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 رسالة الرئيس

 
ات إذ مثة جمموعة من الناس تصنع هذه املخدر. إن عرض املخدرات غري املشروعة والطلب عليها يبدوان ألول وهلة نشاطني منفصلني متاما

لكن العرض والطلب مها يف واقع األمر عنصران . وتتجر ا وتبيعها يف السوق غري املشروعة؛ ومثّة جمموعات أخرى تشتريها وتستهلكها
ذلك أن الطلب على املخدرات حيفز العرض وتوافر املخدرات يولّد من ناحيته الطلب حيث يزداد عدد املرنني . متالزمان لظاهرة واحدة

 .دراتهلذه املخ

 يتناول بالتحليل هذا التفاعل بني العرض والطلب، وهو يشدد ٢٠٠٤والفصل األول من تقرير اهليئة لعام 
إذ من اليسري جدا أن تركّز اإلجراءات اليت تتخذها                . على ضرورة األخذ بنهج متوازن ومتكامل         

ن منهما هذه املشكلة، احلكومات ملكافحة مشكلة املخدرات على عنصر واحد من العنصرين اللذين تتكو
لكن ذلك وإن كان يفضي يف األمد القصري إىل حتقيق نتائج، بل حىت إىل حتقيق نتائج . أي عنصر العرض

 وال ميكن أن -هائلة األثر باعتبار ما يضبط من كميات كبرية من املخدرات غري املشروعة، فإنه ال يفرز 
ولسوء احلظ، ال . ة سرعان ما تنشأ لتلبية الطلب املستمر أثرا يف األمد الطويل، ألن مصادر جديد-يفرز 

ولذلك فإن األمر يقتضي    . توجد أية سبل سريعة خلفض الطلب، مما يتطلّب تدخالت وقائية مستدمية            
وحينها فقط ميكن ملشاكل . وضع استراتيجيات شاملة تنطوي على تدابري تتناول العرض والطلب كليهما

 .سنا دائماتعاطي املخدرات أن تشهد حت

ويف أول انتخابات دميقراطية    . ١٩٦١ من اتفاقية سنة     ١٤كما يستعرض التقرير املشاورة اليت أجرا اهليئة مع أفغانستان عمال باملادة             
لكن ما يدعو إىل األسف أن استفحال مشكلة . ، تأكد انتخاب محيد قرضاي رئيسا ألفغانستان٢٠٠٤أكتوبر /أُجريت يف تشرين األول

فال تزال . رات يف البلد أصبح خطرا شديدا يتهدد هذه الدميقراطية اجلديدة وكذلك االستقرار واالنتعاش االقتصادي يف البلد بأمجعهاملخد
زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة تشهد تزايدا، حيث توفّر مصدر توريد لثالثة أرباع اهلريوين يف العامل؛ كما أصبحت أفغانستان، 

 .، مصدرا رئيسيا لراتنج القنب ومقصدا للمؤثرات العقلية والسالئف اليت يتجر ا بصورة غري مشروعةعالوة على ذلك

وقد اعتمدت أفغانستان استراتيجية وطنية ملكافحة املخدرات متتد على عشر سنوات ودف إىل القضاء على زراعة احملاصيل غري املشروعة 
ويقوم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات . ت العقلية والسالئف واالجتار ا بصورة غري مشروعةوعلى إنتاج العقاقري املخدرة واملؤثرا

واجلرمية، باالشتراك مع اتمع الدويل بأسره، بدعم أفغانستان يف جهودها الرامية إىل بلوغ ذلك اهلدف واالمتثال للمعاهدات الدولية                   
ان هي املسؤولة، يف اية املطاف، عن الوفاء بالتزاماا مبقتضى تلك املعاهدات، وعن ضمان       إالّ أن حكومة أفغانست   . ملراقبة املخدرات 

 .محاية مواطنيها من بلوى املخدرات



 
 
 

وما فتئت نسبة اإلصابة باأليدز وفريوسه بني متعاطي املخدرات باحلقن تزداد بسرعة يف بعض أجزاء العامل، وال سيما يف أوروبا الشرقية 
االت عديدة، يرتبط االنتشار املفزع لأليدز وفريوسه ولغريه من األمراض املعدية بالتدين املريع يف مستويات الوعي املنخفض ويف ح. وآسيا

وعلى احلكومات أن تعاجل هذا اجلهل وجتد السبل اليت حتد من انتشار فريوس . بشأن احلقائق األساسية املتعلقة بذلك املرض وبطرائق انتقاله
قيق ذلك، جيب عليها أن تكفل أال تؤدي السياسات احلالية ملراقبة املخدرات إىل إدامة احللقة املفرغة النامجة عن تعاطي                      ولتح. األيدز

وعلى وجه اخلصوص، جيب أن ال ينظر إىل تدابري منع انتشار األمراض املعدية كوسيلة لتيسري، أو . املخدرات باحلقن وباأليدز وفريوسه
وبعبارة أخرى، جيب أن ينصب التركيز الرئيسي والغالب يف أشكال .  الذي هو، يف اية املطاف، أصل املشكلةترويج، تعاطي املخدرات

التدخل مجيعها على منع تعاطي املخدرات ألنه يف حد ذاته ممارسة خطرة وضارة، تنطوي على إمكانية إحداث املزيد من االضطراب                     
 . وفريوسه وغريه من األمراض املعدية اخلطريةاملدمر من حيث إسهامها يف انتشار األيدز

 

 محيد قدسي
 رئيس اهليئة
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  خفض العرض والطلب أمر حيويتاهليئة ترى أن تكامل إستراتيجيا

 تنسيق السياسة العامة الوطنية يف جمال املخدراتإنشاء آليات لوتوصي ب
 
هو حمور التركيز يف الفصل األول من التقرير السنوي للهيئة " ختطّي مفهوم النهج املتوازن:  خفض العرض والطلبتتكامل إستراتيجيا"

 ).٢٠٠٥مارس / آذار٢(الدولية ملراقبة املخدرات الذي صدر اليوم 

ملتبعة يف مواجهة حالة الطلب على املخدرات وعرضها حتقيق توازن بني األنشطة املتصلة خبفض عرض املخدرات                    استدعت النهوج ا  
ولئن حقق هذا النهج بعض النجاح، حسب تقرير هذه السنة، فإن اهليئة تالحظ أن برامج خفض الطلب وخفض . وخبفض الطلب عليها

