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 المجتمع الدولي و مكافحة المخدرات
 
 

من  في تعاطي المخدرات ما انفك يشغل بال المجتمع الدولي منذ قرابة قرن اإلفراطمشكل  إن
تم  لقد ،لمجهودات المبذولة من قبل آل بلد في مجال مكافحة هذه اآلفةالتوازي مع ابف.الزمن

 اتفقت الدول  ياسي مهم جداهو رصيد سوضع نظام متعدد األطراف لمراقبة المخدرات و
  .ثرائه وتطويره تدريجياالعمل إل على

 
 )1() 1988-1971 -1961(القانوني لهذا النظام على االتفاقيات الدولية الثالث  اإلطاريرتكز

وقد وقعت معظم الدول العضوة في منظمة األمم المتحدة على  ،الخاصة بمراقبة المخدرات
 المخدرات  بإنتاجالدولية للمخدرات آل من التنظيم الخاص  وتشمل المراقبة ،هذه االتفاقيات

والمتاجرة غير المشروعة بها والجوانب المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال مكافحة ظاهرة 
                                                      .   المتعددة األشكال و المخدرات غير المشروعة

                                                                                                                 
 مخيفا للغاية وبائيا  حدافي تعاطي المخدرات قد بلغت  اإلفراطظاهرة  نبأاإلقرار تم وان 

      في أوساط اانتشاره بأنينبغي االعتراف  فانه ،العشرين خالل النصف الثاني من القرن
%  5و 3نسبة تفشي المخدرات سنويا ما بينوتقدر حاليا  ،قد تم التحكم فيه بوجه عام السكان 

   %.  30العالم في حين بلغت نسبة تناول التبغ  من السكان في
                                                                                                                                   

التي  ةاألساسي من بين األهدافتقليص العرض والطلب على المخدرات في الوقت ذاته  يعتبر
 العديد من البلدان على يقين بأنه يمكن تحقيق هذا نأيعمل المجتمع الدولي على تحقيقها و

 ابلغه يات التي والمست اعتبارالعام على  الرأيالحكومات و  مع أن هناك إجماع بين. الهدف
على الصحة العقلية و الجسدية  هعواقبتشكل التي  لمشروع للمخدراتا حاليا االستعمال غير

                                                         .   للسكان عائقا فعليا للتنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان
                                                                  

مليون  نسمة  185المخدرات في العالم بحوالي  فيقدرعدد مستهلكيإلحصائيات، لبالنسبة  أما
 64و 15بين  من نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم ما % 4.7وأمن سكان العالم %  3أي 
تليها المنشطات  ، يون نسمةمل 150 استهالآا بنسبة األآثرالمادة الهندي و يمثل القنب  .سنة

و يتناول حوالي ) ماليين نسمة 8(ومادة االآستازي ) مليون نسمة 30( من نوع األمفيتامين 
   المورفين والهيرويين ( مليون مستهلك لألفيونات  15مليون شخص مادة الكوآايين و 13
                                                                             ) األفيون واألفيونات الترآيبية و
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من أآثر  ه من المعلوم أن األفيونات تعتبرفان العمومية،بخصوص المساس بالصحة  أما

    في%  47و  ابرووأفي %  61في آسيا و%   67مشاآل في العالم بنسبة المسببة لل المواد
                                                                                                        . أوقيانيا

الزالت مادة ف إفريقيا،أما في  .األمريكيةفي آامل القارة  األولىالمرتبة  وتحتل مادة الكوآايين
    .)من الطلبات % 65( نيندممال من قبل عالجالهندي هي السبب الرئيسي في طلب الالقنب 

                                                   
 ةـفقراب م،ـالعاليدا في ـبداء الس إلصابةلة ـالمؤدي رةـالمباش ابـم األسبـدرات من أهـتعتبرالمخ

.لمخدراتا سبببفي العالم بهذا الداء  واماليين شخص أصيب 5  
  

 وتيرة فان ظاهرة المخدرات تؤثر سلبا على ،أما على المستوى االجتماعي واالقتصادي
ات عرقل المجهودتلبرامج التنمية و  فعلياويمكن أن تشكل عائقا  .عاموجه بتطور المجتمعات 

