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  خالصة وافية
  

يات واألخطار املستجدة دِّي للتحدِّ"نعاود تأكيد التزامنا بتعزيز جهودنا الرامية إىل التص
يات دِّالعاملية وإىل مواجهة هذه التح املخدِّراتواملستمرة املرتبطة جبميع جوانب مشكلة 

 ونوصي مبا يلي: ... واألخطار البيانات الترويج، حسب االقتضاء، الستخدام وحتليل  ...
االستراتيجيات والسياسات  تنفيذ من أجل حتسني ... املوثوقة واملوضوعية ذات الصلة

وتشجيع تبادل  ... املخدِّراتملراقبة  ... والربامج الوطنية الشاملة واملتكاملة واملتوازنة
  املمارسات الفضلى والدروس املستفادة."

 املخدِّراتعامة بشأن مشكلة الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية ال
العاملية  املخدِّراتي ملشكلة دِّالعاملية، املعنونة "التزامنا املشترك بالتص

  ومواجهتها على حنو فعال"
على الصعيد  املخدِّراتيف أعقاب حلظة فارقة يف السياسات املعنية ب ٢٠١٦العاملي  املخدِّراتتقرير ُينشر 

العاملية. ويقدم الفصل األول حملة  املخدِّراتالعاملي، وهي الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة 
شاملة عن عرض املواد األفيونية والكوكايني والقنب واملنشطات األمفيتامينية واملؤثرات النفسانية اجلديدة 

 املخدِّراتيستعرض األدلة العلمية بشأن تعاطي  والطلب عليها، وكذلك تأثريها على الصحة. كما
املتعددة، والطلب على العالج من القنب، والتطورات املستجدة منذ إباحة القنب لألغراض الترفيهية يف 

العاملية ومجيع جوانب  املخدِّراتبعض أحناء العامل. ويركز الفصل الثاين على آليات التفاعل بني مشكلة 
  منظور أهداف التنمية املستدامة. التنمية املستدامة من

    
  وعواقبه الصحية املخدِّراتتعاطي 

عاما تعاطوا خمدِّراً  ٦٤و ١٥بالغا، أو ربع بليون شخص تتراوح أعمارهم بني  ٢٠من كل  ١ُيقدَّر أنَّ 
هذا العدد، الذي يعادل تقريبا جمموع سكان أملانيا  نَّ. وال يبدو أ٢٠١٤واحدا على األقل يف عام 

وإيطاليا وفرنسا واململكة املتحدة، على ضخامته، قد شهد زيادة على مدى السنوات األربع املاضية 
 املخدِّراتمن متعاطي  ناًمليو ٢٩ما يزيد على  نَّبالنسبة إىل عدد سكان العامل. ومع ذلك، فبالنظر إىل أ

منهم هم من متعاطي  مليوناً ١٢ نَّ، وأاملخدِّراتن من اضطرابات مرتبطة بتعاطي ُيقدَّر أهنم يعانو
أثر تعاطي  نَّيف املائة من املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية، فإ ١٤,٠منهم وباحلقن،  املخدِّرات
  من حيث عواقبه الصحية ال يزال مدمرا. املخدِّرات

 ٤٣,٥حالة، أي ما يعادل  ٢٠٧ ٤٠٠بلغ  ٢٠١٤يف عام  املخدِّراتعدد الوفيات املتصلة ب وإذ ُيقدَّر أنَّ
عدد الوفيات املتصلة  نَّعاما، فإ ٦٤و ١٥حالة وفاة لكل مليون شخص ممن تتراوح أعمارهم بني 

الوفيات  ومتثلعلى نطاق العامل ظل هو أيضا مستقرا، وإن كان غري مقبول وقابال للمنع.  املخدِّراتب
، وهي تعزى يف املخدِّراتما بني حنو ثلث إىل نصف مجيع الوفيات املتصلة باملفرطة نامجة عن اجلرعات ال

معظم احلاالت إىل شبائه األفيون. وترتبط الفترة الزمنية اليت تعقب اخلروج من السجن مباشرة بزيادة 
مفرطة من (يف املقام األول نتيجة لتعاطي جرعات  املخدِّراتكبرية يف خطر الوفاة جراء أسباب متصلة ب
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مجيع األسباب  معدل حاالت الوفاة اليت ُتعزى إىل)، حيث يكون معدل الوفاة أعلى بكثري من املخدِّرات
  لدى عامة السكان.

ل مصدر ألمراض املعدية، مما يشكِّاملخاطر من حيث اويف كثري من البلدان، ال تزال السجون بيئة عالية 
قلق كبري على الصحة يف السجون. وهناك عدد من الدراسات اليت تفيد بارتفاع مستويات تعاطي 

عن طريق احلقن. وإضافة  املخدِّراتيف السجون، مبا يف ذلك تعاطي املواد األفيونية وتعاطي  املخدِّرات
انتشار فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي والسل بني األشخاص احملتجزين  نَّإىل ذلك، فإ

برغم البيئة العالية ومع ذلك، و يف السجون ميكن أن يكون أعلى بكثري مما هو عليه لدى عامة السكان.
برية يف خدمات هناك ثغرات ك فعالة، فإنَّالداعية إىل تنفيذ تدخالت صحية العلمية  واألدلةاملخاطر 

  الوقاية والعالج يف العديد من السجون يف مجيع أحناء العامل.
غري  املخدِّراتمن خالل تعاطي  الصحيةباحلقن إىل بعض أشد األضرار  املخدِّراتويتعرض متعاطو 

، املأمون والنتائج الصحية السيئة عموما، مبا يف ذلك ارتفاع خطر اجلرعات املفرطة غري املميتة واملميتة
باحلقن مصاب  املخدِّراتوزيادة احتماالت الوفاة املبكرة. وهناك واحد من كل سبعة من متعاطي 

 .Cبفريوس نقص املناعة البشرية، وواحد من كل اثنني منهم مصاب بالتهاب الكبد الوبائي من النوع 
إلصابة بفريوس نقص باحلقن إحدى الفئات السكانية الرئيسية املعرضة خلطر ا املخدِّراتل متعاطو ويشكِّ

 ،املناعة البشرية والتهاب الكبد، حيث يقع حنو ثلث اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية
 نَّباحلقن. وعالوة على ذلك، وجدت دراسات أ املخدِّراتبني متعاطي  ،خارج أفريقيا جنوب الصحراء

إىل ارتفاع خطر  يرة، مما يؤدمتعاطي املنشطات باحلقن ينخرطون يف سلوكيات جنسية أكثر خطو
  اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية مقارنةً مبن يتعاطون املواد األفيونية باحلقن.

مليون شخص تعاطوا  ١٨٣ لى الصعيد العاملي، إذ ُيقدَّر أنَّتعاطيا ع املخدِّراتوال يزال القنب أشيع 
املتعاطاة. وُيعترب تعاطي املواد  املخدِّرات، يف حني تظل األمفيتامينات ثاين أشيع ٢٠١٤ر يف عام دِّاملخ

مليون شخص، أقل شيوعا،  ٣٣عدد متعاطيها يبلغ  نَّاألفيونية وشبائه األفيون املوصوفة طبيا، اليت ُيقدَّر أ
ب الصحية. وتدل الزيادة الرئيسية ذات األضرار احملتملة والعواق املخدِّراتوإن ظلت شبائه األفيون من 

كان يشهد  اليتاحلادة يف تعاطي اهلريوين اليت مت توثيقها يف بعض األسواق (ال سيما يف أمريكا الشمالية) 
 تبعث على القلق بشأن الرئيسية اليت املخدِّراتيزال أحد  الاهلريوين  نَّتراجعا يف السابق على أفيها 

  ة.يمالصحة العمو
، يف حني مستقرا خالل السنوات الثالث املاضية اطي القنب على الصعيد العامليلتع االجتاه العام وظل

بعض املناطق دون اإلقليمية، ال سيما يف أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والوسطى.  شهد تعاطيه زيادة يف
زيادة يف  إىل أساساً ُتعزى، ٢٠١٠وبعد فترة من االستقرار، شهد تعاطي الكوكايني زيادة أيضا منذ عام 

تعاطي الكوكايني يف أمريكا اجلنوبية. ومن ناحية أخرى، يبدو تعاطي األمفيتامينات مستقرا، ولكن احلالة 
حيث  قد تكون أسوأ السائدة يف مناطق دون إقليمية، وعلى وجه التحديد يف شرق وجنوب شرق آسيا،

  .املخدِّراتال تتوافر معلومات حديثة عن مدى تعاطي 
العديد من األشخاص الذين يتعاطون  نَّأكثر ضبابية أ املخدِّراتورة العاملية لتعاطي ومما جيعل الص

املتعددة الذين  املخدِّرات، سواء يف بعض األحيان أو بانتظام، مييلون إىل أن يكونوا من متعاطي املخدِّرات
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1) 

Prevalence of injecting drug use, 2014 or latest 
available year أو٢٠١٤،معدل انتشار تعاطي املخدِّرات باحلقن

بيانات بشأهناآخر سنة تتوفَّر 
Percentage of population aged 15-64  ٦٤-١٥نسبة السكان من الفئة العمرية 

No data provided  بيانات توفَّرمل  
Note: The boundaries and names shown and the 
designations used on this map do not imply official 
endorsement or acceptance by the United Nations. 
Dashed lines represent undetermined boundaries. 
The dotted line represents approximately the Line of 
Control in Jammu and Kashmir agreed upon by 
India and Pakistan. The final status of Jammu and 
Kashmir has not yet been agreed upon by the 
parties. The final boundary between the Sudan and 
South Sudan has not yet been determined. A dispute 
exists between the Governments of Argentina and 
the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland concerning sovereignty over the Falkland 
Islands (Malvinas). 

نة يف هذهاملبيَّواألمساءملحوظة: ال تنطوي احلدود
على اإلعراب عن والتسميات املستخدمة فيها اخلريطة 

قبوهلا رمسيا من جانب األمم املتحدة. ومتثل تأييدها أو 
اخلطوط املتقطعة حدوداً غري حمسومة. أمَّا اخلط املنقط 

فيمثل تقريبيا "خط املراقبة" يف جامو وكشمري الذي 
اتفقت عليه باكستان واهلند. ومل يتفق الطرفان بعد 
على الوضع النهائي جلامو وكشمري. ومل حتسم بعد 

مجهورية السودان ومجهورية جنوب احلدود النهائية بني 
السودان. ويوجد نزاع بني حكوميت األرجنتني 

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
بشأن السيادة على جزر فوكالند (جزر مالفيناس).

2) 

247 million people used drugs in the past year السنةمليون شخص تعاطوا املخدِّرات يف ٢٤٧
ةالسابق

29 million suffer from drug use disorders ضرابات مرتبطة بتعاطيإمليون شخص عانوا من ٢٩
املخدِّرات

but only 1 in 6 people with drug use disorders is in 
treatment  لكن ال ُيعاجل من االضطرابات املرتبطة بتعاطي

أشخاص ٦املخدَّرات إال شخص واحد من بني كل 
3) 

12 million people inject drugs مليون شخص يتعاطون املخدِّرات باحلقن ١٢
1.6 million people who inject drugs are living with 
HIV  باحلقنمليون شخص من متعاطي املخدِّرات ١,٦

مصابون بفريوس األيدز
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فيمثل تقريبيا "خط املراقبة" يف جامو وكشمري الذي 
اتفقت عليه باكستان واهلند. ومل يتفق الطرفان بعد 
على الوضع النهائي جلامو وكشمري. ومل حتسم بعد 

مجهورية السودان ومجهورية جنوب احلدود النهائية بني 
السودان. ويوجد نزاع بني حكوميت األرجنتني 

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
بشأن السيادة على جزر فوكالند (جزر مالفيناس).

2) 

247 million people used drugs in the past year السنةمليون شخص تعاطوا املخدِّرات يف ٢٤٧
ةالسابق

29 million suffer from drug use disorders ضرابات مرتبطة بتعاطيإمليون شخص عانوا من ٢٩
املخدِّرات

but only 1 in 6 people with drug use disorders is in 
treatment  لكن ال ُيعاجل من االضطرابات املرتبطة بتعاطي

أشخاص ٦املخدَّرات إال شخص واحد من بني كل 
3) 

12 million people inject drugs مليون شخص يتعاطون املخدِّرات باحلقن ١٢
1.6 million people who inject drugs are living with 
HIV  باحلقنمليون شخص من متعاطي املخدِّرات ١,٦

مصابون بفريوس األيدز
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لعقاقري الوصفات الطبية  االستعمالُ غري الطيبفيتعاطون أكثر من مادة واحدة يف الوقت نفسه أو بالتتابع. 
املتسمة باملزيد  املخدِّراتمن  بدالًفعلى سبيل املثال، واملنشطات االصطناعية واملؤثرات النفسانية اجلديدة 

، مما خلَّف وباًء أقل وضوحاً التمييَز بني مستخدمي خمدر معنيجيعل  ،هبا باالقترانتقليدي أو ال من الطابع
  من عواقب صحية يف السنوات األخرية. بهوما يتصل  املخدِّراتمترابطا أو دوريا من تعاطي 

وشهد العالج املتصل بتعاطي القنب زيادة مستمرة يف العديد من املناطق على مدى العقد املاضي. ففي 
أوروبا، لوحظت زيادة يف أعداد من يتلقون العالج من تعاطي القنب يف عدة بلدان، وذلك على الرغم 

عدد املتعاطني على حنو متواتر (شهري). وال تزال نسبة األشخاص الذين  من حدوث اخنفاض يف
 نَّيلتمسون العالج للمرة األوىل بسبب االضطرابات املتعلقة بتعاطي القنب مرتفعة عامليا، حيث إ

يقرب من نصف من يتلقون العالج من االضطرابات املتعلقة بتعاطي القنب هم ممن يتلقونه للمرة   ما
ُتعزى التغريات يف أمناط من يتلقون العالج من تعاطي القنب إىل عدد من العوامل، مبا فيها  األوىل. وقد

ع يف توفري العالج من تعاطي القنب سُّاملمارسات اليت يتبعها نظام العدالة اجلنائية يف عمليات اإلحالة والتو
قوى أصبح متاحا على نطاق القنب ذا املفعول األ وبينما توجد بعض األدلة على أنَّ يف بعض البلدان.

الكيفية اليت قد يؤدي هبا ذلك إىل زيادة الضرر الذي سيلحق  نَّأوسع يف أوروبا والواليات املتحدة، فإ
  مبتعاطي القنب ليست مفهومة بوضوح.

ويف املتوسط، يلتمس الشباب العالج من االضطرابات املرتبطة بتعاطي القنب واألمفيتامينات أكثر 
د ذلك االجتاهات من حيث الزيادة يف األخرى. وجيسِّ املخدِّراتمن االضطرابات املرتبطة بيلتمسونه  مما

زيادة يف أعداد من يلتمسون العالج من زيادة تعاطيهما من تعاطي القنب واألمفيتامينات وما ينجم عن 
املتصلة بشبائه األفيون . وعادة ما يكون من يتلقون العالج من االضطرابات همااالضطرابات املتصلة بتعاطي

تتقدَّم د ذلك وجود جمموعة ري من املناطق دون اإلقليمية، جيسِّأو الكوكايني يف الثالثينات من العمر، ويف كث
  يف نسبة الطلب على العالج. عاممن املتعاطني اخلاضعني للعالج وحدوث اخنفاض  يف السن
و املواد األمفيتامينية أكرب بثالثة أضعاف لدى الرجل احتمال تعاطي القنَّب أو الكوكايني أ نَّ، فإوعموماً

منه لدى املرأة، يف حني أنَّ احتمال استعمال شبائه األفيون واملهدئات لألغراض غري الطبية أكرب لدى 
بدرجة أكرب إىل فرص تعاطي  املخدِّراتاملرأة منه لدى الرجل. وتعزى التفاوتات اجلنسانية يف تعاطي 

أو أكثر  املخدِّراتأحد اجلنسني أكثر أو أقل عرضة لتعاطي  نَّيئة االجتماعية وليس إىل أيف الب املخدِّرات
انتشار تعاطي  معظم الدراسات االستقصائية إىل أنَّأو أقل تأثرا بذلك. وعالوة على ذلك، بينما تشري 

أضيق بني  ملخدِّراتاالفجوة اجلنسانية يف تعاطي  نَّبني الشباب أعلى منه بني البالغني، فإ املخدِّرات
  الشباب مما هي عليه بني البالغني.

    
  وأسواقها املخدِّراتعرض 

بلدا على مدى  ١٢٩املزروع على أوسع نطاق، وهو ما أفاد به  املخدِّراتال يزال القنب هو حمصول 
 ٤٩، أي أكثر بكثري من البلدان اليت أبلغت عن زراعة خشخاش األفيون، وعددها ٢٠١٤- ٢٠٠٩الفترة 

بلدان (تقع  ٧)، والبلدان اليت أبلغت عن زراعة الكوكا، وعددها والقارة األمريكيةبلدا (معظمها يف آسيا 
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مجيع األسباب  معدل حاالت الوفاة اليت ُتعزى إىل)، حيث يكون معدل الوفاة أعلى بكثري من املخدِّرات
  لدى عامة السكان.

ل مصدر ألمراض املعدية، مما يشكِّاملخاطر من حيث اويف كثري من البلدان، ال تزال السجون بيئة عالية 
قلق كبري على الصحة يف السجون. وهناك عدد من الدراسات اليت تفيد بارتفاع مستويات تعاطي 

عن طريق احلقن. وإضافة  املخدِّراتيف السجون، مبا يف ذلك تعاطي املواد األفيونية وتعاطي  املخدِّرات
انتشار فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي والسل بني األشخاص احملتجزين  نَّإىل ذلك، فإ

برغم البيئة العالية ومع ذلك، و يف السجون ميكن أن يكون أعلى بكثري مما هو عليه لدى عامة السكان.
برية يف خدمات هناك ثغرات ك فعالة، فإنَّالداعية إىل تنفيذ تدخالت صحية العلمية  واألدلةاملخاطر 

  الوقاية والعالج يف العديد من السجون يف مجيع أحناء العامل.
غري  املخدِّراتمن خالل تعاطي  الصحيةباحلقن إىل بعض أشد األضرار  املخدِّراتويتعرض متعاطو 

، املأمون والنتائج الصحية السيئة عموما، مبا يف ذلك ارتفاع خطر اجلرعات املفرطة غري املميتة واملميتة
باحلقن مصاب  املخدِّراتوزيادة احتماالت الوفاة املبكرة. وهناك واحد من كل سبعة من متعاطي 

 .Cبفريوس نقص املناعة البشرية، وواحد من كل اثنني منهم مصاب بالتهاب الكبد الوبائي من النوع 
إلصابة بفريوس نقص باحلقن إحدى الفئات السكانية الرئيسية املعرضة خلطر ا املخدِّراتل متعاطو ويشكِّ

 ،املناعة البشرية والتهاب الكبد، حيث يقع حنو ثلث اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية
 نَّباحلقن. وعالوة على ذلك، وجدت دراسات أ املخدِّراتبني متعاطي  ،خارج أفريقيا جنوب الصحراء

إىل ارتفاع خطر  يرة، مما يؤدمتعاطي املنشطات باحلقن ينخرطون يف سلوكيات جنسية أكثر خطو
  اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية مقارنةً مبن يتعاطون املواد األفيونية باحلقن.

مليون شخص تعاطوا  ١٨٣ لى الصعيد العاملي، إذ ُيقدَّر أنَّتعاطيا ع املخدِّراتوال يزال القنب أشيع 
املتعاطاة. وُيعترب تعاطي املواد  املخدِّرات، يف حني تظل األمفيتامينات ثاين أشيع ٢٠١٤ر يف عام دِّاملخ

مليون شخص، أقل شيوعا،  ٣٣عدد متعاطيها يبلغ  نَّاألفيونية وشبائه األفيون املوصوفة طبيا، اليت ُيقدَّر أ
ب الصحية. وتدل الزيادة الرئيسية ذات األضرار احملتملة والعواق املخدِّراتوإن ظلت شبائه األفيون من 

كان يشهد  اليتاحلادة يف تعاطي اهلريوين اليت مت توثيقها يف بعض األسواق (ال سيما يف أمريكا الشمالية) 
 تبعث على القلق بشأن الرئيسية اليت املخدِّراتيزال أحد  الاهلريوين  نَّتراجعا يف السابق على أفيها 

  ة.يمالصحة العمو
، يف حني مستقرا خالل السنوات الثالث املاضية اطي القنب على الصعيد العامليلتع االجتاه العام وظل

بعض املناطق دون اإلقليمية، ال سيما يف أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والوسطى.  شهد تعاطيه زيادة يف
زيادة يف  إىل أساساً ُتعزى، ٢٠١٠وبعد فترة من االستقرار، شهد تعاطي الكوكايني زيادة أيضا منذ عام 

تعاطي الكوكايني يف أمريكا اجلنوبية. ومن ناحية أخرى، يبدو تعاطي األمفيتامينات مستقرا، ولكن احلالة 
حيث  قد تكون أسوأ السائدة يف مناطق دون إقليمية، وعلى وجه التحديد يف شرق وجنوب شرق آسيا،

  .املخدِّراتال تتوافر معلومات حديثة عن مدى تعاطي 
العديد من األشخاص الذين يتعاطون  نَّأكثر ضبابية أ املخدِّراتورة العاملية لتعاطي ومما جيعل الص

املتعددة الذين  املخدِّرات، سواء يف بعض األحيان أو بانتظام، مييلون إىل أن يكونوا من متعاطي املخدِّرات
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but only 1 in 6 people with drug use disorders is in 
treatment  لكن ال ُيعاجل من االضطرابات املرتبطة بتعاطي

أشخاص ٦املخدَّرات إال شخص واحد من بني كل 
3) 

12 million people inject drugs مليون شخص يتعاطون املخدِّرات باحلقن ١٢
1.6 million people who inject drugs are living with 
HIV  باحلقنمليون شخص من متعاطي املخدِّرات ١,٦

مصابون بفريوس األيدز
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1) 

Prevalence of injecting drug use, 2014 or latest 
available year أو٢٠١٤،معدل انتشار تعاطي املخدِّرات باحلقن

بيانات بشأهناآخر سنة تتوفَّر 
Percentage of population aged 15-64  ٦٤-١٥نسبة السكان من الفئة العمرية 

No data provided  بيانات توفَّرمل  
Note: The boundaries and names shown and the 
designations used on this map do not imply official 
endorsement or acceptance by the United Nations. 
Dashed lines represent undetermined boundaries. 
The dotted line represents approximately the Line of 
Control in Jammu and Kashmir agreed upon by 
India and Pakistan. The final status of Jammu and 
Kashmir has not yet been agreed upon by the 
parties. The final boundary between the Sudan and 
South Sudan has not yet been determined. A dispute 
exists between the Governments of Argentina and 
the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland concerning sovereignty over the Falkland 
Islands (Malvinas). 

نة يف هذهاملبيَّواألمساءملحوظة: ال تنطوي احلدود
على اإلعراب عن والتسميات املستخدمة فيها اخلريطة 

قبوهلا رمسيا من جانب األمم املتحدة. ومتثل تأييدها أو 
اخلطوط املتقطعة حدوداً غري حمسومة. أمَّا اخلط املنقط 

فيمثل تقريبيا "خط املراقبة" يف جامو وكشمري الذي 
اتفقت عليه باكستان واهلند. ومل يتفق الطرفان بعد 
على الوضع النهائي جلامو وكشمري. ومل حتسم بعد 

مجهورية السودان ومجهورية جنوب احلدود النهائية بني 
السودان. ويوجد نزاع بني حكوميت األرجنتني 

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
بشأن السيادة على جزر فوكالند (جزر مالفيناس).

