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 "ات ما زالت بعيدةتشجيع التقّدم حنو غاي"
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 "ت بعيدةتشجيع التقّدم حنو غايات ما زال"
 لدورة اجلمعية العامة ) ٢٠٠٣(عناصر الستعراض منتصف املدة 

 االستثنائية العشرين املخّصصة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية معاً

 
 

   السياق  -أوال  
، طالبت دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين املخّصصة ملواجهة                              ١٩٩٨يف عام       

بإحراز تقّدم كبري صوب خفض إنتاج املخدرات واالجتار هبا                                    مشكلة املخدرات العاملية معاً              
وهذه الورقة مسامهة            . وتعاطيها بصفة غري مشروعة على نطاق العامل يف غضون عشر سنوات                                          

، الذي طلب إجراؤه لبحث ما إن كان اجملتمع الدويل                          )٢٠٠٣(يف استعراض منتصف املدة             
 .سائرا يف املسار الصحيح لبلوغ هذه الغايات                     

 :كن وصف حالة املخدرات يف العامل كما يلي                     ومي  
  

  تعاطي املخدرات -١ 
ظهرت يف السنوات األخرية مؤّشرات تدلّ على إحراز تقّدم يف اجلهود الرامية إىل                                               

ويالزم هذه التطّورات املشّجعة إشارات حتذير يتوقّف                          . خفض تعاطي العقاقري غري املشروعة                
اخنفاض تعاطي          /فاستقرار   . ر وعلى املنطقة قيد النظر           جمال تركيزها النسيب على نوع العقا                   

أما استهالك        . اهلريوين والكوكايني يف بعض البلدان يعطي أمالً يف إمكان حتقيق إجنازات أكرب                                 
ويتزايد     . العقاقري االصطناعية فيصعب تكوين صورة عنه، ولكن اجتاهاته تدعو إىل القلق                                           

 ميتد من أوروبا الشرقية إىل مشايل احمليط                    وقد ظهر اجتاه خطري ذو صلة،               . استهالك القنب      
/ اهليف  (فريوس نقص املناعة البشرية                 /اهلادئ، أال وهو انتشار متالزمة نقص املناعة املكتسب                            

االيدز املروعة يف         /أما مشكلة اهليف       . بسبب تعاطي املخدرات عن طريق احلقن                    ) االيدز 
 .رات باحلقن       أفريقيا فليست مرتبطة هذا االرتباط الواضح بتعاطي املخد                          

  
  الزراعة واالنتاج -٢ 

وزراعة األفيون يف          . إن زراعة الكوكا يف اخنفاض مما خفّض كمية املنتج اجلهيز                              
اخنفاض أيضا، وهي تتحّول من منطقة إىل أخرى يف آسيا، ولكن احلجم االمجايل لالنتاج                                                     

االنتاج يف جنوب            وما زالت أفغانستان هي البلد املنتج الرئيسي، يف حني أن                               . يظل مستقرا     
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. وُينتج القنب يف مجيع القارات، ولكن يصعب حتديد مدى انتاجه                             . شرقي آسيا يف اخنفاض           
املنّشطات       (وال ُيعرف الكثري عن أماكن وكميات إنتاج العقاقري االصطناعية غري املشروعة                                          

 أمريكا     ، ولكن اإلنتاج آخذ يف االنتشار خارج املراكز التقليدية املوجودة يف                            )األمفيتامينية    
 .الشمالية وأوروبا وشرقي آسيا             

  
  االختالفات االقليمية -٣ 

فعقاقري التعاطي         . إن النمط واضح، وإن كان أقل حّدة مما كان عليه يف املاضي                                      
الرئيسية هي املواد األفيونية يف أوروبا وآسيا وأوقيانيا؛ والكوكايني يف القارة األمريكية                                       

نّشطات األمفيتامينية يف شرقي وجنوب شرقي آسيا، وإىل حّد                                  ؛ وامل  )وبقدر متزايد يف أوروبا          (
ويستهلك القنب يف مجيع األماكن، ولكن أخطر آثاره                              . أقل يف أمريكا الشمالية وأوروبا               

 .حتدث يف أفريقيا        

وتؤكّد هذه االجتاهات أنه، من أجل حتقيق أهداف الدورة االستثنائية العشرين، اليت                                               
زم أن هتدف السياسات إىل زيادة التدّخالت التعاونية إىل احلّد                                        ما زالت بعيدة املنال، يل            

حنو   (وقد أّدت املوارد املنفقة حاليا يف مجيع أحناء العامل على الوقاية وإنفاذ القوانني                                      . األقصى  
إىل احتواء عدد الوفيات املتصلة باملخدرات يف العامل عند مستوى بضع                                   )  بليون دوالر      ٥٠

ووفّرت اجلهود اجلماعية على البشرية آالم وتكاليف تعاطي                              . نة عشرات من األلوف يف الس           
.  بليون دوالر        ٥٠٠ مليون وفاة يف كل جيل، مع نفقات قدرها                            ٢٠التبغ، اليت تبلغ حاليا             

ومع ذلك ينبغي أن يكون املستوى األخالقي العايل الذي مت بلوغه بعد قرن من مكافحة                                      
 وهي    –يق أهداف اتفاقيات مراقبة املخدرات                     وحتق . املخدرات مصحوبا مبزيد من االجنازات                  

ضمان توافر العقاقري لألغراض الطبية مع احلّد من االجتار غري املشروع هبا، واستعماهلا يف غري                                             
 . أمر يتطلّب اليوم قدرا أكرب من الفهم واإلبداع واملرونة                      –األغراض الطبية         

 الطويلة يف التصّدي          اجلرمية   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات و                وقد أثبتت خربة          
 :يلي ملشكلة املخدرات غري املشروعة ما               

  
  سياسة مكافحة املخدرات ناجعة -١ 

قد ال تؤّدي هذه السياسة مفعوهلا بالسرعة والشمول اللذين نريدمها، ولكن توجد                                             
. ت أدلّة كافية على أن البلدان تستطيع، يف الظروف املالئمة، أن تسيطر على مشكلة املخدرا                                       

والواقع أن التغّيرات الدورية الطويلة األمد يف جمال التعاطي كانت مرآة الجتاهات سياسات                                        
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وتكون للسياسات أقصى فعالية إذا وازنت بني التدّخالت الرامية إىل                                        . مكافحة املخدرات       
 .خفض الطلب وتلك الرامية إىل خفض العرض، مبا فيها إنفاذ القوانني والتعاون القضائي                                         

  
  ض الطلب ناجعخف -٢ 

وعلى الرغم من أن فرادى البلدان مارسته منذ فترة فإن                         . ولكنه حيتاج إىل وقت           
والواقع أن املعايري الدولية مل توضع إال بصدور                      . التعاون الدويل يف هذا اجملال ما زال يف املهد                  

  االعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات، الذي اعتمد قبل مخس                                              
ومع ذلك توجد بالفعل جمموعة كبرية من األدلة على                        . سنوات يف الدورة االستثنائية العشرين              

جناعة الوقاية والعالج وإعادة التأهيل، وفوق كل شيء على قلّة تكلفتها البديلة مقارنة                                              
 .بتكلفة اإلنفاذ واحلظر         

  
  التنمية البديلة ناجعة -٣ 

خدرات ميكن أن تنجح إذا تصّدت                   توجد أدلة قوية على أن مكافحة عرض امل                     
ففي مجيع مناطق العامل               . بفعالية إلحدى مشاكلها األساسية، أال وهي فقر صغار الفالحني                                   

اليت تزرع األفيون والكوكا، حتّول الفالحون إىل سبل املعيشة املشروعة عندما أصبحت                                            
أن األرباح السريعة           املكافأة لديهم متوافقة مع قانون اقتصادي أساسي، هو                          /معادلة املخاطرة       

هلذا يلزم اختاذ تدابري إنفاذية إلقناع الفالحني بعدم إنتاج                               . ال تتحقّق إال مبخاطرة عالية                
ويتمثّل التحّدي األطول أجالً يف زيادة                        . املخدرات من أجل عرقلة االجتار غري املشروع                        

