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 نشرة صحفية
 

 يونيه/ حزيران٢٤ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/١٤الساعة : ُيحظر إصدارها حىت
 

  يسلِّط الضوء على الصالت٢٠٠٩التقرير العاملي عن املخدرات 
 بني املخدرات واجلرمية

 عد أسواق املواد األفيونية والكوكايني والقّنب ثابتة على حاهلا أو تتقلص، والعقاقري االصطناعية يف تصا

 مدير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يدعو إىل زيادة االستثمار يف العالج 
 من املخدرات ويف مكافحة اإلجرام

 
التقرير العاملي      ُيظهر -) مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  (٢٠٠٩يونيه   / حزيران٢٤واشنطن، 

يف هذا اليوم،  ) املكتب (األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  ، الذي أصدره مكتب  ٢٠٠٩عن املخدرات 
أن األسواق العاملية للكوكايني واملواد األفيونية والقّنب ثابتة على حاهلا أو تتراجع، بينما ُيخشى أن يكون    

 . الناميالعاملإنتاج العقاقري االصطناعية وتعاطيها آخذين يف التزايد يف  

 صفحة، والذي أُعدَّ مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة    ٣١٤هذا التقرير املكوَّن من   وقد أَعلَن عن إصدار 
يونيه، يف واشنطن املديُر التنفيذي للمكتب، أنتونيو ماريا كوستا، واملديرةُ املعيَّنة         / حزيران٢٦املخدرات، 

 .ل كريليكوفسكهحديثاً للمكتب املعين بالسياسة الوطنية ملكافحة املخدرات بالواليات املتحدة، جي  
  

 اجتاه تراجعي يف األسواق الرئيسية               
 يف    ١٩ يف املائة من جممل إنتاجه العاملي، بنسبة                        ٩٣ يف أفغانستان، حيث ُيزرع                   األفيون    تراجعت زراعة         

 يف    ١٨ العامل تراجعاً يف زراعته بنسبة                 كوكايني     وشهدت كولومبيا، اليت تنتج نصف                    . ٢٠٠٨املائة عام      
وسّجل حجم اإلنتاج العاملي من                    . ٢٠٠٧ يف املائة، مقارنة بعام                ٢٨نسبة مذهلة قدرها              املائة، ويف إنتاجه ب            

 طناً، أدىن مستوى له منذ مخس سنوات على الرغم من بعض الزيادات يف زراعتها                                                   ٨٤٥الكوكا، البالغ        
 .يف بريو وبوليفيا        

كانت التقديرات املتعلقة به أقل              أشيع املخدرات زراعة وتعاطي يف خمتلف أحناء العامل، وإن                     القّنب وال يزال    
ففي العقد األخري، تضاعف تقريباً متوسط                 . وتدل البيانات أيضاً على أنه أشد ضرراً مما ُيعتقد عموماً                   . دقة

وهذا له     . يف املاريوانا املزروعة يف املاء يف أمريكا الشمالية                    ) املكوِّن الضار     ((THC)حمتوى التتراهيدروكانابينول             
 . يشهد عليها االرتفاع الشديد يف عدد األشخاص الذين يلتمسون العالج                    آثار صحية خطرية     
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 وأوقيانوسيا وأوروبا              الشمالية     أمريكا     (أما من حيث االستهالك، فإن كربى األسواق العاملية للقّنب                                     
جنوب شرق آسيا              (واملواد األفيونية        ) الغربية   أمريكا الشمالية وبعض أحناء أوروبا                   (والكوكايني       ) الغربية  

 .أما البيانات اخلاصة بالبلدان النامية فهي أقل وضوحاً                              . تشهد كلها ثباتاً أو تراجعاً                ) وروبا الغربية       وأ
  

 احتمال وجود تزايد يف تعاطي العقاقري االصطناعية وإنتاجها يف العامل النامي
فقد استقّر        . سي  وامليثامفيتامني واإلكستا               األمفيتامينات       - العقاقري االصطناعية            مثة تباين يف األنباء عن                

مستوى تعاطيها يف البلدان املتقدمة، ولكّن هناك قلقاً من احتمال تزايد إنتاجها واستهالكها يف العامل                                                              
 .النامي، وإن كانت البيانات حمدودة يف هذا الشأن                            