2) 

247 million people used drugs in the past year السنةمليون شخص تعاطوا املخدِّرات يف ٢٤٧
ةالسابق

29 million suffer from drug use disorders ضرابات مرتبطة بتعاطيإمليون شخص عانوا من ٢٩
املخدِّرات

but only 1 in 6 people with drug use disorders is in 
treatment  لكن ال ُيعاجل من االضطرابات املرتبطة بتعاطي

أشخاص ٦املخدَّرات إال شخص واحد من بني كل 
3) 

12 million people inject drugs مليون شخص يتعاطون املخدِّرات باحلقن ١٢
1.6 million people who inject drugs are living with 
HIV  باحلقنمليون شخص من متعاطي املخدِّرات ١,٦

مصابون بفريوس األيدز
-2- 

6 million are living with hepatitis C ماليني شخص مصابون بالتهاب الكبد٦C

4) 

Global trends in the estimated prevalence of drug 
use, 2006-2014 لتعاطي املخدِّرات،املقدَّراالجتاهات العاملية لالنتشار

٢٠١٤-٢٠٠٦
Annual prevalence  
(percentage) معدل االنتشار السنوي  

(بالنسبة املئوية)
Prevalence of people who use drugs (percentage)  متعاطي املخدِّراتنسبة 

(بالنسبة املئوية)
Prevalence of people with drug use problems 
(percentage) األشخاص الذين يعانون من مشاكل مرتبطة نسبة

   تعاطي املخدِّراتب
(بالنسبة املئوية)

Source: Responses to the annual report 
questionnaire. 
 Note: Estimated percentage of adults (ages 15-64) 
who used drugs in the past  year 

الردود على االستبيان اخلاص بالتقاريراملصدر: 
   السنوية.

من الفئة ملحوظة: النسبة املئوية املقدَّرة للبالغني (
عاماً) الذين تعاطوا املخدِّرات يف  ٦٤-١٥العمرية 

.السنة السابقة
5)  

Global trends in the estimated number of people 
who use drugs, 2006-2014  ،االجتاهات العاملية للعدد التقديري ملتعاطي املخدِّرات

٢٠١٤-٢٠٠٦
Annual drug users (millions) ني)متعاطو املخدرات سنويا (باملالي
Number of people who use drugs  عدد متعاطي املخدِّرات
Number of people with drug use problems  مرتبطةيعانون من مشاكلعدد األشخاص الذين

بتعاطي املخدِّرات
Source: Responses to the annual report 
questionnaire. 
Note: Estimates are for adults (ages 15-64), based 
on past-year use 

املصدر: الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير 
  السنوية. 

لبالغني (من الفئة العمرية ا التقديرات ختصملحوظة: 
استنادا إىل بيانات التعاطي يف السنة عاماً)  ٦٤-١٥

السابقة.
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). وبصرف النظر عن التفاوت يف عدد البلدان اليت تزرع كالًّ من خشخاش األفيون ريكيةالقارة األميف 
  والكوكا، فقد تراجعت زراعة خشخاش األفيون يف السنة املاضية بينما تزايدت زراعة الكوكا.

وطات زيادة كبرية يف املضب وُسجلتاملتجر هبا على الصعيد العاملي،  املخدِّراتوما زال القنب أيضا أشيع 
بلغ عددها  ٢٠١٤املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية يف عام  وعلى الرغم من أنَّ االصطناعية. املخدِّراتمن 
 املخدِّراتجلَّ االجتار (استنادا إىل مضبوطات  نَّ) فإ٢٠١٦يناير /مادة يف كانون الثاين ٢٤٤مادة ( ٢٣٤

على السواء) َتركز يف عدد أقل بكثري من  املخدِّراتق املبلَّغ عنها واليت جتسِّد أنشطة إنفاذ القانون وتدفُّ
وَمثَّلَ أكثر  ٢٠١٤يف املائة من البلدان املبلِّغة يف عام  ٩٥املواد. وقد اعُترض القنب مبختلف أشكاله يف 

واجلرمية يف ذلك  املخدِّراتاليت أُبلغ هبا مكتب األمم املتحدة املعين ب املخدِّراتمن نصف حاالت ضبط 
  مليون حالة، تليه املنشطات األمفيتامينية وشبائه األفيون واملواد ذات الصلة بالكوكا.  ٢,٢وعددها  العام،

يف املائة من اجملموع، يف املتوسط) الذين ميثلون رمسيا أمام  ٩٠ويف مجيع البلدان، يفوق عدد الرجال (
لالستخدام الشخصي عدد النساء  تاملخدِّراأو حيازة  املخدِّراتنظام العدالة اجلنائية بسبب االجتار ب

اإلبالغ عن البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس شهد حتسنا على مر  بيد أنَّ الاليت ميثلن لألسباب نفسها.
باألرقام  املخدِّراتالسنني، وهو يبني تزايد عدد النساء الاليت مت القبض عليهن بسبب جرائم متصلة ب

، فقد سارت املخدِّراتب نسبة النساء يف االعتقاالت املرتبطة باملطلقة. ومع ذلك، على الرغم من تقلُّ
، وال سيما فيما خيص اجلرائم املتصلة ٢٠١٤- ١٩٩٨تلك النسبة يف اجتاه تنازيل على مدى الفترة 

  .املخدِّراتباالجتار ب
ة، أو عرب اإلنترنت، مبا يف ذلك عن طريق السوق اإللكترونية املغفلة اهلوي املخدِّراتوقد يكون عرض 
ات "الشبكة يإمكانب تتعلقشهد زيادة يف السنوات األخرية. ويثري ذلك شواغل قد "الشبكة اخلفية"، 

يف  املخدِّراتاجتذاب جمموعات جديدة من املتعاطني من خالل تيسري احلصول على من حيث اخلفية" 
  البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء.

    
  املواد األفيونية

أساسا يف جنوب غرب آسيا وبدرجة أقل يف جنوب شرق آسيا  جيريشهد اإلنتاج العاملي لألفيون، الذي 
 ٤ ٧٧٠يف املائة عن السنة السابقة وصوال إىل حنو  ٣٨تراجعا بنسبة  ٢٠١٥وأمريكا الالتينية، يف عام 

جتا أساسا عن التراجع يف ا، أي إىل مستويات أواخر التسعينات من القرن العشرين. وكان االخنفاض ناطن
يف املائة عن السنة السابقة)، وهو ما يعزى أساسا  ٤٨إنتاج األفيون يف أفغانستان (سجل اخنفاضا بنسبة 

إىل ضعف غالل احملاصيل يف املقاطعات اجلنوبية من البلد. ومع ذلك، ال تزال أفغانستان، اليت تبلغ 
هكتار، تستأثر بنحو ثلثي املساحة  ١٨٣ ٠٠٠روعة مساحتها املزروعة خبشخاش األفيون بصورة غري مش

يف املائة عن السنة السابقة إىل  ١١على الصعيد العاملي، واليت اخنفضت بنسبة ون املزروعة خبشخاش األفي
  هكتار. ٢٨١ ٠٠٠حنو 

عدد متعاطي املواد األفيونية على  نَّواجلرمية إىل أ املخدِّراتوتشري تقديرات مكتب األمم املتحدة املعين ب
املواد  نَّالصعيد العاملي (أي متعاطي األفيون واملورفني واهلريوين) مل يتغري إال قليال يف السنوات األخرية، وأ

. ويبدو من املستبعد أن يؤدي ٢٠١٤مليون شخص يف عام  ١٧األفيونية واصلت التأثري على حنو 
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لعقاقري الوصفات الطبية  االستعمالُ غري الطيبفيتعاطون أكثر من مادة واحدة يف الوقت نفسه أو بالتتابع. 
املتسمة باملزيد  املخدِّراتمن  بدالًفعلى سبيل املثال، واملنشطات االصطناعية واملؤثرات النفسانية اجلديدة 

، مما خلَّف وباًء أقل وضوحاً التمييَز بني مستخدمي خمدر معنيجيعل  ،هبا باالقترانتقليدي أو ال من الطابع
  من عواقب صحية يف السنوات األخرية. بهوما يتصل  املخدِّراتمترابطا أو دوريا من تعاطي 

وشهد العالج املتصل بتعاطي القنب زيادة مستمرة يف العديد من املناطق على مدى العقد املاضي. ففي 
أوروبا، لوحظت زيادة يف أعداد من يتلقون العالج من تعاطي القنب يف عدة بلدان، وذلك على الرغم 

عدد املتعاطني على حنو متواتر (شهري). وال تزال نسبة األشخاص الذين  من حدوث اخنفاض يف
 نَّيلتمسون العالج للمرة األوىل بسبب االضطرابات املتعلقة بتعاطي القنب مرتفعة عامليا، حيث إ

يقرب من نصف من يتلقون العالج من االضطرابات املتعلقة بتعاطي القنب هم ممن يتلقونه للمرة   ما
ُتعزى التغريات يف أمناط من يتلقون العالج من تعاطي القنب إىل عدد من العوامل، مبا فيها  األوىل. وقد

ع يف توفري العالج من تعاطي القنب سُّاملمارسات اليت يتبعها نظام العدالة اجلنائية يف عمليات اإلحالة والتو
قوى أصبح متاحا على نطاق القنب ذا املفعول األ وبينما توجد بعض األدلة على أنَّ يف بعض البلدان.

الكيفية اليت قد يؤدي هبا ذلك إىل زيادة الضرر الذي سيلحق  نَّأوسع يف أوروبا والواليات املتحدة، فإ
  مبتعاطي القنب ليست مفهومة بوضوح.

ويف املتوسط، يلتمس الشباب العالج من االضطرابات املرتبطة بتعاطي القنب واألمفيتامينات أكثر 
د ذلك االجتاهات من حيث الزيادة يف األخرى. وجيسِّ املخدِّراتمن االضطرابات املرتبطة بيلتمسونه  مما

زيادة يف أعداد من يلتمسون العالج من زيادة تعاطيهما من تعاطي القنب واألمفيتامينات وما ينجم عن 
املتصلة بشبائه األفيون . وعادة ما يكون من يتلقون العالج من االضطرابات همااالضطرابات املتصلة بتعاطي

تتقدَّم د ذلك وجود جمموعة ري من املناطق دون اإلقليمية، جيسِّأو الكوكايني يف الثالثينات من العمر، ويف كث
  يف نسبة الطلب على العالج. عاممن املتعاطني اخلاضعني للعالج وحدوث اخنفاض  يف السن
و املواد األمفيتامينية أكرب بثالثة أضعاف لدى الرجل احتمال تعاطي القنَّب أو الكوكايني أ نَّ، فإوعموماً

منه لدى املرأة، يف حني أنَّ احتمال استعمال شبائه األفيون واملهدئات لألغراض غري الطبية أكرب لدى 
بدرجة أكرب إىل فرص تعاطي  املخدِّراتاملرأة منه لدى الرجل. وتعزى التفاوتات اجلنسانية يف تعاطي 

أو أكثر  املخدِّراتأحد اجلنسني أكثر أو أقل عرضة لتعاطي  نَّيئة االجتماعية وليس إىل أيف الب املخدِّرات
انتشار تعاطي  معظم الدراسات االستقصائية إىل أنَّأو أقل تأثرا بذلك. وعالوة على ذلك، بينما تشري 

أضيق بني  ملخدِّراتاالفجوة اجلنسانية يف تعاطي  نَّبني الشباب أعلى منه بني البالغني، فإ املخدِّرات
  الشباب مما هي عليه بني البالغني.

    
  وأسواقها املخدِّراتعرض 

بلدا على مدى  ١٢٩املزروع على أوسع نطاق، وهو ما أفاد به  املخدِّراتال يزال القنب هو حمصول 
 ٤٩، أي أكثر بكثري من البلدان اليت أبلغت عن زراعة خشخاش األفيون، وعددها ٢٠١٤- ٢٠٠٩الفترة 

بلدان (تقع  ٧)، والبلدان اليت أبلغت عن زراعة الكوكا، وعددها والقارة األمريكيةبلدا (معظمها يف آسيا 



- 4 - 

). وبصرف النظر عن التفاوت يف عدد البلدان اليت تزرع كالًّ من خشخاش األفيون ريكيةالقارة األميف 
  والكوكا، فقد تراجعت زراعة خشخاش األفيون يف السنة املاضية بينما تزايدت زراعة الكوكا.

وطات زيادة كبرية يف املضب وُسجلتاملتجر هبا على الصعيد العاملي،  املخدِّراتوما زال القنب أيضا أشيع 
بلغ عددها  ٢٠١٤املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية يف عام  وعلى الرغم من أنَّ االصطناعية. املخدِّراتمن 
 املخدِّراتجلَّ االجتار (استنادا إىل مضبوطات  نَّ) فإ٢٠١٦يناير /مادة يف كانون الثاين ٢٤٤مادة ( ٢٣٤

على السواء) َتركز يف عدد أقل بكثري من  املخدِّراتق املبلَّغ عنها واليت جتسِّد أنشطة إنفاذ القانون وتدفُّ
وَمثَّلَ أكثر  ٢٠١٤يف املائة من البلدان املبلِّغة يف عام  ٩٥املواد. وقد اعُترض القنب مبختلف أشكاله يف 

واجلرمية يف ذلك  املخدِّراتاليت أُبلغ هبا مكتب األمم املتحدة املعين ب املخدِّراتمن نصف حاالت ضبط 
  مليون حالة، تليه املنشطات األمفيتامينية وشبائه األفيون واملواد ذات الصلة بالكوكا.  ٢,٢وعددها  العام،

يف املائة من اجملموع، يف املتوسط) الذين ميثلون رمسيا أمام  ٩٠ويف مجيع البلدان، يفوق عدد الرجال (
لالستخدام الشخصي عدد النساء  تاملخدِّراأو حيازة  املخدِّراتنظام العدالة اجلنائية بسبب االجتار ب

اإلبالغ عن البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس شهد حتسنا على مر  بيد أنَّ الاليت ميثلن لألسباب نفسها.
باألرقام  املخدِّراتالسنني، وهو يبني تزايد عدد النساء الاليت مت القبض عليهن بسبب جرائم متصلة ب

، فقد سارت املخدِّراتب نسبة النساء يف االعتقاالت املرتبطة باملطلقة. ومع ذلك، على الرغم من تقلُّ
، وال سيما فيما خيص اجلرائم املتصلة ٢٠١٤- ١٩٩٨تلك النسبة يف اجتاه تنازيل على مدى الفترة 

  .املخدِّراتباالجتار ب
ة، أو عرب اإلنترنت، مبا يف ذلك عن طريق السوق اإللكترونية املغفلة اهلوي املخدِّراتوقد يكون عرض 
ات "الشبكة يإمكانب تتعلقشهد زيادة يف السنوات األخرية. ويثري ذلك شواغل قد "الشبكة اخلفية"، 

يف  املخدِّراتاجتذاب جمموعات جديدة من املتعاطني من خالل تيسري احلصول على من حيث اخلفية" 
  البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء.

    
  املواد األفيونية

أساسا يف جنوب غرب آسيا وبدرجة أقل يف جنوب شرق آسيا  جيريشهد اإلنتاج العاملي لألفيون، الذي 
 ٤ ٧٧٠يف املائة عن السنة السابقة وصوال إىل حنو  ٣٨تراجعا بنسبة  ٢٠١٥وأمريكا الالتينية، يف عام 

جتا أساسا عن التراجع يف ا، أي إىل مستويات أواخر التسعينات من القرن العشرين. وكان االخنفاض ناطن
يف املائة عن السنة السابقة)، وهو ما يعزى أساسا  ٤٨إنتاج األفيون يف أفغانستان (سجل اخنفاضا بنسبة 

إىل ضعف غالل احملاصيل يف املقاطعات اجلنوبية من البلد. ومع ذلك، ال تزال أفغانستان، اليت تبلغ 
هكتار، تستأثر بنحو ثلثي املساحة  ١٨٣ ٠٠٠روعة مساحتها املزروعة خبشخاش األفيون بصورة غري مش

يف املائة عن السنة السابقة إىل  ١١على الصعيد العاملي، واليت اخنفضت بنسبة ون املزروعة خبشخاش األفي
  هكتار. ٢٨١ ٠٠٠حنو 

عدد متعاطي املواد األفيونية على  نَّواجلرمية إىل أ املخدِّراتوتشري تقديرات مكتب األمم املتحدة املعين ب
املواد  نَّالصعيد العاملي (أي متعاطي األفيون واملورفني واهلريوين) مل يتغري إال قليال يف السنوات األخرية، وأ

. ويبدو من املستبعد أن يؤدي ٢٠١٤مليون شخص يف عام  ١٧األفيونية واصلت التأثري على حنو 
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استنادا إىل بيانات التعاطي يف السنة عاماً)  ٦٤-١٥

السابقة.
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إىل نقص كبري يف سوق اهلريوين العاملية بالنظر إىل  ٢٠١٥يف عام االخنفاض احلاد يف إنتاج األفيون 
ارتفاع مستويات إنتاج األفيون يف السنوات السابقة. وقد ُيستخدم تراكم أو نفاد خمزونات األفيون يف 
السنوات السابقة لتعويض التغريات السنوية يف اإلنتاج واحلفاظ على إمدادات اهلريوين إىل أسواق 

وقد يلزم مرور فترة من االخنفاض املستدام يف إنتاج األفيون كي يكون للتداعيات أثرها يف املتعاطني. 
  سوق اهلريوين. 

ويف الواقع، تبدو سوق املواد األفيونية العاملية مستقرة رغم التغريات اإلقليمية املهمة. وهناك دالئل تشري 
يشهد فيها اخنفاضا يف السابق. فقد ازداد  اليت كانإىل احتمال عودة تعاطي اهلريوين يف بعض البلدان 

تعاطي اهلريوين يف أمريكا الشمالية يف العقد املاضي، مما أدى إىل زيادة يف مستوى الوفيات املتصلة 
باهلريوين. ويف املقابل، اتسمت االجتاهات الطويلة األجل إما باالستقرار أو االخنفاض يف أوروبا الغربية 

مثة إشارات مبكرة إىل حدوث طفرة يف  بيد أنَّ نات من القرن العشرين.والوسطى منذ أواخر التسعي
سوق اهلريوين مع الزيادة اليت شهدها توافر اهلريوين وتعاطيه يف بعض األسواق يف أوروبا، إىل جانب 

نة من اهلريوين املتجه إىل أوروبا. ويف الوقت نفسه، واستنادا إىل الزيادة الكبرية يف حجم ضبطيات معيَّ
واجلرمية، قد يكون تعاطي شبائه األفيون  املخدِّراتالتصورات بشأن االجتاهات املبلَّغة إىل املكتب املعين ب

كبري  دٍّتعاطي املواد األفيونية عموما يف آسيا ظل دون تغيري إىل ح نَّازداد يف أفريقيا. وأفاد اخلرباء بأ
  انوسيا.بينما تراجع هذا املعدل يف أوقي ٢٠١٤- ١٩٩٨خالل الفترة 

(وخاصة يف أعقاب  ١٩٩٧- ١٩٨٠وقد تضاعفت نسبة االعتراض العاملية للمواد األفيونية من الفترة 
- ٢٠٠٩) إىل الفترة ١٩٩٨العاملية يف عام  املخدِّراتالدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة 

املواد األفيونية  . وتأيت منطقة جنوب غرب آسيا يف املركز األول من حيث أكرب كمية من٢٠١٤
املضبوطة، تليها أوروبا. وأبلغت مجهورية إيران اإلسالمية عن أكرب مضبوطات جممعة من املواد األفيونية 

 ٦١يف املائة من مضبوطات األفيون العاملية و ٧٥حيث استأثرت بنسبة  ٢٠١٤على نطاق العامل يف عام 
  ئة من مضبوطات اهلريوين العاملية.يف املا ١٧يف املائة من مضبوطات املورفني العاملية و

وال يزال ما يسمى "درب البلقان"، الذي ميد غرب أوروبا ووسطها باملواد األفيونية األفغانية عرب إيران 
اإلسالمية) وتركيا عن طريق جنوب شرق أوروبا، القناة األهم لالجتار باهلريوين. ومع ذلك، -(مجهورية

اجلنويب" (عرب باكستان أو مجهورية إيران اإلسالمية حبرا إىل منطقة فقد تزايدت أمهية ما يسمى "الدرب 
اخلليج وأفريقيا (وال سيما شرق أفريقيا) وجنوب آسيا، وبدرجة أقل، جنوب شرق آسيا ومنطقة 

االجتار باملواد األفيونية على امتداد ما يسمى  نَّأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية). ويف الوقت نفسه، فإ
ايل"، من أفغانستان إىل الدول اجملاورة يف آسيا الوسطى واالحتاد الروسي وبلدان أخرى يف "الدرب الشم

، يف ٢٠١٢- ٢٠٠٨كومنولث الدول املستقلة، بدأ يف العودة بقوة بعد االخنفاض الذي شهده يف الفترة 
رتفاع مستويات االجتار انطالقا من املثلث الذهيب آخذ يف االزدياد، وهو ما يعزى أساسا إىل ا نَّحني أ

القارة . وعالوة على ذلك، يستمر تزايد االجتار باهلريوين يف ٢٠٠٦إنتاج األفيون يف ميامنار بعد عام 
- ١٩٩٨أطنان خالل الفترة  ٤حيث زادت مضبوطات اهلريوين واملورفني من متوسط قدره  األمريكية
ع الزيادات املبلَّغ عنها يف ، وهو ما يتسق م٢٠١٤-٢٠٠٩أطنان سنويا على مدى الفترة  ٧إىل  ٢٠٠٨

  إنتاج األفيون يف أمريكا الالتينية خالل هاتني الفترتني.
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). وبصرف النظر عن التفاوت يف عدد البلدان اليت تزرع كالًّ من خشخاش األفيون ريكيةالقارة األميف 
  والكوكا، فقد تراجعت زراعة خشخاش األفيون يف السنة املاضية بينما تزايدت زراعة الكوكا.

وطات زيادة كبرية يف املضب وُسجلتاملتجر هبا على الصعيد العاملي،  املخدِّراتوما زال القنب أيضا أشيع 
بلغ عددها  ٢٠١٤املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية يف عام  وعلى الرغم من أنَّ االصطناعية. املخدِّراتمن 
 املخدِّراتجلَّ االجتار (استنادا إىل مضبوطات  نَّ) فإ٢٠١٦يناير /مادة يف كانون الثاين ٢٤٤مادة ( ٢٣٤

على السواء) َتركز يف عدد أقل بكثري من  املخدِّراتق املبلَّغ عنها واليت جتسِّد أنشطة إنفاذ القانون وتدفُّ
وَمثَّلَ أكثر  ٢٠١٤يف املائة من البلدان املبلِّغة يف عام  ٩٥املواد. وقد اعُترض القنب مبختلف أشكاله يف 

واجلرمية يف ذلك  املخدِّراتاليت أُبلغ هبا مكتب األمم املتحدة املعين ب املخدِّراتمن نصف حاالت ضبط 
  مليون حالة، تليه املنشطات األمفيتامينية وشبائه األفيون واملواد ذات الصلة بالكوكا.  ٢,٢وعددها  العام،

يف املائة من اجملموع، يف املتوسط) الذين ميثلون رمسيا أمام  ٩٠ويف مجيع البلدان، يفوق عدد الرجال (
لالستخدام الشخصي عدد النساء  تاملخدِّراأو حيازة  املخدِّراتنظام العدالة اجلنائية بسبب االجتار ب

اإلبالغ عن البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس شهد حتسنا على مر  بيد أنَّ الاليت ميثلن لألسباب نفسها.
باألرقام  املخدِّراتالسنني، وهو يبني تزايد عدد النساء الاليت مت القبض عليهن بسبب جرائم متصلة ب

، فقد سارت املخدِّراتب نسبة النساء يف االعتقاالت املرتبطة باملطلقة. ومع ذلك، على الرغم من تقلُّ
، وال سيما فيما خيص اجلرائم املتصلة ٢٠١٤- ١٩٩٨تلك النسبة يف اجتاه تنازيل على مدى الفترة 

  .املخدِّراتباالجتار ب
ة، أو عرب اإلنترنت، مبا يف ذلك عن طريق السوق اإللكترونية املغفلة اهلوي املخدِّراتوقد يكون عرض 
ات "الشبكة يإمكانب تتعلقشهد زيادة يف السنوات األخرية. ويثري ذلك شواغل قد "الشبكة اخلفية"، 

يف  املخدِّراتاجتذاب جمموعات جديدة من املتعاطني من خالل تيسري احلصول على من حيث اخلفية" 
  البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء.