نطاق أوسع مما         تدّخالت التنمية البديلة لتشمل مجيع مناطق إنتاج األفيون والكوكا، وعلى                                  
ويتطلّب ذلك إرادة سياسية من احلكومات وموارد من الوكاالت                                      . كانت عليه حىت اآلن            

 .االمنائية واملؤسسات املالية املتعّددة األطراف                   
  

  التعاون الدويل ناجع -٤ 
عندما تسيطر فرادى البلدان على الزراعة غري املشروعة أو ختفّض استهالك خمّدر                                            

وهذا     .  تنـزح زراعته إىل مكان آخر يكون فيه حكم القانون ضعيفا                                 معّين غري مشروع،        
النـزوح، وال سيما نـزوح االنتاج، حيول دون حتّول النجاح الذي حيرز يف بعض البلدان إىل                                       

وال تنجح مكافحة املخدرات على الصعيد العاملي إال إذا                         . مكاسب صافية على الصعيد العاملي              
واتفاقيات مراقبة املخدرات الثالث                .  املشترك للقانون الدويل          عملت مجيع البلدان ضمن اإلطار               
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توفر هذا اإلطار يف حني أن الغايات وخطط العمل اليت اعتمدهتا الدورة االستثنائية العشرون                                              
 .تستكمله    

، من     ٢٠٠٣وقد عاىن إعداد هذا التقرير، ألغراض استعراض منتصف املدة لعام                                 
أوجه القصور املعروفة جيدا يف عدم اتساق نوعية وكمية                            ويتمثّل أحد        . عدم كفاية البيانات          

اإلحصائيات املتعلقة باملخدرات، وال سيما املعلومات الوبائية، ألن الكثري من املعلومات غري                                                
وكان من اإلجنازات            . موجود أو غري قابل للمقارنة، وألن من الصعب رصد االجتاهات                                    

 التسليم باحلاجة إىل جمهود عاملي                  ١٩٩٨عام  األخرى لعملية الدورة االستثنائية العشرين ل                  
لرصد مشكلة املخدرات غري املشروعة ومجع وتنظيم املعلومات عنها من أجل تكوين صورة                                         

واحلكومات مدعّوة إىل املضي يف بذل هذه اجلهود من أجل                               . أدق عن املشكلة يف املستقبل             
 .مواصلة جتميع ما حتتاج إليه من املعطيات لصنع السياسات                             

   
   تقّدم مشّجع -ثانيا  

أظهرت األسواق غري املشروعة الرئيسية للمخدرات، يف السنوات األخرية صورة                                       
غري متناسقة جتمع بني تقّدم مشّجع ومؤّشرات مقلقة، وذلك حبسب املخّدر واملنطقة قيد                                          

 املزيد     وعموما، يعطي تطّور أسواق اهلريوين والكوكايني العاملية أمال يف إمكانية حتقيق                                      . النظر 
والصورة مشّوشة فيما يتعلق بالعقاقري االصطناعية، وسلبية إىل حد ما فيما                                          . من االجنازات      
 .يتعلق بالقّنب      

  
  اهلريوين   -ألف  

 مليون شخص يف           ١٣يقّدر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن حنو                              
وعلى الرغم من قلّة األدلة على                 . ات  العامل كانوا يتعاطون األفيون واهلريوين يف أواخر التسعين                         

حدوث تغّير كبري يف هذا الرقم منذ ذلك احلني فإن الفجوات املوجودة يف البيانات ال متكّننا                                                   
من أن نرصد رصدا دقيقا التغّيرات اجلارية يف الطلب العاملي على األفيون واهلريوين غري                                          

هلريوين العاملية بأهنا تشهد               فاالنطباع الذي تعطيه سوق ا              . املشروعني من سنة إىل سنة             
استقرارا نسبيا منذ أواخر التسعينات انطباع ميكن، عند النظرة األوىل، دعمه بتقييــم حالة                                               

 طن من األفيون           ٤ ٤٠٠ أُنتج حنو       ١٩٩٨ففي عام      . العرض اليت منلك بيانــات أفضل عنها                     
 .ات  ، بعد أربع سنو        ٢٠٠٢غري املشروع وأُنتجت نفس الكمية تقريبا يف عام                         
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فعلى الصعيد       . ويف ظل هذا االستقرار يف اإلنتاج، حدثت تغّيرات جغرافية كربى                                      
 يف املائة،       ٢٥العاملي، اخنفضت مساحة األراضي املزروعة باألفيون غري املشروع بنسبة                                        

وُسّجل      . ومتكّنت ميامنار ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية من خفض املساحة بنسبة أكرب                                       
اإلنتاج يف أفغانستان، اليت أّدى ارتفاع انتاجية حقوهلا إىل إبقاء مستوى                                      ازدياد كبري يف        

 .اإلنتاج العاملي مستقّرا بصفة عامة               

وتؤّدي التحّوالت اإلقليمية يف اإلنتاج واالجتار إىل تغّير أمناط تعاطي اهلريوين يف                                               
حيدث يف عدد من            فهناك بعض أوجه التحّسن يف أوروبا الغربية تناقض التدهور الذي                               . العامل 

يف جنوب غريب آسيا، وآسيا الوسطى،                      (البلدان الواقعة على طرق هتريب اهلريوين األفغاين                     
 ).واالحتاد الروسي، وأوروبا الشرقية            

إن توقّعات املستقبل يف جمال تعاطي اهلريوين تسمح بتفاؤل حمدود يف حال ما إذا                                              
سيا على احلفاظ على الزخم احلايل                     وإذا أُعني جنوب شرقي آ                . عملت احلكومات معا وبعزم              

ومن شأن هذا         .  إىل مصدر ثانوي لألفيون             ٢٠٠٨فيمكن جدا أن يتحّول حبلول عام                  
 . سنة   ١٠٠االخنفاض الضخم أن يغلق فصالً يف تاريخ مكافحة املخدرات دام                               

فقبل ربع قرن مل يكن ُينتج يف ذلك البلد أي أفيون                                . والتحّدي هائل يف أفغانستان                 
االقتصادية لإلنتاج الواسع النطاق لألفيون                      -والواقع أن اجلذور التارخيية واالجتماعية                 . تقريبا   

وعلى    . يف أفغانستان ليست عميقة عمقا حيول دون اجتثاثها يف حدود إطار زمين واقعي                                            
الرغم من أن القضاء على األفيون سيكون صعبا فإن خريطة الطريق واضحة، إذ جيب أن                                          

 أفغانستان يف االستقرار السياسي واألمن الداخلي واالنتعاش                           تتمثّل معامل الطريق يف          
وإىل جانب الدعم املباشر إلعادة اإلعمار االقتصادي، تلزم تدّخالت حفّازة من                                            . االقتصادي     

أجل ختفيض احلافز االقتصادي الذي يؤّدي إىل انتشار زراعة خشخاش األفيون يف أفضل                                                    
اليت كان البلد يشتهر              ) املشروعة   (اصيل التقليدية          األراضي الزراعية يف البلد، على حساب احمل                    

 .هبا يف ما مضى        

ويف آسيا الوسطى واالحتاد الروسي وأوروبا الشرقية ودول البلطيق، حيث تتنامى                                       
سوق اهلريوين األفغاين، يهّدد تعاطي املخدرات باحلقن بإحداث كارثة يف جمال الصحة العامة                                              

وجيب أن توازن           . متعاطي اهلريوين الضّيقة إىل عامة السكان                    االيدز من دائرة         /إذا انتشر اهليف       
التدّخالت على مستوى إنفاذ القوانني الرامية إىل وقف جتارة اهلريوين، بالوقاية والعالج بغية                                         
احلفاظ على االجتاه اهلابط ملستويات التعاطي يف أوروبا الغربية، فضال عن وقف االنتشار                                         