ا تعمل على انفراد، وأن ختطّي جمرد حتقيق هذا التوازن هو أمر ضروري لدى تناول العرض على السواء ال تفرز سوى نتائج حمدودة عندم
 .هذه املسألة

وسعيا إىل حتقيق . كما دعت اهليئة إىل تعاون أمشل بني برامج خفض العرض وبرامج خفض الطلب على الصعد احمللية واإلقليمية والدولية
 .املخدراتبشأن تنسيق السياسة العامة الوطنية هليئة بإنشاء آليات لتكامل بني هذه الربامج وتوجيه مسارها، أوصت ا

احلكومات الوطنية ال بد هلا أن تكفل تكامل جهود خفض "وجاء عن السيد محيد قدسي، رئيس اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، قوله إن 
يقي يف بلوغ أهداف السنوات العشر اليت رمستها يف عام الطلب والعرض على مستوى العمليات والسياسة العامة من أجل إحراز تقدم حق

وقد اتفقت الدول األعضاء خالل تلك الدورة على حتقيق خفض ملحوظ يف ".  الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة١٩٩٨
 .إنتاج املخدرات واالجتار ا وتعاطيها

عندما يزداد توافر املخدر اإلدماين، يتعرض له عدد "قة بني الطلب والعرض إىل أنه ويشري التقرير يف سياق حتليل متعدد املستويات للعال
 ". ويزداد احتمال جتربته وتصبح املشاكل املتصلة بتعاطيه أكثر بروزا،عةاأكرب من األفراد القليلي املن

ا من تبعات قد يؤدي إىل ظهور أوضاع هذا، وإن االخفاق يف فهم ما تنطوي عليه الصالت القائمة بني عرض املخدرات والطلب عليه
كراك الكوكايني يف الواليات املتحدة األمريكية يف الثمانينات،        لعقار املسمى    االنتشار الوبائي ل   فعلى سبيل املثال، يوضح   . شبه وبائية 

 . من العرض، كيف ميكن أن يتولّد الطلبعندما أصبح شكل جديد ورخيص من املخدرات التقليدية متوافرا على نطاق واسع

ويدعو التقرير إىل تأييد فكرة اعتماد منوذج موحد لتحليل أسواق املخدرات يكون أداة تساعد على حتقيق توازن مناسب بني خفض                      
ينبغي "وأوضح الربوفيسور قدسي أنه      . الطلب وخفض العرض، مصممة خصيصا وفق احتياجات أسواق حملية ووطنية ودولية معينة             

 وضع استراتيجيات مركّزة بشأن عرض املخدرات غري املشروعة بغيةنوع أسواق املخدرات يف منطقة معينة  يحددوا  أنقرري السياساتمل
للمخدرات، اليت تتميز بارتفاع معدل " الناضجة"وعلى سبيل املثال، توصي اهليئة، فيما يتعلّق باألسواق ". والطلب عليها يف تلك األسواق



 
 
 

األفراد املدمنني على العقاقري وممن أصبحوا مرنني هلا، بالتصدي للحلقة اخلاصة بالعرض اليت تنتهي اليها االستهالك لدى عدد صغري من 
سلسلة هذه التجارة، وذلك بواسطة اختاذ إجراءات صارمة تركّز على العدد الضئيل نسبيا من كبار املتجرين بدال من اعتقال الفئات                      

 .املدمنة من السكان

 أن استئصال زراعات املخدرات غري املشروعة ينبغي أن تصحبه برامج للتنمية البديلة لكي يكون مستداما يف األمد كما يوضح التقرير
وينبغي أن تستكمل هذه التدابري باجراءات تعىن خبفض للطلب يتم التشديد فيها على إتاحة خيارات العالج لفائدة الفئة املستهدفة . الطويل

 .يز يف هذه السياقات على برامج الوقاية القائمة على التثقيف ال غري فلن يكون كافياالضئيلة العدد؛ أما الترك

ومن أجل حتقيق توازن على املستوى الكلّي يف مكافحة املخدرات على الصعيدين الوطين واإلقليمي، دعت اهليئة كذلك إىل قدر أكرب من 
وكمثال على املبادرات   . ة إنفاذ القانون العملياتية وبرامج خفض الطلب      التنسيق يف التشارك يف املعلومات والبيانات والنهوض بأنشط        

الناجحة يف جمال خفض العرض والطلب معا، تورد اهليئة ذكر حماكم املخدرات اليت جتمع بني مقتضيات إنفاذ القانون وضرورة توفري              
 .اخلدمات الصحية

تعزيز التفاهم املتبادل بني قطاعات اخلدمات االجتماعية والتعليم والعدالة كما تشجع اهليئة على القيام بأنشطة تدريب مشتركة من أجل 
 .اجلنائية والصحة العمومية

 
* * * * * 
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 معامل إقليمية بارزة

 
 يقياأفر

على الرغم من أن القنب ال يزال يشكّل مسألة رئيسية تثري القلق يف كافة أحناء أفريقيا، فإن ظاهرة االجتار بالكوكايني واهلريوين                                
 .واملنشطات األمفيتامينية وتعاطي هذه املواد تتفاقم يف كثري من بلدان املنطقة

نتشار يف عدد من البلدان األفريقية، أن تزيد من تفاقم أزمة األيدز وفريوسه ومن شأن ممارسة تعاطي املخدرات باحلقن، اليت هي بصدد اال
 .يف أفريقيا

 .أما انعدام تدابري املراقبة الكافية يف معظم البلدان األفريقية فهو يسهل تعاطي املؤثرات العقلية اليت تسرَّب من قنوات التوزيع املشروعة

 يف سلباً التأثري إىل وشاملة فعالة بطريقة ملخدراتقضية ا معاجلة على األفريقية لبلدانلدى ا دودةاحمل والتقنية املؤسسية القدرة أدت وقد
 .املخدرات ملراقبة الوطنية االستراتيجيات

 هذا ييؤد وقد. كذلك تفتقر معظم البلدان األفريقية إىل إطار تشريعي مالئم وإىل اآلليات اإلدارية الالزمة ملراقبة السالئف الكيميائية
 .الكيميائية املواد هذه لتجارة الدولية املراقبة يف جمال عويصة مشاكل ظهور إىل الوضع

 اجلنود صفوف يف سيما ال املخدرات، تعاطي يستمر األهلية، احلروب ومن النـزاعات من اخلارجة األفريقية البلدان من العديد ويف
 .األطفال