    
  املواد األفيونية

أساسا يف جنوب غرب آسيا وبدرجة أقل يف جنوب شرق آسيا  جيريشهد اإلنتاج العاملي لألفيون، الذي 
 ٤ ٧٧٠يف املائة عن السنة السابقة وصوال إىل حنو  ٣٨تراجعا بنسبة  ٢٠١٥وأمريكا الالتينية، يف عام 

جتا أساسا عن التراجع يف ا، أي إىل مستويات أواخر التسعينات من القرن العشرين. وكان االخنفاض ناطن
يف املائة عن السنة السابقة)، وهو ما يعزى أساسا  ٤٨إنتاج األفيون يف أفغانستان (سجل اخنفاضا بنسبة 

إىل ضعف غالل احملاصيل يف املقاطعات اجلنوبية من البلد. ومع ذلك، ال تزال أفغانستان، اليت تبلغ 
هكتار، تستأثر بنحو ثلثي املساحة  ١٨٣ ٠٠٠روعة مساحتها املزروعة خبشخاش األفيون بصورة غري مش

يف املائة عن السنة السابقة إىل  ١١على الصعيد العاملي، واليت اخنفضت بنسبة ون املزروعة خبشخاش األفي
  هكتار. ٢٨١ ٠٠٠حنو 

عدد متعاطي املواد األفيونية على  نَّواجلرمية إىل أ املخدِّراتوتشري تقديرات مكتب األمم املتحدة املعين ب
املواد  نَّالصعيد العاملي (أي متعاطي األفيون واملورفني واهلريوين) مل يتغري إال قليال يف السنوات األخرية، وأ

. ويبدو من املستبعد أن يؤدي ٢٠١٤مليون شخص يف عام  ١٧األفيونية واصلت التأثري على حنو 
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  الكوكايني
مقارنة مبا كانت يف املائة  ١٠زادت بنسبة  ٢٠١٤زراعة شجرية الكوكا عامليا يف عام  نَّعلى الرغم من أ

نت ثاين أصغر مساحة منذ أواخر املساحة املزروعة فعليا بشجرية الكوكا كا العام السابق، فإنَّ عليه يف
الثمانينات من القرن العشرين. وكان صنع الكوكايني على املستوى العاملي أعلى قليال مما كان عليه يف 

يف املائة، ومن مث فقد  ٢٧- ٢٤بنسبة  ٢٠٠٧السنة السابقة، ولكنه ظل أدىن من الذروة اليت بلغها يف عام 
ا يف أواخر التسعينات من القرن العشرين. ويف الوقت نفسه، هناك عاد أساسا إىل املستويات املبلَّغ عنه

مل تكن حدثا  ٢٠١٤الزيادة يف التصنيع العاملي للكوكايني اليت لوحظت يف عام  نَّدالئل تشري إىل أ
  .٢٠١٥منفردا، ورمبا استمرت يف عام 

دالئل على حدوث زيادات يف وقد يكون االجتار بالكوكايني عرب أفريقيا آخذا يف استعادة أمهيته، وهناك 
هتريب الكوكايني إىل آسيا، وخباصة إىل شرق وجنوب شرق آسيا والشرق األوسط، حيث زادت 

- ١٩٩٨طن يف السنة خالل الفترة  ٠,٤٥مضبوطات الكوكايني يف آسيا ثالث مرات من متوسط قدره 
و سوق الكوكايني . ويف أوقيانوسيا، تبد٢٠١٤- ٢٠٠٩طن يف السنة خالل الفترة  ١,٥إىل  ٢٠٠٨

  آخذة يف االستقرار عقب النمو السريع الذي شهدته خالل العقد املاضي.
 دٍّاالنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني ظل مستقرا إىل ح م من هذه التقلبات اإلقليمية، فإنَّوعلى الرغ

 ٠,٤و ٠,٣بني  ، حيث تأرجحت نسبة متعاطيه٢٠١٤- ١٩٩٨كبري على املستوى العاملي خالل الفترة 
عاما. بيد أنه مع تزايد عدد السكان، ارتفع  ٦٤و ١٥يف املائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 

مليون شخص يف عام  ١٨,٨إىل  ١٩٩٨مليون شخص يف عام  ١٤عدد متعاطي الكوكايني من حنو 
ني قد تراجع بسبب . ويف الوقت نفسه، فمن املرجح أن يكون نصيب الفرد من استهالك الكوكاي٢٠١٤

، وهو ما يرتبط أساسا ٢٠١٤- ٢٠٠٧اخنفاض كمية الكوكايني املتاحة لالستهالك خالل الفترة 
عدد متعاطي الكوكايني بكثافة قد  نَّباخنفاض إنتاج الكوكايني يف املنطقة اآلندية. ومبوازاة ذلك، فإ

موما، وإن استمر االرتفاع يف اخنفض يف أمريكا الشمالية. ويشري ذلك إىل انكماش سوق الكوكايني ع
  ) يف العديد من األسواق الناشئة.بانتظامعدد متعاطي الكوكايني (لألغراض الترفيهية وليس 

    
  القنب

ما يف  دٍّعلى الرغم من التغيريات الكبرية يف بعض املناطق، ظل االستهالك العاملي للقنب مستقرا إىل ح
يف املائة من  ٣,٨حنو  متعاطي املخدِّرات يف العام السابق بلغت نسبة، ٢٠١٤السنوات األخرية. ففي عام 

توازت نسبة . ونظرا للنمو السكاين العاملي، فقد ١٩٩٨، وهي نسبة ظلت مستقرة منذ عام سكان العامل
. وال تزال القارة األمريكية، تليها ١٩٩٨مع زيادة جمموع عدد متعاطي القنب منذ عام  تزايد السكان

حيث وقع حنو ثالثة أرباع مجيع ضبطيات عشبة  ،الرئيسية إلنتاج واستهالك عشبة القنبأفريقيا، املنطقة 
كميات يف أمريكا الأكرب  ُضبطت، حيث ٢٠١٤يف عام  القارة األمريكيةالقنب على الصعيد العاملي يف 
يف  ٥ يف املائة من مجيع مضبوطات عشبة القنب، ومثلت أوروبا نسبة ١٤الشمالية، بينما مثلت أفريقيا 

. ومن ناحية أخرى، ال تزال أوروبا ومشال أفريقيا والشرقان األدىن واألوسط األسواق الرئيسية منها املائة
لراتنج القنب الذي ُينتج معظمه يف املغرب وأفغانستان، كما يتضح من املعلومات املقدمة من الدول 
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Heroin and morphine  اهلريوين واملورفني
Amphetamine-type stimulants (ATS)  املنشطات األمفيتامينية
Source: Responses to the annual report 
questionnaire.  :الردود على االستبيان اخلاص بالتقاريراملصدر

السنوية.
7) 

Main trafficking flows of heroin  التدفقات الرئيسية لالجتار باهلريوين
Flows of heroin from/to countries or regions تدفقات اهلريوين من/إىل البلدان أو املناطق
Opiate trafficking generated by production in Latin 
America   يف أمريكااملتولد من اإلنتاجاالجتار باملواد األفيونية

  الالتينية
Opiate trafficking generated by production in 
Myanmar/Lao People’s Democratic Republic  يفاملتولد من اإلنتاجاالجتار باملواد األفيونية

ميامنار/مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
Opiate trafficking generated by production in 
Afghanistan   يف أفغانستاناملتولد من اإلنتاجاالجتار باملواد األفيونية

Balkan route  درب البلقان
Northern route  الدرب الشمايل
Southern route الدرب اجلنويب
Myanmar ميامنار
China الصني

Afghanistan أفغانستان  
Russian Federation االحتاد الروسي
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إىل نقص كبري يف سوق اهلريوين العاملية بالنظر إىل  ٢٠١٥يف عام االخنفاض احلاد يف إنتاج األفيون 
ارتفاع مستويات إنتاج األفيون يف السنوات السابقة. وقد ُيستخدم تراكم أو نفاد خمزونات األفيون يف 
السنوات السابقة لتعويض التغريات السنوية يف اإلنتاج واحلفاظ على إمدادات اهلريوين إىل أسواق 

وقد يلزم مرور فترة من االخنفاض املستدام يف إنتاج األفيون كي يكون للتداعيات أثرها يف املتعاطني. 
  سوق اهلريوين. 

ويف الواقع، تبدو سوق املواد األفيونية العاملية مستقرة رغم التغريات اإلقليمية املهمة. وهناك دالئل تشري 
يشهد فيها اخنفاضا يف السابق. فقد ازداد  اليت كانإىل احتمال عودة تعاطي اهلريوين يف بعض البلدان 

تعاطي اهلريوين يف أمريكا الشمالية يف العقد املاضي، مما أدى إىل زيادة يف مستوى الوفيات املتصلة 
باهلريوين. ويف املقابل، اتسمت االجتاهات الطويلة األجل إما باالستقرار أو االخنفاض يف أوروبا الغربية 

مثة إشارات مبكرة إىل حدوث طفرة يف  بيد أنَّ نات من القرن العشرين.والوسطى منذ أواخر التسعي
سوق اهلريوين مع الزيادة اليت شهدها توافر اهلريوين وتعاطيه يف بعض األسواق يف أوروبا، إىل جانب 

نة من اهلريوين املتجه إىل أوروبا. ويف الوقت نفسه، واستنادا إىل الزيادة الكبرية يف حجم ضبطيات معيَّ
واجلرمية، قد يكون تعاطي شبائه األفيون  املخدِّراتالتصورات بشأن االجتاهات املبلَّغة إىل املكتب املعين ب

كبري  دٍّتعاطي املواد األفيونية عموما يف آسيا ظل دون تغيري إىل ح نَّازداد يف أفريقيا. وأفاد اخلرباء بأ
  انوسيا.بينما تراجع هذا املعدل يف أوقي ٢٠١٤- ١٩٩٨خالل الفترة 

(وخاصة يف أعقاب  ١٩٩٧- ١٩٨٠وقد تضاعفت نسبة االعتراض العاملية للمواد األفيونية من الفترة 
- ٢٠٠٩) إىل الفترة ١٩٩٨العاملية يف عام  املخدِّراتالدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة 

املواد األفيونية  . وتأيت منطقة جنوب غرب آسيا يف املركز األول من حيث أكرب كمية من٢٠١٤
املضبوطة، تليها أوروبا. وأبلغت مجهورية إيران اإلسالمية عن أكرب مضبوطات جممعة من املواد األفيونية 

 ٦١يف املائة من مضبوطات األفيون العاملية و ٧٥حيث استأثرت بنسبة  ٢٠١٤على نطاق العامل يف عام 
  ئة من مضبوطات اهلريوين العاملية.يف املا ١٧يف املائة من مضبوطات املورفني العاملية و

وال يزال ما يسمى "درب البلقان"، الذي ميد غرب أوروبا ووسطها باملواد األفيونية األفغانية عرب إيران 
اإلسالمية) وتركيا عن طريق جنوب شرق أوروبا، القناة األهم لالجتار باهلريوين. ومع ذلك، -(مجهورية

اجلنويب" (عرب باكستان أو مجهورية إيران اإلسالمية حبرا إىل منطقة فقد تزايدت أمهية ما يسمى "الدرب 
اخلليج وأفريقيا (وال سيما شرق أفريقيا) وجنوب آسيا، وبدرجة أقل، جنوب شرق آسيا ومنطقة 

االجتار باملواد األفيونية على امتداد ما يسمى  نَّأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية). ويف الوقت نفسه، فإ
ايل"، من أفغانستان إىل الدول اجملاورة يف آسيا الوسطى واالحتاد الروسي وبلدان أخرى يف "الدرب الشم

، يف ٢٠١٢- ٢٠٠٨كومنولث الدول املستقلة، بدأ يف العودة بقوة بعد االخنفاض الذي شهده يف الفترة 
رتفاع مستويات االجتار انطالقا من املثلث الذهيب آخذ يف االزدياد، وهو ما يعزى أساسا إىل ا نَّحني أ

القارة . وعالوة على ذلك، يستمر تزايد االجتار باهلريوين يف ٢٠٠٦إنتاج األفيون يف ميامنار بعد عام 
- ١٩٩٨أطنان خالل الفترة  ٤حيث زادت مضبوطات اهلريوين واملورفني من متوسط قدره  األمريكية
ع الزيادات املبلَّغ عنها يف ، وهو ما يتسق م٢٠١٤-٢٠٠٩أطنان سنويا على مدى الفترة  ٧إىل  ٢٠٠٨

  إنتاج األفيون يف أمريكا الالتينية خالل هاتني الفترتني.
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  الكوكايني
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ما يف  دٍّعلى الرغم من التغيريات الكبرية يف بعض املناطق، ظل االستهالك العاملي للقنب مستقرا إىل ح
يف املائة من  ٣,٨حنو  متعاطي املخدِّرات يف العام السابق بلغت نسبة، ٢٠١٤السنوات األخرية. ففي عام 

توازت نسبة . ونظرا للنمو السكاين العاملي، فقد ١٩٩٨، وهي نسبة ظلت مستقرة منذ عام سكان العامل
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يف  ٥ يف املائة من مجيع مضبوطات عشبة القنب، ومثلت أوروبا نسبة ١٤الشمالية، بينما مثلت أفريقيا 

. ومن ناحية أخرى، ال تزال أوروبا ومشال أفريقيا والشرقان األدىن واألوسط األسواق الرئيسية منها املائة
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Southern route الدرب اجلنويب
Myanmar ميامنار
China الصني

Afghanistan أفغانستان  
Russian Federation االحتاد الروسي

-4- 

Mexico املكسيك
Pakistan باكستان
SOUTHERN AFRICA اجلنوب األفريقي
Colombia كولومبيا
United States of America الواليات املتحدة األمريكية
Canada كندا
Lao PDR مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
Islamic Republic of Iran مجهورية إيران اإلسالمية 
Turkey تركيا  
CENTRAL ASIA آسيا الوسطى
SOUTH-EAST ASIA جنوب شرق آسيا
WESTERN, CENTRAL AND SOUTH  
EASTERN EUROPE أوروباأوروبا الغربية والوسطى وجنوب شرق

SOUTHERN ASIA جنوب آسيا
Persian Gulf area & Middle East  منطقة اخلليج الفارسي والشرق األوسط
SOUTH AMERICA أمريكا اجلنوبية
WEST AFRICA غرب أفريقيا
EAST AFRICA شرق أفريقيا
OCEANIA أوقيانوسيا
Source: UNODC, responses to annual report 
questionnaire and individual drug seizure database.  :مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّراتاملصدر

الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير واجلرمية، 
السنوية وقاعدة بيانات ضبطيات املخدِّرات املنفردة.

Notes: The trafficking routes represented on this 
map should be considered broadly indicative and 
based on data analyses rather than definitive route 
outlines. Such analyses are based on data related to 
official drug seizures along the trafficking route as 
well as official country reports and responses to 
annual report questionnaires. Routes may deviate to 
other countries that lie along the routes and there are 
numerous secondary flows that may not be 
reflected. The boundaries shown on this map do not 
imply official endorsement or acceptance by the 
United Nations. Dashed lines represent 

ملحوظات: ينبغي اعتبار دروب االجتار املعروضة يف
هذه اخلريطة خطوطاً إرشادية عامة تستند إىل حتليالت 

حمددة للدروب. وتستند البيانات وليس إىل خمططات 
هذه التحليالت إىل البيانات املتعلقة بضبطيات 

املخدِّرات الرمسية اليت متت على امتداد دروب االجتار 
وكذلك إىل التقارير القطرية الرمسية والردود على 
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يف  ٢٠١٤راتنج القنب يف عام  األعضاء بشأن مصادر راتنج القنب املضبوط. وُضبطت أكرب كميات من
  يف املائة من اجملموع. ٤٠، مبا ميثل جمدَّداًأوروبا الغربية والوسطى 

ويف الواليات املتحدة، على الرغم من احلاجة إىل مواصلة الرصد املنتظم ملقاييس النتائج من قبيل العبء 
من الواليات اليت أباحت تعاطي املاريوانا البيانات األخرية الواردة  الصحة ونظم العدالة اجلنائية، فإنَّعلى 

لألغراض الترفيهية تظهر زيادة يف تعاطي القنب، وكذلك يف مؤشرات الصحة العامة والسالمة العامة 
، وحوادث املرور والوفيات ة بالقنب، وحاالت دخول املستشفيات(زيارات غرف الطوارئ املتعلق

والدعاوى القضائية وإحاالت نظام العدالة اجلنائية إىل  املرتبطة هبا)، بينما تراجعت حاالت االعتقال
  مراكز العالج املتصلة بالقنب. 

    
  اجلديدة النفسانيةاالصطناعية: املنشِّطات األمفيتامينية واملؤثِّرات  املخدِّرات

بعد ثالث سنوات من االستقرار النسيب، بلغت مضبوطات املنشطات األمفيتامينية ذروة جديدة فاقت 
، شهدت مضبوطات األمفيتامني العاملية تقلبات سنوية ٢٠٠٩. ومنذ عام ٢٠١٤طنا يف عام  ١٧٠

طنا، يف حني زادت مضبوطات "اإلكستاسي" بأكثر من الضعف يف عام  ٤٦و ٢٠تراوحت بني حنو 
. وعلى ٢٠٠٩أطنان منذ عام  ٥- ٤أطنان مقارنةً باملتوسطات السنوية البالغة  ٩، حيث بلغت ٢٠١٤

مدى السنوات القليلة املاضية، مثلت مضبوطات امليثامفيتامني أكرب حصة من مضبوطات املنشطات 
األمفيتامينية  امليثامفيتامني هو إحدى مسات أسواق املنشطات نَّاألمفيتامينية السنوية، لكن على الرغم من أ

يف مجيع أحناء العامل، فإنه يسود بصفة خاصة يف شرق آسيا وجنوب شرقها وأمريكا الشمالية. ومنذ عام 
، استأثرت هذه املناطق دون اإلقليمية جمتمعة سنويا مبعظم املضبوطات العاملية من امليثامفيتامني. ٢٠٠٩

غ عن أكرب كمية من مضبوطات لِّيكا الشمالية تبومقارنةً باملناطق دون اإلقليمية األخرى، ما فتئت أمر
مضبوطات امليثامفيتامني  ٢٠١٤و ٢٠٠٩يف الفترة ما بني عامي  زادتامليثامفيتامني كل عام، يف حني 

  املبلَّغ عنها يف شرق آسيا وجنوب شرقها بنحو أربعة أضعاف.
وطرأت زيادة يف . ٢٠١٢عام ويف أوقيانوسيا، ُسجلت زيادات كبرية يف مضبوطات امليثامفيتامني منذ 

يف املنطقة، إىل جانب زيادة يف تواتر التعاطي يف صفوف بعض فئات  البلُّوريمتعاطي امليثامفيتامني  عدد
املتعاطني، وزيادة يف نقاء امليثامفيتامني، واخنفاض يف األسعار املعدلة حسب النقاء، وهي عوامل ميكن أن 

  تؤدي كلها إىل تفاقم األثر السليب على صحة األفراد وعلى اجملتمع بصفة عامة.
رية من أقراص األمفيتامني املوسومة باالسم التجاري "الكابتاغون" يف الشرق وأُبلغ عن ضبط كميات كب
، ٢٠١٤و ٢٠١٣. ويف عامي ٢٠١٥نوفمرب /وتشرين الثاين ٢٠١٤مارس /األوسط يف الفترة ما بني آذار

اجلمهورية العربية السورية  منشؤهامعظم مضبوطات األمفيتامني املبلَّغ عنها يف الشرق األوسط  نَّلوحظ أ
ن األمفيتامني يف ولبنان. وخالل الفترة نفسها، اكتشفت بعض البلدان اليت أبلغت عن مضبوطات م

  ة للتهريب الحقا إىل وجهات أخرى داخل املنطقة.دَّهذه املضبوطات كانت مع الشرق األوسط أنَّ
ة. وعلى الرغم سوق املؤثرات النفسانية اجلديدة تتسم باإلبالغ عن عدد كبري من املواد اجلديد زالتوما 
 املخدِّراتما زال جاريا، فقد أُبلغ مكتب األمم املتحدة املعين ب ٢٠١٥مجع البيانات اخلاصة بعام  نَّمن أ

. ويف ٢٠١٤مادة جديدة فقط يف عام  ٦٦مادة جديدة مقارنةً مبا جمموعه  ٧٥واجلرمية للمرة األوىل عن 
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  الكوكايني
مقارنة مبا كانت يف املائة  ١٠زادت بنسبة  ٢٠١٤زراعة شجرية الكوكا عامليا يف عام  نَّعلى الرغم من أ

نت ثاين أصغر مساحة منذ أواخر املساحة املزروعة فعليا بشجرية الكوكا كا العام السابق، فإنَّ عليه يف
الثمانينات من القرن العشرين. وكان صنع الكوكايني على املستوى العاملي أعلى قليال مما كان عليه يف 

يف املائة، ومن مث فقد  ٢٧- ٢٤بنسبة  ٢٠٠٧السنة السابقة، ولكنه ظل أدىن من الذروة اليت بلغها يف عام 
ا يف أواخر التسعينات من القرن العشرين. ويف الوقت نفسه، هناك عاد أساسا إىل املستويات املبلَّغ عنه

مل تكن حدثا  ٢٠١٤الزيادة يف التصنيع العاملي للكوكايني اليت لوحظت يف عام  نَّدالئل تشري إىل أ
  .٢٠١٥منفردا، ورمبا استمرت يف عام 

دالئل على حدوث زيادات يف وقد يكون االجتار بالكوكايني عرب أفريقيا آخذا يف استعادة أمهيته، وهناك 
هتريب الكوكايني إىل آسيا، وخباصة إىل شرق وجنوب شرق آسيا والشرق األوسط، حيث زادت 

- ١٩٩٨طن يف السنة خالل الفترة  ٠,٤٥مضبوطات الكوكايني يف آسيا ثالث مرات من متوسط قدره 
و سوق الكوكايني . ويف أوقيانوسيا، تبد٢٠١٤- ٢٠٠٩طن يف السنة خالل الفترة  ١,٥إىل  ٢٠٠٨

  آخذة يف االستقرار عقب النمو السريع الذي شهدته خالل العقد املاضي.
 دٍّاالنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني ظل مستقرا إىل ح م من هذه التقلبات اإلقليمية، فإنَّوعلى الرغ

 ٠,٤و ٠,٣بني  ، حيث تأرجحت نسبة متعاطيه٢٠١٤- ١٩٩٨كبري على املستوى العاملي خالل الفترة 
عاما. بيد أنه مع تزايد عدد السكان، ارتفع  ٦٤و ١٥يف املائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 

مليون شخص يف عام  ١٨,٨إىل  ١٩٩٨مليون شخص يف عام  ١٤عدد متعاطي الكوكايني من حنو 
ني قد تراجع بسبب . ويف الوقت نفسه، فمن املرجح أن يكون نصيب الفرد من استهالك الكوكاي٢٠١٤

، وهو ما يرتبط أساسا ٢٠١٤- ٢٠٠٧اخنفاض كمية الكوكايني املتاحة لالستهالك خالل الفترة 
عدد متعاطي الكوكايني بكثافة قد  نَّباخنفاض إنتاج الكوكايني يف املنطقة اآلندية. ومبوازاة ذلك، فإ

موما، وإن استمر االرتفاع يف اخنفض يف أمريكا الشمالية. ويشري ذلك إىل انكماش سوق الكوكايني ع
  ) يف العديد من األسواق الناشئة.بانتظامعدد متعاطي الكوكايني (لألغراض الترفيهية وليس 

    
  القنب

ما يف  دٍّعلى الرغم من التغيريات الكبرية يف بعض املناطق، ظل االستهالك العاملي للقنب مستقرا إىل ح
يف املائة من  ٣,٨حنو  متعاطي املخدِّرات يف العام السابق بلغت نسبة، ٢٠١٤السنوات األخرية. ففي عام 

توازت نسبة . ونظرا للنمو السكاين العاملي، فقد ١٩٩٨، وهي نسبة ظلت مستقرة منذ عام سكان العامل
. وال تزال القارة األمريكية، تليها ١٩٩٨مع زيادة جمموع عدد متعاطي القنب منذ عام  تزايد السكان

حيث وقع حنو ثالثة أرباع مجيع ضبطيات عشبة  ،الرئيسية إلنتاج واستهالك عشبة القنبأفريقيا، املنطقة 
كميات يف أمريكا الأكرب  ُضبطت، حيث ٢٠١٤يف عام  القارة األمريكيةالقنب على الصعيد العاملي يف 
يف  ٥ يف املائة من مجيع مضبوطات عشبة القنب، ومثلت أوروبا نسبة ١٤الشمالية، بينما مثلت أفريقيا 

. ومن ناحية أخرى، ال تزال أوروبا ومشال أفريقيا والشرقان األدىن واألوسط األسواق الرئيسية منها املائة
لراتنج القنب الذي ُينتج معظمه يف املغرب وأفغانستان، كما يتضح من املعلومات املقدمة من الدول 
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undetermined boundaries. The dotted line represents 
approximately the Line of Control in Jammu and 
Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The 
final status of Jammu and Kashmir has not yet been 
agreed upon by the parties. The final boundary 
between the Sudan and South Sudan has not yet 
been determined. 

االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية. وميكن أن تنحرف
، الدروب إىل بلدان أخرى واقعة على هذه الدروب
وهناك تدفقات ثانوية عديدة قد ال تظهر يف هذه 

  .اخلريطة
وال تنطوي احلدود املبيَّنة يف هذه اخلريطة على 

اإلعراب عن تأييدها أو قبوهلا رمسيا من جانب األمم 
املتحدة. ومتثِّل اخلطوط املتقطعة حدوداً غري حمسومة. 
و أمَّا اخلط املنقط فيمثل تقريبيا "خط املراقبة" يف جام

وكشمري الذي اتَّفقت عليه باكستان واهلند. ومل يتَّفق 
الطرفان بعد على الوضع النهائي جلامو وكشمري. 
واحلدود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية 

جنوب السودان مل تقرَّر بعد.
8) 

Main trafficking flows of cocaine  التدفقات الرئيسية لالجتار بالكوكايني
Flows of cocaine from/to countries or regions  من/إىل البلدان أو املناطق الكوكاينيتدفقات
Main trafficking اجتار رئيسي
Other trafficking اجتار آخر
Most frequently mentioned countries of  
provenance for individual drug seizure cases  باعتبارها بلدانا مصدرية  بأكرب تواتر البلدان اليت ُتذكر

فيما يتعلق باحلاالت املنفردة لضبط املخدِّرات
Canada كندا
Australia أستراليا
Qatar قطر
United States of America الواليات املتحدة األمريكية
Peru بريو
Chile شيلي
Brazil الربازيل
Argentina األرجنتني
Hong Kong, China الصنيهونغ كونغ ،





-5- 

undetermined boundaries. The dotted line represents 
approximately the Line of Control in Jammu and 
Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The 
final status of Jammu and Kashmir has not yet been 
agreed upon by the parties. The final boundary 
between the Sudan and South Sudan has not yet 
been determined. 

االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية. وميكن أن تنحرف
، الدروب إىل بلدان أخرى واقعة على هذه الدروب
وهناك تدفقات ثانوية عديدة قد ال تظهر يف هذه 

  .اخلريطة
وال تنطوي احلدود املبيَّنة يف هذه اخلريطة على 

اإلعراب عن تأييدها أو قبوهلا رمسيا من جانب األمم 
املتحدة. ومتثِّل اخلطوط املتقطعة حدوداً غري حمسومة. 
و أمَّا اخلط املنقط فيمثل تقريبيا "خط املراقبة" يف جام

وكشمري الذي اتَّفقت عليه باكستان واهلند. ومل يتَّفق 
الطرفان بعد على الوضع النهائي جلامو وكشمري. 
واحلدود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية 

جنوب السودان مل تقرَّر بعد.
8) 

Main trafficking flows of cocaine  التدفقات الرئيسية لالجتار بالكوكايني
Flows of cocaine from/to countries or regions  من/إىل البلدان أو املناطق الكوكاينيتدفقات
Main trafficking اجتار رئيسي
Other trafficking اجتار آخر
Most frequently mentioned countries of  
provenance for individual drug seizure cases  باعتبارها بلدانا مصدرية  بأكرب تواتر البلدان اليت ُتذكر

فيما يتعلق باحلاالت املنفردة لضبط املخدِّرات
Canada كندا
Australia أستراليا
Qatar قطر
United States of America الواليات املتحدة األمريكية
Peru بريو
Chile شيلي
Brazil الربازيل
Argentina األرجنتني
Hong Kong, China الصنيهونغ كونغ ،

-6- 

China الصني
Paraguay باراغواي
India اهلند
Colombia كولومبيا
Mexico املكسيك
Indonesia إندونيسيا
Pakistan باكستان
Malaysia ماليزيا
UAE اإلمارات العربية املتحدة
Spain إسبانيا
Ecuador إكوادور
South Africa  أفريقياجنوب  
Bolivia (Plur.State of) دولة بوليفيا املتعددة القوميات  
Venezuela (Bol. Rep. of) مجهورية فرتويال البوليفارية 
SOUTH-EAST ASIA   جنوب شرق آسيا
WESTERN AND CENTRAL EUROPE أوروبا الغربية والوسطى
WEST AFRICA غرب أفريقيا
CENTRAL AMERICA  الوسطىأمريكا
CARIBBEAN الكارييب
Colombia 
Peru 
Brazil
Panama 

  كولومبيا
  بريو

  الربازيل
  بنما

Mexico املكسيك  
Peru 
Brazil
Argentina 

  بريو
  الربازيل

  األرجنتني
Canada 
United States of America كندا  
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Peru 
Chile 
Brazil
Argentina 

 الواليات املتحدة األمريكية
  بريو
  شيلي

  الربازيل
  األرجنتني

Source: UNODC, responses to annual report 
questionnaire and individual drug seizure database.  :مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّراتاملصدر

الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير واجلرمية، 
املنفردة.السنوية، وقاعدة بيانات ضبطيات املخدِّرات 

Notes: The trafficking routes represented on this 
map should be considered broadly indicative and 
based on data analyses rather than definitive route 
outlines. Such analyses are based on data related to 
official drug seizures along the trafficking route as 
well as official country reports and responses to 
annual report questionnaires. Routes may deviate to 
other countries that lie along the routes and there are 
numerous secondary flows that may not be 
reflected. The boundaries shown on this map do not 
imply official endorsement or acceptance by the 
United Nations. Dashed lines represent 
undetermined boundaries. The dotted line represents 
approximately the Line of Control in Jammu and 
Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The 
final status of Jammu and Kashmir has not yet been 
agreed upon by the parties. The final boundary 
between the Sudan and South Sudan has not yet 
been determined. 

ملحوظات: ينبغي اعتبار دروب االجتار املعروضة يف
هذه اخلريطة خطوطاً إرشادية عامة تستند إىل حتليالت 

نات وليس إىل خمططات حمددة للدروب. وتستند البيا
هذه التحليالت إىل البيانات املتعلقة بضبطيات 
املخدِّرات الرمسية اليت متت على امتداد دروب االجتار 
وكذلك إىل التقارير القطرية الرمسية والردود على 
االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية. وميكن أن تنحرف 

واقعة على هذه الدروب، الدروب إىل بلدان أخرى 
وهناك تدفقات ثانوية عديدة قد ال تظهر يف هذه 

وال تنطوي احلدود املبيَّنة يف هذه اخلريطة على  .اخلريطة
اإلعراب عن تأييدها أو قبوهلا رمسيا من جانب األمم 
املتحدة. ومتثِّل اخلطوط املتقطعة حدوداً غري حمسومة. 

ا "خط املراقبة" يف جامو أمَّا اخلط املنقط فيمثل تقريبيَّ
وكشمري الذي اتَّفقت عليه باكستان واهلند. ومل يتَّفق 
الطرفان بعد على الوضع النهائي جلامو وكشمري. 
واحلدود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية 

جنوب السودان مل تقرَّر بعد.
9) 

Interregional trafficking flows of 
methamphetamine, 2011-2014  ،٢٠١١تدفقات االجتار بامليثامفيتامني بني األقاليم-

٢٠١٤ 
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يف  ٢٠١٤راتنج القنب يف عام  األعضاء بشأن مصادر راتنج القنب املضبوط. وُضبطت أكرب كميات من
  يف املائة من اجملموع. ٤٠، مبا ميثل جمدَّداًأوروبا الغربية والوسطى 

ويف الواليات املتحدة، على الرغم من احلاجة إىل مواصلة الرصد املنتظم ملقاييس النتائج من قبيل العبء 
من الواليات اليت أباحت تعاطي املاريوانا البيانات األخرية الواردة  الصحة ونظم العدالة اجلنائية، فإنَّعلى 

لألغراض الترفيهية تظهر زيادة يف تعاطي القنب، وكذلك يف مؤشرات الصحة العامة والسالمة العامة 
، وحوادث املرور والوفيات ة بالقنب، وحاالت دخول املستشفيات(زيارات غرف الطوارئ املتعلق

والدعاوى القضائية وإحاالت نظام العدالة اجلنائية إىل  املرتبطة هبا)، بينما تراجعت حاالت االعتقال
  مراكز العالج املتصلة بالقنب. 

    
  اجلديدة النفسانيةاالصطناعية: املنشِّطات األمفيتامينية واملؤثِّرات  املخدِّرات

بعد ثالث سنوات من االستقرار النسيب، بلغت مضبوطات املنشطات األمفيتامينية ذروة جديدة فاقت 
، شهدت مضبوطات األمفيتامني العاملية تقلبات سنوية ٢٠٠٩. ومنذ عام ٢٠١٤طنا يف عام  ١٧٠

طنا، يف حني زادت مضبوطات "اإلكستاسي" بأكثر من الضعف يف عام  ٤٦و ٢٠تراوحت بني حنو 
. وعلى ٢٠٠٩أطنان منذ عام  ٥- ٤أطنان مقارنةً باملتوسطات السنوية البالغة  ٩، حيث بلغت ٢٠١٤

مدى السنوات القليلة املاضية، مثلت مضبوطات امليثامفيتامني أكرب حصة من مضبوطات املنشطات 
األمفيتامينية  امليثامفيتامني هو إحدى مسات أسواق املنشطات نَّاألمفيتامينية السنوية، لكن على الرغم من أ

يف مجيع أحناء العامل، فإنه يسود بصفة خاصة يف شرق آسيا وجنوب شرقها وأمريكا الشمالية. ومنذ عام 
، استأثرت هذه املناطق دون اإلقليمية جمتمعة سنويا مبعظم املضبوطات العاملية من امليثامفيتامني. ٢٠٠٩

غ عن أكرب كمية من مضبوطات لِّيكا الشمالية تبومقارنةً باملناطق دون اإلقليمية األخرى، ما فتئت أمر
مضبوطات امليثامفيتامني  ٢٠١٤و ٢٠٠٩يف الفترة ما بني عامي  زادتامليثامفيتامني كل عام، يف حني 

  املبلَّغ عنها يف شرق آسيا وجنوب شرقها بنحو أربعة أضعاف.
وطرأت زيادة يف . ٢٠١٢عام ويف أوقيانوسيا، ُسجلت زيادات كبرية يف مضبوطات امليثامفيتامني منذ 

يف املنطقة، إىل جانب زيادة يف تواتر التعاطي يف صفوف بعض فئات  البلُّوريمتعاطي امليثامفيتامني  عدد
املتعاطني، وزيادة يف نقاء امليثامفيتامني، واخنفاض يف األسعار املعدلة حسب النقاء، وهي عوامل ميكن أن 

  تؤدي كلها إىل تفاقم األثر السليب على صحة األفراد وعلى اجملتمع بصفة عامة.
رية من أقراص األمفيتامني املوسومة باالسم التجاري "الكابتاغون" يف الشرق وأُبلغ عن ضبط كميات كب
، ٢٠١٤و ٢٠١٣. ويف عامي ٢٠١٥نوفمرب /وتشرين الثاين ٢٠١٤مارس /األوسط يف الفترة ما بني آذار

اجلمهورية العربية السورية  منشؤهامعظم مضبوطات األمفيتامني املبلَّغ عنها يف الشرق األوسط  نَّلوحظ أ
ن األمفيتامني يف ولبنان. وخالل الفترة نفسها، اكتشفت بعض البلدان اليت أبلغت عن مضبوطات م

  ة للتهريب الحقا إىل وجهات أخرى داخل املنطقة.دَّهذه املضبوطات كانت مع الشرق األوسط أنَّ
ة. وعلى الرغم سوق املؤثرات النفسانية اجلديدة تتسم باإلبالغ عن عدد كبري من املواد اجلديد زالتوما 
 املخدِّراتما زال جاريا، فقد أُبلغ مكتب األمم املتحدة املعين ب ٢٠١٥مجع البيانات اخلاصة بعام  نَّمن أ

. ويف ٢٠١٤مادة جديدة فقط يف عام  ٦٦مادة جديدة مقارنةً مبا جمموعه  ٧٥واجلرمية للمرة األوىل عن 
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annual report questionnaires. Routes may deviate to 
other countries that lie along the routes and there are 
numerous secondary flows that may not be 
reflected. The boundaries shown on this map do not 
imply official endorsement or acceptance by the 
United Nations. Dashed lines represent 
undetermined boundaries. The dotted line represents 
approximately the Line of Control in Jammu and 
Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The 
final status of Jammu and Kashmir has not yet been 
agreed upon by the parties. The final boundary 
between the Sudan and South Sudan has not yet 
been determined. 
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Significant flows within region تدفقات هامة ضمن املنطقة
Region with significant transit flows منطقة تشهد تدفقات عابرة هامة
Region affected by methamphetamine flows  امليثامفيتامنيمنطقة متأثرة بتدفقات
Methamphetamine flows تدفقات امليثامفيتامني
Western Asia غرب آسيا
Eastern Europe أوروبا الشرقية
South-East Asia جنوب شرق آسيا
West Africa غرب أفريقيا

Middle East الشرق األوسط
Western, Central and South-Eastern Europe   الغربية والوسطى وجنوب شرق أوروباأوروبا
East Asia شرق آسيا
Southern Africa اجلنوب األفريقي
Central Asia آسيا الوسطى
Oceania أوقيانوسيا
South America أمريكا اجلنوبية
Central America أمريكا الوسطى  
East Asia شرق آسيا
North America أمريكا الشمالية
Oceania أوقيانوسيا
Source: UNODC, responses to annual report 
questionnaire.  :مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات املصدر

الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير واجلرمية، 
.السنوية

Note: The origins of the flow arrows do not 
necessarily indicate the source/manufacture of 
methamphetamine. These arrows represent the 
flows as perceived by recipient countries. Flow 
arrows represent the direction of methamphetamine 
trafficking and are not an indication of the quantity 
trafficked. The boundaries shown on this map do 
not imply official endorsement or acceptance by the 
United Nations. Dashed lines represent 
undetermined boundaries. The dotted line represents 

بالضرورة إىل  ملحوظة: بدايات أسهم التدفق ال تشري
َمصدر/صانع امليثامفيتامني. فهذه األسهم متثل 
التدفقات كما تصورهتا البلدان املتلقية. ومتثل أسهم 
التدفقات اجتاه االجتار بامليثامفيتامني، وليست مؤشراً 

وال تنطوي احلدود املبيَّنة يف  .على الكمية املّتجر هبا
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يف  ٢٠١٤راتنج القنب يف عام  األعضاء بشأن مصادر راتنج القنب املضبوط. وُضبطت أكرب كميات من
  يف املائة من اجملموع. ٤٠، مبا ميثل جمدَّداًأوروبا الغربية والوسطى 

ويف الواليات املتحدة، على الرغم من احلاجة إىل مواصلة الرصد املنتظم ملقاييس النتائج من قبيل العبء 
من الواليات اليت أباحت تعاطي املاريوانا البيانات األخرية الواردة  الصحة ونظم العدالة اجلنائية، فإنَّعلى 

لألغراض الترفيهية تظهر زيادة يف تعاطي القنب، وكذلك يف مؤشرات الصحة العامة والسالمة العامة 
، وحوادث املرور والوفيات ة بالقنب، وحاالت دخول املستشفيات(زيارات غرف الطوارئ املتعلق

والدعاوى القضائية وإحاالت نظام العدالة اجلنائية إىل  املرتبطة هبا)، بينما تراجعت حاالت االعتقال
  مراكز العالج املتصلة بالقنب. 

    
  اجلديدة النفسانيةاالصطناعية: املنشِّطات األمفيتامينية واملؤثِّرات  املخدِّرات

بعد ثالث سنوات من االستقرار النسيب، بلغت مضبوطات املنشطات األمفيتامينية ذروة جديدة فاقت 
، شهدت مضبوطات األمفيتامني العاملية تقلبات سنوية ٢٠٠٩. ومنذ عام ٢٠١٤طنا يف عام  ١٧٠

طنا، يف حني زادت مضبوطات "اإلكستاسي" بأكثر من الضعف يف عام  ٤٦و ٢٠تراوحت بني حنو 
. وعلى ٢٠٠٩أطنان منذ عام  ٥- ٤أطنان مقارنةً باملتوسطات السنوية البالغة  ٩، حيث بلغت ٢٠١٤

مدى السنوات القليلة املاضية، مثلت مضبوطات امليثامفيتامني أكرب حصة من مضبوطات املنشطات 
األمفيتامينية  امليثامفيتامني هو إحدى مسات أسواق املنشطات نَّاألمفيتامينية السنوية، لكن على الرغم من أ

يف مجيع أحناء العامل، فإنه يسود بصفة خاصة يف شرق آسيا وجنوب شرقها وأمريكا الشمالية. ومنذ عام 
، استأثرت هذه املناطق دون اإلقليمية جمتمعة سنويا مبعظم املضبوطات العاملية من امليثامفيتامني. ٢٠٠٩

غ عن أكرب كمية من مضبوطات لِّيكا الشمالية تبومقارنةً باملناطق دون اإلقليمية األخرى، ما فتئت أمر
مضبوطات امليثامفيتامني  ٢٠١٤و ٢٠٠٩يف الفترة ما بني عامي  زادتامليثامفيتامني كل عام، يف حني 

  املبلَّغ عنها يف شرق آسيا وجنوب شرقها بنحو أربعة أضعاف.
وطرأت زيادة يف . ٢٠١٢عام ويف أوقيانوسيا، ُسجلت زيادات كبرية يف مضبوطات امليثامفيتامني منذ 

يف املنطقة، إىل جانب زيادة يف تواتر التعاطي يف صفوف بعض فئات  البلُّوريمتعاطي امليثامفيتامني  عدد
املتعاطني، وزيادة يف نقاء امليثامفيتامني، واخنفاض يف األسعار املعدلة حسب النقاء، وهي عوامل ميكن أن 

  تؤدي كلها إىل تفاقم األثر السليب على صحة األفراد وعلى اجملتمع بصفة عامة.
رية من أقراص األمفيتامني املوسومة باالسم التجاري "الكابتاغون" يف الشرق وأُبلغ عن ضبط كميات كب
، ٢٠١٤و ٢٠١٣. ويف عامي ٢٠١٥نوفمرب /وتشرين الثاين ٢٠١٤مارس /األوسط يف الفترة ما بني آذار

اجلمهورية العربية السورية  منشؤهامعظم مضبوطات األمفيتامني املبلَّغ عنها يف الشرق األوسط  نَّلوحظ أ
ن األمفيتامني يف ولبنان. وخالل الفترة نفسها، اكتشفت بعض البلدان اليت أبلغت عن مضبوطات م

  ة للتهريب الحقا إىل وجهات أخرى داخل املنطقة.دَّهذه املضبوطات كانت مع الشرق األوسط أنَّ
ة. وعلى الرغم سوق املؤثرات النفسانية اجلديدة تتسم باإلبالغ عن عدد كبري من املواد اجلديد زالتوما 
 املخدِّراتما زال جاريا، فقد أُبلغ مكتب األمم املتحدة املعين ب ٢٠١٥مجع البيانات اخلاصة بعام  نَّمن أ

. ويف ٢٠١٤مادة جديدة فقط يف عام  ٦٦مادة جديدة مقارنةً مبا جمموعه  ٧٥واجلرمية للمرة األوىل عن 
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Note: The origins of the flow arrows do not 
necessarily indicate the source/manufacture of 
methamphetamine. These arrows represent the 
flows as perceived by recipient countries. Flow 
arrows represent the direction of methamphetamine 
trafficking and are not an indication of the quantity 
trafficked. The boundaries shown on this map do 
not imply official endorsement or acceptance by the 
United Nations. Dashed lines represent 
undetermined boundaries. The dotted line represents 

بالضرورة إىل  ملحوظة: بدايات أسهم التدفق ال تشري
َمصدر/صانع امليثامفيتامني. فهذه األسهم متثل 
التدفقات كما تصورهتا البلدان املتلقية. ومتثل أسهم 
التدفقات اجتاه االجتار بامليثامفيتامني، وليست مؤشراً 

وال تنطوي احلدود املبيَّنة يف  .على الكمية املّتجر هبا
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عنها للمرة األوىل تنتمي يف معظمها إىل جمموعة غ لَّ، كانت املواد املب٢٠١٤و ٢٠١٢الفترة بني عامي 
املبلَّغ عنها حىت اآلن تظهر منطا خمتلفا: أوال، يكاد  ٢٠١٥بيانات عام  نَّشبائه القنب االصطناعية، بيد أ

) يعادل عدد شبائه القنب االصطناعية املبلَّغ عنها ٢٠عدد الكاثينونات االصطناعية املبلَّغ عنها ألول مرة (
) إىل أي من ٢١)؛ وثانيا، ال تنتمي طائفة واسعة من املواد املبلَّغ عنها للمرة األوىل (٢١( ألول مرة

اجملموعات الرئيسية املستبانة يف السنوات السابقة، وهي تشمل شبائه األفيون االصطناعية (مثل مشتقات 
  الفنتانيل) واملسكِّنات (مثل البرتوديازيبينات).