 .وى عن طريق الدم         الوبائي احملتمل لإلصابة بالعد            
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وخالصة القول إن هناك ما يدعو لتفاؤل حمدود إذا استطاع اجملتمع الدويل أن                                           
 :يضطلع مبا يلي       

 خفض إنتاج األفيون يف أفغانستان؛                   •  
 احلفاظ على استمرار اخنفاض اإلنتاج يف جنوب شرقي آسيا؛                               •  

يف أوروبا الشرقية   ) االيدز املرتبط به  /واهليف(احلـّد مـن تزايد تعاطي اهلريوين         • 
 .واالحتاد الروسي وآسيا الوسطى

  
  الكوكايني     -باء  

تشري سجالت املستشفيات دائما إىل أن تعاطي اهلريوين يسّبب أفدح العواقب                                            
فهل حترز احلكومات حاليا تقّدما يف مكافحة                       . الصحية؛ ويأيت الكوكايني يف املرتبة الثانية                  

 نعم، ولكن حبذر، ال سيما فيما خيص مكافحة                          عرض الكوكايني وطلبه؟ واجلواب هو                   
 .العرض  

ومن بني بلدان املنطقة اآلندية الثالثة اليت تعرض الكوكايني، أصبحت بوليفيا اآلن                                           
مصدرا يكاد يكون هامشيا، وحقّقت بريو اخنفاضا يف الزراعة مبا يقرب من ثلثي املساحة                                                 

الرغم من أن البلدين كليهما             وعلى    . ١٩٩٥اليت كانت مزروعة بالكوكا فيها يف عام                   
يواجهان صعوبات يف تعزيز اخنفاض الزراعة غري املشروعة والقضاء على ما تبقّى منها فإهنما،                                                  

 .على العموم، يسامهان اآلن بأقل من ُخمس كميات الكوكايني املنتجة يف العامل                                       

اعة احمللية     والتحّدي الرئيسي هو كولومبيا اليت ازداد فيها إنتاج الكوكايني من الزر                             
ومنذئذ أصبح ذلك البلد مصدر                   . ١٩٩٩ وعام     ١٩٩٣بنسبة مخسة أضعاف تقريبا بني عام                          

وُعلم مؤّخرا أن         . ما يقرب من ثالثة أرباع كميات الكوكايني غري املشروع يف العامل                                     
، للسنة الثانية على التوايل وعلى عكس االجتاه الذي كان                                  ٢٠٠٢كولومبيا حقّقت يف عام               

مثاين سنوات، اخنفاضا رئيسيا يف زراعة الكوكا، اليت اخنفضت بنسبة مدهشة                                         سائدا ملدة      
، وهو اخنفاض ميكن أن يستبعد من السوق كميات من                            ٢٠٠٠ يف املائة منذ عام          ٣٧قدرها    

 .الكوكايني تبلغ قيمتها باليني الدوالرات                   

و أن    حيث يبد     . وتتوفّر شواهد إجيابية أيضا يف الطرف اآلخر من سلسلة املخدرات                               
أما يف الواليات املتحدة األمريكية، وهي أكرب سوق                            . التعاطي مستقر يف أمريكا اجلنوبية                 

للكوكايني يف العامل، فتشري االستقصاءات اليت أُجريت مؤّخرا بني الطالب إىل أن عدد                                              
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 يف   ٦٠ وأقل بنسبة        ١٩٩٨ يف املائة عّما كان عليه يف عام                    ١٥املتعاطني أصبح أقل بنسبة                
 .١٩٨٥ّما كان عليه يف عام              املائة ع   

فعلى الرغم من أن            . بيد أن هناك، كما يف حالة اهلريوين، دالئل على انتقال السوق                                       
ناك ازدياد يف هتريب الكوكايني إىل                       ه  ،  القارة األمريكية      معظم االجتار بالكوكايني يتم يف                 

ني يف العامل بني         وتضاعفت تقريبا حصة أوروبا الغربية من مضبوطات الكوكاي                                . أوروبا الغربية     
 يف املائة خالل تلك              ١٥ يف املائة إىل أكثر من              ٨، حيث ارتفعت من             ٢٠٠١ و ١٩٩٨عامي    
وأبلغ معظم بلدان أوروبا الغربية               . وتشري املعلومات عن االستهالك إىل نفس االجتاه                     . الفترة 

 .٢٠٠٢، وبعضها يف عام           ٢٠٠١عن ازدياد يف تعاطي الكوكايني يف عام                       

. بلدان أمريكا الوسطى وجزر الكاريبـي متباينة، ومتدهورة عموما                              واألوضاع يف          
وتتزايد أيضا الظواهر ذات الصلة، أي اجلرمية                           . فالتعاطي يف ازدياد وناتج جزئيا عن االجتار                          

وغسل األموال وإزاحة األنشطة املشروعة، حيث تقع هذه البلدان بني منطقيت اإلنتاج                                           
 .واالستهالك الرئيسيتني          

لقول إن هناك ما يدعو اىل االعتقاد بأنه ميكن أن يتحقّق احنسار دائم يف                                            وخالصة ا      
أسواق الكوكايني يف العامل يف غضون السنوات اخلمس القادمة إذا تضافرت اجلهود الدولية                                         

 :من أجل ما يلي        
 احتواء انتشار تعاطي الكوكايني يف أوروبا واالحتاد الروسي؛ • 
 ّجل يف الواليات املتحدة األمريكية؛إدامة اخنفاض التعاطي الذي ُس • 
مسـاعدة بلـدان أمـريكا الوسـطى والكاريبـي على مكافحة طوفان املخدرات               • 

 غري املشروعة واألموال املتأّتية من اجلرمية الذي جيلبه االجتار باملخدرات؛
زيـادة خفـض زراعـة الكوكـا يف الـبلدان اآلنديـة بتقدمي املزيد من املساعدات                  • 

 .التنمية البديلةاخلاصة ب
  

  القّنب   -جيم   
ما زال القّنب ميثّل املخّدر غري املشروع الذي ُينتج ويّتجر به وُيستهلك على أوسع                                          

نطاق حبيث ترى أجهزة مراقبة املخدرات أن تطّور أسواق القّنب الدولية ال يبعث على                                          
 .التفاؤل  
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ة املعين باملخدرات          بدأ مكتب األمم املتحد         (وألن نظم الرصد يف حكم املعدومة                  
. ، فانه ال توجد تقديرات لإلنتاج يعّول عليها                      )واجلرمية لتّوه أول مشروع له يف هذا الصدد                   

غري أن االجتاهات الصاعدة للمضبوطات وشواهد ازدياد االستهالك توحي بأن االنتاج يتزايد                                                       
 .أيضا  

أفريقيا اليت ال يزال            وقد أُبلغ عن ازدياد التعاطي يف مجيع املناطق تقريبا، مبا فيها                                        
وأشار حنو ثلثي البلدان، اليت أرسلت                 . القّنب هو العقار الذي يتعاطى على أوسع نطاق فيها                     

  ٨٦ البالغ عددها         ٢٠٠٢تقارير إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف عام                               
 يف    ٤٠يادة بنسبة         ز (بلدا، إىل ارتفاع مستويات التعاطي، مما يتوافق مع ازدياد املضبوطات                                       

 ).١٩٩٨املائة عن مضبوطات عام                

فبيانات املضبوطات تشري إىل                 . ويلزم التمييز بني راتنج القّنب وعشب القّنب                     
ثالثة أرباع جمموع            (استقرار نسيب يف االجتار بالراتنج، الذي ُيضبط أساسا يف أوروبا الغربية                                        

االزدياد املشار اليه أعاله،               وكانت مضبوطات عشب القّنب هي السبب يف                           ). املضبوطات     
وحدث     .  يف القارة األمريكية        ٢٠٠١ يف املائة من املضبوطات يف عام                   ٦٠وأبلغ عن نسبة          

ربع جمموع املضبوطات، مقارنة بُعشرها يف الفترة                            (أكرب ازدياد يف املضبوطات يف أفريقيا                      
ياد جهود        ، وذلك نتيجة حتالف عاملني مها الزراعة الواسعة النطاق وازد                          )١٩٩٩-١٩٩٨

