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  رسالة الرئيس
 فالتركيز. يتـناول تقريـرنا ألول مـرة مـا لـزراعة املخـدرات واالجتـار هبـا وتعاطيها بطريقة غري مشروعة من تأثري على التنمية االقتصادية إمجاال           

ويبّين تقريرنا أن النسبة الساحقة من األرباح الناجتة عن . عـلى التنمية االقتصادية مناسب ألهنا عنصر حاسم للتنمية املستدامة والتنمية البشرية          
تم فيها بيع االجتـار غـري املشـروع بـاملخدرات ال تكـون يف الـبلدان اليت جتري فيها زراعة حماصيل املخدرات غري املشروعة بل يف البلدان اليت ي                       

 .املنتجات اجلاهزة وتعاطيها بطريقة غري مشروعة
ويـبدد الـتقرير األسـطورة القائلـة بـأن االجتـار باملخدرات قد يكون وسيلة للنمو والرخاء، يف حني         

ويتجســد أحــد . أن انــتاج املخــدرات غــري املشــروع حيــول دون الــنمو االقتصــادي الطويــل األجــل 
تان، حيث ساعدت الزيادات الضخمة يف انتاج األفيون يف أوائل         األمثلة على ذلك يف مثال أفغانس     

فتبني بوضوح أن املخدرات أخفقت يف إحداث       . التسـعينات عـلى إهلاب احلروب األهلية ليس إال        
. ويصّح هذا أيضا على بلدان أخرى. أي أثر اجيايب على تنمية البلد االجتماعية واالقتصادية العامة    

ى أن التوسع يف زراعة احملاصيل غري املشروعة يؤدي إىل حتسني عام ألي    وال ترى اهليئة ما يدل عل     
 .مؤشر تنمية أوسع على املستوى الوطين

وهلـذا فإن مراقبة احلكومات للمخدرات، ال ختدم مصلحة الصحة واألمن فحسب، بل ختدم أيضا               
 املخدرات هو مثل    والتخـلي عن مراقبة   . املصـلحة املتمـثلة يف بـناء اقتصـاد قـابل للـنمو واالسـتدامة              

كمـا إن عـدم أخـذ مراقبة املخدرات        . التخـلي عـن االلـتزام بـتقدم دولـنا االجـتماعي واالقتصـادي             
جبديـة، أو اضـفاء صـفة قانونـية على املخدرات، ال ميكن أن يكون خيارا سياسيا للحكومات اليت                   

 .تعترب رفاهة شعوهبا أمراً من صميم أنشطتها
ة عـلى املخـدرات وعـلى حشـيش القنـب بالتحديد، يثريون ضجة              إن دعـاة إضـفاء الصـفة القانونـي        

ومع ذلك، فإن اجلمهور العام رفض بإصرار اضفاء الصفة القانونية . عالـية، وتوجـد حتت تصرفهم موارد كبرية يستخدموهنا لتضليل اجلمهور       
، مؤخرا تدابري كانت ستؤدي إىل ختفيف شدة وعـلى سـبيل املثال، رفض الناخبون يف بعض الواليات، يف الواليات املتحدة      . عـلى املخـدرات   

 .القوانني املتعلقة بتعاطي احلشيش أو زراعته
كما أن  . بيد أن تعاطي حشيش القنب يؤثر على املخ       . وجيـنح دعـاة إضـفاء الصـفة القانونية على حشيش القنب إىل تصويره كعقار غري ضار                

وقد أظهرت . الشـبان، وميكـن أن يسـبب بعـض أمراض الرئة ومنها سرطان الرئة            تعاطـيه غـري املشـروع يرتـبط بالـنوبة القلبـية يف حالـة بعـض                  
دراسـة قامـت هبـا مؤسسـة الـرئة الـربيطانية مؤخـراً أن تدخـني ثالث لفائف من حشيش القنب يسبب يف الشعب اهلوائية األضرار نفسها اليت                         

 .يسببها تدخني عشرين سيجارة من التبغ
فقد قرر اجملتمع الدويل    .  مـادة مدرجـة يف جـداول املعاهدات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات            ٢٥٠عـلما بـأن حشـيش القنـب هـو مـادة مـن               

ومل تتغري خواص احلشيش هذه منذ     .  نظرا إلمكانية تعاطيه ونظرا ألنه قادر على إحداث آثار ضارة          ١٩٦١مراقـبة حشـيش القنـب يف اتفاقية         
، مبا يف ذلك أحكامها ١٩٦١ دولة قد وافقت على أن تلتزم بأحكام اتفاقية  ١٧٩ت   كان ٢٠٠٣يناير  / كـانون الثاين   ١وحـىت   . ذلـك الوقـت   

وتؤيـد اهليـئة قـرار هـذه احلكومـات، وتـرى أن األمـر ال يقتضـي اختـاذ إجـراء آخر إىل حني ظهور أدلة علمية كافية                 . اخلاصـة حبشـيش القنـب     
 .لنقض الضوابط احلالية املطبقّة على حشيش القنب