  
 القارة األمريكية

 وصنعها للمخدرات النطاق الواسع االجتاركما إن  .العامل يف املشروعة غري للمخدرات سوق أكرب جمتمعة، شمالية،ال أمريكا منطقة تعترب
 يف آخذة اهرةأصبح ظ طبية بوصفة املباعة العقاقري استعمال اساءة أو تعاطي أن ويبدو أيضا، بالغ قلق مصدرة هو مشروع غري بصورة
 .خارجها أو بلداا داخل سواء املخدرات، ملشاكل يللتصد مواردها من مقدارا كبريا املنطقة لدانب صختص نفسه، الوقت يفو .النمو

 االستقصاء وميثّل. ٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون يف كندا يف ١٩٩٤ عام منذ أُجري قد املخدرات تعاطي بشأن وطين استقصاء أول وكان
 .اهليئة بذلك أوصت حسبما ،احلالية االجتاهات عن شاملة بيانات توافر لضمان خطوة أول

 تنظيمات مثانية فكيك تمت أخرى، وبلدان املتحدة الواليات بني املشتركة العمليات ذلك يف مبا القوانني، نفاذاملبذولة ال لجهودل ونتيجة
 .أخرى تنظيمات سبعة  إضعافومت، املاضية السنة خالل باملخدرات لالجتار كبرية دولية



 
 
 

 عام منذ مستقرا ظل قد املتحدة الواليات يف السكان عامة بني املخدرات تعاطي معدل أن تبين مؤخرا الصادرة الرمسية البيانات أن ورغم
 خالل القبيل هذا من اخنفاض أول وهو الثانوية، املدارس طالب بني املشروعة غري املخدرات تعاطي يف كبري اخنفاض حدث فقد ،٢٠٠٢
 تطور وهو - أيضا اددزا قد الشباب بني القنب، وخصوصا املخدرات، تعاطي اليت ينطوي عليها املخاطر إدراك أن يبدوو. دعق من أكثر
 .اإلعالمية احلمالت فعالية إىل جزئيا يعزى رمبا

 عملها رائقط تغيري يف آخذة باملخدرات االجتار تنظيمات أن اليت تشري إىل احلديثة الدالئل إزاء القلقويساور اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات 
 .ناشئة سوقا باعتباره البلد رمبا لتستهدف هذا املكسيك، يف

 تتعلق خطرية مشاكل برزت فقد واسع؛ نطاق على وتعاطيه بالكوكايني االجتار من تعاين والكاريبـي الوسطى أمريكا منطقة تزال الو
 .املنطقة يف بلدان يف الكوكايني بتعاطي

 اتفقوا، قداملعنية  كوماتاحل رؤساء وكان .باملخدرات واالجتار العنيفة اجلرائم يف الشباب عصابات من العديد يضلع الوسطى، أمريكا يفو
 .الشباب عصابات مكافحة على التعاون على ،٢٠٠٤ مارس/آذار يف عقد قمة مؤمتر يف

 عام يف طنا ٦٥٥ بزهاء جمموعه يقدر ما أصل من طنا ٥٩٠ - اجلنوبية أمريكا يف املصنوع الكوكايني من املائة يف ٩٠ بنسبة االجتارويتم 
 .الكاريبـي البحر عرب وباألساس البحر، طريق عن بتهريبه - ٢٠٠٣

 .والكاريبـي الوسطى أمريكا يف يشهد تزايدا الكوكايني تعاطي أن يبدوكما 

 مجيع يف باملخدرات االجتار تزايد مع يشهد تغيرا الوضع ولكن والكاريبـي، الوسطى أمريكا يف نسبيا منخفض فهو اهلريوين تعاطيأما 
 .املنطقة أحناء

 .والكاريبـي الوسطى أمريكا يف املخدرات متعاطي من متزايدة نسبةوميثل النساء 

لبقية  بالنسبة بل فحسب، نفسها للمنطقة بالنسبة ال كبرية، سياسية أمهية ذات مسألة متثّل اجلنوبية أمريكا يف املخدرات مكافحة تزالوال 
 مجلةيتجلى يف  حسبما باملخدرات، االجتار شبكات مكافحة يف كبريا جناحا املنطقة يف بلدان عدة حكومات حقّقتقد و. أيضا العامل
 .املخدرات ضبطيات زيادة منها، أمور

 املتجرون حاول قدو. منطقة أمريكا اجلنوبية يف االستقرار يهددان فساد، من به يرتبط وما األموال وغسل باملخدرات، االجتار يزال وال
 باملخدرات االجتار بني الوثيقة الصالت أخرى مرة يبين مما العامة، النيابة أعضاء ترهيب القريب، املاضي يف حدث كما باملخدرات،

 .املنظّمة واجلرمية

 تواتر زاد بريو، ويف عة؛الزرا تلك خلفض جهودا بذلت اليت، واحلكومة الكوكا شجرية مزارعي بني العلنية املصادمات بوليفيا يف وتستمر
 .املصادمات تلك عن الناجم العنف ومستوى

 األمهية بالغة تعترب الفقر حدة ختفيف دابريت نبأ مقتنعة اهليئةإن ف ،املبتالة بالفقر املناطق يف توجد ما كثريا الكوكا شجرية زراعة أن ومبا
 .اجلنوبية أمريكا يف  األخرىاملخدرات وسائر الكوكا ورقة إنتاج يفمستمر  خفض لتحقيق

  
 آسيا
 غري األفيون خشخاش زراعة اخنفضت ،٢٠٠٤ويف عام . آسيا شرق جنوب يف  االخنفاض يف املشروع غري األفيون خشخاش إنتاج استمر

 تعد ومل. وعاملشر غري األفيون حمصول متوسط اخنفض كما .وميامنار الشعبية الدميقراطية الو مجهورية كل من يف كبريا اخنفاضا املشروعة
 .املشروعني غري واهلريوين لألفيون رئيسيا مصدرا تايلند

 يف رئيسيا قلق مصدر يشكّل مشروع غري حنو على وتعاطيها ا واالجتار، يثامفيتامني، والسيما املاألمفيتامينية املنشطات صنع يزال وال
 . شرقها وجنوب آسيا شرق



 
 
 

 قد) وميامنار وكمبوديا نام وفييت والصني تايلند يف صوصاخ (آسيا شرق وجنوب شرق يف لدانب عدة يف األفيونية املواد تعاطي أن ويبدو
كما أصبح اهلريوين العقار املفضل الرئيسي لدى متعاطي املخدرات باحلقن، مما يثري القلق بشأن انتشار . اهلريوين إىل األفيون عن حتول