 .إنفاذ القوانني     

 وهي مؤّشر للجهود اليت تبذهلا            –وأخريا، يبدو أن مضبوطات نباتات القنب                       
اخنفاض، األمر الذي قد يدلّ على أن بعض احلكومات                            يف   – احلكومات إلبادة حقول القّنب              

 .تويل أمهية أقل للقضاء على نباتات القّنب                      

ات املتحدة، مثال، اخنفض تعاطي القّنب                      ففي الوالي   . وهناك أيضا اجتاهات إجيابية                   
 بني طالب املدارس الثانوية، وكان أقلّ بنسبة تقرب                          ٢٠٠٢يف عام     ) معّدل التفّشي للسنة       (

 يف املائة تقريبا مما كان عليه يف                      ٣٠ وبنسبة      ١٩٩٧ يف املائة مما كان عليه يف عام                    ١٠من   
 .أواخر السبعينات       

فالبيانات شحيحة             . يما واضحا     ويصعب تقييم مستقبل مشكلة القنب تقي                  
والنهوج اليت يّتبعها بعض البلدان توسيع الفجوة بني نص اتفاقيات                                  . والسياسات متباينة          

مراقبة املخدرات وروحها، وتطرح مسائل سياساتية سنتناوهلا يف أجزاء الحقة من هذا                                                    
ا من السياسات           وقد أبدت بعض البلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا، تكرارا قلقه                                  . التقرير  
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املّتبعة مؤّخرا يف بعض البلدان املتقّدمة النمو بشأن القّنب واليت حتبط جهودها يف جمال                                           
 .مكافحة املخدرات       

وخالصة القول إن مشكلة القّنب تطرح مسائل سياساتية يلزم أن يعاجلها اجملتمع                                                  
 :الدويل، لألسباب التالية          

ُينــتج وُيــتجر بــه وُيســتهلك عــلى  أن القّنــب هــو العقــار غــري املشــروع الــذي   • 
 أوسع نطاق؛

 يبدو أن اإلنتاج والتعاطي كالمها يف ازدياد؛ • 
الـــيت اختذهتـــا بعـــض   ) ســـواء اإلداريـــة أو التشـــريعية  (أّدت بعـــض الـــتدابري   • 

 احلكومات إىل ازدياد حّدة املناقشة اجلارية حول السياسات؛
، إىل إنفـــاق مواردهـــا اضــطرت بلـــدان نامـــية عديـــدة، وال ســيما يف أفريقـــيا   • 

 .الشحيحة على احتواء عواقب تلك التدابري
  

  املنّشطات األمفيتامينية            -دال  
املنّشطات األمفيتامينية هي عقاقري اصطناعية حتتوي على مواد األمفيتامني                                     

وخالفا للمخدرات النباتية                . وامليتامفيتامني واإلكستاسي، اليت توجد بينها عالقة كيميائية                              
ية، يبدأ إنتاج املخدرات األمفيتامينية مبواد كيميائية يسهل احلصول عليها، وحيدث يف                                               التقليد 

ويؤّدي هذا إىل صعوبة بالغة يف إجراء تقييم ملكان ومدى وتطّور                                 . خمتربات يسهل إخفاؤها            
 .إنتاج تلك العقاقري غري املشروعة               

ير عن التعاطي،          وتشري حاالت ضبط املختربات واملنتجات النهائية، وكذلك التقار                                   
وقد كُشف وأُزيل يف السنوات األخرية                  . إىل أن توّسع سوق املنّشطات األمفيتامينية مستمر                       

القليلة عدد من املختربات يف العامل يزيد على أي عدد كُشف وأُزيل يف املاضي، وخصوصا                                             
، ويأيت جزء        ولكن سوق املنّشطات األمفيتامينية يف تغّير أيضا                        . يف الواليات املتحدة األمريكية            

من ذلك التغيري رّدا على اجلهود اليت تبذهلا أجهزة مكافحة املخدرات للتصّدي للمشكلة،                                       
 .ويأيت جزء آخر نتيجة لديناميات أمناط التعاطي                        

ففي السنوات األخرية انتشر االجتار بامليتامفيتامني، الذي يشكّل معظم االجتار                                      
غري أن املضبوطات             . يف شرقي آسيا وجنوب شرقيها                  باملنّشطات األمفيتامينية، انتشارا واضحا                       

وهو أحد      (، رمبا نتيجة لتحّسن الضوابط املفروضة على اإليفيدرين                          ٢٠٠١اخنفضت منذ عام         
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، ونتيجة إلحراز أول جناح يف خفض إنتاج امليتامفيتامني غري املشروع يف                                      )السالئف الرئيسية       
 .الصني  

 من جمموع البلدان اليت ترسل إىل                   يف املائة   ٩٠ شهد ما يناهز          ٢٠٠٠ويف عام       
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية تقارير عن اجتاهات تعاطي امليتامفيتامني،                                           

وأبلغت     .  يف املائة    ٥٢ اخنفضت تلك النسبة إىل              ٢٠٠١ويف عام      . ازديادا يف تلك االجتاهات             
ار يف التعاطي يف عام               اليابان، وهي من أكثر األسواق رحبية يف شرقي آسيا، عن استقر                                   

وخالفا لذلك ضبطت تايلند، املتأثّرة باالسترياد الواسع                                 . ، بعد سنوات من االزدياد               ٢٠٠١
 .٢٠٠١النطاق من جارهتا ميامنار، أكرب كمية من امليتامفتيامني يف العامل يف عام                                       

. وعة  وما تزال أوروبا املركز الرئيسي إلنتاج األمفيتامني واالجتار به بصفة غري مشر                                      
، وأظهرت اجتاها            ١٩٩٨وقد وصلت املضبوطات يف أوروبا الغربية إىل ذروهتا حوايل عام                                   

ولعل ذلك يشري           . هابطا منذئذ، ولكن اإلنتاج واالجتار واصال ازديادمها يف أوروبا الشرقية                                    
  ويف  . إىل انتقال إنتاج األمفيتامني إىل أوروبا الشرقية، ورمبا اخنفاض الطلب يف أوروبا الغربية                                        

،   ٢٠٠٠حني أن نصف جمموع بلدان أوروبا الغربية أبلغت عن ازدياد يف التعاطي يف عام                                               
 .٢٠٠١ يف املائة يف عام          ٣٣اخنفضت تلك النسبة إىل              

وازداد االجتار باإلكستاسي ازديادا كبريا طيلة التسعينات يف جنوب شرقي آسيا                                                
بيد أن      . ارة األمريكية      وجنويب آسيا والشرقني األدىن واألوسط، وبوجه خاص يف الق                             

.  خاصة يف أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية                  ٢٠٠١مضبوطات اإلكستاسي اخنفضت يف عام                     
 يف املائة من جمموع          ٨٠ويف منتصف التسعينات بلّغت بلدان أوروبا الغربية عن حنو                           

. ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ يف املائة يف عامي         ٥٠مضبوطات اإلكستاسي، واخنفضت تلك النسبة إىل                         
طأ ازدياد االستهالك يف أوروبا الغربية، واخنفض معّدل التعاطي، ألول مرة منذ سنوات،                                                ويتبا  

غري أن تعاطي اإلكستاسي يتزايد يف آسيا، وإىل حّد أقل يف                                       . يف الواليات املتحدة األمريكية              
 .أفريقيا، فيما يبدو        

يا واختاذ      إن التقّدم يف معاجلة مشكلة املنّشطات األمفيتامينية يتطلب التزاما قو                              
فالبيانات        . أوال وقبل كل شيء، حنتاج إىل املزيد من البيانات واملعلومات                             . خطوات عديدة       

ويقوم    . عن صنع املنّشطات األمفيتامينية واالجتار هبا وتعاطيها ما زالت مليئة بالفجوات                                    
ديد   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية اآلن بتجميع بيانات استقصاء عاملي لتح                                         