والصراعات  الفقر ويعتبر. في مجال التشييد و البناء السيما في البلدان النامية المبذولة
   .في تناولها اإلفراطالمخدرات و االتجار بها و  إلنتاجالداخلية وسوء التسيير مرتعا خصبا 

                                                                                                             
                 فانه ،الجوانب المختلفة لظاهرة المخدرات مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض أنبما 

 نهج من األجدر تناول الموضوع بنظرة شمولية مما يستوجب العمل على تجسيد هذا الم
لألبعاد االجتماعية و االقتصادية لمشكل المخدرات من خالل مسعى قائم على مفهوم أوسع ال

                     . هدف محدد و برنامج مشترك ومتفق عليه إطارآل شرائح المجتمع في  إشراك إلىيدعو 
                                                               

أصبح  قد المنظم جراماألخرى لإلشكال األبين االتجار بالمخدرات والقائم الترابط التام  إن
درات ـلدى هيئة األمم المتحدة لمحاربة المخ القطاعينهذين  ا إلى درجة أنه تم إدماجاضحو

آليات جديدة لمكافحة  إعدادمما يسمح بتعزيز النظام المتعدد األطراف من خالل   .ةـوالجريم
وتبييض  اإلرهابالجريمة المنظمة العابرة للحدود والمتاجرة بالبشرواألسلحة النارية و

   .مجال مكافحة المخدرات يباهر فتحقيق تطور  إلىوقد يؤدي ذلك .األموال والفساد
          

لك تكملة وذ .2000جديد لألمن منذ انعقاد قمة األلفية التي نظمت سنة  مفهوم وقد برز
إن مفهوم األمن البشري يقيم عالقة . عامة اإلنسانوحقوق  ةلمسار التنميللمفاهيم األساسية 

بين مراقبة المخدرات والجريمة من جهة و آذا سياسات التنمية المستدامة  هامةمعنوية جد 
                                                 . أخرىمن جهة 

                                                  
هناك جوانب  .المعطياتو تحليل  اإلحصائياتعلى الرغم من التقدم الذي تم تحقيقه في مجال 

              .السيما المعلومات الخاصة بالبلدان الناميةمجهولة في هذا النطاق  تزالال أخرى
معطيات محددة ا ترتكز على أآثر تناسقمراقبة المخدرات  استراتيجيات إعدادقتضي ي مما

                                                 . حول هيكل وحرآة أسواق المخدرات الوطنية والجهوية والدولية
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كم في التي تتح تخضع للقوانين األساسية فإنها ، ةمشروع غيرأسواق المخدرات مع العلم أن 
                            . األخرى األسواقثل مبالحوافز و الضغوطات مثلها  لعرض والطلب وتتأثرعملية ا
استراتيجيات مكافحة المخدرات التي من شانها إعداد هذه القوانين قصد  إدراكينبغي  ،وعليه

ة مربحة لكثرة الطلب عليها و تمثل سوق المخدرات غير المشروعة حقا تجار .عليهاالقضاء 
و الصناعة  اإلنتاجمن جهة و آذا وجود شبكة مرآبة وواسعة النطاق تنشط في مجال 

                                                                                                    .واالستثمار
                                                                                                     

ماانفك  الهندي القنب إنتاجوق المخدرات على المستوى الدولي أن ـالحالية لسين المؤشرات تب
أمريكا  تبرـتعآما قنب ـللوق عالمية ـس ا الشمالية أآبرـمثل أمريكـو ت.يوما بعد يوم يزداد

تنتج أغلبية البلدان بينما  .له واي من أهم البلدان المنتجةو البراق اـو آولومبي الجنوبية
الكميات المحجوزة  من%  80قرابة ف .القنب ومن أهمها ألبانيا و هولندا اإلفريقيةو ةاألوروبي