 من مئوية نسبة أكرب يشكّلون احملاقن يف يتشاركون الذين باحلقن املخدرات متعاطو زالي وال. األيدز وفريوسه يف كثري من بلدان املنطقة
 بتعاطي املتصلة األيدز بفريوس اإلصابة حاالت كما تشهد . نام وفييت لصني كل من ا   يف وفريوسه باأليدز اجلديدة اإلصابة حاالت

 .لونيبا اهلند يف اهلريوين طيتعا إىل األفيون تعاطي عن للتحول نتيجة باحلقن زيادة املخدرات

 يف ٩٥ بنحو آسيا شرق وجنوب شرق منطقة وتقدر النسبة يف العامل، يف األمفيتامينية املنشطات متعاطي ثلثي من أكثر آسياويوجد يف 
 .آسيا يف األمفيتامني متعاطي من املائة

 اهلالل يف األفيونية، املواد إلنتاج الرئيسية املناطق من قرا بسبب وتعاطيها املخدرات توافر يف زيادة تشهد آسيا جنوب منطقة تزال الو
 .الصيدالنية املنتجات تسريب وازدياد واسع نطاق على حمليا القنب زراعة انتشاربسبب و الذهيب، واملثلّث الذهيب

 فيف. آسيا غرب يف باملخدرات املتعلق الوضع يف يشكّل العنصر احملوري واألمن السلم يف وتأثريه أفغانستان يف األفيون إنتاج يزالوال 
 ذلك وأصبح مثيل، له يسبق مل مستوى ،٢٠٠٤ عام يف أنشطة، من به يتصل وما املشروع غري املخدرات إنتاج بلغ بالذات، أفغانستان

 تعاطي يف ارتفاع أيضا لوحظ حيث األخرية، السنوات يف أفغانستان يف املخدرات تعاطي ارتفع كما. البلد استقرار يهدد خطرا ميثّل
 .اهلريوين متعاطي أوساط يف باحلقن املخدرات

 . ٢٠٠٤م عا يف واستمرت ٢٠٠٣ عام يف باكستان يف الظهور إىل األفيون خشخاش زراعةهذا، وقد عادت 

  اخللّ، أليدريد ملشروعا غري التداول بشأن وكذلك وتعاطيها، األفغانية األفيونية باملواد االجتار بشأن مثّة قلق مستمر الوسطى، آسيا ويف
 سيما ال املنطقة، بلدان عرب قد مر ٢٠٠٤ لعام األفغاين األفيون حماصيل ثلث أن قدروي. اهلريوين صنع يف تستخدم كيميائية مادة هوالذي 
 .وكازاخستان طاجيكستان عرب

 تفاقم إىل) األوروبية البلدان من وغريه الروسي االحتاداجتاه ب( عرب آسيا الوسطى نقلالذي ي األفغاين اهلريوين من الكبرية الكميات وتؤدي
 .اإلقليمية دون املنطقة تلك يف املشروعة غري املخدرات مشاكل

 املخدرات تعاطي ولئن كان .باحلقن املخدرات تعاطي ذكّيهي تزايد،ي) اهليف( وفريوسه باأليدز املصابني عدد برح ما الوسطى، آسيا ويف
 نسبة يف بتتسب هذه العدوى طريقة فإن ،على الصعيد العاملي وفريوسه باأليدز اإلصابة حاالت من تقريبا املائة يف ١٠ يتسبب يفباحلقن 
 .الوسطى آسيا يف وفريوسه باأليدز إلصابةمن ا اجلديدة احلاالت من املائة يف ٩٠و  ٦٠ بني تتراوح

 االجتاه يف السالئفيف حني تهرب  أوروبا، إىل املتجهني والقنب للهريوين ورعب نقاط أكثر فأكثر كالعربية اجلزيرة شبه بلدان تستخدمو
 . بالفعلاالنتشار واسعال االصطناعية العقاقري تعاطيشأن  شأنه تزايدا، اهلريوين، سيما ال األفيونية، املواد تعاطي يشهدو. املعاكس

 موقع بسببو البلد، يف املخدرات مكافحة هياكل لتفكّك نتيجة تدهورا فمن شأنه أن يزداد العراق يف باملخدرات يتعلق فيما الوضعأما 
 واالجتار والفساد املنظّمة واجلرمية اإلرهاب بني املعقّد الترابط ويشكِّل.  الراهن واالقتصادي السياسي استقراره وعدم اجلغرايف البلد

 .امالع الوضع تدهور احتمال يثري قلقا بشأن مما ،خطريا ديدا باملخدرات
  

 أوروبا
 األشخاص عدد يقدَّر أوروبا، ففي). األخرى املناطق كل ويف (أوروبا يف نطاق أوسع على يتعاطى الذي املشروع غري املخدر هو القنب
 .السكان جمموع من املائة يف ٥,٣ نسبته ما ، أيشخص مليون ٢٨,٨ جمموعه مبا املاضية عشر ثينإلا األشهر خالل القنب تعاطوا الذين
 من املائة يف ٣,٦ بأن التقارير تفيد حيث ،٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ عامي خالل االرتفاع يف القنب تعاطيمعدل  استمر الشرقية، أوروباويف 

 .القنب تعاطوا شخص، ماليني ٨,٤ قرابة يعادل ما أو البالغني، السكان



 
 
 

 القنب تعاطي حول العمومية املناقشات فإن ذلك، ومع. تقريبا أوروبا بلدان كل يف زيادة القنب تعاطي شهد ،العقد املاضي مدى وعلى
د باجلهو يرتبط القنب تعاطي يف التصاعدي االجتاه أن ويبدو. خماطره عن احلديث من بدال لقنبمن ا احملتملة املنافع عن احلديث فيها يغلب
 .األضرار من التعاطي هذا خلو لفكرة الترويج أجل من البعض يبذهلا اليت

 تعاطي مستوى يزال ال الشرقية، أوروبا ويف. االستقرار حنو حاليا يتجه وهو ،١٩٩٨ عام منذ يزداد الكوكايني تعاطي فتئ ما ،أوروبا ويف
ا سنوي تهرَّب الكوكايني من طن ٢٠٠على يزيد ما أن إىل التقديرات وتشري .الغربية أوروبا تشهده الذي املستوى من بكثري أقل املادة هذه
 .وهولندا املتحدة واململكة وبلجيكا إسبانيا طريق عنأساسا  املنطقة دخلوت أوروبا إىل

