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  متهيد
 

 ٢٠إنه ملن دواعي الفخر أن أسجل أننا حنتفل هذا العام مبرور 
  .تقرير املخدِّرات العامليعامًا على إصدار 

مية  خدِّرات واجلر بامل حدة املعين  قد عكف مكتب األمم املت ل
ملاضــــــيني على إجراء حبوث  قدين ا مدى الع (املكتب) على 
تصـــدَّرت البحوث العاملية يف املجاالت املعقدة املتعلقة بتعاطي 
املخدِّرات وعرضها، مما أسهم يف دعم التعاون الدويل، وتوفري 
أحــدث التقــديرات واملعلومــات عن االجتــاهــات والتحليالت 

  لألخذ خبيارات سياساتية مستنرية.
لتقرير هذا العام بصـــيغة جديدة حيث يتاح يف مخســـة ونطلق ا

كتيِّبات منفصـــلة، تتضـــمن ما يلي: خالصـــة وافية مشـــفوعة 
باالســتنتاجات والتبعات الســياســاتية؛ وملحة عامة عن تعاطي 
املخدِّرات وعرضـــــها على الصـــــعيد العاملي؛ وحتليل أســـــواق 
ـــــطناعية ـــــواق املخدِّرات االص ؛ املخدِّرات النباتية؛ وحتليل أس

وكتيِّب مواضــــيعي بشــــأن الصــــالت بني املخدِّرات واجلرمية 
املنظَّمة والتدفقات املالية غري املشـــروعة والفســـاد واإلرهاب. 
وقد أخذنا هبذه الصــيغة اســتجابًة الحتياجات القراء، وتيســريًا 
ــــي للمكتب، مع احلفاظ يف  ــــور الرئيس ــــتخدام هذا املنش الس

  توقع أن تتوافر فيه.الوقت نفسه على املعايري الصارمة امل
عام  لدويل  ٢٠١٧ويأيت تقرير  يه املجتمع ا يف وقت َتحرَّك ف

على حنو حاسم للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن ُسُبل املضي 
  ُقُدمًا من أجل العمل املشترك.

فالوثيقة اخلتامية اليت اعُتمدت باإلمجاع يف الدورة االســــتثنائية 
املاضـــــي بشـــــأن مشـــــكلة  للجمعية العامة، اليت ُعقدت العام

توصية ملموسة من  ١٠٠املخدِّرات العاملية، تتضمن أكثر من 
أجل تنفيذ ُنُهج متوازنة وشـــاملة ومتكاملة للتصـــدي ملشـــكلة 

  املخدِّرات العاملية ومواجهتها على حنو فعَّال.
وعالوة على ذلك، اعتمدت جلنة املخدِّرات، يف دورهتا الســــتني 

الذي عزَّز االلتزام  ٦٠/١، القرار ٢٠١٧املعقودة يف آذار/مارس 
، وهو ٢٠١٩بتنفيذ الوثيقة اخلتامية، ورســم املســار صــوب عام 

التاريخ املســـــتهدف يف اإلعالن الســـــياســـــي وخطة العمل لعام 
بشـــأن مشـــكلة املخدِّرات العاملية، وعزَّز العمل صـــوب  ٢٠٠٩

  حتقيق األهداف والغايات املتفق عليها يف خطة العمل.
بوضوح أنَّ هناك الكثري  ٢٠١٧رير املخدِّرات العاملي تقويبيِّن 

من العمل الذي يتعيَّن القيام به ملعاجلة األضــــــرار الكثرية اليت 
تسببها املخدِّرات على صعيد الصحة والتنمية والسالم واألمن 

  يف مجيع مناطق العامل.

يقل   ال فعلى الصــــعيد العاملي، ُيقدَّر أنَّ املخدِّرات تســــبب ما
حــالــة وفــاة مبكرة، معظمهــا ميكن جتنبهــا،  ١٩٠ ٠٠٠عن 

  ُيعزى أغلبها إىل تعاطي املؤثرات األفيونية.
وميكن مالحظة اآلثار الرهيبة لتعاطي املخدِّرات على الصـــحة 
أيضــــــًا يف حاالت اإلصــــــابة بفريوس نقص املناعة البشــــــرية 

  والتهاب الكبد والسل املرتبطة بتعاطي املخدِّرات.
القيام بالكثري لضـــمان متكني األشـــخاص، مبن  وال يزال ينبغي

فيهم الســجناء، الذين هم يف أمسِّ احلاجة إىل خدمات الوقاية 
ندة إىل األدلة العلمية، من  ــــــت لة واملس والعالج والرعاية الفعا
ــــــتفادة بُيســــــر من تلك اخلدمات. وكمثال على ذلك،  االس
ُب ل يســـلط تقرير هذا العام الضـــوء على احلاجة إىل تعجيل ســـُ
، Cالوصــــــول إىل العالج من مرض التهاب الكبد من النوع 

صحة متعاطي املخدِّرات  سليب على  وهو مرض يفوق تأثريه ال
  بكثري تأثري فريوس نقص املناعة البشرية/األيدز عليهم.