وينبغي أال تتخذ أي حكومة تدابري من جانبها وحدها بدون دراسة           . ن هناك توافق يف اآلراء يف املراقبة الدولية للمخدرات        ومن املهم أن يكو   
 .تأثري اجرائها على اآلخرين والتبعات املترتبة عليه يف هناية املطاف بالنسبة لنظام كامل استغرق انشاؤه من احلكومات ما يقرب من قرن

 فيليب إميافو
 اهليئةرئيس 
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 البلدان النامية تعاين أكثر مما تعاين البلدان املتقدمة
 حىت يف جمال االجتار غري املشروع باملخدرات

 ن الناسمكاسب مؤقتة لقلة م: املخدرات غري املشروعة
 وخسائر طويلة األجل للسواد األعظم من الناس

 
هكذا يقول التقرير السنوي للهيئة . حيول انتاج املخدرات غري املشروع دون النمو االقتصادي، وال يؤدي إىل تنمية مستدامة يف األجل الطويل

حتذر اهليئة من أن االجتار غري املشروع باملخدرات ضار         و). ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٢٦(، الذي ُنشر اليوم     )اإلنسيب(الدولية ملراقبة املخدرات    
 .بالتنمية االقتصادية، وحتث احلكومات على تنفيذ سياسات فعالة ملراقبة املخدرات

أن ويبّين . ويفحص التقرير تأثري انتاج اهلريوين والكوكايني غري املشروع على االقتصاد، ويستنتج أن مراقبة املخدرات ضرورية لنجاح التنمية
التنمية االقتصادية الطويلة األجل يف بلد ما مستحيلة بدون نظام فعال ملراقبة املخدرات، وأن املخدرات غري املشروعة تؤدي إىل عدم استقرار             

 .اقتصاد البلد والدولة واجملتمع بكامله

 فإن التركيز منصب على اهلريوين والكوكايني يف حني أن اهليئة تدرك التأثري القوي ملخدرات مثل حشيش القنب وشىت املخدرات االصطناعية،
 .ألهنما املخدران غري املشروعني اللذان يتسببان يف أكثر املشاكل على نطاق العامل كله

ّين فيليب إميافو، إن مشكلة املخدرات كثريا ما ينظر اليها باعتبارها مشكلة اجتماعية بالدرجة األوىل، ولكن تقريرنا يب. وقد قال رئيس اهليئة، د
ولكن، يف حني أن املشاكل االجتماعية النامجة عن تعاطي املخدرات . أهنا تنطوي كذلك على عواقب اقتصادية وخيمة تؤثر على تطور البلد العام

 .تكون حمسوسة يف البلدان املتقدمة، فإن التأثري االقتصادي األكرب لالجتار غري املشروع باملخدرات يقع على البلدان النامية

تقرير اهليئة أن النسبة الساحقة من األرباح الناجتة عن املخدرات غري املشروعة ُتجىن يف البلدان اليت يتم فيها بيع هذه املخدرات وتعاطيها ويظهر 
 يف البلدان ففي الواقع ال ُيجىن: فليس الفالحون الذين يزرعون احملاصيل غري املشروعة هم الذين جينون األرباح. وليس يف البلدان اليت تزرع فيها

 يف املائة املتبقية ٩٩أما النسبة البالغة . النامية كايراد زراعي سوى واحد يف املائة من األموال اليت ينفقها يف هناية األمر من يتعاطون املخدرات           
 .فتجنيها جهات خمتلفة على طول سلسلة االجتار غري املشروع باملخدرات

ار غري املشروع باملخدرات جتنيها جهات يف البلدان املتقدمة، فإن األثر االقتصادي أكرب بكثري يف               ويف حني أن معظم األرباح الناجتة عن االجت       
وعلى سبيل املثال، فإن انتاج املخدرات واالجتار هبا بطريقة . البلدان النامية، حيث ميثل االجتار غري املشروع باملخدرات نسبة أكرب من االقتصاد

 يف املائة يف كولومبيا ٣ و٢ يف املائة يف أفغانستان وميامنار، وبني ١٥ و١٠ة من الناتج احمللي االمجايل تتراوح بني غري مشروعة يشكالن نسبة مئوي
 يف املائة من الناتج احمللي االمجايل ٠,٤ويف الواليات املتحدة تبلغ نسبة األرباح من املخدرات غري املشروعة . ومجهورية الوس الدميقراطية الشعبية

 .عدد من يتعاطون املخدرات يف الواليات املتحدة أكرب مما يف أي بلد آخرمع أن 



 
 
 

وحيذر تقرير اهليئة أيضا من أن أي فوائد مؤقتة من انتاج املخدرات غري املشروع تقابلها يف الواقع خسائر كبرية طويلة األجل، وحيث احلكومات 
 .هبا بطريقة غري مشروعةعلى انتهاج سياسات موجهة ملكافحة انتاج املخدرات واالجتار 