 يف متتالية سنوات ثالث مدى على األفيون خشخاش حماصيل شهدا اليت الوفرة بعدزمخه  بعض أوروبا يف باهلريوين االجتار استعاد وقد
اء األعض والدول الشرقية أوروبا يف تعاطيه فإن الغربية، أوروبا انبلد معظم يف اخنفاضا أو استقرارا اهلريوين تعاطي شهد ولئن. أفغانستان

، مث ومنووفقا للتقديرات الرمسية، يوجد يف االحتاد الروسي أزيد من مليون متعاط للهروين؛ . يتزايد فتئ ما املستقلة الدول كومنولث يف
 .اأوروب يف للهريوين سوق أكرب البلد هذا أصبح

 .أوروبا يف يوزَّع الذي اهلريوين من املائة يف ٨٠ إىل تصل نسبةيوردان  البلقان ريقمن ط واجلنويب الشمايل الفرعان زال وما

ول والد البلطيق دول وتشهد وفريوسه؛ األيدز انتشار على يساعد املخدرات متعاطي أوساط يف امللوثة احلقن معدات استعمال زالوما 
 هذا تسبب قدو. باحلقن املخدرات متعاطي لدى األيدز بفريوس اإلصابة حاالت يف منو عدلم أعلى املستقلة الدول كومنولث يف األعضاء
 .البلدان هذه يف اجلديدة اإلصابة حاالت من املائة يف ٩٠ و ٨٠ بني تتراوح نسبة يف التعاطي من النوع

ت بدأ الشرقية أوروبا فإن يبدو،ا فيما استقرار الغربية أوروبا يف) إكستاسي (”MDMA“راوعق األمفيتامينات تعاطي مستويات تشهد وبينما
 رائجة، مفضلة عقاقري إىل بسرعة لتتحو بدأت اليت) إكستاسي (”MDMA“عقّار واألمفيتامينات صنع حيث من متزايدة أمهية تكتسب
 .اتعاطيه احتمال حيث من وكذلك

 تفرضها اليت الضوابطرقابية أكثر صرامة من  ضوابط ٢٠٠٤ عام يف األورويب االحتاد إىل انضمت اليت الدول من الكثري لدى يوجدو
ي يفض ما قد إزاء القلقويساور اهليئة . املشروع غري املخدرات صنع يف املستخدمة الكيميائية املواد مراقبة جمال يف األوروبية املفوضية لوائح
 .والتصدير االسترياد مراقبة جمال يف أوروبا يفليا الرقابية املطبقة حا للضوابط إضعاف من األورويب االحتاد عضوية توسيع إليه

لت زا ماو. اهليئة توصيات تنفيذ بشأن معلومات أي للهيئة احلكومة هذه تقدم مل األلبانية، احلكومةوعلى الرغم من توجيه عدة طلبات إىل 
ث االكترا عدم ذلك يف مبا البلد، هذا يفالعقاقري  قبةمرا جمال يف خطرية مشاكل بوجود تفيد اليت التقارير استمرار إزاء بالقلق تشعر اهليئة

  .أخرى بلدان إىل املخدرات لتهريب الواسع باالنتشار
  

 أوقيانيا
م معظ يأيتو. ٢٠٠١ عام أوائل يف اهلريوين نقص قبل سجلت اليت املستويات من أدىن مستوى إىل اهلريوين تعاطي اخنفض أستراليا، ويف

ي متعاط حتول إىل أستراليا يف اهلريوين توافر يف االخنفاض وأدى. آسيا شرق جنوبمن  )  يف املائة  ٩٠ (ترالياأس يف املتعاطى اهلريوين
 .أخرى عقاقري إىل اهلريوين

 .أستراليا ونيوزيلندا يف مشروع غري حنو على األمفيتامينية املنشطات وتعاطي صنع يف كبرية زيادة حدثت وقد

 .وتعاطيها األمفيتامينية باملنشطات العابر لالجتار عرضة اهلادئ احمليط يف ريةاجلُز البلدان معظم تزال وال
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 املشروعةصيدليات اإلنترنت حتفّز مبيعات العقاقري غري 

 اهليئة تدعو احلكومات الوطنية إىل تضييق اخلناق على صيدليات اإلنترنت غري املرّخصة
 

، تباع كلّ سنة عن طريق اإلنترنت عدة        )٢٠٠٥مارس  / آذار ٢(وفقا لتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات السنوي الذي صدر اليوم           
 .ا يعرض املستهلكني ملخاطر صحية قد تكون قاتلةباليني من جرعات األدوية بطريقة غري مشروعة، مم

. وقد أعادت اهليئة، يف تقريرها، التأكيد على قلقها إزاء املبيعات غري املشروعة من العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية، اليت تتم عرب اإلنترنت
 بواسطة الربيد بطرق غري مشروعة، شهدت زيادة مطّردة فهذه املبيعات وريب املواد الصيدالنية اليت حتتوى على خمدرات ومؤثرات عقلية

وتبيع . على مدى السنة املاضية، وهي اآلن تشكّل الغالبية العظمى من مبيعات صيدليات اإلنترنت هذه اليت تعمل على حنو غري مشروع
 .بية الالزمة لذلكهذه الصيدليات غري املرخصة خمدرات ومؤثرات عقلية بطريقة اعتيادية دون أن تشترط الوصفة الط

) األوكسيكودونك(وتشمل املبيعات غري املشروعة عرب اإلنترنت على مواد حيتمل جدا إساءة استعماهلا، مثل بعض شبائه األفيون                         
قاتلة عندما فضال عن املواد اليت قد تكون هلا خماطر صحية ) الديازيبام وأللربازوالمكا (واملواد البنـزوديازيبينية) األمفيتامينات(واملنشطات 

 . والسيكوباربيتالتستهلك بدون إشراف طيب مناسب مثل الفنتانيل

وتعرب اهليئة أيضا عن قلقها من أن عدم اشتراط سن معينة خبصوص الزبائن احملتملني هلذه العقاقري قد يصبح مصدرا لتعاطي األطفال                       
 . البلدان مثل الواليات املتحدةوقد أصبح األمر كذلك يف بعض. أدوية تباع بوصفات طبيةواملراهقني 

 اليت تباع بطريقة غري مشروعة عرب اإلنترنت ونوعية هذه املستحضرات           املستحضرات الصيدالنية ويف كثري من األحيان تكون موثوقية       
 طبية  علما بأن شراء هذه األدوية بدون وصفة       .  ألن هذه العقاقري قد تكون يف بعض احلاالت مغشوشة            -أمرين يبعثان على الشك      