  -فهناك يف جنوب شرق آسيا                    . فما كان يف يوم من األيام صناعة منـزلية أصبح اآلن نشاطاً جتارياً ضخماً                                                  
 خمتربات ذات حجم صناعي تنتج كميات هائلة من أقراص                                        -صوصاً يف منطقة حوض امليكونغ األكرب                        خ 

 .ومواد أخرى مثل الكيتامني              (crystal meth)امليثامفيتامني ومن امليثامفيتامني املتبلِّر                     

 رئيسياً لالجتار         لعقار اإلكستاسي؛ وقد أصبحت كندا حموراً             الرئيسي وبعض بلدان االحتاد األورويب هي املورِّد              
 .بامليثامفيتامني واإلكستاسي           

ففي عام        . األمفيتاميين تصاعداً شديداً يف الشرقني األدىن واألوسط                              " كابتاغون       "وشهد تعاطي عقار             
، ضبطت سلطات اململكة العربية السعودية ثلث جمموع املضبوطات العاملية من املواد املنتمية إىل                                                             ٢٠٠٧

 .وق جمموع مضبوطاته يف الصني والواليات املتحدة معاً                               زمرة األمفيتامينات، وهذا يف              
  

 تغيُّر دروب االجتار         
 بليون دوالر، تشهد حتّوالت                    ٥٠إن سوق الكوكايني العاملية، البالغ حجمها                          "قال السيد كوستا            

وارتفاع يف        ) يف البلدان املستهلكة الرئيسية            (، فثمة تراجع يف درجات النقاء وحجم املضبوطات                                ‘زلزالية   ‘
وهذا قد يساعد على تفسري التصاعد الرهيب للعنف يف بلدان مثل                                          . ألسعار وتقلُّب يف أمناط االستهالك                  ا

 ".ويف أمريكا الوسطى، تتصارع كارتالت املخدرات على سوق متقلصة                                         . املكسيك   

ويشهد غرب أفريقيا تراجعاً يف املضبوطات يبدو أنه انعكاس لتناقص يف تدفقات الكوكايني بعد مخس                                                       
لكّن العنف        ".  أخذت تؤيت مثارها            الدولية    إن اجلهود        : "وقال السيد كوستا           . ت من النمو السريع           سنوا  

وأضاف كبري           . بيساو   -واالضطراب السياسي املرتبطني باملخدرات ال يزاالن مستمرين، خصوصاً يف غينيا                                                   
ائماً، سوف تظل             طاملا بقي الطلب على املخدرات ق                 : "مسؤويل األمم املتحدة املعنيني مبراقبة املخدرات                    

وإذا كانت أوروبا تريد حقاً مساعدة أفريقيا فعليها أن                                   . البلدان الضعيفة مستهدفة من جانب املّتجرين                        
 ".تكبح شهيتها للكوكايني             
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 يف املائة من حجم إنتاجه   ٤١زهاء  ) معظمها يف كولومبيا(ويف حني تبلغ نسبة املضبوطات من الكوكايني  
وإيران   ).  يف املائة١٩(ت املعترَضة من جمموع املواد األفيونية على اخلُمس العاملي، ال تزيد نسبة الشحنا 

وباكستان مها البلدان األشد تأثراً باالجتار باملخدرات، كما أهنما يضبطان القدر األكرب من املواد األفيونية    
 األفيون العاملية  يف املائة من مضبوطات   ٨٤، ضبطت إيران  ٢٠٠٧ففي عام ). األفيون واملورفني واهلريوين(
وجاءت باكستان يف املرتبة الثانية فيما خيص مضبوطات    .  يف املائة من جمموع مضبوطات اهلريوين٢٨و

 ).واملورفني(اهلريوين 

ومن أجل حتسني تقاسم املعلومات وإجراء عمليات مشتركة ملكافحة املخدرات، استحدث املكتب                                                        
كلما ازدادت مضبوطات األفيون يف جوار أفغانستان                               . " تضم أفغانستان وإيران وباكستان                    مبادرة ثالثية       

والعكس بالعكس، فكلما قلَّ مقدار اهلريوين املستهلك يف                               . قلَّ مقدار اهلريوين املعروض يف شوارع أوروبا                      
هذا ما قاله السيد كوستا، الذي سيحمل هذه                             ". الغرب كان هناك مزيد من االستقرار يف غرب آسيا                                

 بشأن أفغانستان يف ترييست                     (G8)ي معين بالتوعية تعقده جمموعة الدول الثماين                          الرسالة إىل مؤمتر وزار           
 .يونيه   / حزيران     ٢٧يف   
  