ومراقبة السالئف إىل جانب التدابري الرامية إىل منع                       . االجتاهات اليت يلزم توجيه اجلهود اليها                
ويلزم، على         . التسريب من التجارة املشروعة، هي أداة فّعالة ملكافحة املنّشطات األمفيتامينية                                       
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  وجه اخلصوص، أن توّسع احلكومات نطاق براجمها اخلاصة خبفض الطلب على املنّشطات                                               
 .األمفيتامينية، وإال فلن ينخفض عرض تلك املنّشطات أبدا                             

وخالصة القول إن التصدي ملشكلة املنّشطات األمفيتامينية، يستلزم بذل جهود                                           
 :منّسقة من أجل ما يلي          

سـّد الـثغرات املوجـودة يف البيانات عن إنتاج املنّشطات األمفيتامينية واالجتار              • 
 هبا وتعاطيها؛

 ف مراقبة السالئف؛توسيع وتكثي • 
تعزيـز الـتدابري الرامـية إىل خفض الطلب على املنّشطات األمفيتامينية وحتسني              • 

 العالج من تعاطيها يف مجيع أحناء العامل؛
 طمع املّتجرين بالعقاقري    ّاحلـيلولة، يف آسـيا على وجه اخلصوص، دون أن حيل           • 

اعتـــباره احملـــّرك االصـــطناعية حمـــل فقـــر الفالحـــني الذيـــن يـــزرعون األفـــيون ب
 .الرئيسي لألنشطة غري املشروعة يف املنطقة

   
   حنو غايات ما زالت بعيدة   -ثالثا  

 لتقييم الوضع،         ٢٠٠٣ُعقد اجلزء الوزاري من دورة جلنة املخدرات يف ربيع عام                               
بعد مخس سنوات من انعقاد دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين املخصصة ملكافحة                                            

ولذلك فمن املهم النظر إىل               ). الدورة االستثنائية العشرين            (خدرات العاملية معا           مشكلة امل   
 .الوراء قبل استشراف املستقبل، والتعّرف على اإلجنازات السياساتية اليت أحرزت حىت اآلن                                          

  
  الصكوك    -ألف  

من الواضح اآلن بعد تأّمل األحداث الالحقة، أن الدورة االستثنائية العشرين                                    
، جتسدت املعايري           فأوال  . إىل جانب خمتلف خطط العمل اليت اعتمدت، عّدة أهداف                              حقّقت     

املقبولة دوليا خلفض الطلب على املخدرات غري املشروعة يف اإلعالن اخلاص باملبادئ                                           
وكان ذلك ميثّل فجوة يف نظام املراقبة الدولية                     . التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات               

اقيات أساسا، وعمدا، على مراقبة العرض، وتركت الطلب                              فقد ركّزت، االتف        . للمخدرات    
مل يصبح أمرا واقعيا إال بعد انعقاد                     " النهج املتوازن      "غري أن      . لالختصاص القضائي احمللي            

وإنطالقا من هذه اخللفية، وضع مكتب األمم                    . الدورة االستثنائية العشرين وصدور إعالهنا                   
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 الرئيسية،       أولوياته العملياتية        إحدى    ٢٠٠٢ية عام     املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف هنا                
،   "حتقيق التوازن يف عملياته بني اعتبارات خفض العرض واعتبارات خفض الطلب                                           : "وهي 

 .مع تركيز جديد على الوقاية والدعوة والعالج                  

، ركّزت الدورة االستثنائية العشرون تركيزا جديدا على استحداث أدوات                                          ثانيا    
 املخدرات، حبيث تتوفّر قاعدة من البيانات واملعلومات يعّول عليها                                   لقياس تطّور مشكلة         
وهناك افتقار يثري الدهشة للبيانات السليمة القابلة للمقارنة عن إنتاج                                       . لتقييم تأثري السياسات           

وقد جعلت اإلعالنات وخطط العمل                       . املخدرات واالجتار هبا وتعاطيها بصفة غري مشروعة                           
ثنائية، بأهدافها ومعايريها وقيودها الزمنية، من الالزم توحيد                               الصادرة عن الدورة االست           

إن وجود جمموعة           . البيانات املتعلقة باملخدرات، ومواءمة املؤشرات، وحتسني معايري اإلبالغ                                   
بيانات عاملية ذات نوعية أفضل، ميكن أن تقاس هبا التغّيرات واالجتاهات عرب الزمن، سيوفّر                                                  

 الالزمة لصوغ سياسات املخدرات، وال سّيما يف االنطالق حنو                               قاعدة البيانات واملعلومات          
 .٢٠٠٨عام   

 طالبت الدورة االستثنائية العشرون احلكومات، واألمم املتحدة، بضمان إجراء                                        ثالثا،     
ويتيح التركيز على املمارسات الفضلى، أي                       . تقييم موضوعي للسياسات والربامج واملشاريع                     

ما هو غري ناجع، حماكاة السياسات الناجعة ووقف السياسات                                 على التمييز بني ما هو ناجع و               
 .غري الناجعة     

  
  الوضع السياسايت        -باء  

بينما ترّسخ التزام احلكومات مبكافحة املخدرات واجتاز اختبار الزمن، تغّير املشهد                                          
  ويشارك الرأي العام واجملتمع املدين اآلن مشاركة                    . الذي ُتصنع يف إطاره سياسات املخدرات                    

وينبغي ذكر مخس من السمات الرئيسية للمشهد السياسايت                                . متزايدة يف تشكيل السياسات               
 .على األقل    

، أصبح الرأي العام العاملي أكثر إدراكا ملخاطر وعواقب تعاطي املخدرات                                   أوال   
وأكثر اخنراطا يف تقييمها، وهو حيثّ احلكومات على وضع االجتار باملخدرات وأنواع                                           

والواقع أن العديد من          . اري املرتبطة به يف مقدمة جداول أعمال السياسات                           السلوك غري احلض       
وكما وثّق يف         . استطالعات الرأي أشارت إىل وجود صلة بني املخدرات واجلرمية واإلرهاب                                      

ورقات هذا االجتماع ساعد ذلك احلكومات على اختاذ قرارات تؤّيد اختاذ مزيد من                                                
.  مع خفض االجتار به خفضا شديدا                –الج منه     اإلجراءات خلفض تعاطي املخدرات والع                
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ووضع املكتب املعين املخدرات واجلرمية ذلك نصب عينيه عندما صاغ مؤّخرا أولوية أخرى                                                  
 ".اّتباع هنج متكامل إزاء مسائل املخدرات واجلرمية                        " الرئيسية، وهي         أولوياته العملياتية        من  

حيانا تناقض حمزن جدا بال شك،                        يف التناقـض الناشئ، وهو أ                الثانية  وتتمثّل السمة          
معارضة الرأي العام، يف غالبيته الساحقة، ألي حماولة للتقليل من شأن حّدة مشكلة                                      ‘ ١‘: بني  

. انتشار ثقافة متساهلة يف بعض البلدان تؤّيد احلق يف تعاطي املخدرات                                        ‘ ٢‘املخدرات؛ و     
 اجلمهور واملؤسسات          ويبدو هذا التساهل جتاه تدمري الذات مناقضا للجهود اليت يبذهلا                            

والواقع أن جمال الصحة العامة شهد مؤّخرا حدثا                       . للترويج لالمتناع عن تعاطي النيكوتني                  
تارخييا عندما أكملت البلدان مفاوضاهتا املتعلقة باالتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية                                          

. طي التبغ   بشأن مكافحة التبغ، اليت هتدف إىل خفض األمراض والوفيات املتصلة بتعا                                  
والدعوات اليت تصدر من حني إىل آخر إلعادة النظر يف تشريعات مراقبة املخدرات احلالية                                              

ال تتفق إطالقا مع هدف الدول األعضاء املعلن املتمثّل يف محاية األجيال احلالية                                       ) أي ختفيفها    (
وعندما      . شروعة    الذي هو يف حّد ذاته مادة م               –واملقبلة من العواقب املدّمرة إلدمان النيكوتني                    