كما إن املواد اليت تشترى من صيدليات         . صحيحة هو، باإلضافة إىل ذلك، أمر يتعارض مع القوانني الوطنية يف كافة البلدان تقريبا                 
اإلنترنت غري املرخصة هي، يف حاالت كثرية، أغلى بكثري من املواد اليت تشترى من الصيدليات التقليدية املرخصة، ولن يتسىن لصاحبها، 

 . وصفة طبية، استرداد تكاليفها من نظم الضمان الصحي الوطنيةدون

 لفريق من اخلرباء بشأن املبيعات غري       ٢٠٠٤قامت بتنظيم اجتماع يف خريف      ،  وإدراكا من جانب اهليئة هلذه املشكلة الدولية املتفاقمة       
ت شتى، وأتاح تبصرا أوليا يف املشكلة وأوصى ومجع االجتماع خرباء دوليني ووطنيني من مكاتب ووكاال. املشروعة عن طريق اإلنترنت

 .مبسار للعمل



 
 
 

 واملنظّمة )انتربول(املنظّمة الدولية للشرطة اجلنائية وتعتزم اهليئة أيضا الدعوة إىل تنظيم مشاورة بني املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية مثل 
 .العامليالعاملية للجمارك ومنظّمة الصحة العاملية واالحتاد الربيدي 

وقد جنحت بعض . أمثلة إجيابية على التعاون الدويل الناجح أن اإلجراءات املتسقة ميكن أن تكون ذات تأثريوخالل السنة املاضية، أثبتت 
 وتأمل اهليئة. ، يف تضييق اخلناق على عمليات صيدليات غري مشروعة عرب اإلنترنتسلطات جزر األنتيل اهلولنديةالسلطات الوطنية، مثل 

يف أن يشكّل ذلك مثاال تقتدي به سائر البلدان اليت مل تبد أي تعاون ومل تتخذ أي تدابري إلنفاذ القانون ضد صيدليات اإلنترنت اليت تعمل 
 .انطالقا من أراضيها، مثلما هو الشأن بالنسبة لباكستان

ل يف الوقت نفسه على حماصرة حلقة العرض من سلسلة واقترحت اهليئة جا ذا فرعني يشجع البلدان على تقاسم املعلومات وعلى العم
وهذا األمر . وتقترح اهليئة أيضا أن تتشارك البلدان يف جتارا وتضع آلية تتيح سرعة تبادل املعلومات بشأن حاالت معينة. هذه التجارة

 تاجر مبنتجات ذات اسم جتاريتالصيدليات ومبا أن هذه . يتطلّب املعاضدة بواسطة وقف قنوات تزويد صيدليات اإلنترنت غري املرخصة
، فإن السلطات املسؤولة عن مراقبة هؤالء املوردين تستطيع أن متنع بفعالية وصول                  ومعترف م معروفني  موردين  حتصل عليها من     

 .الشحنات إىل هذه الصيدليات

م التقرير أيضا بضرورة أن تزيد السلطات الوطنية أنشطتها يف وعالوة على تعزيز اجلانب املعين بإنفاذ القانون يف مواجهة هذه اجلرمية، يسلّ
وينبغي جعل املستهلكني يدركون أن شراء هذه . جمال إذكاء الوعي باملخاطر احملتملة من شراء العقاقري غري املشروعة عن طريق اإلنترنت
كما ينبغي للجهاز القضائي أن يويل . راقبة النوعيةاملنتجات يتعارض مع القوانني الوطنية، بل قد يعرض صحتهم للخطر بسبب انعدام م

 .أمهية أكرب لفرض عقوبات مناسبة على املبيعات غري املشروعة من املستحضرات الصيدالنية اليت حتتوي على عقاقري خاضعة للمراقبة

على التعاون الدويل الوثيق وعلى تمد امنا يعضد تلك األنشطة غري املشروعة جمد أي إجراء "وخلص رئيس اهليئة السيد محيد قدسي إىل أن 
 ". ما تستحقه من أمهيةملسألةهذه ااإلرادة السياسية جلميع احلكومات بإيالء 
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 بالتغيري احلاسم واهلام" ملراقبة املخدرات ترحب اهليئة الدولية

 "يف السياسة اهلولندية بشأن القنب
 ؛ احلكومة اهلولندية (Coffeshop)احلكومة اهلولندية تزمع خفض عدد املقاهي اليت تبيع القنب 

 تسلّم باملشاكل الصحية واالجتماعية املتصلة بتعاطي القّنب
 

، باملبادرة اليت اختذا حكومة هولندا )٢٠٠٥مارس / آذار٢(خدرات، يف تقريرها السنوي الذي صدر اليوم ترحب اهليئة الدولية ملراقبة امل
القنب ليس عدمي   "، اعترفت احلكومة بأن      بشأن القنب  ففي ورقة سياساتية مشتركة بني الوزارات     . فيما يتعلّق بسياستها بشأن القنب    

دت على أمهية تعزيز      .للمجتمعسبة  بالن، ال بالنسبة للمتعاطني وال      "ررالضتدابري مكافحة البيع يف الشوارع وسياحة املخدرات       " وشد
 ". اليت تبيعهومواصلة خفض عدد املقاهي وزراعة القنب

م ، ذا التغيري احلاسم واهلام يف سياستها، الذي يقترب ا أكثر حنو االلتزا              ٢٠٠٤أغسطس  /وأبلغت احلكومة اهلولندية اهليئة، يف آب      
 .الكامل باملعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات فيما يتعلّق بالقنب

كما إا غري مالئمة فيما  ،التجارة غري املشروعة باملخدراتمن ادامة " ليست بريئة"وجاء يف الورقة السياساتية التسليم بأن هذه املقاهي 
ات راملخدبشأن  هولندا الثقة بسياسةاملقاهي قد تضعف  أن هذه كما وردت اإلشارة فيها إىل. اجلرائم ذات الصلة باملخدراتقمع خيص 

 .بصفة عامة

ملنطقة بأسرها سيكون له تأثري واسع يف اتعاطي القنب وزراعته واالجتار به ب ذات الصلةاعتراف احلكومة باملشاكل الصحية واالجتماعية و
املقاهي اليت ختالف أحكام املعاهدات الدولية خلفض عدد هذه طوات على اختاذ مزيد من اخلاهلولندية وحتثّ اهليئة احلكومة . وخارجها