فاملكاسب املؤقتة تشمل فرص العمل للفالحني والعمال الزراعيني، الذين يزرعون احملاصيل غري املشروعة، كما تشمل فرص العمل يف جمايل                      
 .االنتاج والتوزيع بدءاً من املوزعني بالتجزئة ووصوال إىل مشغلي املعامل

ات غري املشروعة تأثريا سلبيا على النمو االقتصادي، وإن كان من الصعب اثبات أن زيادة انتاج                   أما على املدى الطويل، فإن لزراعة املخدر       
 .املخدرات غري املشروع مرتبطة باخنفاض يف النشاط االقتصادي العام

. ا السواد األعظم من الناس    إميافو، إن املكاسب املؤقتة جينيها قلة من الناس، ولكن اخلسائر الطويلة األجل يتكبده              . وقد قال رئيس اهليئة، د    
وحنن حنث البلدان على ختليص نفسها من انتاج املخدرات غري املشروع . فاالجتار غري املشروع باملخدرات ال يسهم يف النمو االقتصادي والرخاء

 .ألن خالصها سيفيدها يف األجل الطويل حىت وإن كان ينطوي على خسائر مؤقتة
لضرر بالتنمية االقتصادية الطويلة األجل هو عدم استقرار الدولة واالقتصاد واجملتمع املدين نتيجة النتاج املخدرات مث يستنتج التقرير أن ما يلحق ا

 .غري املشروع
وتالحظ اهليئة . كما إن ظهور اقتصاد املخدرات غري املشروعة كثريا ما يسبب عدم استقرار الدولة وإضعاف النظام السياسي عن طريق الفساد

 .انتاج املخدرات غري املشروع كثريا ما يرتبط باحلروب األهلية ويزدهر نتيجة هلاأيضا أن 
هذا، ويصبح من الصعب على احلكومات أيضا أن تكون لديها سياسات اقتصادية فعالة عندما يكون هناك اقتصاد غري مشروع قائم على                           

اد ميكن أن تضعفها أموال املخدرات غري املشروعة، فضال عن أن االجتار ذلك أن أي تدابري متخذة للسيطرة على االقتص. املخدرات غري املشروعة
غري املشروع ميكن أن يؤثر على أسعار الصرف ويدمي عدم املساواة يف الدخل ويزيده حدة، ويؤدي إىل إضعاف األعمال املشروعة وختفيض                      

 .االستثمار االقتصادي
وكثريا ما تؤدي املخدرات . ة للمجتمع عندما تصبح األنشطة غري املشروعة هي القاعدة املألوفةيتناول التقرير أيضا التأثري على البنية االجتماعي

غري املشروعة إىل زيادة اجلرائم، خاصة جرائم العنف، مبا يف ذلك اختطاف األشخاص واغتصاهبم، واىل إفساد النخبة وإضعاف سيادة القانون، 
 .تمعواىل استفحال مشكلة تعاطي املخدرات داخل اجمل

فقد ساعدت زيادة انتاج األفيون الضخمة يف . وُيظهر مثال أفغانستان كيف ميكن أن تؤدي جتارة املخدرات غري املشروعة إىل عدم استقرار البلد
وران وتشري األدلة إىل اخنفاض النمو االقتصادي ومستويات املعيشة، يف حني شهد بلدان جما                . أوائل التسعينات على إهلاب احلروب األهلية      

ألفغانستان، مها باكستان وايران، منوا اقتصاديا اجيابيا يف الثمانينات والتسعينات على السواء نتيجة للحد من زراعة خشخاش األفيون فيهما بقدر 
 .كبري أو القضاء عليها

اليت تزدهر فيها املخدرات غري املشروعة، واليت وحتث اهليئة اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة يف اجلهود املبذولة ملراقبة املخدرات إىل البلدان 
 .ليست لديها موارد كافية للتصدي هلذه املشاكل
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   معامل اقليمية بارزة
 افريقـيا

 
وقد أعربت سلطات انفاذ القوانني االفريقية عن قلقها من . قنب غري املشروعة منتشرة يف افريقيا، خاصة يف املغربما زالت زراعة حشيش ال

أن االجتاهات الطارئة يف أوروبا وأمريكا الشمالية حنو حترير تعاطي احلشيش ألسباب غري طبية أو حىت السماح له قانوناً سيضعف اجلهود اليت 
 .قية ملكافحة زراعة هذا احلشيش واالجتار به وتعاطيه بطريقة غري مشروعةتبذهلا البلدان االفري

وقد حدث حتول يف جنوب . كما يزداد تعاطي الكوكايني تقريبا يف مجيع البلدان يف افريقيا اجلنوبية والغربية، خاصة يف نيجرييا وجنوب افريقيا
استخدام األجزاء اجلنوبية والغربية من افريقيا لتسليم الكوكايني املنقول من أمريكا وجيري . افريقيا من االجتار بالكوكايني إىل االجتار بالكراك

 .اجلنوبية إىل أوروبا وأمريكا الشمالية

وتفيد تقارير بأن هناك زيادة يف تعاطي اهلريوين يف مصر ويف . أما تعاطي اهلريوين فال يزال حمدودا أساسا يف املناطق احلضرية الكبرية من القارة
 .ظم البلدان يف األجزاء الشرقية واجلنوبية من افريقيامع