انتشر تعاطي التبغ، قبل قرون مضت، مل يكن هذا النوع من توافق اآلراء الدويل، الذي                                              
وبعد عشرات املاليني             . نتجت عنه معاهدات مراقبة املخدرات يف القرن العشرين، متصّورا                                  

 .من الوفّيات، ال يزال اجملتمع يأسف على عدم وجود ضوابط على التبغ                                  

 سواء على مستوى الطلب أو                 –د فعالية تدابري مراقبة املخدرات                 ، جيب أن ترص           ثالثا    
 وأن تظل خاضعة لتقييم مستمر، مع توقّع الرأي العام، وهو حمق يف ذلك،                                 –مستوى العرض      

عزم الدول األعضاء الثابت على التغلّب على مشكلة املخدرات                               "حتقيق نتائج تّتسق مع              
). ١٩٩٨الدورة االستثنائية العشرون،             " (ة العاملية من خالل استراتيجيات حملية ودولي                  

واجلمهور ال ينتظر فقط إحداث حتّسن على اجلبهة الداخلية، بل ميعن النظر أيضا يف اآلثار                                                     
وعلى سبيل املثال، جتد البلدان اليت تنتج فيها املواد اخلام                              . الدولية للسياسات احمللية          

جتار والتعاطي احملليني، أن               للمخدرات غري املشروعة، واليت حتارب هي أيضا خطر اال                             
جهودها الرامية إىل خفض العرض حتبط بتعاطي املخدرات املتواصل يف اخلارج، وبالدعوات                                           

وحيتاج الرأي العام العاملي إىل أن ُيطمأن                   . إىل حترير التعاطي يف مناطق االستهالك الرئيسية                     
اذ القوانني، وهي كبرية جدا             بأن املوارد اليت تستثمر يف الوقاية والعالج، وبوجه خاص يف إنف                         

ولألسف، ال متلك مجيع احلكومات حىت اآلن                          . حبجمها احلايل، تؤّدي إىل نتائج متزايدة                    
 .األدوات املالئمة لتقييم التقّدم وقياس كفاءة التدخل                      

ميدان معركة لتبادل االهتامات، وأّدى إىل                        " خفض الضرر      "، أصبح مفهوم         رابعا   
عادة على أنه يتناول جانب الطلب                   " خفض الضرر      "ويفهم    . استمرار اخلوض يف نقاش عقيم              
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مبا يف ذلك        (فكل تدبري ملراقبة املخدرات            . والواقع هو أنه أوسع من ذلك بكثري             . من املشكلة   
يؤّدي إىل خفض للضرر،               ) التدابري اليت يرعاها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية                              

وعلى سبيل املثال فإن              . رات واالجتار هبا وتعاطيها           خبفض العواقب الضارة إلنتاج املخد             
 جبعلها متاحة لألغراض الطبية، أو حظر استخدامها                             –االتفاقيات اليت تنظّم عرض املخدرات                     

وإنفاذ القوانني الذي يؤّدي إىل إدانة                 .  هي وسائل خلفض الضرر            –ألغراض غري طبية           
 ومبادرات التنمية البديلة اليت تساعد                    .املّتجرين باملخدرات وسيلة خلفض الضرر على اجملتمع                           

املزارعني على التحّول إىل زراعة احملاصيل املشروعة هي تدابري خلفض الضرر؛ وهي ختفّض                                          
وقد تكون هناك آراء خمتلفة حول                   . أيضا الضرر البيئي الناجم عن زراعة الكوكا واألفيون                         

ري اليت ُتتخذ يف املراحل املختلفة من                  الوزن السياسايت النسبـي والدعم املقّدم من املوارد للتداب                       
بيد أن هذا النقاش ال ميكن أن يثرى إال إذا استبعد منه اجلانب                                    . سلسلة املخدرات       

وفيما يتعلق بالتوجيه، فإن اهليئة الدولية ملراقبة                         . اآليديولوجي وأُخذ باألدلّة التجريبية               
ض الضرر تتماشى مع            املخدرات هي اليت تبت يف مدى ما إن كانت تدابري معّينة خلف                            

 .االتفاقيات    

، يلزم السعي خبطى حثيثة إىل إعادة النظر يف االستخدامات الطبية املمكنة                                           وأخريا    
فال توجد أدلة علمية كافية لتربير إدخال القنب يف دساتري الصيدلة كدواء مسّجل،                                         . للقّنب  

أن األدوية املستخلصة من                 وإذا ثبت       . واآلثار البعيدة املدى للقّنب العضوي موثقة توثيقا جيدا                          
القنب مفيدة طبيا فمن الالزم أن ُتعامل كما ُتعامل مجيع األدوية األخرى، أي                                        
كمستحضرات صيدلية توصف لعالج أعراض حمّددة وفقا جلرعات ومعايري حمّددة حتديدا                                           

وال ينبغي أن يؤّدي اإلقرار باخلصائص الطبية ألي عقار نفساين إىل فتح باب خلفي                                               . سليما   
تعاطيه تعاطيا تروحييا، وإال النتهى اجملتمع إىل األسف على هذا التعاطي مثلما يأسف اآلن                                                ل

 .على إدمان التبغ       
  

  التحّديات املقبلة      -جيم   
أضفى ازدياد اهتمام احلكومات والرأي العام زمخا جديدا على السياسات، ولكن                                                

ليها باعتبارها التحّديات الرئيسية                    وميكن النظر إ      . ال تزال هناك عدة اجتاهات تثري قلقا خاصا                       
 :املقبلة 

يزداد معّدل تفشي تعاطي املخدرات يف بعض املناطق، رغم اخنفاضه يف                                    )أ(  
وإذا قلّ توافر عقار معّين من عقاقري التعاطي، يستعاض عنه بعقار آخر أو                                            . مناطق أخرى        
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وعواقبه الصحية         ويبدو على وجه اخلصوص أن تعاطي عقاقري متعّددة معا،                            . عقاقري أخرى      
 املقلقة، يف تزايد؛       

، مل تنخفض        )الطلب   (كاستجابة جتارية منطية لضغوط السوق املستمرة على                          )ب (  
. احملاصيل غري املشروعة، بل انتقلت ببساطة إىل أماكن أخرى                                     ) عرض   (دائما زارعة وإنتاج           

. فيها ضعيف      وانتقلت يف بعض األحيان داخل املناطق وعرب احلدود إىل مواقع حكم القانون                                  
على الدعم      ومل حتصل احلوافز االمنائية الرامية إىل تشجيع تنويع احملاصيل واألنشطة املشروعة                                   

وما زال النداء الذي توّجهه أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية إىل املؤسسات االمنائية                                       . الالزم 
 يف البلدان إىل األنشطة           ينبغي دعم انتقال اجملتمعات الريفية               : واملصارف املتعّددة األطراف قويا             

وقد وضع مكتب األمم املتحدة              . املشروعة عند توقّفها عن ممارسة األنشطة غري املشروعة                        
  أولوياته العملياتية        املعين باملخدرات واجلرمية هذا النداء يف اعتباره عندما اعتمد إحدى                                   

 ؛ "ة املستدامة   إدراج مسائل املخدرات واجلرمية يف سياق التنمي                        "الرئيسية، الرامية إىل          

كانت سوق العقاقري االصطناعية، وال سّيما املنّشطات األمفيتامينية، هي                                            )ج (  
وميكن أن تكون تلك السوق سوقا جديدة متاما، جتذب                         . السوق املزدهرة يف التسعينات            

متعاطني جدد، أو ميكن أن تكون آخذة يف احللول حمل األسواق التقليدية للعقاقري املخّدرة                                            
وهناك أدلة كافية تثبت االحتمالني كليهما، ولكنها غري كافية لتقدير احلجم النسيب                                           . النباتية  