وقـــد تركَّز االهتمـــام الـــذي ُأبـــدي يف اآلونـــة األخرية على 
النفســــــانية  التهديدات اليت يشــــــكلها امليثامفيتامني واملؤثرات

اجلديدة. ومع ذلك، وكما يبيِّن التقرير، فإنَّ صــنع الكوكايني 
واملؤثرات األفيونية آخذ يف االزدياد. وال تزال هذه املخدِّرات 
تشـــكل شـــواغل خطرية، وال توجد شـــواهد ُتذكر على قرب 

  انتهاء أزمة املؤثرات األفيونية.
صـــالت بســـائر أيضـــًا ال ٢٠١٧تقرير املخدِّرات العاملي ويتناول 

ــاد  أشــكال اجلرمية املنظمة والتدفقات املالية غري املشــروعة والفس
واإلرهاب. وهو يستند إىل أفضل األدلة املتاحة، ويسلط الضوء 
  أساسًا على ضرورة إجراء املزيد من البحوث يف هذه املجاالت.

والفســاد هو العامل التمكيين الرئيســي للجرمية املنظَّمة، حيث 
ــــــلة إمداد  توجد فرصــــــه يف ــــــلس كل مرحلة من مراحل س

املخــدِّرات. ومع ذلــك، ال ُيعرف الكثري عن كيفيــة تفــاعــل 
  خمتلف أنواع الفساد مع أسواق املخدِّرات. 

ــــــتثنائية للجمعية العامة  وُتعِرب الوثيقة اخلتامية للدورة االس
بشـــــأن مشـــــكلة املخدِّرات العاملية وقرارات جملس األمن عن 

ماعات اإلرهابية من االتِّجار باملخدِّرات، القلق إزاء تربُّح اجل
  إىل جانب األشكال األخرى للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية.

ومن الثابت أنَّ هناك إرهابيني ومجاعات مســــــلحة غري تابعة 
فحسب بعض التقديرات،  —للدول تتربَّح من جتارة املخدِّرات 
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يف  يف املائة من زراعة خشــــــخاش األفيون ٨٥يقع ما نســــــبته 
  أفغانستان يف اإلقليم الواقع ضمن نفوذ حركة طالبان.

ملنظَّمــة ابيــد أنَّ األدلــة على الصــــــالت القــائمــة بني اجلرميــة 
عالوة وواإلرهاب ال تزال، يف أفضــل األحوال، غري ُمحكمة. 

بني  على ذلك، فإنَّ هذه الصـــــالت ليســـــت ثابتة. فالعالقات
ية ت ــــــهد تطورًااجلرمية املنظَّمة واجلماعات اإلرهاب  دائمًا، ش

  شأهنا يف ذلك شأن أسواق املخدِّرات ذاهتا.
جلديدة، فإنَّ وكما رأينا فيما يتعلق بسوق املؤثرات النفسانية ا
واد نفسها تعاطي املخدِّرات وعرضها ودروب االتِّجار هبا وامل
  لقلق.تشهد حتوًال وتنوعًا متواصلْين وبسرعة تدعو إىل ا

بكات مصـــــدرًا رئيســـــيًّا لدخل شـــــ وال تزال املخدِّرات متثل
ــــــهد ت غريًا حيث اجلرمية املنظَّمة، ولكن النماذج التجارية تش

اخلفية  يســتغل املجرمون التكنولوجيات اجلديدة، مثل الشــبكة
رات غري )) مبا يغري طابع جتارة املخدdarknetِّ("دارك ِنت" (

ية حبيث تزد اد أمهية املشــــــروعة وأنواع اجلهات الفاعلة املعن
. وتشري شبكات األفقية األكثر مرونة واملجموعات الصغريةال

اك قطاعات الُسُبل اجلديدة لتسليم املخدِّرات إىل ضرورة إشر
  املخدِّرات.أخرى مثل اخلدمات الربيدية يف مكافحة االتِّجار ب
تحرك إزاء ومن الواضــح أنَّ على البلدان أن تكون قادرة على ال