 .وليس هناك ما يشري إىل وجود زراعة خشخاش األفيون يف أي جزء آخر من افريقيا باستثناء وجودها يف مصر على نطاق صغري

 .بيد أن زيادة تعاطي األمفيتامينات يف عدة بلدان يف افريقيا أمر مثري لقلق متنام

يوليه /ويف متوز. نفاذ القوانني يف افريقيا مبدامهات أعداد متزايدة من املعامل السرية اليت تقوم بصنع العقاقري االصطناعية  وقد قامت سلطات ا   
 ٩٠ طن من الكيماويات اليت كانت ستكفي النتاج ١٠٠، ضبطت السلطات يف جنوب افريقيا معدات لصناعة العقاقري وما يزيد على ٢٠٠٢

 .لونمليون قرص من امليثاكوا
  

 القارة األمريكية
 

يف منطقة أمريكا الوسطى والكاريبـي على الرغم من أن االجتار باملخدرات يف املنطقة ) عقار النشوة(زادت ضبطيات اهلريوين واالكستاسي 
 .يشمل حشيش القنب والكوكايني غالبا

ة من املسافرين بالطائرة من جامايكا إىل اململكة املتحدة يقومون  يف املائ١٠وتشري تقديرات السلطات يف جامايكا واململكة املتحدة إىل أن حنو 
 .بتهريب خمدرات



 
 
 

كما اخنفضت ضبطيات املخدرات يف . وقد أدى اخنفاض الكميات املتاحة من الكوكايني واهلريوين يف أمريكا الشمالية إىل ارتفاع األسعار   
ا ألن املتجرين هبا خيشون كشفهم نتيجة لزيادة ضوابط املراقبة على احلدود بعد املطارات وعلى نقاط احلدود يف كندا والواليات املتحدة، رمب

 .٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١اهلجمات االرهابية يف الواليات املتحدة يف 

بكثري مما يف وقد زاد تعاطي احلشيش واهلريوين والكوكايني بقدر كبري يف املكسيك أثناء السنوات القليلة األخرية، رغم أنه ظل يف مستوى أدىن 
 .وهناك أدلة متزايدة على أنه جيري صنع الكوكايني يف بعض بلدان أمريكا الوسطى. كندا والواليات املتحدة

فاجلماعات املشاركة يف حرب . ويف كولومبيا وبريو، جيري ربط مشكلة املخدرات على حنو متزايد بالقضايا السياسية وقضايا األمن الوطين
ه العسكرية يف كولومبيا تسيطر على عملية االجتار باملخدرات وعلى املعامل اليت تنتجها، وتقوم بتبادل املخدرات غري العصابات واجلماعات شب
 .املشروعة مقابل األسلحة

يف ، اليت تدعمها الواليات املتحدة، أهم خطة منفردة لتخفيض عرض املخدرات غري املشروع (Plan Colombia)" بالن كولومبيا"وال تزال خطة 
 قناة ٥٥ معمل غري مشروع ودمرت ١ ٥٠٠ ما يزيد على ٢٠٠١وقد ضبطت سلطات انفاذ القانون يف كولومبيا يف عام . أمريكا اجلنوبية

 .سرية للمخدرات
  

 آسيـــا
 

رتبة الثانية بني منتجي ، وأدت اجلهود املبذولة للقضاء عليه يف ميامنار، اليت حتتل امل١٩٩٦هبط انتاج األفيون يف ميامنار إىل النصف منذ عام 
 .٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٧األفيون غري املشروع يف العامل، إىل ختفيض املساحة املزروعة بنسبة 

 . يف املائة من ضبطيات األمفيتامينات يف العامل يف بلدان يف شرق آسيا ويف جنوب شرقي آسيا، أساسا يف الصني وتايلند٧٠وكان ما يزيد على 

 .يا موردا رئيسيا حلشيش القنب إىل بلدان تلك املنطقة واىل أجزاء أخرى من العامل، وبلد عبور للهريوين أيضاوما زالت كمبود

وأصبحت الصني البلد املقصود الرئيسي ومنطقة العبور الرئيسية لشحنات اهلريوين، وشهدت زيادة كبرية يف ضبطيات اهلريوين أثناء السنوات 
 .اخلمس األخرية

اإليدز على دروب االجتار غري املشروع باملخدرات يف شرق آسيا            /ار املتسارع لالصابات بفريوس القصور املناعي البشري       كما إن االنتش  
وحتدث حاالت وبائية بني املدمنني الذين يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن يف بعض مقاطعات . وجنوب شرق آسيا ميثل اجتاها مثريا للقلق

 . يف املائة من املدمنني الذين يتعاطون املخدرات باحلقن يف ميامنار وتايلند قد أصيبوا هبذا الفريوس فعال٥٠على كذلك فإن ما يزيد . الصني