 ال مقايضة بني صحة الناس وأمنهم              
 املتصلة باملخدرات وللتدابري الرامية إىل التصدي                          اجلرائم    يويل التقرير اهتماماً خاصاً لألثر املترتب على                            

 .لتلك اجلرائم      

وهو    . ير، يستكشف السيد كوستا النقاش الدائر حول إلغاء الضوابط املفروضة على املخدرات                        ففي مقدمة التقر    
.  ذات أبعاد ضخمة تستعمل العنف والفساد             مشروعة  يعترف بأن تلك الضوابط قد ولَّدت سوقاً سوداء غري                

خطأً    " ستكون  - حسبما اقترحه البعض        -لكنه حيذر من أن إباحة املخدرات كسبيل إلزالة ذلك اخلطر                  
وهذا هو السبب يف        . إن العقاقري غري املشروعة متثل خطراً على الصحة                "وأضاف مدير املكتب قائالً           ". تارخيياً   

 ".أهنا خاضعة للرقابة، وجيب أن تظل كذلك          

فمن شأن وجود سوق حرة  . إنه ال ميكن ألنصار اإلباحة أن جيمعوا بني النقيضني    "وقال السيد كوستا 
عنان النتشار وبائي، يف حني أن وجود سوق خاضعة لضوابط من شأنه أن خيلق سوقاً       للمخدرات أن يطلق ال

وينبغي  . واإلباحة ليست عصاً سحرية تقمع عصابات املافيا وتعاطي املخدرات يف آن واحد  . سوداء موازية
ا، أن تفعل  إذ ميكنها، بل وينبغي هل : أال تضطر اجملتمعات إىل االختيار بني محاية صحة الناس ومحاية أمنهم 

ولذلك، دعا السيد كوستا إىل ختصيص مزيد من املوارد للوقاية من املخدرات ولعالج  ". االثنني معاً
 .متعاطيها، وإىل اختاذ تدابري أشد ملكافحة اجلرائم املتصلة باملخدرات   

جيل كريليكوسكه        وقالت مديرة املكتب املعين بالسياسة الوطنية ملكافحة املخدرات بالواليات املتحدة، السيدة                             
وتقع على      .  ُيظهر أن املخدرات هي مشكلة متّس كل األمم                ٢٠٠٩التقرير العاملي عن املخدرات لعام               إن   "

أما على الصعيد الدويل فإن إدارة الرئيس              . عاتقنا مجيعاً مسؤولية التصدي لتعاطي املخدرات داخل جمتمعاتنا                   
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ني مجيع األشخاص الذين يصارعون من أجل التغلب             أوباما ملتزمة بتوسيع مبادرات خفض الطلب لضمان متك              
ولقد تعلَّمنا الكثري عن مرض         . على اإلدمان، خصوصاً يف البلدان النامية، من االنتفاع بربامج عالجية فّعالة                 

فباختاذ تدابري شاملة وفّعالة يف جمال إنفاذ القوانني والتوعية                    . اإلدمان على املخدرات ونعرف أن العالج ُمجد            
 ".ية والعالج، سوف ننجح يف احلد من تعاطي املخدرات غري املشروعة ومن عواقبه املدمرة                         والوقا

  
 كيفية حتسني مكافحة املخدرات    

 .يتضمن التقرير عدداً من التوصيات بشأن كيفية حتسني مكافحة املخدرات  

 حيتاج املخدرات من يتناول "فقد قال السيد كوستا . رٍضفأوالً، ينبغي معاملة تعاطي املخدرات على أنه مُ  
ومبا أن  . حصول اجلميع على العالج من املخدراتودعا إىل ". إىل مساعدة طبية، ال إىل العقاب اجلنائي 

األشخاص الذين يعانون مشاكل خطرية مرتبطة بتعاطي املخدرات هم الذين خيلقون اجلانب األكرب من          
 .تلك السوقالطلب عليها فإن عالج تلك املشاكل هو من أفضل السبل لتقليص 

فكما أن معظم الزراعة غري  ". ملأساة املدن اليت تعّم فيها الفوضى "وثانياً، دعا السيد كوستا إىل وضع حد    
املشروعة حتدث يف مناطق خارج نطاق السيطرة احلكومية، ُيباع اجلانب األكرب من املخدرات يف أحياء املدن     