ة من املؤثرات النفسانية اجلديدة على مدى السنوات القليلة املاضية. وقد أُبلغ عن ضبط كميات كبري
تزال السوق العاملية للمؤثرات النفسانية اجلديدة االصطناعية هتيمن عليها شبائه القنب االصطناعية   وال

 اليت سجل فيهاالواليات املتحدة وخاصة طنا من املضبوطات)، حيث استأثرت أمريكا الشمالية ( ٣٢(
، من أصل اجملموع العاملي ٢٠١٤طنا من املضبوطات) بأكرب الكميات املضبوطة عامليا يف عام  ٢٦,٥
املضبوطات العاملية من  نَّطنا (باستثناء املؤثرات النفسانية اجلديدة النباتية والكيتامني). بيد أ ٣٤البالغ 

، حيث زادت ٢٠١٠مرة يف عام الكاثينونات االصطناعية تشهد زيادة مطردة منذ اإلبالغ عنها ألول 
  السنة السابقة.ب مقارنة ٢٠١٤طن يف عام  ١,٣املضبوطات ثالثة أضعاف إىل 

 ٢٠٠٨واجلرمية منذ عام  املخدِّراتوقد كشفت العمليات اليت يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين ب
استمرارية على عناصر تنطوي ولرصد املؤثرات النفسانية اجلديدة عن حالة عرض تتسم بالدينامية نوعا ما 
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  العاملية والتنمية املستدامة املخدِّراتمشكلة 

ونالحظ تكاملية وتعاضدية اجلهود الرامية إىل ، ٢٠٣٠"نرحِّب خبطة التنمية املستدامة لعام 
  العاملية على حنو فعَّال." املخدِّراتي ملشكلة دِّحتقيق أهداف التنمية املستدامة وإىل التص

العاملية، املعنونة  املخدِّراتالوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة   
  العاملية ومواجهتها على حنو فعال" املخدِّراتي ملشكلة دِّ"التزامنا املشترك بالتص

، املخدِّراتالعاملية مع مجيع جوانب التنمية املستدامة. ويكشف حتليل مشكلة  املخدِّراتتتشابك مشكلة 
جماالت التنمية  نَّي هلا، من منظور أهداف التنمية املستدامة، آليات هذا التفاعل. ذلك أدِّوسبل التص
مجيعها طبيعة مشكلة  حتددعلى النحو احملدد يف أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر، املستدامة، 
ي هلا، على التنمية دِّ، وسبل التصاملخدِّراتتأثري مشكلة  ويف الوقت نفسه، فإنَّ وديناميتها. املخدِّرات

د قُسِّمت أهداف ميكن مالحظته على الصعيد الفردي واجملتمعي والوطين. وعند حتليل تلك الروابط، فق
التنمية املستدامة السبعة عشر إىل مخسة جماالت عريضة، وهي: التنمية االجتماعية، والتنمية االقتصادية، 

  واالستدامة البيئية، وجمتمعات مساملة وعادلة وشاملة للجميع، والشراكة. 
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يف  ٢٠١٤راتنج القنب يف عام  األعضاء بشأن مصادر راتنج القنب املضبوط. وُضبطت أكرب كميات من
  يف املائة من اجملموع. ٤٠، مبا ميثل جمدَّداًأوروبا الغربية والوسطى 

ويف الواليات املتحدة، على الرغم من احلاجة إىل مواصلة الرصد املنتظم ملقاييس النتائج من قبيل العبء 
من الواليات اليت أباحت تعاطي املاريوانا البيانات األخرية الواردة  الصحة ونظم العدالة اجلنائية، فإنَّعلى 

لألغراض الترفيهية تظهر زيادة يف تعاطي القنب، وكذلك يف مؤشرات الصحة العامة والسالمة العامة 
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والدعاوى القضائية وإحاالت نظام العدالة اجلنائية إىل  املرتبطة هبا)، بينما تراجعت حاالت االعتقال
  مراكز العالج املتصلة بالقنب. 
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، شهدت مضبوطات األمفيتامني العاملية تقلبات سنوية ٢٠٠٩. ومنذ عام ٢٠١٤طنا يف عام  ١٧٠
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األمفيتامينية  امليثامفيتامني هو إحدى مسات أسواق املنشطات نَّاألمفيتامينية السنوية، لكن على الرغم من أ

يف مجيع أحناء العامل، فإنه يسود بصفة خاصة يف شرق آسيا وجنوب شرقها وأمريكا الشمالية. ومنذ عام 
، استأثرت هذه املناطق دون اإلقليمية جمتمعة سنويا مبعظم املضبوطات العاملية من امليثامفيتامني. ٢٠٠٩

غ عن أكرب كمية من مضبوطات لِّيكا الشمالية تبومقارنةً باملناطق دون اإلقليمية األخرى، ما فتئت أمر
مضبوطات امليثامفيتامني  ٢٠١٤و ٢٠٠٩يف الفترة ما بني عامي  زادتامليثامفيتامني كل عام، يف حني 

  املبلَّغ عنها يف شرق آسيا وجنوب شرقها بنحو أربعة أضعاف.
وطرأت زيادة يف . ٢٠١٢عام ويف أوقيانوسيا، ُسجلت زيادات كبرية يف مضبوطات امليثامفيتامني منذ 

يف املنطقة، إىل جانب زيادة يف تواتر التعاطي يف صفوف بعض فئات  البلُّوريمتعاطي امليثامفيتامني  عدد
املتعاطني، وزيادة يف نقاء امليثامفيتامني، واخنفاض يف األسعار املعدلة حسب النقاء، وهي عوامل ميكن أن 

  تؤدي كلها إىل تفاقم األثر السليب على صحة األفراد وعلى اجملتمع بصفة عامة.
رية من أقراص األمفيتامني املوسومة باالسم التجاري "الكابتاغون" يف الشرق وأُبلغ عن ضبط كميات كب
، ٢٠١٤و ٢٠١٣. ويف عامي ٢٠١٥نوفمرب /وتشرين الثاين ٢٠١٤مارس /األوسط يف الفترة ما بني آذار

اجلمهورية العربية السورية  منشؤهامعظم مضبوطات األمفيتامني املبلَّغ عنها يف الشرق األوسط  نَّلوحظ أ
ن األمفيتامني يف ولبنان. وخالل الفترة نفسها، اكتشفت بعض البلدان اليت أبلغت عن مضبوطات م

  ة للتهريب الحقا إىل وجهات أخرى داخل املنطقة.دَّهذه املضبوطات كانت مع الشرق األوسط أنَّ
ة. وعلى الرغم سوق املؤثرات النفسانية اجلديدة تتسم باإلبالغ عن عدد كبري من املواد اجلديد زالتوما 
 املخدِّراتما زال جاريا، فقد أُبلغ مكتب األمم املتحدة املعين ب ٢٠١٥مجع البيانات اخلاصة بعام  نَّمن أ

. ويف ٢٠١٤مادة جديدة فقط يف عام  ٦٦مادة جديدة مقارنةً مبا جمموعه  ٧٥واجلرمية للمرة األوىل عن 
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   التنمية االجتماعية
  من أهداف التنمية املستدامة ١٠اهلدف 

  املساواة داخل البلدان وفيما بينهااحلد من انعدام
  

رات هو حالة صحية أو عدم فهم ذلك يغذي حلقة التهميش اليت دِّاالرهتان للمخ إنَّ عدم القبول بأنَّ
، مما جيعل تعافيهم واندماجهم املخدِّراتغالبا ما تؤثر على األشخاص ذوي االضطرابات املرتبطة بتعاطي 

املواقف القائمة على الوصم إزاء األشخاص الذين  تبنِّي وعالوة على ذلك، فإنَّ االجتماعي أكثر صعوبة.
، وهو ما قد ميتد إىل املوظفني يف خدمات الرعاية الصحية، ميكن أن يؤثر يف إيصال املخدِّراتيتعاطون 

  العالج الفعال ملن هم يف أمس احلاجة إليه.
    

    الصحة
  من أهداف التنمية املستدامة ٣اهلدف 

    ضمان متتُّع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار
شبائه األفيون والكوكايني واملنشطات  نَّىل أإ  "Global Burden of Disease" تشري الدراسة املعنونة

من سنوات العمر املفقودة بسبب الوفاة املبكرة أو اإلعاقة  مليوناً ١٢األمفيتامينية والقنب استأثرت معا بنحو 
ماليني سنة مرتبطة باالضطرابات الناشئة عن تعاطي شبائه األفيون.  ٨، منها ما يزيد على ٢٠١٣يف عام 

رات على الصحة من أسلوب تعاطيها. فعلى وجه اخلصوص، دِّويتأتى أحد عوامل اخلطر لألثر السليب للمخ
باحلقن على خماطر أكرب بكثري من حيث اجلرعات املفرطة واإلصابة، مبا يف ذلك  خدِّراتاملينطوي تعاطي 

، مقارنةً بتدخني Cنقل الفريوسات املنقولة بالدم، مثل فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي 
صحة اجملتمع بصفة عامة  تداعيات على املخدِّراتأو ابتالعها أو استنشاقها. وقد يكون لتعاطي  املخدِّرات
باحلقن قد يتحولون إىل جمموعة تنتقل من خالهلا األمراض املنقولة جنسيا إىل  املخدِّراتمتعاطي  نَّحيث إ

تعاطي  نَّجمموعات فرعية أخرى وإىل عامة السكان. وتؤكد بعض الدراسات أيضا الفرضية اليت مفادها أ
ائل) قد يؤثر أيضا على السلوك اجلنسي نفسه، مبا يزيد من بعض املنشطات (سواء باحلقن أو بغريه من الوس

وهو منط يثري القلق بصفة  - احتماالت السلوك احملفوف باملخاطر والعدوى عن طريق االتصال اجلنسي
  خاصة يف حالة فئات حمددة معرضة للخطر، مثل الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال.

ستدامة من بني غاياته صراحةً تعزيز "الوقاية من إساءة استعمال من أهداف التنمية امل ٣ويشمل اهلدف 
املستندة  املخدِّراتوعالج ذلك". وميكن لسياسات مكافحة  ... املواد، مبا يشمل تعاطي مواد اإلدمان

من آثار سلبية  املخدِّراتإىل األدلة العلمية أن ختفِّف، من خالل تدابري مثل الوقاية والعالج، ما لتعاطي 
على الصحة. بيد أنه عندما ال تكون السياسات متوائمة على النحو املالئم مع مبادئ االتفاقيات الدولية 

ض إمكانية احلصول على العقاقري اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية وِّ، فإهنا ميكن أن تقاملخدِّراتملراقبة 
سكان العامل يعانون من قلة أو انعدام فرص احلصول على  سواء. وال يزال ثالثة أرباع دٍّوالبحثية على ح

، وال تتوافر هلم بدرجة كافية سبل العالج من اآلالم املتوسطة إىل الشديدة. املخدِّراتاألدوية احملتوية على 
ب من أهداف التنمية املستدامة بأمهية إمكانية احلصول على األدوية األساسية، اليت - ٣وقد أُقر يف اهلدف 

  ل عادة العقاقري اخلاضعة للمراقبة، مثل املورفني والكوديني والديازيبام والفينوباربيتال.تشم
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سكان العامل يعانون من قلة أو انعدام فرص احلصول على  سواء. وال يزال ثالثة أرباع دٍّوالبحثية على ح

، وال تتوافر هلم بدرجة كافية سبل العالج من اآلالم املتوسطة إىل الشديدة. املخدِّراتاألدوية احملتوية على 
ب من أهداف التنمية املستدامة بأمهية إمكانية احلصول على األدوية األساسية، اليت - ٣وقد أُقر يف اهلدف 
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been determined 
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حدوداً غري حمسومة. أمَّا اخلط املنقط فيمثل تقريبيَّا 
"خط املراقبة" يف جامو وكشمري الذي اتَّفقت عليه 
باكستان واهلند. ومل يتَّفق الطرفان بعد على الوضع 
ية النهائي جلامو وكشمري. واحلدود النهائية بني مجهور

السودان ومجهورية جنوب السودان مل تقرَّر بعد.
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شبائه األفيون والكوكايني واملنشطات  نَّىل أإ  "Global Burden of Disease" تشري الدراسة املعنونة

من سنوات العمر املفقودة بسبب الوفاة املبكرة أو اإلعاقة  مليوناً ١٢األمفيتامينية والقنب استأثرت معا بنحو 
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تعاطي  نَّجمموعات فرعية أخرى وإىل عامة السكان. وتؤكد بعض الدراسات أيضا الفرضية اليت مفادها أ
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  النساء والفتيات والشباب
جانب التنمية املستدامة املتصل باملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات. تعاطي املخدِّرات ض وِّيق

املفضلة  املخدِّراتمن حيث  املخدِّراتوهناك اختالفات واضحة بني الذكور واإلناث من متعاطي 
متعاطي العديد من أنواع  أغلبية . ويؤدي ذلك، إضافة إىل كوناملخدِّراتوأوجه الضعف املتصلة ب

من الذكور، إىل اخلطر املتمثل يف احتمال أن تعجز سلسلة الرعاية الكاملة عن تلبية احتياجات  راتاملخدِّ
  الاليت يفتقرن أيضا إىل سبل الوصول إىل تلك اخلدمات تلبيةً كافية. املخدِّراتمتعاطيات 

  
  من أهداف التنمية املستدامة ٥اهلدف 

 والفتيات حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء
  
رات وفريوس نقص املناعة البشرية َيكُنَّ أضعف حاال من الرجال دِّرات من االرهتان للمخرِّاملتض إنَّ

املتضررين منهما وأكثر تعرضا للوصم. كما ُيعانني، بدرجة أكرب من الرجال، من االضطرابات املصاحبة 
لتعدي. وكثريا ما تتحمل املرأة أيضا عبئا يف الصحة العقلية، وهن أكثر تعرضاً ألن يقعن ضحية للعنف وا

رات من أفراد األسرة، مما يعيق حتقيق غاية التنمية دِّثقيال من العنف واحلرمان املرتبطني باالرهتان للمخ
املستدامة املتمثلة يف القضاء على مجيع أشكال العنف ضد مجيع النساء والفتيات. وُتواجِه اجلانيات 

، صعوبات بالغة، ألنَّ املخدِّراتتعاطي ب مرتبطةيت يعانني من اضطرابات والسجينات، وخصوصاً الال
  نظم العدالة اجلنائية، يف كثري من احلاالت، ليست جمهَّزة بعُد للتعامل مع احتياجات النساء اخلاصة.

على الناس أثناء سنواهتم األكثر إنتاجا. وعندما يقع الشباب يف دوامة  املخدِّراتوكثريا ما يؤثر تعاطي 
نفسها، بدال من املشاركة يف فرص العمل والتعليم املشروعة،  املخدِّرات، بل ويف جتارة املخدِّراتتعاطي 
  حواجز فعلية أمام تنمية األفراد واجملتمعات. تقوم

  
    التنمية االقتصادية

  التنمية املستدامةمن أهداف  ١اهلدف 
  القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان

 
قد تتباين من حيث احلجم والشكل على نطاق البلدان، املتقدمة منها  املخدِّراتفها مشكلة إنَّ اخلسائر اليت ختلِّ

رات، سواء كان ذلك من دِّوالتعرض للمخ والنامية على السواء، ولكنها تؤثر على اجلميع بطريقة أو بأخرى.
  اليت بلغت خمتلف مستويات التنمية.حيث زراعتها أو إنتاجها أو االجتار هبا أو تعاطيها، يوجد يف البلدان 

بصورة خاصة يف حالة الزراعة غري املشروعة  املخدِّراتوتتضح العالقة القائمة بني التنمية االقتصادية و
ل العناصر االجتماعية واالقتصادية مثل الفقر وانعدام سبل كِّالريفية، تش. ففي املناطق املخدِّراتحملاصيل 

ل كما تشكِّ العيش املستدامة عوامل خطر مهمة تضطر املزارعني إىل املشاركة يف الزراعة غري املشروعة.
 ، إىل جانب املسائل اإلمنائية األخرى املرتبطةمتثلمظاهر لضعف مستويات التنمية اليت تلك العناصر 

  باألمن واحلوكمة، عناصر متكينية للزراعة غري املشروعة على نطاق واسع.
ترتع الفئات املنتمية إىل مستوى اجتماعي واقتصادي مرتفع أكثر من غريها إىل املبادرة بتعاطي املخدِّرات

تدفع مقارنة بالفئات املنتمية إىل مستوى اجتماعي واقتصادي أدىن، ولكن هذه الفئات األخرية هي اليت 
 الثمن الباهظ ألهنا يرجح أن تصبح مرهتنة للمخدِّرات
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  النساء والفتيات والشباب
جانب التنمية املستدامة املتصل باملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات. تعاطي املخدِّرات ض وِّيق

املفضلة  املخدِّراتمن حيث  املخدِّراتوهناك اختالفات واضحة بني الذكور واإلناث من متعاطي 
متعاطي العديد من أنواع  أغلبية . ويؤدي ذلك، إضافة إىل كوناملخدِّراتوأوجه الضعف املتصلة ب

من الذكور، إىل اخلطر املتمثل يف احتمال أن تعجز سلسلة الرعاية الكاملة عن تلبية احتياجات  راتاملخدِّ
  الاليت يفتقرن أيضا إىل سبل الوصول إىل تلك اخلدمات تلبيةً كافية. املخدِّراتمتعاطيات 

  
  من أهداف التنمية املستدامة ٥اهلدف 

 والفتيات حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء
  
رات وفريوس نقص املناعة البشرية َيكُنَّ أضعف حاال من الرجال دِّرات من االرهتان للمخرِّاملتض إنَّ

املتضررين منهما وأكثر تعرضا للوصم. كما ُيعانني، بدرجة أكرب من الرجال، من االضطرابات املصاحبة 
لتعدي. وكثريا ما تتحمل املرأة أيضا عبئا يف الصحة العقلية، وهن أكثر تعرضاً ألن يقعن ضحية للعنف وا

رات من أفراد األسرة، مما يعيق حتقيق غاية التنمية دِّثقيال من العنف واحلرمان املرتبطني باالرهتان للمخ
املستدامة املتمثلة يف القضاء على مجيع أشكال العنف ضد مجيع النساء والفتيات. وُتواجِه اجلانيات 

، صعوبات بالغة، ألنَّ املخدِّراتتعاطي ب مرتبطةيت يعانني من اضطرابات والسجينات، وخصوصاً الال
  نظم العدالة اجلنائية، يف كثري من احلاالت، ليست جمهَّزة بعُد للتعامل مع احتياجات النساء اخلاصة.

على الناس أثناء سنواهتم األكثر إنتاجا. وعندما يقع الشباب يف دوامة  املخدِّراتوكثريا ما يؤثر تعاطي 
نفسها، بدال من املشاركة يف فرص العمل والتعليم املشروعة،  املخدِّرات، بل ويف جتارة املخدِّراتتعاطي 
  حواجز فعلية أمام تنمية األفراد واجملتمعات. تقوم

  
    التنمية االقتصادية

  التنمية املستدامةمن أهداف  ١اهلدف 
  القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان

 
قد تتباين من حيث احلجم والشكل على نطاق البلدان، املتقدمة منها  املخدِّراتفها مشكلة إنَّ اخلسائر اليت ختلِّ

رات، سواء كان ذلك من دِّوالتعرض للمخ والنامية على السواء، ولكنها تؤثر على اجلميع بطريقة أو بأخرى.
  اليت بلغت خمتلف مستويات التنمية.حيث زراعتها أو إنتاجها أو االجتار هبا أو تعاطيها، يوجد يف البلدان 

بصورة خاصة يف حالة الزراعة غري املشروعة  املخدِّراتوتتضح العالقة القائمة بني التنمية االقتصادية و
ل العناصر االجتماعية واالقتصادية مثل الفقر وانعدام سبل كِّالريفية، تش. ففي املناطق املخدِّراتحملاصيل 

ل كما تشكِّ العيش املستدامة عوامل خطر مهمة تضطر املزارعني إىل املشاركة يف الزراعة غري املشروعة.
 ، إىل جانب املسائل اإلمنائية األخرى املرتبطةمتثلمظاهر لضعف مستويات التنمية اليت تلك العناصر 

  باألمن واحلوكمة، عناصر متكينية للزراعة غري املشروعة على نطاق واسع.
ترتع الفئات املنتمية إىل مستوى اجتماعي واقتصادي مرتفع أكثر من غريها إىل املبادرة بتعاطي املخدِّرات

تدفع مقارنة بالفئات املنتمية إىل مستوى اجتماعي واقتصادي أدىن، ولكن هذه الفئات األخرية هي اليت 
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 نَّفي الواقع، فإف، وإن كان ذلك على حنو معقد ومتعاضد. املخدِّراتصالت قوية بتعاطي بالفقر  ويرتبط
بالنسبة إىل اجملتمعات اليت يعيشون فيها، كما  املخدِّراتوطأة مشكلة تعاطي الفقراء هم الذين يتحملون 

حظته بصورة صارخة يف البلدان األكثر ثراء. وبصورة أعم، هناك ارتباط قوي بني احلرمان ميكن مال
. وميكن مالحظة هذا النمط أيضا املخدِّراتاالجتماعي واالقتصادي واالضطرابات النامجة عن تعاطي 

  عليم.عند التمعن يف خمتلف مظاهر التهميش واإلقصاء االجتماعي، مثل البطالة واخنفاض مستويات الت
مشكلة  حتديد معاملوإىل جانب التنمية، هناك العديد من العوامل، مبا فيها املوقع اجلغرايف، اليت هلا دور يف 

رات أو درب رئيسي دِّالوجود على مقربة من منطقة منتجة للمخ نَّن. ذلك أيف بلد معيَّ املخدِّرات
ميكن، على سبيل املثال، أن يفسر املعدالت اليت تفوق املتوسط لتعاطي املواد األفيونية  املخدِّراتلالجتار ب

يف الشرقني األدىن واألوسط وجنوب غرب آسيا، واستخدام الكوكايني، مبا يف ذلك "كراك" الكوكايني، 
ن يتعاطون توزيع البيانات الوطنية بشأن األشخاص الذي نَّيف أمريكا اجلنوبية وغرب أفريقيا. بيد أ

البلدان "املرتفعة الدخل" غالبا ما تكون لديها نسبة أعلى  نَّن أ، استنادا إىل مستوى الدخل، يبيَّاملخدِّرات
اليت ميكن أن  املخدِّرات. وجتد املخدِّراتخالل السنة املاضية على نطاق فئات  املخدِّراتالنتشار تعاطي 

طاف إىل ارتفاع أرباح املتجرين، موطئ قدم أسهل يف باع بأسعار مرتفعة نسبيا وتؤدي يف هناية املُت
البلدان ذات املستويات األعلى نسبيا لنصيب الفرد من الدخل. ويف حالة املواد من قبيل الكوكايني 

مستوى التنمية االقتصادية يسهم يف تشكيل األسواق االستهالكية الكبرية سواء من حيث  نَّواهلريوين، فإ
  يرادات اإلمجالية.عدد املتعاطني أو اإل

االقتصادي داخل فرادى البلدان تأثريه على نوع االجتماعي والختالف مستويات الرفاه  نَّكما أ
والبطالة  املخدِّراتاملتعاطاة. فعلى سبيل املثال، يف الواليات املتحدة، يتسم االرتباط بني تعاطي  املخدِّرات

  يف حالة األنواع األخرى من الكوكايني.بكونه أقوى بكثري يف حالة كوكايني "الكراك" منه 
 نَّإىل التأثر باخلصوصيات احمللية يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء، بيد أ املخدِّراتومتيل أسواق 

يف البلدان املتقدمة قبل أن  األسواق الكبرية لبعض املواد، وال سيما الكوكايني واملواد االصطناعية، ترسخت
ع الحقا إىل البلدان النامية. ومن أبرز األمثلة ظهور "اإلكستاسي" وغريه من املهلوسات يف أمريكا تتوسَّ

الشمالية وأوروبا، وكذلك االنتشار املستمر الستهالك املؤثرات النفسانية اجلديدة يف أوروبا واليابان وأمريكا 
  ية.من منظور يتسم بالدينام خدِّراتاملالشمالية. ولذا ينبغي النظر إىل العالقة بني التنمية ومشكلة 

    
  االستدامة البيئية

  
  من أهداف التنمية املستدامة  ١٥من اهلدف  ٥الغاية 

اختاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، 
  ، حبماية األنواع املهدَّدة ومنع انقراضها٢٠٢٠حبلول عام

 
كثريا ما تقع زراعة احملاصيل غري املشروعة يف املناطق احلرجية وتسهم يف إزالة الغابات عندما تؤدي إىل 

التنوع البيولوجي ب مناطق تتسماحملاصيل غري املشروعة يف  وكثرياً ما ُتزرعإزالة املساحات املشجَّرة. 
ها عدد كبري من األنواع ذات املوائل احملدودة، وبعضها عبارة عن مناطق حممية. كما أهنا تقع فييوجد و
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"Ecstasy" "اإلكستاسي"

Low  منخفض
Lower middle  متوسط أدىن
Upper middle متوسط أعلى
High مرتفع
Income level  مستوى الدخل
Source: World Bank (for income levels) and 
UNODC estimates based on responses to the annual 
report questionnaire and other official sources (for 
drug use data). * Including prescription stimulants. 