ومن املتوقع أن يزداد تعاطي املخدرات يف أفغانستان نتيجة لعودة الالجئني إىل مناطق زراعة خشخاش األفيون أو مناطق انتاج األفيون                            
 .دارة االنتقالية األفغانية على اعتماد تشريعات وتدابري شاملة ملراقبة املخدرات يف أقرب وقت ممكنوحتث اهليئة اال. واهلريوين

وقد عززت بعض بلدان غريب آسيا، مبا فيها األردن وايران وكازاخستان، مرافقها لعالج مدمين املخدرات ودجمهم يف اجملتمع من جديد، ولكن 
 .دان املنطقةمثل هذه املرافق غري كافية يف معظم بل

ووضعت عقوبات أكثر صرامة بشأن اجلرائم املتصلة باملخدرات يف بعض البلدان يف شرقي آسيا ويف جنوب شرقي آسيا يف حماولة لردع                         
 .املتجرين باملخدرات

  
 أوروبــــا

 
ية واستراليا وكندا والواليات  قرص من عقار االكستاسي يف عملية دولية واحدة مشلت عدة دول أوروبية غرب٣٠٠ ٠٠٠ُضبط ما يزيد على 

 .٢٠٠٢مارس /املتحدة يف آذار



 
 
 

وتتطلع اهليئة إىل مزيد من التعاون الدويل بني سلطات انفاذ القانون ألجل التصدي لالجتار العاملي الواسع النطاق باالكستاسي، الذي ما زال 
 .ُيصنع بطريقة غري مشروعة يف أوروبا من أجل السوق العاملية

ة احلكومات األوروبية أن تواصل دعم السلطات األفغانية يف اجلهود اليت تبذهلا ملعاجلة مشكلة املخدرات، ال سيما ألن أوروبا هي وتناشد اهليئ
 .اجلهة املقصودة ملعظم اهلريوين من جنوب غريب آسيا

 صادرت سلطات انفاذ القانون يف عام       وقد. وُيستخدم االحتاد الروسي كدرب بديل لالجتار غري املشروع باملخدرات من آسيا إىل أوروبا             
 . طن من اهلريوين٣,٥ طنا من املخدرات، مبا يف ذلك ٧٥ ما يزيد على ٢٠٠١

وتعرب اهليئة عن قلقها ازاء اآلثار العاملية النطاق املترتبة على قرار اململكة املتحدة القاضي باعادة تصنيف احلشيش الذي حيتاج إىل ضوابط أقل 
 بإعالن اململكة املتحدة أهنا ال تنوي اعطاء صفة قانونية أو تنظيم االستخدام غري الطيب ألي عقاقري خاضعة للمراقبة       صرامة، ولكنها ترحب  

 .الدولية، إذ اهنا ال تنوي اختاذ إجراء من شأنه أن ينطوي على انتهاك للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات
  

 أوقيانيــــا
 

يف استراليا بقدر كبري على إثر جناح عمليات انفاذ القانون يف كسر حلقات دولية لالجتار باهلريوين ونقله من اخنفضت كمية اهلريوين املتاحة 
 .جنوب شرقي آسيا إىل استراليا

 .وأخذ عدد الوفيات نتيجة للجرعات املفرطة من اهلريوين ينخفض يف استراليا

 ).االكستاسي(د م أ وشهدت استراليا ونيوزيلندا ضبطيات كبرية من أقراص عقار م 

وأُحرز تقدم يف وضع تشريعات مضادة لغسل األموال يف عدة بلدان يف أوقيانيا، ولكن املشكلة ما زالت قائمة يف فيجي وجزر كوك وجزر 
 .مارشال وناورو ونيو

 السياسي العام جرائم خطرية متصلة وتعرب اهليئة عن قلقها بشأن حالة مراقبة املخدرات يف بابوا غينيا اجلديدة، حيث ترتبط بعدم االستقرار
 .باملخدرات

 .وال تزال اهليئة تصر على موقفها املعارض إلنشاء غرفة حلقن العقاقري يف نيو ساوث ويلز يف استراليا، وتعرب عن أسفها لتوسيع هذا املشروع

 

 . من الفصل الثالث من التقرير٥٤٩ – ١٩٧للمزيد من املعلومات، انظر الفقرات 
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  أكثر من جمرد املخدرات األفيونية–مشاكل املخدرات يف أفغانستان 
 اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات حتث على وضع استراتيجية شاملة ملعاجلة املشاكل

 
فغانستان أن تضع استراتيجية وطنية شاملة ومتماسكة ملراقبة املخدرات حبيث تشمل مجيع العقاقري اليت جتري زراعتها وانتاجها                     يتعني على أ  

وتقول اهليئة . هكذا تقول اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات يف تقريرها السنوي األخري الذي نشر اليوم يف فيينا. واالجتار هبا بطريقة غري مشروعة
 .ا إنه ال ميكن حتقيق تنمية مستدامة وسلمية يف أفغانستان بدون معاجلة مشكلة املخدرات برمتهاأيض