واألخطار الرئيسية هي أن املنّشطات األمفيتامينية جتذب املتعاطني الشباب،                                        . لكل منهما    
وميكن جدا أن تصبح هذه املشكلة أخطر                      . وتوفّر هوامش ربح كبرية للمنتجني واملّتجرين                   

 خدرات يواجهها العامل خالل الفترة املقبلة؛                  مشكلة تتعلق بامل        

سّبب تعاطي املخدرات باحلقن يف العديد من املناطق، انتشارا هائال                                    )د (  
االيدز إىل التهاب الكبد              / من فريوس اهليف        –لإلصابات بالعدوى املنقولة عن طريق الدم                        

التعاطي     الناجتة عن         مضيفا مأساة األمراض املهلكة إىل املعاناة                     –الوبائي من النوع جيم             
وعندما تتجاوز اإلصابة دوائر متعاطي املخدرات باحلقن، يواجه السكان بأمجعهم                                             . املزمن 

 اإليدز؛    /خطر وباء اهليف        

وتشابكت مع أشكال               أصبحت أمناط االجتار باملخدرات أكثر تعقدا،                           )ه(  
ومن     . ة واملهّربة    أخرى غري مشروعة لالجتار، أي االجتار باألسلحة والبشر والبضائع املزّيف                                     

حني إىل آخر، أصبح استقرار بعض اجملتمعات هو نفسه مهّددا، فلحق الضرر مبا اكتسب                                           
وأّدى االجتار باملخدرات واجلرمية، وكالمها يعيق                         . مبشقة من تقدم إمنائي واستقرار سياسي                 

 حفظ السالم وتسوية النـزاعات، إىل تفاقم األزمات اإلنسانية؛                              
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خدرات، اليت بلغت أحيانا حبجمها الضخم أبعاد                             ضربت عائدات امل            )و(  
االقتصاد الكلي، جبذور عميقة يف االقتصاد املشروع، مقّدمة حوافز تصعب مقاومتها لترويج                                                 

ورمبا ال يوجد جمال آخر كان للفساد فيه دور أكرب من                                  . قضيتها وسط املسؤولني الفاسدين              
 دوره يف منع جناح جهود الوقاية واحلظر؛                   

ل نصف القرن املاضي، مّدت اجلرمية املنظمة نطاق سيطرهتا إىل                                        خال  و )ز(  
ومنذ حنو عقد، برزت أيضا أدلة على اخنراط مجاعات                          . األسواق غري املشروعة للمخدرات            

ويف البداية، منحت هذه اجلماعات احلماية للزراعة واإلنتاج                              . إرهابية يف تلك األسواق            
وسرعان       . ة لشراء األسلحة وسداد قيمة اخلدمات                  واالجتار مقابل احلصول على املوارد الالزم                 

ولذلك تتداخل مكافحة             . ما اخنرطت هذه اجلماعات يف تلك األعمال نفسها وأدمنتها                                 
االجتار باملخدرات وغسل األموال، يف كثري من األحيان، مع حماربة اإلرهاب، والعكس                                           

 .صحيح    
   

   املثابرة على الدرب    -رابعا  
وترد أدناه بعض            . ات املبينة بإجياز أعاله التزام اجلميع                   تتطلّب مواجهة التحّدي            

األفكار بشأن ما ميكن أن تقوم به احلكومات واألمم املتحدة خالل السنوات اخلمس القادمة                                                
 .لتحقيق األهداف اليت حّددهتا الدورة االستثنائية العشرون                          

 هو جمّرد منظمة           الذي – ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية                 فبالنسبة       
 سيأيت التوجيه السياسايت من الدول األعضاء، ممثّلة يف الوزراء                            –صغرية تواجه حتّديات كبرية              

أما حنن، فسنواصل السعي إلجياد السبيل األكثر كفاءة                           . املشاركني يف هذا االجتماع             
، أجري استعراض للعمليات                 ٢٠٠٣-٢٠٠٢وخالل الفترة          . لالضطالع مبسؤوليتنا العامة             

األولويات       : ورقة معنونة     وقُّدمت النتائج يف          . ملاضية، بغية وضع مبادئ توجيهية للمستقبل                     ا
 :واألولويات اجلديدة هي         . مبادئ توجيهية لألجل املتوسط               : العملياتية   

 اّتباع هنج متكامل ازاء مسائل املخدرات واجلرمية واإلرهاب؛                              •  
 ة املستدامة؛     إدراج مسائل املخدرات واجلرمية يف سياق التنمي                       •  

 املوازنة بني أنشطة الوقاية وأنشطة إنفاذ القوانني؛                       •  

 اختيار العمليات على أساس املعرفة والرؤية االستراتيجية؛                           •  
 املساعدة على إنشاء مؤسسات ترّوج للممارسات الفضلى الدولية؛                               •  
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 .توجيه املوارد صوب االستفادة من قوة الشراكة                      •  

 الثالث األوىل عن عملية إعادة توجيه كبرية ألعمال                               ستتمّخض األولويات         و  
على حنو متوازن         ) املخدرات واجلرمية        (، مع التشديد على حتقيق تكامل املسائل                       املكتب  

وبقية األولويات         ). التنمية املستدامة     (مع التركيز على استمرارية النتائج                ) الطلب والعرض      (
 جبد أن      املكتب   حياول    (تفادة من قوة املعرفة          ذات طبيعة برناجمية وعملياتية، وهتدف إىل االس                       

ال   (، واملمارسات الفضلى           )يصبح مستودعا للبيانات واملعرفة يف مسائل املخدرات واجلرمية                             
 .، وتعزيز االستفادة من املوارد املقّدمة من الشركاء                    )سّيما يف جمايل الوقاية والعالج             

مية حمدودة جدا وغري مستقّرة              وموارد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلر                   
.  اجلديدة   األولويات العملياتية          وال ميكن التنّبؤ هبا، ختّصص بدقة جتعل من الصعب جدا تنفيذ                                   

وباملقابل، تستطيع مجاعات الضغط اليت تقترح حترير تعاطي املخدرات واّتباع أمناط حياة                                                 
 .بعّدة أضعاف       متقّبلة للمخدرات أن تعتمد على ميزانيات تفوق ميزانية املكتب                               

 .إن مهّمة احلكومات، فرادى ومجاعات، واضحة املعامل                           

فأمهية االبقاء على النظام الدويل ملراقبة املخدرات يف وضع جيد، وإثرائه يف القرن                                     
إن    . احلادي والعشرين، تقتضي، يف املقام األول، إعادة تأكيد تعّددية األطراف بوضوح                                      

عاملنا املتكامل، ال بد وأن يكون ألي سياسات أو                            ويف    . مشكلة املخدرات مشكلة دولية           
وإذا سلّمنا بأن إنتاج املخدرات واالجتار هبا                      . إجراءات وطنية تأثري يتجاوز احلدود الوطنية                    

 وهذا ما تؤكّده األدلّة اليت تثبت أن االنتاج واالستهالك كالمها                                  –وتعاطيها ظواهر عاملية             
 فمن املستبعد أن تكون           –واجلنويب كليهما        حيدثان يف نصفي الكرة األرضية الشمايل                  

وميثّل نظام مراقبة املخدرات                . السياسات واإلجراءات األحادية فّعالة على الصعيد العاملي                          
املتعّدد األطراف عنصرا بالغ األمهية من رأس املال السياسي، جرى االتفاق عليه من خالل                                             

النظر يف إدخال تغيريات فال ينبغي أن                      وإذا أريد     . عملية تدرجيية امتّدت عرب قرن من الزمان                    
. يكون ذلك إال بوسائل متعّددة األطراف، أي من خالل التشاور الدويل والعمل اجلماعي                                         

ولن تؤّدي التدابري األحادية إال إىل اإلضرار بالنظام الذي صّمم ليمثّل حصيلة اجيابية جلهود                                                   
 .مجيع األطراف املتعاقدة          

فأي معيار      . التوافق بني املصلحتني الوطنية والدولية               وليس من السهل دائما حتقيق              
دويل ال ميكن أبدا أن يراعي الفوارق اخلاصة الدقيقة اليت توجد على الصعيدين اإلقليمي أو                                          