ر: البنك العاملي (فيما خيص مستويات الدخل)املصد
وتقديرات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات 
واجلرمية استناداً إىل الردود الواردة على االستبيان 

اخلاص بالتقارير السنوية وغري ذلك من املصادر الرمسية 
  (فيما خيص البيانات املتعلقة بتعاطي املخدِّرات).

ملتحصل عليها بوصفات طبية.تشمل املنشطات ا*
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Coca cultivation and deforestation in perspective مدى تأثري زراعة الكوكا على إزالة الغابات
Coca cultivation  زراعة الكوكا
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املخدِّرات والعنف
Average homicide rate 
(per 100,000 population) نسمة)٠٠٠١٠٠متوسط معدل القتل (لكل

No ال
Yes نعم
Country on the main Afghan opiate routes? االجتار باملواد األفيونيةبلد موجود على دروب

األفغانية؟
Country on the main cocaine routes? بلد موجود على دروب رئيسية لالجتار بالكوكايني؟
Country with illicit crop cultivation? لديه زراعة حماصيل غري مشروعة؟بلد
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 نَّفي الواقع، فإف، وإن كان ذلك على حنو معقد ومتعاضد. املخدِّراتصالت قوية بتعاطي بالفقر  ويرتبط
بالنسبة إىل اجملتمعات اليت يعيشون فيها، كما  املخدِّراتوطأة مشكلة تعاطي الفقراء هم الذين يتحملون 

حظته بصورة صارخة يف البلدان األكثر ثراء. وبصورة أعم، هناك ارتباط قوي بني احلرمان ميكن مال
. وميكن مالحظة هذا النمط أيضا املخدِّراتاالجتماعي واالقتصادي واالضطرابات النامجة عن تعاطي 

  عليم.عند التمعن يف خمتلف مظاهر التهميش واإلقصاء االجتماعي، مثل البطالة واخنفاض مستويات الت
مشكلة  حتديد معاملوإىل جانب التنمية، هناك العديد من العوامل، مبا فيها املوقع اجلغرايف، اليت هلا دور يف 

رات أو درب رئيسي دِّالوجود على مقربة من منطقة منتجة للمخ نَّن. ذلك أيف بلد معيَّ املخدِّرات
ميكن، على سبيل املثال، أن يفسر املعدالت اليت تفوق املتوسط لتعاطي املواد األفيونية  املخدِّراتلالجتار ب

يف الشرقني األدىن واألوسط وجنوب غرب آسيا، واستخدام الكوكايني، مبا يف ذلك "كراك" الكوكايني، 
ن يتعاطون توزيع البيانات الوطنية بشأن األشخاص الذي نَّيف أمريكا اجلنوبية وغرب أفريقيا. بيد أ

البلدان "املرتفعة الدخل" غالبا ما تكون لديها نسبة أعلى  نَّن أ، استنادا إىل مستوى الدخل، يبيَّاملخدِّرات
اليت ميكن أن  املخدِّرات. وجتد املخدِّراتخالل السنة املاضية على نطاق فئات  املخدِّراتالنتشار تعاطي 

طاف إىل ارتفاع أرباح املتجرين، موطئ قدم أسهل يف باع بأسعار مرتفعة نسبيا وتؤدي يف هناية املُت
البلدان ذات املستويات األعلى نسبيا لنصيب الفرد من الدخل. ويف حالة املواد من قبيل الكوكايني 

مستوى التنمية االقتصادية يسهم يف تشكيل األسواق االستهالكية الكبرية سواء من حيث  نَّواهلريوين، فإ
  يرادات اإلمجالية.عدد املتعاطني أو اإل

االقتصادي داخل فرادى البلدان تأثريه على نوع االجتماعي والختالف مستويات الرفاه  نَّكما أ
والبطالة  املخدِّراتاملتعاطاة. فعلى سبيل املثال، يف الواليات املتحدة، يتسم االرتباط بني تعاطي  املخدِّرات

  يف حالة األنواع األخرى من الكوكايني.بكونه أقوى بكثري يف حالة كوكايني "الكراك" منه 
 نَّإىل التأثر باخلصوصيات احمللية يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء، بيد أ املخدِّراتومتيل أسواق 

يف البلدان املتقدمة قبل أن  األسواق الكبرية لبعض املواد، وال سيما الكوكايني واملواد االصطناعية، ترسخت
ع الحقا إىل البلدان النامية. ومن أبرز األمثلة ظهور "اإلكستاسي" وغريه من املهلوسات يف أمريكا تتوسَّ

الشمالية وأوروبا، وكذلك االنتشار املستمر الستهالك املؤثرات النفسانية اجلديدة يف أوروبا واليابان وأمريكا 
  ية.من منظور يتسم بالدينام خدِّراتاملالشمالية. ولذا ينبغي النظر إىل العالقة بني التنمية ومشكلة 

    
  االستدامة البيئية

  
  من أهداف التنمية املستدامة  ١٥من اهلدف  ٥الغاية 

اختاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، 
  ، حبماية األنواع املهدَّدة ومنع انقراضها٢٠٢٠حبلول عام

 
كثريا ما تقع زراعة احملاصيل غري املشروعة يف املناطق احلرجية وتسهم يف إزالة الغابات عندما تؤدي إىل 

التنوع البيولوجي ب مناطق تتسماحملاصيل غري املشروعة يف  وكثرياً ما ُتزرعإزالة املساحات املشجَّرة. 
ها عدد كبري من األنواع ذات املوائل احملدودة، وبعضها عبارة عن مناطق حممية. كما أهنا تقع فييوجد و
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"Ecstasy" "اإلكستاسي"

Low  منخفض
Lower middle  متوسط أدىن
Upper middle متوسط أعلى
High مرتفع
Income level  مستوى الدخل
Source: World Bank (for income levels) and 
UNODC estimates based on responses to the annual 
report questionnaire and other official sources (for 
drug use data). * Including prescription stimulants. 

ر: البنك العاملي (فيما خيص مستويات الدخل)املصد
وتقديرات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات 
واجلرمية استناداً إىل الردود الواردة على االستبيان 

اخلاص بالتقارير السنوية وغري ذلك من املصادر الرمسية 
  (فيما خيص البيانات املتعلقة بتعاطي املخدِّرات).

ملتحصل عليها بوصفات طبية.تشمل املنشطات ا*
13) 

Coca cultivation and deforestation in perspective مدى تأثري زراعة الكوكا على إزالة الغابات
Coca cultivation  زراعة الكوكا
Forest loss from other causes خسارة الغابات ألسباب أخرى
Coca cultivation replacing forest زراعة الكوكا حتل حمل الغابات
14) 

Globally, there is no clear-cut relationship between 
drug supply and violence ال توجد على الصعيد العاملي عالقة واضحة بني عرض

املخدِّرات والعنف
Average homicide rate 
(per 100,000 population) نسمة)٠٠٠١٠٠متوسط معدل القتل (لكل

No ال
Yes نعم
Country on the main Afghan opiate routes? االجتار باملواد األفيونيةبلد موجود على دروب

األفغانية؟
Country on the main cocaine routes? بلد موجود على دروب رئيسية لالجتار بالكوكايني؟
Country with illicit crop cultivation? لديه زراعة حماصيل غري مشروعة؟بلد
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يف الغالب على مقربة من احلدود الزراعية اليت تفصل بني الغابات البكر واملناطق املتقدمة النمو، مما ميكن 
 نَّليالت الدقيقة ال تدعم االدعاء بأاألدلة التجريبية والتح نَّأن يؤدي إىل إزالة الغابات. وعلى الرغم من أ
انعدام التنمية الريفية  الة الغابات، فإنَّ البحوث توحي بأنَّالزراعة غري املشروعة هي احملرك الرئيسي إلز

ميكن أن يكون له تأثري  املخدِّراتاالجتار ب نَّحيفز هذه الظاهرة. وإضافة إىل ذلك، أظهرت التحليالت أ
مباشر على إزالة الغابات من خالل تشييد البنية التحتية مثل مهابط الطائرات والطرق غري املشروعة، 

". وعندما لمخدِّراتل مزارعوكذلك بصورة غري مباشرة من خالل خصخصة األراضي العامة إلنشاء "
لك إىل إزالة الغابات حيث يقاوم املزارعون ، قد يؤدي ذاملخدِّراتحتفِّز اإلبادة تغيري موقع حماصيل 

  مبادرات اإلبادة ويلتمسون أماكن بعيدة عن متناول أجهزة إنفاذ القانون.
ملواد الكيميائية املستخدمة يف الصنع غري املشروع للكوكايني واملواد ا يكون للتخلص منكما ميكن أن 

يف اجملتمعات الريفية وتعرضها إىل خماطر صحية.  األفيونية آثار سلبية على البيئة، حيث تفضي إىل التلويث
أما املخدِّرات االصطناعية، فهي تعرض األماكن احلضرية ألخطار صحية بل وتؤثر أيضاً على البيئة 

  احلضرية والصناعية.
    

  جمتمعات مساملة وعادلة وشاملة للجميع
  العنف وسيادة القانون والفساد والتدفقات املالية غري املشروعة

  
  من أهداف التنمية املستدامة ١٦اهلدف 
ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية  التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال

وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات
  

تلك املتعلقة باحلد من العنف  نَّمن أهداف التنمية املستدامة، فإ ١٦باهلدف من بني الغايات املرتبطة 
وتعزيز سيادة القانون وإمكانية اللجوء إىل القضاء ومكافحة اجلرمية املنظمة واجلرائم االقتصادية (الفساد 

املية وسبل الع املخدِّراتوالرشوة) والتدفقات املالية غري املشروعة، مجيعها هلا روابط مهمة مبشكلة 
  ي هلا.دِّالتص

إىل العنف  املخدِّراتإىل مظاهر خمتلفة للعنف. وقد يؤدي تعاطي  املخدِّراتوتفضي املراحل املختلفة ملشكلة 
. بيد املخدِّراتاألموال لشراء  هبدف احلصول علىجرائم  وإىل ارتكابرات دِّاملتصل باآلثار النفسانية للمخ

(العنف املنهجي)،  املخدِّراتتبلغ أقصى درجاهتا عندما ترتبط باالجتار ب املخدِّراتكثافة العنف املتصل ب نَّأ
  .املخدِّراتكما يبني مثال أمريكا الالتينية. كما ميكن أن تزيد آثار العنف الصادمة من التعرض لتعاطي 

اخنفاض مستويات وإنتاجها ال يؤديان بالضرورة إىل العنف، كما يتضح من  املخدِّراتاالجتار ب بيد أنَّ
جرائم القتل يف بلدان العبور املتضررة من دروب االجتار باملواد األفيونية يف آسيا. وقد تفسِّر خصائص 

التباينات: ميكن للمنافسة على السوق أن تولد العنف يف األسواق  املخدِّراتالسوق ومنظمات االجتار ب
االختالفات يف اهليكل الداخلي لشبكات االجتار، الذي قد يتسم بدرجات  نَّغري املشروعة، يف حني أ

  متفاوتة من التماسك والتسلسل اهلرمي، ميكن أيضا أن يكون هلا دور.
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"Ecstasy" "اإلكستاسي"

Low  منخفض
Lower middle  متوسط أدىن
Upper middle متوسط أعلى
High مرتفع
Income level  مستوى الدخل
Source: World Bank (for income levels) and 
UNODC estimates based on responses to the annual 
report questionnaire and other official sources (for 
drug use data). * Including prescription stimulants. 

ر: البنك العاملي (فيما خيص مستويات الدخل)املصد
وتقديرات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات 
واجلرمية استناداً إىل الردود الواردة على االستبيان 

اخلاص بالتقارير السنوية وغري ذلك من املصادر الرمسية 
  (فيما خيص البيانات املتعلقة بتعاطي املخدِّرات).

ملتحصل عليها بوصفات طبية.تشمل املنشطات ا*
13) 

Coca cultivation and deforestation in perspective مدى تأثري زراعة الكوكا على إزالة الغابات
Coca cultivation  زراعة الكوكا
Forest loss from other causes خسارة الغابات ألسباب أخرى
Coca cultivation replacing forest زراعة الكوكا حتل حمل الغابات
14) 

Globally, there is no clear-cut relationship between 
drug supply and violence ال توجد على الصعيد العاملي عالقة واضحة بني عرض

املخدِّرات والعنف
Average homicide rate 
(per 100,000 population) نسمة)٠٠٠١٠٠متوسط معدل القتل (لكل

No ال
Yes نعم
Country on the main Afghan opiate routes? االجتار باملواد األفيونيةبلد موجود على دروب

األفغانية؟
Country on the main cocaine routes? بلد موجود على دروب رئيسية لالجتار بالكوكايني؟
Country with illicit crop cultivation? لديه زراعة حماصيل غري مشروعة؟بلد
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 نَّفي الواقع، فإف، وإن كان ذلك على حنو معقد ومتعاضد. املخدِّراتصالت قوية بتعاطي بالفقر  ويرتبط
بالنسبة إىل اجملتمعات اليت يعيشون فيها، كما  املخدِّراتوطأة مشكلة تعاطي الفقراء هم الذين يتحملون 

حظته بصورة صارخة يف البلدان األكثر ثراء. وبصورة أعم، هناك ارتباط قوي بني احلرمان ميكن مال
. وميكن مالحظة هذا النمط أيضا املخدِّراتاالجتماعي واالقتصادي واالضطرابات النامجة عن تعاطي 

  عليم.عند التمعن يف خمتلف مظاهر التهميش واإلقصاء االجتماعي، مثل البطالة واخنفاض مستويات الت
مشكلة  حتديد معاملوإىل جانب التنمية، هناك العديد من العوامل، مبا فيها املوقع اجلغرايف، اليت هلا دور يف 

رات أو درب رئيسي دِّالوجود على مقربة من منطقة منتجة للمخ نَّن. ذلك أيف بلد معيَّ املخدِّرات
ميكن، على سبيل املثال، أن يفسر املعدالت اليت تفوق املتوسط لتعاطي املواد األفيونية  املخدِّراتلالجتار ب

يف الشرقني األدىن واألوسط وجنوب غرب آسيا، واستخدام الكوكايني، مبا يف ذلك "كراك" الكوكايني، 
ن يتعاطون توزيع البيانات الوطنية بشأن األشخاص الذي نَّيف أمريكا اجلنوبية وغرب أفريقيا. بيد أ

البلدان "املرتفعة الدخل" غالبا ما تكون لديها نسبة أعلى  نَّن أ، استنادا إىل مستوى الدخل، يبيَّاملخدِّرات
اليت ميكن أن  املخدِّرات. وجتد املخدِّراتخالل السنة املاضية على نطاق فئات  املخدِّراتالنتشار تعاطي 

طاف إىل ارتفاع أرباح املتجرين، موطئ قدم أسهل يف باع بأسعار مرتفعة نسبيا وتؤدي يف هناية املُت
البلدان ذات املستويات األعلى نسبيا لنصيب الفرد من الدخل. ويف حالة املواد من قبيل الكوكايني 

مستوى التنمية االقتصادية يسهم يف تشكيل األسواق االستهالكية الكبرية سواء من حيث  نَّواهلريوين، فإ
  يرادات اإلمجالية.عدد املتعاطني أو اإل

االقتصادي داخل فرادى البلدان تأثريه على نوع االجتماعي والختالف مستويات الرفاه  نَّكما أ
والبطالة  املخدِّراتاملتعاطاة. فعلى سبيل املثال، يف الواليات املتحدة، يتسم االرتباط بني تعاطي  املخدِّرات

  يف حالة األنواع األخرى من الكوكايني.بكونه أقوى بكثري يف حالة كوكايني "الكراك" منه 
 نَّإىل التأثر باخلصوصيات احمللية يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء، بيد أ املخدِّراتومتيل أسواق 

يف البلدان املتقدمة قبل أن  األسواق الكبرية لبعض املواد، وال سيما الكوكايني واملواد االصطناعية، ترسخت
ع الحقا إىل البلدان النامية. ومن أبرز األمثلة ظهور "اإلكستاسي" وغريه من املهلوسات يف أمريكا تتوسَّ

الشمالية وأوروبا، وكذلك االنتشار املستمر الستهالك املؤثرات النفسانية اجلديدة يف أوروبا واليابان وأمريكا 
  ية.من منظور يتسم بالدينام خدِّراتاملالشمالية. ولذا ينبغي النظر إىل العالقة بني التنمية ومشكلة 

    
  االستدامة البيئية

  
  من أهداف التنمية املستدامة  ١٥من اهلدف  ٥الغاية 

اختاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، 
  ، حبماية األنواع املهدَّدة ومنع انقراضها٢٠٢٠حبلول عام

 
كثريا ما تقع زراعة احملاصيل غري املشروعة يف املناطق احلرجية وتسهم يف إزالة الغابات عندما تؤدي إىل 

التنوع البيولوجي ب مناطق تتسماحملاصيل غري املشروعة يف  وكثرياً ما ُتزرعإزالة املساحات املشجَّرة. 
ها عدد كبري من األنواع ذات املوائل احملدودة، وبعضها عبارة عن مناطق حممية. كما أهنا تقع فييوجد و
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يف الغالب على مقربة من احلدود الزراعية اليت تفصل بني الغابات البكر واملناطق املتقدمة النمو، مما ميكن 
 نَّليالت الدقيقة ال تدعم االدعاء بأاألدلة التجريبية والتح نَّأن يؤدي إىل إزالة الغابات. وعلى الرغم من أ
انعدام التنمية الريفية  الة الغابات، فإنَّ البحوث توحي بأنَّالزراعة غري املشروعة هي احملرك الرئيسي إلز

ميكن أن يكون له تأثري  املخدِّراتاالجتار ب نَّحيفز هذه الظاهرة. وإضافة إىل ذلك، أظهرت التحليالت أ
مباشر على إزالة الغابات من خالل تشييد البنية التحتية مثل مهابط الطائرات والطرق غري املشروعة، 

". وعندما لمخدِّراتل مزارعوكذلك بصورة غري مباشرة من خالل خصخصة األراضي العامة إلنشاء "
لك إىل إزالة الغابات حيث يقاوم املزارعون ، قد يؤدي ذاملخدِّراتحتفِّز اإلبادة تغيري موقع حماصيل 

  مبادرات اإلبادة ويلتمسون أماكن بعيدة عن متناول أجهزة إنفاذ القانون.
ملواد الكيميائية املستخدمة يف الصنع غري املشروع للكوكايني واملواد ا يكون للتخلص منكما ميكن أن 

يف اجملتمعات الريفية وتعرضها إىل خماطر صحية.  األفيونية آثار سلبية على البيئة، حيث تفضي إىل التلويث
أما املخدِّرات االصطناعية، فهي تعرض األماكن احلضرية ألخطار صحية بل وتؤثر أيضاً على البيئة 

  احلضرية والصناعية.
    

  جمتمعات مساملة وعادلة وشاملة للجميع
  العنف وسيادة القانون والفساد والتدفقات املالية غري املشروعة

  
  من أهداف التنمية املستدامة ١٦اهلدف 
ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية  التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال

وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات
  

تلك املتعلقة باحلد من العنف  نَّمن أهداف التنمية املستدامة، فإ ١٦باهلدف من بني الغايات املرتبطة 
وتعزيز سيادة القانون وإمكانية اللجوء إىل القضاء ومكافحة اجلرمية املنظمة واجلرائم االقتصادية (الفساد 

املية وسبل الع املخدِّراتوالرشوة) والتدفقات املالية غري املشروعة، مجيعها هلا روابط مهمة مبشكلة 
  ي هلا.دِّالتص

إىل العنف  املخدِّراتإىل مظاهر خمتلفة للعنف. وقد يؤدي تعاطي  املخدِّراتوتفضي املراحل املختلفة ملشكلة 
. بيد املخدِّراتاألموال لشراء  هبدف احلصول علىجرائم  وإىل ارتكابرات دِّاملتصل باآلثار النفسانية للمخ

(العنف املنهجي)،  املخدِّراتتبلغ أقصى درجاهتا عندما ترتبط باالجتار ب املخدِّراتكثافة العنف املتصل ب نَّأ
  .املخدِّراتكما يبني مثال أمريكا الالتينية. كما ميكن أن تزيد آثار العنف الصادمة من التعرض لتعاطي 

اخنفاض مستويات وإنتاجها ال يؤديان بالضرورة إىل العنف، كما يتضح من  املخدِّراتاالجتار ب بيد أنَّ
جرائم القتل يف بلدان العبور املتضررة من دروب االجتار باملواد األفيونية يف آسيا. وقد تفسِّر خصائص 

التباينات: ميكن للمنافسة على السوق أن تولد العنف يف األسواق  املخدِّراتالسوق ومنظمات االجتار ب
االختالفات يف اهليكل الداخلي لشبكات االجتار، الذي قد يتسم بدرجات  نَّغري املشروعة، يف حني أ

  متفاوتة من التماسك والتسلسل اهلرمي، ميكن أيضا أن يكون هلا دور.
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"Ecstasy" "اإلكستاسي"

Low  منخفض
Lower middle  متوسط أدىن
Upper middle متوسط أعلى
High مرتفع
Income level  مستوى الدخل
Source: World Bank (for income levels) and 
UNODC estimates based on responses to the annual 
report questionnaire and other official sources (for 
drug use data). * Including prescription stimulants. 

ر: البنك العاملي (فيما خيص مستويات الدخل)املصد
وتقديرات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات 
واجلرمية استناداً إىل الردود الواردة على االستبيان 

اخلاص بالتقارير السنوية وغري ذلك من املصادر الرمسية 
  (فيما خيص البيانات املتعلقة بتعاطي املخدِّرات).