 .ملراقبة املخدرات

املقاهي أن تساعد على تشديد     ذه  املتعلقة  السياسة العامة   تطلب حكومة هولندا إىل السلطات احمللية املسؤولة عن تنفيذ           من جانبها،   
إجراءات ، وستتخذ دد املقاهي الواقعة بالقرب من املدارس ويف املناطق احلدوديةعالتقليل من وتعتزم احلكومة .  املتعلقة بالقنبةالسياس

 أن تظلّ سياحة     على احلكومة، باالشتراك مع السلطات احمللية،          تعملوإضافة إىل ذلك، سوف       . ضد املتاجر غري اخلاضعة للمراقبة      
 . عن كثباملخدرات، خصوصا يف املناطق احلدودية، خاضعة للمراقبة

مالت حمددة للوقاية من املخدرات ، تشتمل على القيام حبتعاطي القنبللثين عن كومة هولندا أيضا أا سوف تنفّذ خطة عمل ذكرت ح
 وتستهدف ثالث سنوات متتد علىمحالت إعالمية سنوية ملكافحة املخدرات وستستهل أيضا . تستهدف الفئات الشديدة التعرض للخطر

 ب.  عاما١٨ و١٢حتديدا الشباب بني سنب جعل ومن أجل . كما تعتزم احلكومة تعزيز اجلهود الرامية إىل عالج متعاطي القنزراعة القن



 
 
 

بشأن سياسة ما أمكن، انتهجت احلكومة غري جذّابة ) ال يف القنبالعنصر الفع(الذي حيتوي على نسبة عالية من التتراهيدروكانابينول 
أساسا الختاذ توفر والحظت احلكومة حتديدا أن املبادئ التوجيهية اجلديدة للمالحقة القضائية . اقوانني ادارية وقوانني جنائية أيضإنفاذ 
 العقوبة على زراعة القنب على نطاق واسع بصورة غري مشروعة لتصل إىل تشديد وذكرت أا تعتزم،  زراعة القنبملكافحة سريعة تدابري

 .مخس سنوات على األقلمدة السجن 
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 اهليئة تبلّغ عن إحراز تقدم يف احلد من تسريب املواد الكيميائية الرئيسية

 اونتفكيك بعض شبكات االجتار؛ اهليئة تدعو احلكومات إىل تكثيف التع
 

، احلكومات إىل العمل حثيثا على      )٢٠٠٥مارس  / آذار ٢(تدعو اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، يف تقريرها السنوي الذي صدر اليوم            
تقاسم املعلومات اآلنية بشأن ضبطيات وعمليات تسريب املواد الكيميائية الرئيسية املستخدمة يف صنع الكوكايني واهلريوين واملنشطات 

 .مينيةاألمفيتا

ففي إطار مبادرة دولية . واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات تعمل مع شىت احلكومات من أجل منع تسريب هذه املواد الكيميائية الرئيسية       
سليم  مشتركة بني بولندا والصني، وتنفيذ عملية ناجحة للتحتريات اقتفائية، مت، على سبيل املثال، تنفيذ "مشروع بريزم"للهيئة تعرف باسم 

ويف عملية التسليم املراقب ". إكستاسي"املراقب بني إيرلندا وهولندا أفضت إىل اعتقال متجرين باملواد الكيمائية املستخدمة يف صنع عقار 
" بريبل"أما املبادرات الدولية األخرى فهي تشمل عملية ". إكستاسي" مليون حبة ٨٠وحدها كانت السالئف اليت مت ضبطها تكفي لصنع 

 .اللتني دفان إىل منع تسريب املواد الكيميائية الرئيسية املستخدمة يف صنع الكوكايني واهلريوين إىل السوق غري املشروعة" توباز"لية وعم

ويتم التثبت من صحة الصفقات . وينتظر من احلكومات املشاركة يف هذه العمليات الطوعية أن تراقب الشحنات من هذه املواد الكيميائية
وإذا كان هناك . سطة إجراء حتريات عن سرية الشركات املسامهة يف هذه الصفقات، بغية التحقق من وجود حاجة مشروعة هلذه املوادبوا

ويتم تبادل املعلومات عن الشحنات املوقوفة أو املعلّقة مع اهليئة الدولية . ما يبعث على االرتياب، جيوز تعليق الشحنة أو إيقافها أو حجزها
 . املخدرات ومع البلدان املشاركة عن طريق اهليئةملراقبة

 عملية مشلت ضبطيات ٤٣٠وقامت احلكومات، خالل السنتني املاضيتني، بتعقّب عدة صفقات أسفرت، مبساعدة من اهليئة، عن أزيد من 
 خمتربات سرية وشبكات وأفضى البعض من هذه العمليات إىل تفكيك. وايقاف عمليات مشروع يف تسريب مواد وعمليات تسريب فعلية

 .لالجتار وإىل اعتقال املتجرين الضالعني ا

، ليمنع بذلك عمليات تسريب بعض املستحضرات          "اإلكستاسي" على مراقبة سالئف       ٢٠٠٤يف عام    " بريزم"وقد ركّز مشروع      
يف أوروبا، وليجري حتريات بشأن      الكيميائية اليت حتتوي على اإليفيدرين، وليكشف عن املختربات غري املشروعة لصنع األمفيتامني                 

 .املعدات املستعملة يف هذه املختربات

وملا كانت الشبكات اإلجرامية يف أغلب األحيان هي نفسها اليت تشارك يف ريب املخدرات واالجتار باملواد الكيميائية، فإن اهليئة توصي 
 .وحتليلها والتشارك فيهابضرورة أن تبذل احلكومات جهودا خاصة جلمع املعلومات االستخبارية 



 
 
 

كما تعمل اهليئة على معاضدة اجلهود اليت تبذل للحد من صنع اهلريوين يف أفغانستان، بواسطة املشاركة يف عمليات بناء القدرات يف هذا 
الكيميائية الرئيسية  املادة  ،  أيدريد اخلل ودف هذه العمليات إىل تعقّب املواد الكيميائية وخصوصا             ". توباز"البلد يف إطار عملية       

 .ويتم جلب هذه املادة من اخلارج بواسطة التهريب. ، واليت ال يوجد يف البلد أي طلب مشروع عليهااملستخدمة يف صنع اهلريوين
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 اهليئة تفيد بأن أفريقيا، رغم اإلجنازات الكبرية، ال تزال حلقة ضعيفة 