وتعرب اهليئة عن قلق بالغ بشأن استمرار زراعة خشخاش األفيون على نطاق واسع يف أفغانستان على الرغم من قيام احلكومة حبملة للقضاء                       
 .واألنشطة املتصلة هباعليها وسن قانونني حلظر زراعة خشخاش األفيون 

وقد ظلت اهليئة ترصد عن كثب قضايا مراقبة املخدرات يف أفغانستان وتعمل مع دولة أفغانستان االسالمية املؤقتة احلالية كما عملت مع                            
، ١٩٦١درات لسنة  من االتفاقية الوحيدة للمخ١٤، طّبقت اهليئة املادة ٢٠٠٠مايو /ويف أيار. احلكومات السابقة مبا يف ذلك حكومة طالبان

. وهي مادة ال ُتستخدم إال يف حاالت استثنائية عندما تشكل التطورات يف بلد ما هتديدا خطريا ألهداف املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات                     
عجزت حكومته عن  أن توصي اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة بأن يفرض حصارا على بلد ما إذا ١٤وتستطيع اهليئة مبوجب املادة 

 .اختاذ اجراءات أو مل تتعاون يف هذا الصدد

وتشدد اهليئة أيضا . وتعترف اهليئة جبهود احلكومة احلالية، وتدعو إىل دعم وتعاون تاّمني وعاجلني من اجملتمع الدويل وكذلك من بلدان املنطقة
نفيذ القوانني ذات الصلة تنفيذاً تاماً مع توفري بدائل معيشية مستدامة على أن القضاء على زراعة خشخاش األفيون ال ميكن حتقيقه إال باحترام وت

 .للفالحني

وجتدر االشارة إىل أن     . ويشدد تقرير اهليئة أيضا على أن أي استراتيجية فعالة ملراقبة املخدرات يف أفغانستان جيب أن تشمل مجيع العقاقري                       
كما حاول املتجرون تسريب مؤثرات عقلية إىل أفغانستان، علما . ن طريق بلدان جماورة هلاالكيماويات الالزمة لصنع اهلريوين تدخل أفغانستان ع

 أطنان من مادة ٥وقد حالت اهليئة مؤخرا، بالتعاون مع حكومة الصني، دون تصدير . بأن املؤثرات العقلية ميكن استخدامها أيضا ملذق اهلريوين
وكشفت . رجة أهنا تتجاوز االحتياجات الطبية السنوية من تلك املادة يف مجيع بلدان العامل تقريباديازيبام إىل أفغانستان، وهي كمية كبرية إىل د

 .عينات من ضبطيات اهلريوين أن مادة ديازيبام استخدمت ملذق اهلريوين

اء على هذه الزراعة غري وهلذا جيب أن جتري عملية القض. وزراعة حشيش القنب غري املشروعة جتعل أفغانستان مصدرا رئيسيا للحشيش أيضا
 .املشروعة وكبح االجتار باحلشيش جنبا إىل جنب مع مكافحة زراعة األفيون واالجتار به بطريقة غري مشروعة
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 لعقاقري املخدرة املشروعة األخرى يف البلدان الناميةعدم توافر املورفني وا
 رغم انتاج كميات كبرية للغاية منها على نطاق عاملي واسع

 
، إن هناك خطرا يف أن سوق العقاقري املخدرة             )فرباير/ شباط ٢٦(يقول التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات، الذي ُنشر اليوم                 

وحتذر اهليئة .  املشروعة على نطاق عاملي، ميكن أن تفلت من السيطرة يف الوقت الذي يتجاوز فيه العرض الطلب حاليااملستخدمة لتخفيف األمل،
من أن مستويات الزراعة واالنتاج تفوق االستهالك الطيب كثريا، وأن هناك خطورة متزايدة يف أن الكميات املخزونة ميكن تسريبها إىل سوق    

 .املخدرات غري املشروعة

وتقول اهليئة انه ينبغي أال تبدأ بلدان جديدة، مثل اململكة املتحدة، انتاج خمدرات مشروعة ألن الكميات اليت ُتزرع وُتنتج حاليا كبرية إىل درجة 
يا وفرنسا وينبغي للحكومات اليت تسمح بزراعة املخدرات املشروعة أن ختفض الكميات املنتجة، كما ينبغي لبلدان مثل اسبانيا واسترال. مفرطة

وتشدد اهليئة على الدور املهم . وهنغاريا أال تسمح لقوى السوق بإمالء ما حيدث، بل ينبغي أن تتصرف وفقا للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات
 .الذي تضطلع به البلدان املوّردة التقليدية خلامات املخدرات مثل تركيا واهلند

املية، اليت توفر إمدادات العقاقري األساسية املخففة لألمل، مساٍو حلجم سوق اهلريوين واألفيون غري علما بأن حجم سوق املخدرات املشروعة الع
وهناك عدد حمدود من البلدان يقوم بزراعة املخدرات املشروعة، .  طن من املخدرات املكافئة للمورفني٤٠٠املشروعة، حيث يتم سنويا انتاج حنو 
بط رقابية لضمان انتاج كميات كافية لألغراض الطبية على نطاق عاملي، ولضمان عدم تسريب العقاقري إىل وقد وضعت هلا بنجاح حىت اآلن ضوا