ملتحصل عليها بوصفات طبية.تشمل املنشطات ا*
13) 

Coca cultivation and deforestation in perspective مدى تأثري زراعة الكوكا على إزالة الغابات
Coca cultivation  زراعة الكوكا
Forest loss from other causes خسارة الغابات ألسباب أخرى
Coca cultivation replacing forest زراعة الكوكا حتل حمل الغابات
14) 

Globally, there is no clear-cut relationship between 
drug supply and violence ال توجد على الصعيد العاملي عالقة واضحة بني عرض

املخدِّرات والعنف
Average homicide rate 
(per 100,000 population) نسمة)٠٠٠١٠٠متوسط معدل القتل (لكل

No ال
Yes نعم
Country on the main Afghan opiate routes? االجتار باملواد األفيونيةبلد موجود على دروب

األفغانية؟
Country on the main cocaine routes? بلد موجود على دروب رئيسية لالجتار بالكوكايني؟
Country with illicit crop cultivation? لديه زراعة حماصيل غري مشروعة؟بلد
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Source: UNODC Homicide Statistics (2015). 
Available at www.unodc.org/unodc/en/data-and-
analysis/homicide.html 

املصدر: إحصاءات املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية
تاحة على املوقع التايل: امل ،)٢٠١٥املتعلقة بالقتل (

www.unodc.org/unodc/en/data-and-

analysis/homicide.html.
15) 

The connection between drug trafficking and 
violence in Latin Americana countries is not an 
automatic one 

ال يوجد رابط تلقائي بني االجتار باملخدِّرات والعنف
(أ)يف بلدان أمريكا الالتينية

Homicide rate (victims per 100,000 population) 
. ٠٠٠١٠٠معدل القتل (عدد الضحايا من كل

نسمة)
Cocaine flow per capita (grams) (بالغرامات) تدفق الكوكايني لكل نسمة
Average flow per capita  معدل التدفق لكل نسمة
Average homicide rate متوسط معدل القتل
Low flow ,b High homicide rate ،معدَّل قتل مرتفع (ب)تدفق منخفض
High flow, b High homicide rate ،معدَّل قتل مرتفع (ب)تدفق مرتفع
Low flow, b Low homicide rate ،معدَّل قتل منخفض (ب)تدفق منخفض
High flow, b Low homicide rate ،معدَّل قتل منخفض (ب)تدفق مرتفع

Sources: Estimates of the flow of cocaine based on 
United States, Office of National Drug Control 
Policy, “Cocaine Smuggling in 2010”, January 
2012; homicide data from UNODC Homicide 
Statistics (2016). Available at 
www.unodc.org/unodc/en/data-
andanalysis/homicide.html.

املصدر: تقديرات تدفق الكوكايني استنادا إىل تقرير
صادر عن مكتب السياسات الوطنية ملكافحة 

United( يف الواليات املتحدة األمريكية املخدِّرات

States, Office of National Drug Control Policy, 

“Cocaine Smuggling in 2010”, January 2012 ؛(
إحصاءات املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية املتعلقة و

تاحة على املوقع التايل: ، امل)٢٠١٦بالقتل (
www.unodc.org/unodc/en/data-

andanalysis/homicide.html.
a Data were available for 13 countries. بلدا.١٣(أ) البيانات كانت متاحة فيما خيص
b All flows are expressed per capita كل نسمةحبصة(ب) يعرب عن مجيع التدفقات
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يف الغالب على مقربة من احلدود الزراعية اليت تفصل بني الغابات البكر واملناطق املتقدمة النمو، مما ميكن 
 نَّليالت الدقيقة ال تدعم االدعاء بأاألدلة التجريبية والتح نَّأن يؤدي إىل إزالة الغابات. وعلى الرغم من أ
انعدام التنمية الريفية  الة الغابات، فإنَّ البحوث توحي بأنَّالزراعة غري املشروعة هي احملرك الرئيسي إلز

ميكن أن يكون له تأثري  املخدِّراتاالجتار ب نَّحيفز هذه الظاهرة. وإضافة إىل ذلك، أظهرت التحليالت أ
مباشر على إزالة الغابات من خالل تشييد البنية التحتية مثل مهابط الطائرات والطرق غري املشروعة، 

". وعندما لمخدِّراتل مزارعوكذلك بصورة غري مباشرة من خالل خصخصة األراضي العامة إلنشاء "
لك إىل إزالة الغابات حيث يقاوم املزارعون ، قد يؤدي ذاملخدِّراتحتفِّز اإلبادة تغيري موقع حماصيل 

  مبادرات اإلبادة ويلتمسون أماكن بعيدة عن متناول أجهزة إنفاذ القانون.
ملواد الكيميائية املستخدمة يف الصنع غري املشروع للكوكايني واملواد ا يكون للتخلص منكما ميكن أن 

يف اجملتمعات الريفية وتعرضها إىل خماطر صحية.  األفيونية آثار سلبية على البيئة، حيث تفضي إىل التلويث
أما املخدِّرات االصطناعية، فهي تعرض األماكن احلضرية ألخطار صحية بل وتؤثر أيضاً على البيئة 

  احلضرية والصناعية.
    

  جمتمعات مساملة وعادلة وشاملة للجميع
  العنف وسيادة القانون والفساد والتدفقات املالية غري املشروعة

  
  من أهداف التنمية املستدامة ١٦اهلدف 
ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية  التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال

وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات
  

تلك املتعلقة باحلد من العنف  نَّمن أهداف التنمية املستدامة، فإ ١٦باهلدف من بني الغايات املرتبطة 
وتعزيز سيادة القانون وإمكانية اللجوء إىل القضاء ومكافحة اجلرمية املنظمة واجلرائم االقتصادية (الفساد 

املية وسبل الع املخدِّراتوالرشوة) والتدفقات املالية غري املشروعة، مجيعها هلا روابط مهمة مبشكلة 
  ي هلا.دِّالتص

إىل العنف  املخدِّراتإىل مظاهر خمتلفة للعنف. وقد يؤدي تعاطي  املخدِّراتوتفضي املراحل املختلفة ملشكلة 
. بيد املخدِّراتاألموال لشراء  هبدف احلصول علىجرائم  وإىل ارتكابرات دِّاملتصل باآلثار النفسانية للمخ

(العنف املنهجي)،  املخدِّراتتبلغ أقصى درجاهتا عندما ترتبط باالجتار ب املخدِّراتكثافة العنف املتصل ب نَّأ
  .املخدِّراتكما يبني مثال أمريكا الالتينية. كما ميكن أن تزيد آثار العنف الصادمة من التعرض لتعاطي 

اخنفاض مستويات وإنتاجها ال يؤديان بالضرورة إىل العنف، كما يتضح من  املخدِّراتاالجتار ب بيد أنَّ
جرائم القتل يف بلدان العبور املتضررة من دروب االجتار باملواد األفيونية يف آسيا. وقد تفسِّر خصائص 

التباينات: ميكن للمنافسة على السوق أن تولد العنف يف األسواق  املخدِّراتالسوق ومنظمات االجتار ب
االختالفات يف اهليكل الداخلي لشبكات االجتار، الذي قد يتسم بدرجات  نَّغري املشروعة، يف حني أ

  متفاوتة من التماسك والتسلسل اهلرمي، ميكن أيضا أن يكون هلا دور.
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دافعا رئيسيا للجماعات املسلحة من غري الدول، مبا يف ذلك  املخدِّراتومتثل األرباح املرتبطة بتجارة 
املوارد املتولدة  نَّأو تيسريه. ويف عدد من البلدان، فإ املخدِّراتاالجتار ب املنظمات اإلرهابية، لالخنراط يف

املسلحة ومتديدها، مما يزيد  زاعات النهلا دور يف تعقيد  املخدِّراتيف األسواق غري املشروعة مثل أسواق 
لة ضعيفا، حيثما يكون وجود الدو املخدِّراتيف أحيان كثرية من دمويتها. وبصفة عامة، تزدهر جتارة 

ثروة  نَّوحيثما ُتطبَّق سيادة القانون بشكل متفاوت، وحيثما توجد فرص للفساد. ويف الوقت نفسه، فإ
هتا توفران هلا املوارد الالزمة لشراء احلماية من موظفي إنفاذ القانون ومن وقوَّ املخدِّراتمنظمات االجتار ب

  .السياسيني وقطاع األعمال التجارية، مما يعزز الفساد
بكاملها، ولكنها غالبا ما تبلغ أعلى مستوياهتا  املخدِّراتد األرباح على امتداد سلسلة إنتاج وتوزيع وتتولَّ

 نَّواجلرمية مؤخرا أ املخدِّراتيف املرحلة النهائية. وُتقدِّر دراسة أجراها مكتب األمم املتحدة املعين ب
لرئيسي لالجتار باهلريوين من أفغانستان إىل أوروبا يقرب من نصف األرباح املتأتية على امتداد الدرب ا  ما

ُتولَّد يف أكرب أربع أسواق أوروبية استهالكية، وهي أملانيا وإيطاليا وفرنسا واململكة املتحدة. ومع ذلك، 
، قياسا إىل االقتصاد املشروع، مييل إىل أن يكون املخدِّراتحجم االقتصاد غري املشروع املرتبط ب نَّفإ

. ويتضح ذلك أصغر نسبيا اقتصاداهتا كونرات، وهو ما يعزى جزئيا إىل دِّلبلدان املنتجة للمخأعلى يف ا
بصورة خاصة يف حالة أفغانستان حيث بلغت القيمة اإلمجالية القتصاد املواد األفيونية غري املشروعة، وفقا 

يف  ١٣، وهو ما يعادل ٢٠١٤بليون دوالر يف عام  ٢,٨واجلرمية،  املخدِّراتلتقديرات املكتب املعين ب
غسل تلك العائدات غري القانونية من خالل قنوات خمتلفة  وجيرياملائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلد. 

كثرية، بدءا باألساليب الالمركزية الصغرية، مثل استخدام احلواالت النقدية أو التحويالت املالية، وصوال 
تجارية الصورية. وهذه األشكال من التدفقات املالية غري املشروعة إىل االستخدامات املتطورة للمنشآت ال

  ل خطرا كبريا على التنمية املستدامة.كِّتشهي ومن أجل بقاء اجلماعات اإلجرامية،  أساسية
    

    الشراكة
  من أهداف التنمية املستدامة ١٧اهلدف 

  املستدامة   تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية
  

من أهداف التنمية املستدامة ومبادئ التعاون الدويل واملسؤولية  ١٧يوجد رابط قوي بني اهلدف 
اجلهات املاحنة . ولكن حتليل املساعدة اإلمنائية املقدمة من املخدِّراتاملشتركة، املضمَّنة يف اتفاقيات مراقبة 

عن اجتاهني جمتمعتني يكشف  املخدِّراتواملساعدة املقدمة من اجلهات املاحنة يف القطاعات املتصلة ب
متعارضني: فقد زادت املساعدة اإلمنائية الرمسية عموما، بينما تراجعت املساعدة يف القطاعات ذات الصلة 

  .٢٠٠٨تراجعا كبريا منذ عام  املخدِّراتب
    

  رات يف التنمية املستدامة؟دِّملخا التدخالت الرامية إىل مكافحةكيف تؤثر 
  والطلب عليها املخدِّراتعرض  الرامية إىل خفضهود اجل

ميكن للجهود الرامية إىل القضاء على زراعة احملاصيل غري املشروعة أن تؤثر على مصادر الدخل وفرص 
تلك اجلهود ال تعود بنتائج إمنائية إجيابية يف  نَّالعمل لدى املزارعني وعمال املزارع. كما بينت البحوث أ
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Source: UNODC Homicide Statistics (2015). 
Available at www.unodc.org/unodc/en/data-and-
analysis/homicide.html 

املصدر: إحصاءات املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية
تاحة على املوقع التايل: امل ،)٢٠١٥املتعلقة بالقتل (

www.unodc.org/unodc/en/data-and-

analysis/homicide.html.
15) 

The connection between drug trafficking and 
violence in Latin Americana countries is not an 
automatic one 

ال يوجد رابط تلقائي بني االجتار باملخدِّرات والعنف
(أ)يف بلدان أمريكا الالتينية

Homicide rate (victims per 100,000 population) 
. ٠٠٠١٠٠معدل القتل (عدد الضحايا من كل

نسمة)
Cocaine flow per capita (grams) (بالغرامات) تدفق الكوكايني لكل نسمة
Average flow per capita  معدل التدفق لكل نسمة
Average homicide rate متوسط معدل القتل
Low flow ,b High homicide rate ،معدَّل قتل مرتفع (ب)تدفق منخفض
High flow, b High homicide rate ،معدَّل قتل مرتفع (ب)تدفق مرتفع
Low flow, b Low homicide rate ،معدَّل قتل منخفض (ب)تدفق منخفض
High flow, b Low homicide rate ،معدَّل قتل منخفض (ب)تدفق مرتفع

Sources: Estimates of the flow of cocaine based on 
United States, Office of National Drug Control 
Policy, “Cocaine Smuggling in 2010”, January 
2012; homicide data from UNODC Homicide 
Statistics (2016). Available at 
www.unodc.org/unodc/en/data-
andanalysis/homicide.html.

املصدر: تقديرات تدفق الكوكايني استنادا إىل تقرير
صادر عن مكتب السياسات الوطنية ملكافحة 

United( يف الواليات املتحدة األمريكية املخدِّرات

States, Office of National Drug Control Policy, 

“Cocaine Smuggling in 2010”, January 2012 ؛(
إحصاءات املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية املتعلقة و

تاحة على املوقع التايل: ، امل)٢٠١٦بالقتل (
www.unodc.org/unodc/en/data-

andanalysis/homicide.html.
a Data were available for 13 countries. بلدا.١٣(أ) البيانات كانت متاحة فيما خيص
b All flows are expressed per capita كل نسمةحبصة(ب) يعرب عن مجيع التدفقات
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دافعا رئيسيا للجماعات املسلحة من غري الدول، مبا يف ذلك  املخدِّراتومتثل األرباح املرتبطة بتجارة 
املوارد املتولدة  نَّأو تيسريه. ويف عدد من البلدان، فإ املخدِّراتاالجتار ب املنظمات اإلرهابية، لالخنراط يف

املسلحة ومتديدها، مما يزيد  زاعات النهلا دور يف تعقيد  املخدِّراتيف األسواق غري املشروعة مثل أسواق 
لة ضعيفا، حيثما يكون وجود الدو املخدِّراتيف أحيان كثرية من دمويتها. وبصفة عامة، تزدهر جتارة 

ثروة  نَّوحيثما ُتطبَّق سيادة القانون بشكل متفاوت، وحيثما توجد فرص للفساد. ويف الوقت نفسه، فإ
هتا توفران هلا املوارد الالزمة لشراء احلماية من موظفي إنفاذ القانون ومن وقوَّ املخدِّراتمنظمات االجتار ب

  .السياسيني وقطاع األعمال التجارية، مما يعزز الفساد
بكاملها، ولكنها غالبا ما تبلغ أعلى مستوياهتا  املخدِّراتد األرباح على امتداد سلسلة إنتاج وتوزيع وتتولَّ

 نَّواجلرمية مؤخرا أ املخدِّراتيف املرحلة النهائية. وُتقدِّر دراسة أجراها مكتب األمم املتحدة املعين ب
لرئيسي لالجتار باهلريوين من أفغانستان إىل أوروبا يقرب من نصف األرباح املتأتية على امتداد الدرب ا  ما

ُتولَّد يف أكرب أربع أسواق أوروبية استهالكية، وهي أملانيا وإيطاليا وفرنسا واململكة املتحدة. ومع ذلك، 
، قياسا إىل االقتصاد املشروع، مييل إىل أن يكون املخدِّراتحجم االقتصاد غري املشروع املرتبط ب نَّفإ

. ويتضح ذلك أصغر نسبيا اقتصاداهتا كونرات، وهو ما يعزى جزئيا إىل دِّلبلدان املنتجة للمخأعلى يف ا
بصورة خاصة يف حالة أفغانستان حيث بلغت القيمة اإلمجالية القتصاد املواد األفيونية غري املشروعة، وفقا 

يف  ١٣، وهو ما يعادل ٢٠١٤بليون دوالر يف عام  ٢,٨واجلرمية،  املخدِّراتلتقديرات املكتب املعين ب
غسل تلك العائدات غري القانونية من خالل قنوات خمتلفة  وجيرياملائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلد. 

كثرية، بدءا باألساليب الالمركزية الصغرية، مثل استخدام احلواالت النقدية أو التحويالت املالية، وصوال 
تجارية الصورية. وهذه األشكال من التدفقات املالية غري املشروعة إىل االستخدامات املتطورة للمنشآت ال

  ل خطرا كبريا على التنمية املستدامة.كِّتشهي ومن أجل بقاء اجلماعات اإلجرامية،  أساسية
    

    الشراكة
  من أهداف التنمية املستدامة ١٧اهلدف 

  املستدامة   تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية
  

من أهداف التنمية املستدامة ومبادئ التعاون الدويل واملسؤولية  ١٧يوجد رابط قوي بني اهلدف 
اجلهات املاحنة . ولكن حتليل املساعدة اإلمنائية املقدمة من املخدِّراتاملشتركة، املضمَّنة يف اتفاقيات مراقبة 

عن اجتاهني جمتمعتني يكشف  املخدِّراتواملساعدة املقدمة من اجلهات املاحنة يف القطاعات املتصلة ب
متعارضني: فقد زادت املساعدة اإلمنائية الرمسية عموما، بينما تراجعت املساعدة يف القطاعات ذات الصلة 

  .٢٠٠٨تراجعا كبريا منذ عام  املخدِّراتب
    

  رات يف التنمية املستدامة؟دِّملخا التدخالت الرامية إىل مكافحةكيف تؤثر 
  والطلب عليها املخدِّراتعرض  الرامية إىل خفضهود اجل

ميكن للجهود الرامية إىل القضاء على زراعة احملاصيل غري املشروعة أن تؤثر على مصادر الدخل وفرص 
تلك اجلهود ال تعود بنتائج إمنائية إجيابية يف  نَّالعمل لدى املزارعني وعمال املزارع. كما بينت البحوث أ
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16) 

Almost one in five sentenced prisoners is serving 
time for a drug offence كل سجني حمكوم عليه من أصل مخسة سجناء يقضي

احلبس بسبب ارتكاب جرمية تتعلق باملخدِّراتعقوبة 
Sentenced prisoners per 100,000 population, by 
principal offence نسمة،٠٠٠١٠٠السجناء احملكوم عليهم لكل

حسب اجلرم الرئيسي
Africa 
(5 countries) أفريقيا  

بلدان) ٥(
Americas 
(18 countries)  القارة األمريكية  

بلدا) ١٨(
Asia 
(14 countries) آسيا  

بلدا) ١٤(
Europe
(35 countries) أوروبا  

بلدا) ٣٥(
World 
(74 countries) ) بلدا) ٧٤العامل

Intentional homicide جرائم القتل الدولية
Other violent offences جرائم عنيفة أخرى
Property offences جرائم متعلقة باملمتلكات
Financial crimes or corruption جرائم مالية أو فساد
Drug-related offences  جرائم متعلقة باملخدِّرات
Other offences/not known جرائم أخرى/غري معروفة
Source: Note by the Secretariat on world crime 
trends and emerging issues and responses in the 
field of crime prevention and criminal justice 
(E/CN.15/2016/10). 

اجتاهات اجلرمية علىعنمذكِّرة من األمانةاملصدر: 
الصعيد العاملي واملسائل وتدابري التصدِّي املستجدَّة يف 

).E/CN.15/2016/10(جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
17) 

Policy السياسة العامة
Drug prevention programmes mainstreamed into 
education, social welfare and health systems  إدماج برامج الوقاية من تعاطي املخدِّرات يف النظم

التعليمية واالجتماعية والصحية واملتعلقة بالرفاه
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اجملتمعات املتأثرة إال إذا كانت تشمل تدابري إمنائية لضمان سبل العيش البديلة واستعادة األمن وسيادة 
الة للتنمية البديلة ميكن أن تضعف روابط الربامج الفعَّ نَّالقانون. وقد بينت أمثلة يف كولومبيا وبريو أ

  .املخدِّراتجلماعات املسلحة واالجتار بالسكان با
وهتدف تدخالت موظفي إنفاذ القانون إىل استعادة سيادة القانون، اليت هي حجر الزاوية للحوكمة 

ال عن طريق  يف األسواق غري املشروعة، املخدِّراتوالتنمية املستدامة، وميكن أن تؤثر أيضا على توافر 
فحسب، وإمنا أيضا بزيادة املخاطر على املتجرين، وهو ما  الشحنات اعتراضخفض العرض من خالل 
اليت تضطلع هبا  القانون إنفاذأنشطة  نَّيف األسواق االستهالكية. بيد أ املخدِّراتيؤدي إىل ارتفاع أسعار 

السلطات ميكن أيضا أن تولِّد العنف، وخصوصا عندما تؤثر على البنية التحتية الداخلية واخلارجية 
وحفظ األمن على األطراف القانون إنفاذ تركيز جهود  نَّ املشروعة. وتشري البحوث إىل ألألسواق غري

ميكن أن يكون  املخدِّراتالفاعلة والعناصر اليت تولِّد أكرب قدر من األرباح والعنف ضمن سلسلة االجتار ب
ركز على التعطيل االستراتيجيات اليت ت نَّفعاال بوجه خاص يف احلد من العنف. ومن ناحية أخرى، فإ

واحلد من العنف يف األجل القصري ميكن أن تؤدي يف بعض األحيان  املخدِّراتاالجتار ب لتنظيماتالسريع 
  إىل املزيد من العنف.

وتؤدي تدابري الوقاية والتدخل املبكر والعالج والرعاية واملعافاة وإعادة التأهيل واإلدماج يف اجملتمع، 
، عندما تستند إىل األدلة العلمية، إىل احلد املخدِّراتشخاص الذين يتعاطون وسلسلة الرعاية الكاملة لأل

، وهو أحد أهم عناصر رفاه اجملتمع. وقد تبني العموميةومن مث تأثريها على الصحة  املخدِّراتمن تعاطي 
ة باملخاطر بعض التدابري املذكورة أعاله تؤدي إىل تراجع طائفة أخرى من أمناط السلوك احملفوف نَّأيضا أ

أنفسهم  املخدِّراتب عن املدرسة. وتؤثر الفوائد على األشخاص الذين يتعاطون يُّمثل العدوانية والتغ
وكذلك على اجملتمع بشكل عام، وقد أثبتت مثل تلك اجلهود فعاليتها، على سبيل املثال، يف منع فريوس 

  نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الفريوسي.
فعالة عندما تعتمد على التدابري القائمة على األدلة،  املخدِّراتفض الطلب على وتكون تدخالت خ

من إضرار بصحة الناس ومن عواقب  املخدِّراتفيها تلك اليت هتدف إىل تقليل ما يترتب على تعاطي   مبا
اد للفريوسات اجتماعية، مثل برامج توفري اإلبر واحملاقن والعالج اإلبدايل باملواد األفيونية والعالج املض

القهقرية وتدخالت أخرى ذات صلة للوقاية من العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية وبالتهاب الكبد 
 ومن ناحية أخرى، فإنَّ .املخدِّراتالفريوسي وغريمها من األمراض املنقولة بواسطة الدم واملرتبطة بتعاطي 

كثريا ما يزيد  املخدِّراتواملرهتنني هلا يف مراكز العالج من تعاطي  املخدِّراتاحلجز اإلجباري ملتعاطي 
  حياهتم الكدرة تنغيصا، وخصوصا أحدثهم سنا وأرقهم حاال.