ومن الصعب بصفة خاصة حتقيق ذلك التوافق فيما يتعلق مبشكلة املخدرات، ألهنا                                         . الوطين  
والطريق الوحيد         . سر واجملتمعات يف كل مكان             مسألة تثري العواطف ومتّس حياة األفراد واألُ                  
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للمضي قدماً هو االعتماد على األدلة التجريبية ونقل آراء اجملتمع املدين من خالل النظام                                           
 .الدميقراطي للدول األعضاء إىل التجمعات الدولية مثل هذا التجمع                            

 منتصف املدة          وأخريا، ينبغي لنا مجيعا، يف األمم املتحدة، أن نغتنم فرصة استعراض                                       
وتقدمي خدمات عمومية               إنفاق األموال العامة على حنو أكثر كفاءة                      هذا لتجديد عزمنا على             

 إننا إذ ندخل القرن الثاين ملراقبة املخدرات ندين بذلك ألولئك الذين                                          .ذات نوعية أفضل          
 .حنن شعوب األمم املتحدة           : خلدت ذكراهم يف الكلمات األوىل للميثاق                    
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 مداه واجتاهاته: ٢٠٠١-٢٠٠٠جتار غري املشروع بعشب القنب، اال  22
 ))كيلوغرام١٠٠( طن ٠,١البلدان اليت أبلغت عن مضبوطات تزيد على ( 

 .احلدود واألمساء املبّينة والتسميات املستخدمة يف هذه اخلريطة ال تنطوي على أي إقرار أو قبول رمسي من جانب األمم املتحدة                                        : ملحوظة  
 .مجهورية الو الدميقراطية الشعبية        : مجهورية الو تعين     **  األوروبية للتجارة احلرة؛       الرابطة  :  اإلفتا تعين    * 

الطرق املبّينة ليست بالضرورة طرقا فعلية موثّقة، بل هي:ملحوظة  
.ات عامة إىل اجتاهات تدفّقات االجتار غري املشروع باملخدرات                  إشار

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية            

 املضبوطات

احلجم باألطنان املترية

 )٢٠٠١-٢٠٠٠(االجتاه
%)١٠>(ازدياد 

%)١٠-(+/استقرار 

%)١٠>(اخنفاض 

مضبوطات عشب القنب اليت أُبلغ عنها
)٢٠٠١-١٩٩٩ (املكتبإىل 

ار الرئيسيةطرق االجت

 *اإلفتا/االحتاد األورويب

كندا
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 مداه واجتاهاته: ٢٠٠١-٢٠٠٠، )باستثناء اإلكستاسي(اإلجتار باملنّشطات األمفيتامينية  
 ))كيلوغرام واحد( طن ٠,٠٠١البلدان اليت أبلغت عن مضبوطات تزيد على ( 

كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

*اإلفتا/االحتاد األورويب

)مبا يف ذلك كومنولث الدول املستقلة(أوروبا الشرقية 

ةمجهورية الصني الشعبي

مجهورية كوريا
اليابان

**م هونغ كونغ إ خ******تايوان
 اهلندميامنار

***مجهورية الو
فييت نام

الفلبني

سنغافورة

اندونيسيا

أستراليا

نيوزيلندا

 تايلند

اململكة العربية السعودية

األردن

لبنان اجلمهورية العربية السورية
تركيا

غامبيا
املكسيك

 املضبوطات

احلجم باألطنان املترية

 )٢٠٠١-٢٠٠٠(االجتاه

%)١٠>(ازدياد 

%)١٠-(+/استقرار 

%)١٠>(اخنفاض 

 دروب االجتار الرئيسية

املنّشطات

مضبوطات املنّشطات اليت أُبلغ عنها
)٢٠٠١-١٩٩٩ (املكتبإىل 

الطرق املبّينة ليست بالضرورة طرقا فعلية موثّقة، بل هي:ملحوظة  
.غري املشروع باملخدرات      إشارات عامة إىل اجتاهات تدفّقات االجتار
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية            

 .احلدود واألمساء املبّينة والتسميات املستخدمة يف هذه اخلريطة ال تنطوي على أي إقرار أو قبول رمسي من جانب األمم املتحدة                                        : ملحوظة  
 .مجهورية الو الدميقراطية الشعبية        : مجهورية الو تعين     ***منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة؛                  : م هونغ كونغ إ خ تعين          **  ألوروبية للتجارة احلرة؛       الرابطة ا : اإلفتا تعين    * 

 املقاطعة الصينيةتايون****



 

 

 إيثيل ميثيلني ديوكسي أمفيتامني،   -Nميثيلني ديوكسي أمفيتامني،  (االجتار باإلكستاسي    24
 مداه واجتاهاته: ٢٠٠١-٢٠٠٠، )ميثيلني أمفيتامني-N-ديوكسي-ميثيلني 

 )البلدان اليت أبلغت عن مضبوطات تزيد على كيلوغرام واحد( 

 املضبوطات

احلجم بالكيلوغرام

 )٢٠٠١-٢٠٠٠(االجتاه

%)١٠>(ازدياد 

%)١٠-(+/استقرار 

%)١٠>(اخنفاض 

 دروب االجتار الرئيسية

اإلكستاسي

ي اليت أُبلغ عنهامضبوطات اإلكستاس
)٢٠٠١-١٩٩٩ (املكتبإىل

)مبا يف ذلك كومنولث الدول املستقلة(أوروبا الشرقية 

مجهورية الصني الشعبية

اليابان

**م هونغ كونغ إ خ

تايلند

نيوزيلندا

جنوب افريقيا

مصر

كياتر

ايسلندا

 *اإلفتا/االحتاد األورويب

كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 الكاريـيب

 املكسيك

الطرق املبّينة ليست بالضرورة طرقا فعلية موثّقة، بل هي:ملحوظة  
.إشارات عامة إىل اجتاهات تدفّقات االجتار غري املشروع باملخدرات

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية            

 .احلدود واألمساء املبّينة والتسميات املستخدمة يف هذه اخلريطة ال تنطوي على أي إقرار أو قبول رمسي من جانب األمم املتحدة                                        : ملحوظة  
 .منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة          : م هونغ كونغ إ خ تعين         **   للتجارة احلرة؛     الرابطة األوروبية    : اإلفتا تعين    *  
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 يف أواخر التسعينات)  تتجلّى يف الطلب على العالجكما(العقاقري اإلشكالية الرئيسية  
 )٢٠٠٣مستكملة يف عام ( 
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نيةاملواد األفيو
القنب
املواد الكوكايينية
املنّشطات األمفيتامينية
مواد أخرى

 . والتقارير الوطنية املقّدمة من احلكومات             قاعدة البيانات اخلاصة بالتقديرات وحتليل االجتاهات على املدى الطويل،/مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بيانات استبيان التقارير السنوية                          :املصدر

 *أستراليا

*آسيا
*أوروبا

*أمريكا اجلنوبية*أفريقيا

*أمريكا الشمالية

اإلحصاء الوطين لزبائن خدمات *
العالج من تعاطي املخدرات يف

 .٢٠٠١أستراليا يف

 غري مرّجح  للطلب على متوسط*
/١٩٩٥ بلدا افريقيا يف ١٥العالج يف
٢٠٠١. 

متوسط غري مرّجح للطلب على العالج يف * 
 بلدا يف أمريكا اجلنوبية وأمريكا الوسطى ٢١

 .١٩٩٧/٢٠٠١والكاريـيب يف 

متوسط غري مرّجح باألوزان للطلب * 
يف كندا ) ٢٠٠٠-١٩٩٨(على العالج 

 .واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية

متوسط غري مرّجح للطلب على العالج* 
لب على العالجمتوسط غري مرّجح للط*  .٢٠٠٠/٢٠٠١ بلدا أوروبيا يف ٣٤يف 

/١٩٩٨ بلدا واقليما آسيويا يف ٣٠يف 
٢٠٠١. 