 .القنوات غري املشروعة

وعلى الرغم من الفائض العاملي من املخدرات املشروعة املستخدمة لتخفيف األمل، فإن هذه املخدرات غري متاحة يف العديد من البلدان النامية يف 
 يف املائة من املورفني املستهلك يف ٨٠وقد زاد االستهالك الطيب للمورفني يف البلدان املتقدمة، حيث تستهلك عشرة بلدان . ن األحيانكثري م
. وقد أعربت اهليئة يف تقريرها قبل ثالث سنوات عن شواغلها ازاء عدم توافره يف بعض البلدان، ولكن الوضع ال يزال على ما كان عليه. العامل
دعو اهليئة احلكومات ومنظمة الصحة العاملية إىل ختفيض احلواجز احلائلة دون وجود وضع أفضل من حيث اتاحة املخدرات املشروعة يف                       وت

 .البلدان النامية
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 ة بالء املخدرات االصطناعية على النطاق العامليمكافح
  

حتـذّر اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات يف تقريـرها السـنوي الـذي ُنشـر الـيوم مـن أن العقـاقري االصـطناعية، مثل االكستاسي، ميكن أن تصبح                                 
ن وصول الكيماويات الالزمة لصنع عقاقري اصطناعية وهلذا دّشنت اهليئة مبادرة رئيسية للحؤول دو. عقـاقري املسـتقبل الرئيسـية غـري املشروعة      

 إىل وقـف عــرض السـالئف الكيميائــية   – ”Project Prism“ –ويهــدف املشـروع بريــزم  . مـثل االكستاسـي إىل املعــامل السـرية الــيت تصـنعها    
 .وكشف هوية املتجرين هبا وإلقاء القبض عليهم

وأكـثرها شـيوعا األمفيـتامني وامليتامفيـتامني واالكستاسي      . طة لـلجهاز العصـيب املركـزي      والعقـاقري االصـطناعية األمفيتامينـية هـي عقـاقري منشّـ           
 .، اليت تصنع من مركّبات كيماوية يف معامل غري مشروعة)أ م د م(

ا احلصول ومـن الصـعب جـدا مراقـبة هـذه العقـاقري ألهنا ميكن أن ُتصنع بثمن زهيد وبسهولة يف أي مكان يف العامل طاملا استطاع املتجرون هب                           
 .على الكيماويات الالزمة لصنعها

وجيـري صـنع امليتامفيـتامني عـلى نطـاق كـبري يف جـنوب شـرقي آسـيا وأمـريكا الشمالية، بينما تعترب أوروبا الغربية أهم مورِّد لالكستاسي يف                            
 .العامل

ع السالئف غري املشروع قبل هتريبها إىل أماكن        الشركات لصن " جتنيد"وقـد جلـأ املتجرون إىل تسريب الكيماويات من الصناعة املشروعة، أو             
 .وهناك حاجة إىل تبادل املعلومات فيما بني احلكومات حىت يتسىن هلا أن تكافح بفعالية االجتار بالكيماويات السليفة. صنع العقاقري

 الواليات املتحدة واملفوضية األوروبية يف       بلـدا ونظمـته اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات بالتعاون مع حكومة           ٣٨ويف مؤمتـر حضـره ممـثلون مـن          
 لكشف ومنع تسريب وهتريب الكيماويات املستخدمة يف صنع – ”Project Prism“ –، اتُّفـق عـلى انشـاء مشروع بريزم    ٢٠٠٢يولـيه  /متـوز 

 .العقاقري املنشطة

اقري، تتوىل اهليئة التنسيق فيها، وتضم ممثلني من وأُنشـئت فـرقة عمـل للـنظر يف سـبل مـنع تسـريب الكـيماويات إىل االجتـار غري املشروع بالعق                     
وستنشئ فرقة . حكومـات جـنوب افريقـيا والصني وهولندا والواليات املتحدة، ومن املفوضية األوروبية واالنتربول واملنظمة العاملية للجمارك               

 .لشحناتالعمل آليات أكثر فعالية لتقّصي هتريب الكيماويات السليفة، مبا يف ذلك حتديد مصادر ا
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 دور اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات
  

وقد . م املتحدة الدولية ملراقبة املخدراتاهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات هـي هيـئة الرصـد املسـتقلة شـبه القضـائية املعنية بتنفيذ معاهدات األم                  
وكان هلا أسالف مبوجب املعاهدات السابقة ملراقبة املخدرات منذ        . ١٩٦١ وفقا لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة       ١٩٦٨أُنشـئت يف عـام      
 .عهد عصبة األمم

  
 تكوين اهليئة

 
، الذين يعملون بصفتهم ١٣س االقتصادي واالجتماعي أعضاءها الـوينتخب اجملل. اهليـئة مسـتقلة عـن احلكومـات وعـن األمـم املتحدة كذلك        