 ومؤسسات تعليمية وخدمات  ووظائفن وجود مساكن إ"وقال السيد كوستا . اليت اهنار فيها النظام العام
 ".عمومية ومرافق تروجيية ميكن أن جيعل اجملتمعات احمللية أقل عرضة للمخدرات واإلجرام 

فالصكوك الدولية    . االتفاقات الدولية املتعلقة مبكافحة اجلرمية املنظمة              ذ وثالثا، جيب على احلكومات أن ُتنفّ           
ومن مث، فإن       . " األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة والفساد، ال جيري استعماهلا                     ملكافحة اإلجرام، مثل اتفاقييت         

وأضاف قائالً، على وجه       . ، هذا ما قاله مدير املكتب       "دوالً كثرية جداً تواجه مشاكل إجرام من صنعها هي            
 ". تفي بالغرض     إن الصكوك املوجودة حالياً ملكافحة غسل األموال وجرائم الفضاء احلاسويب ال                    "اخلصوص،   

وشّجع أجهزة الشرطة على التركيز على عدد صغري من  . زيادة الكفاءة يف إنفاذ القوانني ورابعاً، دعا إىل  
 على أعداد كبرية من    التركيزاجملرمني البارزين الذين يرتكبون جرائم خطرية ويستخدمون العنف، بدالً من    

ة األشخاص املسجونني بسبب تعاطي املخدرات إىل  ففي بعض البلدان تبلغ نسب. مرتكيب اجلرائم البسيطة
إن هذا تبديد للنقود من جانب الشرطة،   "وقال السيد كوستا . ١:٥املسجونني بسبب االجتار باملخدرات    

 ".عليكم أن تتعقّبوا احليتان املفترسة، ال األمساك الصغرية  . وتضييع حلياة أولئك امللقى هبم يف السجن 

 ونوعية البيانات املتعلقة باملخدرات، استحدث املكتب هذه السنة نطاقات    وسعياً إىل حتسني شفافية 
وهذه النطاقات واسعة نسبياً فيما خيص كثرياً    . التقرير العاملي عن املخدرات  للتقديرات القطرية املستخدمة يف  

تاحة عنها أكثر     ، ألن املعلومات امل  )مثل املنشطات األمفيتامينية والقّنب   (من املناطق وبعض أنواع العقاقري  
فهذا سيوفّر صورة . إين أحث احلكومات على مجع مزيد من املعلومات"وقال السيد كوستا . حمدودية

 ".أوضح عن االجتاهات السائدة يف جمال املخدرات، ومن شأنه بالتايل أن حيسِّن مراقبة املخدرات  
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 . متاحة ملنتجي الربامج التلفزيةB-rollمثة أشرطة 
 . متاحة للصحفومثة صور ساكنة 

 متاحة يف املوقع الشبكي للمكتب ٢٠٠٩التقرير العاملي عن املخدرات وهناك معلومات إضافية عن 
org.UNODC.www  

، الرامية إىل إذكاء الوعي مبا متثله                     ٢٠٠٩احلملة العاملية على املخدرات لعام يتوىل املكتب قيادة           
وهتدف احلملة إىل حشد                . الشباب     ككل، وخصوصاً            اجملتمع    املخدرات غري املشروعة من حتد كبري أمام                       

وتشّجع احلملة الشباب على أن يضعوا                       . الدعم وحثّ الناس على مكافحة تعاطي املخدرات واالجتار هبا                                 
 .)drugs/org.unodc.www:/http(/صحتهم يف املقام األول وميتنعوا عن تناول املخدرات                            

  
 لالتصال

،   +)٤٣ ٦٩٩ ١٤٥٩ ٥٦٢٩: (ناطق الرمسي باسم املكتب، رقم اهلاتف                               ، ال   (Walter Kemp)السيد وولتر كيمب                
  walter.kemp@unodc.org: عنوان الربيد اإللكتروين           
 ،+)١ ٧٠٣ (٥٣٣ ٣٥٣٥: رقم اهلاتف، (Marshall Hoffmann)السيد مارشال هوفمان 

١ ٧٠٣ (٨٠١ ٨٦٠٢(+  
 +)١ ٧٨١ (٥٤٠ ٩٤٣٧،   +)١ ٧٠٣ (٥٣٣ ٣٥٣٥: رقم اهلاتف     ،  (Ben Harel)السيد بن هاريل            