يكون مصدرها  - العالم  سوق راتنج القنب  في التي تمثل أآبر - روباوأ راتنج القنب فيمن 
        العالمي  اإلنتاج طنا من راتنج القنب في حين يقدر 3000األخير اهذ نتجيالمغرب بحيث 

                                                                    .طنا 7400بـ 
                                                                                  

في سنة %  6، فقد سجل انخفاض بنسبة  ييناألفيون والهيرو إنتاجأما فيما يخص سوق 
أآثر من  .)طنا 480 -هكتار160.000(للزراعة غير المشروعة لخشخاش األفيون  2003

            نأفغانستامن الزراعة غير المشروعة لخشخاش األفيون متواجدة أساسا في %  90
                                                                                          .الووسالميانمار و و

                                                                                         
المساحة  حاليا وتقدر ،2000زراعة الكوآايين في العالم في انخفاض مستمر منذ سنة  إن

 153.800بـ ) البيرو وبوليفيا وآولومبيا ( ثة للزراعة في البلدان األساسية الثال اإلجمالية
بالمقارنة مع سنة   % 30نسبة بو 2002مقارنة بسنة  %  11انخفاض بنسبة ( هكتار
طنا   60طنا بالبيرو و 155(طنا  655وتمثل نسبة اإلنتاج العالمي للكوآايين  .) 1999

                                               ).                              طنا بكولومبيا 440ببوليفيا و
                                                  

المنشطات من نوع األمفيتامين في العشرية األخيرة وأبرزها مادة  إنتاجة آما ازدادت نسب
) صين والفليبينميانماروال(الجنوبية الشرقية الميتامفيتامين بآسيا إنتاج ويرتكز .تامينيالميتامف

                                                      .) الواليات المتحدة و المكسيك(الشمالية  أمريكاو
وقد .)هولندا وبلجيكا وبولونيا( ابأوروبوتتواجد البلدان المنتجة لألمفيتامين ومادة االآستازي   

.2002مخبرا سريا في سنة  11.900 تفكيكتم   
 

للجنة األمم  47في األمم المتحدة خالل انعقاد اجتماع الدورة  عضاءم البلدان األأبدت معظ
التي  اإلجراءاتانشغالها البليغ بشأن  ،2004في أفريل  والجريمة المتحدة لمكافحة المخدرات

استهالك القنب وعدم فرض عقوبات عدم تجريم فعل اتخذتها بعض البلدان التي تعمل على 
 ، البرتغال ، لوآسمبورغ أسبانياهولندا ،  سويسرا ، آندا ، بلجيكا ،( على المستهلكين 

   .     ) المملكة المتحدةو
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لمخدرات الذي تم لمكافحة ا يعيق النظام الدولتقد  فإنها ،اإلجراءاتتم تطبيق هذه  إنو
      . 1988و 1971و 1961لسنة المخدرات  راقبةالخاصة بم االتفاقياتضعه على أساس و

                   
للوقاية من المخدرات ومكافحتها في حين يقدر رقم  مليار دوالر 50خصص حاليا قرابة ي

           .مليار دوالر 500المخدرات غير المشروعة بحوالي إلنتاج  اإلجمالياألعمال 
ينبغي على آل  و المخدرات لمكافحة" حرب عالمية " ـيتعلق األمر بالنسبة للمختصين ب

        .ل حيوي وقضية مشترآة بالنسبة للبشرية برمتهانضاات خوضها وهي بمثابة الحكوم
  

 ةلمصير البشريفعال بالنسبة  ةضروري توان آانمعرآة ال هأن هذ إلى آذلك اإلشارةوتجدر 
 النامية التي تشهد عجزا آبيرا من مسألة حياة أو موت بالنسبة للبلدان اعتبر حقت يفه، آكل 

.                               االجتماعية المهددة لها اآلفاتنمية ووسائل مكافحة حيث قدرات الت  
                                                

 
 

    الديوان الوطني لمكافحة اأعدهنبذة وجيزة                                                          
      2007أفريل  08المخدرات وإدمانها في                                                           

   


