي 

أوروبا، عّوضت زيادة الكوكايني الوارد 
من بيرو وبوليفيا إلى حّد ما على األقل 

انخفاض اإلمدادات الواردة من كولومبيا.

أسواق املنّشطات األمفيتامينية 
مستقرة 

أوضح التقرير أن تناول املنّشطات 
رات  األمفيتامينية وهي ثاني أكثر املخدِّ

املتناولة انتشاراً في العالم ظلت مستقرة 
والكميات املضبوطة منها على الصعيد 

العاملي بقيت ثابتة إلى حّد كبير. بيد 
أنه في عام 2010، جتاوزت الكميات 

م�سوؤولية م�سرتكة عن التنمية امل�ستدامة

رات واملستهلكة لها  في خالصة التقرير قال فيدوتوف إَنّ للبلدان املنتجة للمخدِّ
على السواء مصلحًة في مكافحة هذه اآلفة، مضيفاً أنه ينبغي للحكومات أاّل 

رات غير املشروعة تؤّثر في الصحة واألمن على الصعيد العاملي.  تنسى أَنّ املخدِّ
رات آخذ في االنتشار في البلدان الواقعة على امتداد  ويبدو أَنّ تناول املخدِّ

دروب االجتار، كما في غرب أفريقيا ووسطها، التي تشهد زيادة في أعداد من 
يتناولون الكوكايني، وفي أفغانستان وإيران، اللتني تعانيان من أعلى معدالت 

تناول األفيون والهيروين.
ومع محاكاة البلدان النامية ألساليب احلياة في البلدان الصناعية، سيزداد فيها 
رات، مما سيُلقي بعبء ثقيل على كاهل بلدان غير  على األرجح استهالك املخدِّ

رات. وقال إَنّ الدعم  مستعدة جيِّداً ملجابهة زيادة كبيرة في الطلب على املخدِّ
الدولي ينبغي أن يهدف إلى تدعيم قدرة الدول املعَرّضة للخطر على مواجهة 

ي. هذا التحدِّ
رات غير  وأكد أَنّ التنمية البديلة هي مفتاح احلدِّ من زراعة محاصيل املخدِّ

رات: »ففي الوقت احلاضر، ال تُتاح سبل الوصول إلى  املشروعة ومن إنتاج املخدِّ
املساعدة اإلمنائية إاّل لزهاء ربع جميع املزارعني الضالعني في زراعة محاصيل 

رات غير املشروعة على الصعيد العاملي. وإذا ما أردنا أن نتيح فرصاً  املخدِّ
م بدائل حقيقية، فال بّد من تغيير هذا الوضع«. جديدة وأن نقدِّ

املخدرات واجلرمية 

تعرقالن الو�سول اىل 

تقدم حمرز لتحقيق 

الأهداف الإمنائية 

لالألفية
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املضبوطة من امليثامفيتامني )45 طناً( 
ضعف تلك املضبوطة في عام 2008 

)21.5 طن(، وذلك بسبب ضبطيات كبيرة 
حدثت في أمريكا الوسطى وشرق آسيا 

وجنوب شرقها.
وفي أوروبا، ازدادت ضبطيات 

»اإلكستاسي« إلى أكثر من الضعف )من 
595 كلغ في عام 2009 إلى 1.3 طن في 

عام 2010(، مما يشير إلى أَنّ سوقها 
أقوى في هذه القارة. ويبدو أَنّ ثمة تزايداً 
ر وتناوله في الواليات  في توافر هذا املخدِّ
املتحدة وأوقيانوسيا، في حني شهد شرق 

آسيا زيادات في الضبطيات. 

ب أكثر املواد انتشارًا  القَنّ
وذكر التقرير أن عدد األشخاص الذين 

يتناولون القّنب على الصعيد العاملي 
يتراوح بني 119 مليوناً و224 مليوناً. وقال 
إن أوروبا هي أكبر سوق في العالم لراتنج 

القنَّب )احلشيش( الذي يرد أساساً من 
املغرب، ولو أَنّ أهميته النسبية آخذة في 

التراجع. وتفيد غالبية بلدان االحتاد 
األوروبي بزيادة زراعة عشبة القنَّب 

)املاريوانا( في األماكن املغلقة، وهو ما قد 
يدّل على تفضيل املاريوانا بشكل متزايد 

على احلشيش.
وقد أصبح نبات القنَّب اآلن هو احملصول 
النقدي األكثر إدراراً للربح في أفغانستان، 

حيث كانت األسرة التي تزرع القنَّب 
تكسب 9 آالف دوالر مقابل نحو 5 آالف 

دوالر تكسبها األسرة التي تزرع خشخاش 
األفيون في عام 2010.

املستحضرات الصيدالنية املوصوفة 
طبيًا

أوضح التقرير أنه في العديد من البلدان 
يجري تناول العقاقير املوصوفة طبياً 

في غير األغراض الطبية أكثر من املواد 
اخلاضعة للمراقبة، غير القنَّب. وفي 

حني أَنّ استخدام العقاقير على نحو غير 
مشروع ينتشر بني الرجال أكثر منه بني 
النساء في كل مكان تقريباً، فإَنّ تناول 
املهّدئات واملسّكنات في غير األغراض 

الطبية هو أعلى بني النساء، كما يتبنّي في 
احلاالت التي تُتاح فيها البيانات )أمريكا 

اجلنوبية وأمريكا الوسطى وأوروبا(. ومما 
يثير القلق أَنّ تعاطي املهّدئات واملسّكنات 

ميكن أن يتحّول إلى عادة تدوم مدى 
احلياة، وال سيما بني النساء.

ويجري ترويج مواد جديدة ذات تأثير 
نفساني متت هندستها كيميائيا لكي 
تفلت من املراقبة الدولية، باعتبارها 
تؤّدي إلى »انتشاء قانون« وحتّل محّل 
منّشطات غير مشروعة أخرى، مثل 

الكوكايني أو اإلكستاسي. وتشمل هذه 
املواد، التي مُيكن خلطها معاً لتنويع 

آثارها، امليفيدرون وامليثيلني ديوكسي 
بيروفاليرون، اللذين كثيراً ما يُباعان 

باعتبارهما »أمالح استحمام« أو »أغذية 
نباتات«؛ والبيبيرازين. وتشمل الصيغ 
األخرى »سبايس«، الذي يحاكي آثار 

القنَّب؛ ونبات السلفيا احمُلِدث للهلوسة.
ويبدو أَنّ نقص الهيروين قد أّدى في 
بعض البلدان إلى ظهور بدائل فّجة 

وشديدة اخلطورة قائمة على الكوديني، 
مثل الديزورمورفني، املعروف أيضا باسم 
»كروكوديل«. وتثير هذه املواد لدى حقنها 
مشاكل صحية خطيرة، حتى في حاالت 

االستخدام احملدود.


	covers 8-8-2 1
	Ghiras 080812-2 5
	Ghiras 080812-2 30
	Ghiras 080812-2 31
	Ghiras 080812-2 32
	Ghiras 080812-2 33
	Ghiras 080812-2 34
	Ghiras 080812-2 35
	Ghiras 080812-2 36
	Ghiras 080812-2 37