 يف سلسلة املراقبة الدولية للمخدرات
 

، احلكومات األفريقية إىل إسناد أولوية )٢٠٠٥مارس / آذار٢(تدعو اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، يف تقريرها السنوي الذي صدر اليوم 
كما تطلب اهليئة إىل اتمع الدويل أن يقدم املساعدة والدعم املناسبني لدول املنطقة من أجل . هة مشكلة املخدرات يف بلدااأكرب ملواج

 .تعزيز جهودها يف جمال مكافحة االجتار باملخدرات وتعاطيها

سيا للقنب الذي يتوافر يف األسواق غري املشروعة يف وال تزال أفريقيا مصدرا رئي. واملخدرات مشكلة تشهد تزايدا يف عدة بلدان يف املنطقة
 يعد  واحلكومة املغربية،املعين باملخدرات واجلرمية األمم املتحدة مكتبووفقاً لدراسة استقصائية مشتركة أجراها . املنطقة أو يف أوروبا

  واإلنتاج السنوي لراتنج القنب يف حدود هكتار١٣٤ ٠٠٠ زروعة بنحواملساحة املاملغرب أكثر بلدان القارة زراعة للقنب، حيث تقدر 
 بعضا من النـزاعات تشري إىل أنومثّة أدلّة .  يف املائة من راتنج القنب املضبوط يف العامل٦٠ املغرب مصدرا حلوايل ويشكّل.  طن٣ ٠٠٠

 .باملخدرات االجتار إيراداتاألهلية يف أفريقيا تمول جزئيا من 

القدرة املؤسسية والتقنية احملدودة للبلدان األفريقية على معاجلة املخدرات بطريقة شاملة الذي صدر يف فيينا، فان ووفقا للتقرير السنوي 
أما نظم املراقبة غري الكافية املوجودة يف القارة فمن شأا .  يف أفريقيااالستراتيجيات الوطنية ملراقبة املخدراتتنفيذ سلباً يف أدت إىل التأثري 

 .، على الصعيد العاملي، مشاكل خطرية يف جمال مراقبة التجارة الدولية بالعقاقري الالزمة لألغراض الطبية والعلميةأن تفرز

فالبلدان األفريقية تعمل معا على مراقبة املخدرات بواسطة . القانون، رغم كوا حمدودة، قد القت جناحاسلطات إنفاذ واجلهود اليت تبذهلا 
االجتماع العمليايت ، واجتماع رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات ألجهزة إنفاذ القانون، مثل عقد اجتماعات منتظمة

منظّمة التعاون  يف شرق أفريقيا، واجتماع رؤساء إدارات التحقيق اجلنائي ووحدات مكافحة املخدراتالذي حضره املعين باملخدرات 
 .أفريقيااإلقليمي لرؤساء الشرطة يف شرق 

 التابعة للبلدان املشاركة يف مبادرة العمليات املشتركة لدول غرب أفريقيا عن ضبط ما يربو القانونأسفر التعاون بني سلطات إنفاذ قد و
 من  أخرىكميات قياسية ضبط ٢٠٠٤كما شهد عام . ٢٠٠٤أبريل / يف نيسان،بنن،  كيلوغراما من الكوكايني يف كوتونو١٤٠على 

ضبطتها سلطات  كيلوغرام ٢٠٠، وحوايل  كيلوغراما قبالة ساحل توغو٤٥٠، وحوايل  كيلوغرام يف غانا٦٠٠مت ضبط إذ  :الكوكايني
حيث متكّنت حكومة زامبيا، : كما أسفر تكثيف جهود ضبط املخدرات اليت تبذهلا هذه السلطات عن حتقيق نتائج هامة. الرأس األخضر

 . طنا٣٠ سوى ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ فيما مل يضبط يف عامي ٢٠٠٣القنب يف عام  طنا من ١٨٢على سبيل املثال، من ضبط 



 
 
 

.  اليت تلزم يف صنع املخدرات بصورة غري مشروعةملراقبة السالئف الكيميائيةآليات تشريعية وإدارية غري كافية  لديها بلدان املنطقةومعظم 
، مت يف ٢٠٠٤ويف عام . ريب املواد الكيميائية إىل القنوات غري املشروعةلكن جنوب أفريقيا ونيجرييا استحدثتا نظما عالية الفعالية ملنع تس

وامليثاكوالون ). املاندراكس( طنا من مسحوق امليثاكوالون الذي يستخدم يف صنع مهدئ امليثاكوالون ١٢جنوب أفريقيا وموزامبيق ضبط 
 وباملثل، مت يف ").وايت بايب"ويطلق على هذا اخلليط اسم  (يدخَّن عادة مع القنبيتعاطى على نطاق واسع يف اجلنوب األفريقي حيث 

 كانت يف غري مشروع،الكوكايني على حنو  يف صنع اليت تلزممادة برمنغنات البوتاسيوم  طنا من ٤٠ إيقاف شحنة قدرها ٢٠٠٤عام 
 .طريقها إىل نيجرييا من الواليات املتحدة

وين باحلقن يف بلدان شرق أفريقيا وجنوا، وهو تطور قد تكون له مضاعفات يف جمال وأخذ يزداد االبالغ يف التقارير عن تعاطي اهلري
 الذي هو مادة قابلة إلساءة       ) اهلرة "كات"املعروف باسم   (عقّار امليثكاثينون   ومن دواعي القلق أيضا تعاطي       . انتشار اإليدز وفريوسه  
عقلية مثل الديازيبام، اليت يبيعها الباعة املتجولون يف شوارع بلدان غرب ووسط أما تداول املؤثرات ال. يثامفيتامنياالستعمال وشبيهة بامل

 .أفريقيا، فإنه يؤدي كذلك إىل التعاطي

ومثة أزيد من . لكن من ناحية أخرى، يقل يف أفريقيا توافر العقاقري املخدرة املشروعة املستخدمة يف األغراض الطبية لتخفيف اآلالم مثال
 يستهلك أي عقاقري خمدرة، وحىت أكثر البلدان املستهلكة هلذه العقاقري ال ميثّل استهالكها سوى جزء بسيط من استهالك  بلدا يكاد ال٣٠

 .الواليات املتحدة أو أوروبا الغربية

االجتار غري  وتدعو اهليئة اتمع الدويل إىل تكثيف ما يبذله من جهود لدعم احلكومات األفريقية يف كفاحها ضد تعاطي املخدرات و                     
 .املشروع ا
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