    
  املخدِّراتب املتعلقةنظم العدالة اجلنائية وتكاليف السياسات 

مؤسساٌت تتسم باحلياد  كما هو احلال يف عمليات إنفاذ القانون بصفة عامة، عندما تتوىل تنفيذ العمليات
ذلك يؤدي إىل تعزيز سيادة القانون واملساواة يف  نَّملعايري حقوق اإلنسان، فإ باالمتثالوالشفافية والكفاءة 

العدالة. ولكن عندما تتعارض عمليات إنفاذ القانون مع تلك املبادئ، فقد ُتستحدث حوافز للقمع 
  العشوائي وانتهاك حقوق املواطنني.
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دافعا رئيسيا للجماعات املسلحة من غري الدول، مبا يف ذلك  املخدِّراتومتثل األرباح املرتبطة بتجارة 
املوارد املتولدة  نَّأو تيسريه. ويف عدد من البلدان، فإ املخدِّراتاالجتار ب املنظمات اإلرهابية، لالخنراط يف

املسلحة ومتديدها، مما يزيد  زاعات النهلا دور يف تعقيد  املخدِّراتيف األسواق غري املشروعة مثل أسواق 
لة ضعيفا، حيثما يكون وجود الدو املخدِّراتيف أحيان كثرية من دمويتها. وبصفة عامة، تزدهر جتارة 

ثروة  نَّوحيثما ُتطبَّق سيادة القانون بشكل متفاوت، وحيثما توجد فرص للفساد. ويف الوقت نفسه، فإ
هتا توفران هلا املوارد الالزمة لشراء احلماية من موظفي إنفاذ القانون ومن وقوَّ املخدِّراتمنظمات االجتار ب

  .السياسيني وقطاع األعمال التجارية، مما يعزز الفساد
بكاملها، ولكنها غالبا ما تبلغ أعلى مستوياهتا  املخدِّراتد األرباح على امتداد سلسلة إنتاج وتوزيع وتتولَّ

 نَّواجلرمية مؤخرا أ املخدِّراتيف املرحلة النهائية. وُتقدِّر دراسة أجراها مكتب األمم املتحدة املعين ب
لرئيسي لالجتار باهلريوين من أفغانستان إىل أوروبا يقرب من نصف األرباح املتأتية على امتداد الدرب ا  ما

ُتولَّد يف أكرب أربع أسواق أوروبية استهالكية، وهي أملانيا وإيطاليا وفرنسا واململكة املتحدة. ومع ذلك، 
، قياسا إىل االقتصاد املشروع، مييل إىل أن يكون املخدِّراتحجم االقتصاد غري املشروع املرتبط ب نَّفإ

. ويتضح ذلك أصغر نسبيا اقتصاداهتا كونرات، وهو ما يعزى جزئيا إىل دِّلبلدان املنتجة للمخأعلى يف ا
بصورة خاصة يف حالة أفغانستان حيث بلغت القيمة اإلمجالية القتصاد املواد األفيونية غري املشروعة، وفقا 

يف  ١٣، وهو ما يعادل ٢٠١٤بليون دوالر يف عام  ٢,٨واجلرمية،  املخدِّراتلتقديرات املكتب املعين ب
غسل تلك العائدات غري القانونية من خالل قنوات خمتلفة  وجيرياملائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلد. 

كثرية، بدءا باألساليب الالمركزية الصغرية، مثل استخدام احلواالت النقدية أو التحويالت املالية، وصوال 
تجارية الصورية. وهذه األشكال من التدفقات املالية غري املشروعة إىل االستخدامات املتطورة للمنشآت ال

  ل خطرا كبريا على التنمية املستدامة.كِّتشهي ومن أجل بقاء اجلماعات اإلجرامية،  أساسية
    

    الشراكة
  من أهداف التنمية املستدامة ١٧اهلدف 

  املستدامة   تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية
  

من أهداف التنمية املستدامة ومبادئ التعاون الدويل واملسؤولية  ١٧يوجد رابط قوي بني اهلدف 
اجلهات املاحنة . ولكن حتليل املساعدة اإلمنائية املقدمة من املخدِّراتاملشتركة، املضمَّنة يف اتفاقيات مراقبة 

عن اجتاهني جمتمعتني يكشف  املخدِّراتواملساعدة املقدمة من اجلهات املاحنة يف القطاعات املتصلة ب
متعارضني: فقد زادت املساعدة اإلمنائية الرمسية عموما، بينما تراجعت املساعدة يف القطاعات ذات الصلة 

  .٢٠٠٨تراجعا كبريا منذ عام  املخدِّراتب
    

  رات يف التنمية املستدامة؟دِّملخا التدخالت الرامية إىل مكافحةكيف تؤثر 
  والطلب عليها املخدِّراتعرض  الرامية إىل خفضهود اجل

ميكن للجهود الرامية إىل القضاء على زراعة احملاصيل غري املشروعة أن تؤثر على مصادر الدخل وفرص 
تلك اجلهود ال تعود بنتائج إمنائية إجيابية يف  نَّالعمل لدى املزارعني وعمال املزارع. كما بينت البحوث أ
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إىل البيانات القليلة املتاحة، يتبني أنَّ أكثر من ثالثة أرباع املسجونني بسبب جرائم متصلة  وباالستناد
، وأنَّ أقلَّ من ُربعهم أُدينوا بسبب جرائم تتعلق باالستهالك املخدِّراتقد أُدينوا جبرم االجتار ب املخدِّراتب

أو السلطة التقديرية لالدعاء أو  الشخصي. وهناك اختالفات بني الواليات القضائية من حيث التعاريف
اتساماً بالطابع . ويف بعض املناطق، متارس البلدان ُنُهجا أكثر املخدِّراتأنواع وشدة العقوبات على جرائم 

 املخدِّرات، وهو ما قد يؤدي إىل احلبس عند التعامل مع األشخاص املقبوض عليهم بسبب جرائم العقايب
لالستهالك الشخصي. ومن ناحية أخرى، اختارت عدة  املخدِّراتمن  البسيطة، مثل حيازة كميات صغرية

بلدان احلد من العقاب عن طريق اعتماد تدابري بديلة للسجن أو العقاب يف حاالت االستهالك الشخصي 
البسيطة اليت ختلو من الظروف املشددة (مثل الغرامات أو التحذيرات أو الوضع حتت املراقبة أو اإلرشاد). 

غري فعَّال يف احلد من  املخدِّراتاجلرائم البسيطة املتصلة ب فيما خيصط يف استخدام عقوبة السَّجن واإلفرا
كما يلقي على كاهل نظم العدالة اجلنائية أعباء مفرطة، إذ حيول دون تصديها  معاودة اإلجرامحاالت 

خبدمات عالج ورعاية  املخدِّرات بشكل فعَّال جلرائم أشد خطورة. وقد َتبيَّن أنَّ تزويد مرتكيب ُجرم تعاطي
  بدرجة كبرية.  االنتكاسعلمية، كبديل عن السَّجن، يعزز فرص التعايف ويقلل حاالت  أدلةقائمة على 

    
  املخدِّراتتكلفة السياسات املتعلقة ب

ميكن حتديدها كميا  املخدِّراتالكثري من التكاليف الناشئة بصورة مباشرة وغري مباشرة عن مشكلة  نَّإ
 نَّمن الناحية النقدية. وهناك العديد من الدراسات االقتصادية اليت قامت بذلك، وتشري نتائجها إىل أ

. الدراسات بتلكلي اإلمجايل للبلدان املشمولة يف املائة من الناتج احمل ١,٧و ٠,٠٧التكلفة تتراوح بني 
سجلت نسبة عالية من التكاليف اإلمجالية اليت  الدراساتاملشمولة بمعظم البلدان  نَّوعالوة على ذلك، فإ

وعرضها (من قبيل الوقاية والعالج وإنفاذ القانون)،  املخدِّراتتعزى إىل تدخالت خفض الطلب على 
مقابل اخلسائر يف اإلنتاجية وأي تكاليف أخرى غري مباشرة. ومن املهم أن يوضع يف االعتبار أنه على 

 بصورة راسات االقتصادية تراعي عموما طائفة واسعة من التكاليف، اليت تنشأتلك الد نَّالرغم من أ
ذلك يقتصر عادة على التكاليف اليت ميكن حتديدها  ، فإنَّاملخدِّراتمباشرة وغري مباشرة عن مشكلة 

ياة كميا من الناحية النقدية. وكثريا ما ال ُيجرى القياس الكمي للتكاليف غري امللموسة، مثل فقدان احل
وفساد نوعية احلياة، وعندما تقاس كميا، فعادة ما يكون ذلك باإلشارة إىل قياس غري نقدي، مثل 

تلك الدراسات ميكن أن تكون مفيدة  نَّسنوات العمر املفقودة أو السنوات املُعاشة بإعاقة. ويف حني أ
هناك اعتبارات أخرى  نَّ، فإراتاملخدِّللغاية يف تقييم اخلسائر االقتصادية اليت يتحملها اجملتمع بسبب 

العاملية ووضع تدابري على مستوى  املخدِّراتينبغي أيضا أخذها يف احلسبان عند تقييم تأثري مشكلة 
  السياسات العامة للتصدي هلا.

    
  العاملية املخدِّراتأثر التنمية على مشكلة 

ل تعرُّض املزارعني لالخنراط يف الزراعة واإلنتاج غري املشروعني، وميكن أن تؤدي إىل لِّميكن للتنمية أن تق
. بيد أنه إذا مل ُتراعِ التدابري اإلمنائية أوجه ضعف اجملتمعات إزاء املخدِّراتاخنفاض مستدام يف زراعة 

من شأهنا زيادة الزراعة ، فإهنا قد تؤدي عن غري قصد إىل تفعيل ديناميات املخدِّراتمسائل حمددة تتعلق ب
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اجملتمعات املتأثرة إال إذا كانت تشمل تدابري إمنائية لضمان سبل العيش البديلة واستعادة األمن وسيادة 
الة للتنمية البديلة ميكن أن تضعف روابط الربامج الفعَّ نَّالقانون. وقد بينت أمثلة يف كولومبيا وبريو أ

  .املخدِّراتجلماعات املسلحة واالجتار بالسكان با
وهتدف تدخالت موظفي إنفاذ القانون إىل استعادة سيادة القانون، اليت هي حجر الزاوية للحوكمة 

ال عن طريق  يف األسواق غري املشروعة، املخدِّراتوالتنمية املستدامة، وميكن أن تؤثر أيضا على توافر 
فحسب، وإمنا أيضا بزيادة املخاطر على املتجرين، وهو ما  الشحنات اعتراضخفض العرض من خالل 
اليت تضطلع هبا  القانون إنفاذأنشطة  نَّيف األسواق االستهالكية. بيد أ املخدِّراتيؤدي إىل ارتفاع أسعار 

السلطات ميكن أيضا أن تولِّد العنف، وخصوصا عندما تؤثر على البنية التحتية الداخلية واخلارجية 
وحفظ األمن على األطراف القانون إنفاذ تركيز جهود  نَّ املشروعة. وتشري البحوث إىل ألألسواق غري

ميكن أن يكون  املخدِّراتالفاعلة والعناصر اليت تولِّد أكرب قدر من األرباح والعنف ضمن سلسلة االجتار ب
ركز على التعطيل االستراتيجيات اليت ت نَّفعاال بوجه خاص يف احلد من العنف. ومن ناحية أخرى، فإ

واحلد من العنف يف األجل القصري ميكن أن تؤدي يف بعض األحيان  املخدِّراتاالجتار ب لتنظيماتالسريع 
  إىل املزيد من العنف.

وتؤدي تدابري الوقاية والتدخل املبكر والعالج والرعاية واملعافاة وإعادة التأهيل واإلدماج يف اجملتمع، 
، عندما تستند إىل األدلة العلمية، إىل احلد املخدِّراتشخاص الذين يتعاطون وسلسلة الرعاية الكاملة لأل

، وهو أحد أهم عناصر رفاه اجملتمع. وقد تبني العموميةومن مث تأثريها على الصحة  املخدِّراتمن تعاطي 
ة باملخاطر بعض التدابري املذكورة أعاله تؤدي إىل تراجع طائفة أخرى من أمناط السلوك احملفوف نَّأيضا أ

أنفسهم  املخدِّراتب عن املدرسة. وتؤثر الفوائد على األشخاص الذين يتعاطون يُّمثل العدوانية والتغ
وكذلك على اجملتمع بشكل عام، وقد أثبتت مثل تلك اجلهود فعاليتها، على سبيل املثال، يف منع فريوس 

  نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الفريوسي.
فعالة عندما تعتمد على التدابري القائمة على األدلة،  املخدِّراتفض الطلب على وتكون تدخالت خ

من إضرار بصحة الناس ومن عواقب  املخدِّراتفيها تلك اليت هتدف إىل تقليل ما يترتب على تعاطي   مبا
اد للفريوسات اجتماعية، مثل برامج توفري اإلبر واحملاقن والعالج اإلبدايل باملواد األفيونية والعالج املض

القهقرية وتدخالت أخرى ذات صلة للوقاية من العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية وبالتهاب الكبد 
 ومن ناحية أخرى، فإنَّ .املخدِّراتالفريوسي وغريمها من األمراض املنقولة بواسطة الدم واملرتبطة بتعاطي 

كثريا ما يزيد  املخدِّراتواملرهتنني هلا يف مراكز العالج من تعاطي  املخدِّراتاحلجز اإلجباري ملتعاطي 
  حياهتم الكدرة تنغيصا، وخصوصا أحدثهم سنا وأرقهم حاال.

    
  املخدِّراتب املتعلقةنظم العدالة اجلنائية وتكاليف السياسات 

مؤسساٌت تتسم باحلياد  كما هو احلال يف عمليات إنفاذ القانون بصفة عامة، عندما تتوىل تنفيذ العمليات
ذلك يؤدي إىل تعزيز سيادة القانون واملساواة يف  نَّملعايري حقوق اإلنسان، فإ باالمتثالوالشفافية والكفاءة 

العدالة. ولكن عندما تتعارض عمليات إنفاذ القانون مع تلك املبادئ، فقد ُتستحدث حوافز للقمع 
  العشوائي وانتهاك حقوق املواطنني.
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Policy السياسة العامة  

Treatment, care, rehabilitation and reintegration العالج والرعاية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج  
Policy 
“Drug-sensitive” development policies; 
development-oriented drug policies  

  السياسة العامة
رات"؛ وسياسات متعلقة سياسات إمنائية "واعية باملخدِّ
باملخدِّرات موجَّهة حنو التنمية

Policy 
Non-stigmatizing, human rights-based and gender-
sensitive drug policies  

  السياسة العامة
رات ال تنطوي على وصم سياسات متعلقة باملخدِّ

وتستند إىل حقوق اإلنسان وتراعي املنظور اجلنساين
Breaking the vicious cycle of marginalization and 
drug use disorders  كسر احللقة املفرغة املتمثلة يف التهميش واالضطرابات

املرتبطة بتعاطي املخدِّرات
Drug use disorders  االضطرابات املرتبطة بتعاطي املخدِّرات
Additional risks املخاطر اإلضافية  
HIV/Aids, hepatitis C and other diseases األيدز وفريوسه، والتهاب الكبدCض األخرىواألمرا
High-risk behaviour  السلوك املنطوي على خماطر كبرية
Risks factors عوامل اخلطر
Unemployment البطالة
Low level of education مستوى التعليم املتدين
Homelessness االفتقار إىل املأوى
Migration اهلجرة
Violence العنف
Sex work  اجلنسالعمل يف جتارة
Incarceration السجن
Social exclusion  التهميش االجتماعي
Stigmatization الوصم

.
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16) 

Almost one in five sentenced prisoners is serving 
time for a drug offence كل سجني حمكوم عليه من أصل مخسة سجناء يقضي

احلبس بسبب ارتكاب جرمية تتعلق باملخدِّراتعقوبة 
Sentenced prisoners per 100,000 population, by 
principal offence نسمة،٠٠٠١٠٠السجناء احملكوم عليهم لكل

حسب اجلرم الرئيسي
Africa 
(5 countries) أفريقيا  

بلدان) ٥(
Americas 
(18 countries)  القارة األمريكية  

بلدا) ١٨(
Asia 
(14 countries) آسيا  

بلدا) ١٤(
Europe
(35 countries) أوروبا  

بلدا) ٣٥(
World 
(74 countries) ) بلدا) ٧٤العامل

Intentional homicide جرائم القتل الدولية
Other violent offences جرائم عنيفة أخرى
Property offences جرائم متعلقة باملمتلكات
Financial crimes or corruption جرائم مالية أو فساد
Drug-related offences  جرائم متعلقة باملخدِّرات
Other offences/not known جرائم أخرى/غري معروفة
Source: Note by the Secretariat on world crime 
trends and emerging issues and responses in the 
field of crime prevention and criminal justice 
(E/CN.15/2016/10). 

اجتاهات اجلرمية علىعنمذكِّرة من األمانةاملصدر: 
الصعيد العاملي واملسائل وتدابري التصدِّي املستجدَّة يف 

).E/CN.15/2016/10(جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
17) 

Policy السياسة العامة
Drug prevention programmes mainstreamed into 
education, social welfare and health systems  إدماج برامج الوقاية من تعاطي املخدِّرات يف النظم

التعليمية واالجتماعية والصحية واملتعلقة بالرفاه
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غري املشروعة، كما يتضح من مثال الربامج اإلمنائية الكربى يف مطلع الستينات والسبعينات من القرن 
  العشرين يف املنطقة اآلندية.

العوملة قد  نَّوُتستخدم مبادرات لتيسري التجارة وختفيف احلواجز التجارية لتعزيز التنمية االقتصادية، بيد أ
. ومن خالل تعزيز التوسع يف التجارة وشبكات النقل املخدِّراتعلى االجتار بتبعات أيضا  تكون هلا

اإلجرامية وتشكيل  التنظيماتالعاملية، ميكن لالنفتاح التجاري أن يؤدي أيضا إىل تيسري التعاون بني 
كاالت إنفاذ التحالفات بينها عرب خمتلف البلدان وكذلك، يف بعض احلاالت، تقليص الفرصة املتاحة لو

  القانون من أجل رصد التجارة الدولية.
االصطناعية،  املخدِّرات، مثل الكوكايني واملخدِّراتنة من وقد قل تركيز االنتشار اجلغرايف لتعاطي أنواع معيَّ

اليوم عما كان عليه يف املاضي، يف حني تتأثر أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسـيا بشـكل متزايـد باسـتهالك     
ؤثرات النفسانية اجلديدة. ويف الوقت نفسه، ُيسجَّل منو اقتصـادي سـريع يف أجـزاء كـبرية مـن العـامل حيـث        امل
نة تكاد تكون غري معروفة. ولذلك، من األمهية مبكان مراعـاة التـداعيات احملتملـة للتنميـة     رات معيَّتزال خمدِّ ال

املتقدمة يف هذا الصدد.، وميكن االستفادة من جتربة البلدان املخدِّراتعلى تعاطي 
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إىل البيانات القليلة املتاحة، يتبني أنَّ أكثر من ثالثة أرباع املسجونني بسبب جرائم متصلة  وباالستناد
، وأنَّ أقلَّ من ُربعهم أُدينوا بسبب جرائم تتعلق باالستهالك املخدِّراتقد أُدينوا جبرم االجتار ب املخدِّراتب

أو السلطة التقديرية لالدعاء أو  الشخصي. وهناك اختالفات بني الواليات القضائية من حيث التعاريف
اتساماً بالطابع . ويف بعض املناطق، متارس البلدان ُنُهجا أكثر املخدِّراتأنواع وشدة العقوبات على جرائم 

 املخدِّرات، وهو ما قد يؤدي إىل احلبس عند التعامل مع األشخاص املقبوض عليهم بسبب جرائم العقايب
لالستهالك الشخصي. ومن ناحية أخرى، اختارت عدة  املخدِّراتمن  البسيطة، مثل حيازة كميات صغرية

بلدان احلد من العقاب عن طريق اعتماد تدابري بديلة للسجن أو العقاب يف حاالت االستهالك الشخصي 
البسيطة اليت ختلو من الظروف املشددة (مثل الغرامات أو التحذيرات أو الوضع حتت املراقبة أو اإلرشاد). 

غري فعَّال يف احلد من  املخدِّراتاجلرائم البسيطة املتصلة ب فيما خيصط يف استخدام عقوبة السَّجن واإلفرا
كما يلقي على كاهل نظم العدالة اجلنائية أعباء مفرطة، إذ حيول دون تصديها  معاودة اإلجرامحاالت 

خبدمات عالج ورعاية  املخدِّرات بشكل فعَّال جلرائم أشد خطورة. وقد َتبيَّن أنَّ تزويد مرتكيب ُجرم تعاطي
  بدرجة كبرية.  االنتكاسعلمية، كبديل عن السَّجن، يعزز فرص التعايف ويقلل حاالت  أدلةقائمة على 

    
  املخدِّراتتكلفة السياسات املتعلقة ب

ميكن حتديدها كميا  املخدِّراتالكثري من التكاليف الناشئة بصورة مباشرة وغري مباشرة عن مشكلة  نَّإ
 نَّمن الناحية النقدية. وهناك العديد من الدراسات االقتصادية اليت قامت بذلك، وتشري نتائجها إىل أ

. الدراسات بتلكلي اإلمجايل للبلدان املشمولة يف املائة من الناتج احمل ١,٧و ٠,٠٧التكلفة تتراوح بني 
سجلت نسبة عالية من التكاليف اإلمجالية اليت  الدراساتاملشمولة بمعظم البلدان  نَّوعالوة على ذلك، فإ

وعرضها (من قبيل الوقاية والعالج وإنفاذ القانون)،  املخدِّراتتعزى إىل تدخالت خفض الطلب على 
مقابل اخلسائر يف اإلنتاجية وأي تكاليف أخرى غري مباشرة. ومن املهم أن يوضع يف االعتبار أنه على 

 بصورة راسات االقتصادية تراعي عموما طائفة واسعة من التكاليف، اليت تنشأتلك الد نَّالرغم من أ
ذلك يقتصر عادة على التكاليف اليت ميكن حتديدها  ، فإنَّاملخدِّراتمباشرة وغري مباشرة عن مشكلة 

ياة كميا من الناحية النقدية. وكثريا ما ال ُيجرى القياس الكمي للتكاليف غري امللموسة، مثل فقدان احل
وفساد نوعية احلياة، وعندما تقاس كميا، فعادة ما يكون ذلك باإلشارة إىل قياس غري نقدي، مثل 

تلك الدراسات ميكن أن تكون مفيدة  نَّسنوات العمر املفقودة أو السنوات املُعاشة بإعاقة. ويف حني أ
هناك اعتبارات أخرى  نَّ، فإراتاملخدِّللغاية يف تقييم اخلسائر االقتصادية اليت يتحملها اجملتمع بسبب 

العاملية ووضع تدابري على مستوى  املخدِّراتينبغي أيضا أخذها يف احلسبان عند تقييم تأثري مشكلة 
  السياسات العامة للتصدي هلا.

    
  العاملية املخدِّراتأثر التنمية على مشكلة 

ل تعرُّض املزارعني لالخنراط يف الزراعة واإلنتاج غري املشروعني، وميكن أن تؤدي إىل لِّميكن للتنمية أن تق
. بيد أنه إذا مل ُتراعِ التدابري اإلمنائية أوجه ضعف اجملتمعات إزاء املخدِّراتاخنفاض مستدام يف زراعة 

من شأهنا زيادة الزراعة ، فإهنا قد تؤدي عن غري قصد إىل تفعيل ديناميات املخدِّراتمسائل حمددة تتعلق ب
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