ينتخب ثالثة أعضاء ممن لديهم خربة يف جمال الطب أو علم العقاقري ). انظر العضوية احلالية أدناه(الشخصـية وال يعملون كممثلني حكوميني       
 .نتخب عشرة أعضاء من قائمة خرباء تسميهم احلكوماتأو املستحضرات الصيدالنية من قائمة خرباء تسميهم منظمة الصحة العاملية، وي

وتـتعاون اهليــئة مــع مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية، وكذلـك مــع اهليــئات الدولــية املعنــية مبراقــبة املخــدرات، مبــا فــيها جلــنة   
 .املخدرات، ومنظمة الصحة العاملية، واالنتربول، واملنظمة العاملية للجمارك

  
 اهليئةمهام 

 
؛ واتفاقــية ١٩٧٢ بصــيغتها املعدلــة بــربوتوكول ســنة ١٩٦١االتفاقــية الوحــيدة لــلمخدرات لســنة : ُحــّددت مهــام اهليــئة يف املعــاهدات التالــية

 .١٩٨٨؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١املؤثرات العقلية لسنة 
  

 :ى العموم، تقوم اهليئة باملهام التاليةوعل
 

 ترصد امتثال احلكومات للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات، وتوصي بتقدمي مساعدات تقنية أو مالية عند اللزوم؛ •

 تعمـل بالـتعاون مـع احلكومـات لضـمان امـدادات كافـية مـن العقـاقري لألغراض الطبية والعلمية، ولضمان عدم تسريب العقاقري من                          •
 املصادر املشروعة إىل قنوات غري مشروعة؛

 حتدد مواطن الضعف يف نظم املراقبة الوطنية والدولية؛ •

 تقيِّم الكيماويات املستخدمة يف صنع العقاقري غري املشروع لتحديد ما إذا كان ينبغي وضعها حتت مراقبة دولية؛ •



 
 
 

لعقلية، وترصد األنشطة املشروعة عن طريق نظام التبليغ تقـوم بـادارة نظـام تقديـرات لـلمخدرات ونظـام تقيـيم طوعـي لـلمؤثرات ا             •
 الدويل الذي أنشأته املعاهدات؛

 .ترصد وتشجع تدابري احلكومات ملنع تسريب الكيماويات إىل صنع العقاقري غري املشروع •

 وميكنها أيضا أن تسترعي .ويف حـال حـدوث انـتهاكات واضحة للمعاهدات، تطالب اهليئة بتعليالت وتقترح على احلكومات تدابري عالجية    
 .انتباه جلنة املخدرات واجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل انتهاكات املعاهدات

  
 تقارير اهليئة

 
وحيتوي التقرير السنوي على حتليل للوضع العاملي فيما . تقتضـي املعـاهدات الدولـية ملراقـبة املخـدرات أن تعـد اهليـئة تقريـرا سنويا عن أعماهلا                  

قــبة املخــدرات لتوعــية احلكومــات باألوضــاع القائمــة واحملــتملة الــيت ميكــن أن تشــكل هتديــدا ألهــداف املعــاهدات الدولــية ملراقــبة      يــتعلق مبرا
ويسترعي التقرير االنتباه إىل الثغرات ومواطن الضعف يف املراقبة على الصعيد الوطين ويف االمتثال للمعاهدات، ويقدم مقترحات            . املخـدرات 

وتستند تقارير اهليئة إىل املعلومات اليت توفرها هلا احلكومات واهليئات          .  حتسـني األوضاع على املستويني الوطين والدويل       وتوصـيات مـن أجـل     
وُيسـتكمل الـتقرير السـنوي بـتقارير تقنـية تفصـيلية حتـتوي على بيانات عن األنشطة املشروعة املتصلة باملخدرات واملؤثرات العقلية،             . الدولـية 

وهذه . اض الطبـية والعلمـية، باالضـافة إىل نـتائج رصـد الكـيماويات الـيت ميكـن استخدامها يف صنع هذه العقاقري غري املشروع                        الالزمـة لألغـر   
 .البيانات ضرورية لكي يؤدي نظام مراقبة العقاقري ومنع تسريبها إىل القنوات غري املشروعة مهمته على حنو سليم

  
 أعضاء اهليئة احلاليون

 
 )يجرييان(فيليب إميافو 

 )االحتاد الروسي(ادوارد أرميناكوفيتش بابيان 
 )اهلند(مادان موهان باتناغار 

 )شيلي(الفريدو بيمخيان 
 )الصني(جيوانغ تشينغ 

 )النمسا(راينـر فولفغانغ مشيد 
 )فرنسا(جاك فرانكيه 
 )ايران(محيد قدسي 

 )الربازيل(إيليسالدو لويز دي أراوخو كارليين 
 )بريو(يليو روزا ماريا ديل كاست

 )تركيا(نوزيت كاندميري 
 )هولندا(روبريت لوسربغ 
 )املكسيك(مورا -ماريا إيلينا مدينا

 
 