كل وعلى من التهديدات واملشــاطائفة واســعة ومســتمرة التغيُّر 
دابري تالتصــدي هلا. ويشــارك املكتب مشــاركة كاملة يف تعزيز 
ائنا يف التصــدي ذات الصــلة، إذ يعمل بالتعاون الوثيق مع شــرك

ـــيًا مع االتفاقيات الدولية مل راقبة املخدِّرات األمم املتحدة، ومتاش
، ٢٠٣٠وصكوك حقوق اإلنسان وخطة التنمية املستدامة لعام 

  وهي يف حد ذاهتا صكوك متكاملة ومتعاضدة.
وكما أوضــــحت الدورة االســــتثنائية للجمعية العامة والدورة 
األخرية للجنة املخدِّرات، فإنَّ املجتمع الدويل جمهَّز للتصــــدي 

  بسرعة وحزم للتحديات العاملية املتعلقة باملخدِّرات.
ــــــبيل املثال، جدولت جلنة املخدِّرات يف آذار/مارس  فعلى س

صعِّب  سليفتني ونظريًا واحدًا ملخدِّر الفينتانيل املجدَول. وسُت
هــذه اخلطوُة املهمــُة على املجرمني الصــــــنع غري املشــــــروع 
للفينتــانيــل ونظــائره، وآمــل أن تســـــــاعــد على كبح الزيــادة 
املأســــاوية يف تعاطي جرعات مفرطة من املؤثرات األفيونية يف 

  السنوات األخرية.
ــ اك حــاجــة ملحَّــة إىل بنــاء القــدرات ومع ذلــك، ال تزال هن

وتقدمي املســاعدة التقنية، وال يزال مســتوى التمويل أقل بكثري 
سة إىل موارد  سي. وهناك حاجة ما سيا ستوى االلتزام ال من م
إضــافية ملســاعدة مجيع الدول األعضــاء على تنفيذ التوصــيات 
ة الواردة يف الوثيقة اخلتامية للدورة االســــــتثنائية للجمعية العام
  وحتقيق الغايات ذات الصلة يف إطار أهداف التنمية املستدامة.

رات تربز أمهية وإنَّ التحديات العديدة املســـتجدة املتعلقة باملخدِّ
ة على أسس أْي الوقاية من تعاطي املخدِّرات القائم —الوقاية 

ــــــاس مراعاة احلقوق  وكذلك الوقاية من — علمية وعلى أس
يًااجلرمية والفســـــــاد واإلرهاب  مع  والتطرف العنيف، متاشــــــ

  ة وقواعدها.االلتزامات مبوجب االتفاقيات ومعايري األمم املتحد
وأخريًا، أطلب من مجيع احلكومات أن تســـــاعدنا على حتســـــني 
قاعدة األدلة الالزمة هلذه التقارير. فمن الواضـــح أنَّ هناك جماالت 

رات ترتبط مبعلومات استخباراتية حساسة مثل الصالت بني املخدِّ
واإلرهاب والتمرد، مما يســــتتبع شــــواغل مشــــروعة إزاء تقويض 
ُبل مجعها والعمليات املرتبطة بذلك.  ـــُ مصـــادر تلك املعلومات وس
ولكن إذا أردنا التصــــــدي بفعالية للتحديات املتعلقة باملخدِّرات، 
فإننا حباجة إىل تعزيز التعاون الدويل وتبادل املعلومات إىل أقصـــــى 

سد الثغرات وكفالة اختاذ إجراءات مشتركة  مدى ممكن من أجل
  حمددة األهداف وفعالة يف الوقت املناسب.

  

  
  يوري فيدوتوف
  املدير التنفيذي
  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية
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  شكر وتقدير
هذا فرع األحباث وحتليل االجتاهات يف شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة التابعة  ٢٠١٧تقرير املخدِّرات العاملي  عدَّأ

لوك لومايو، مدير الشعبة، وأجنيال مي، رئيسة فرع األحباث -املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، حتت إشراف جان ملكتب األمم
  وحتليل االجتاهات.

  
  التنسيق العام ومراجعة احملتوى

  كلويه كاربنتييه
  أجنيال مي

  
  التحليل والصياغة

  كامران نياز
  توماس بيتشمان

  
  إدارة البيانات وإعداد التقديرات

  إنريكو بيسونيو
  أندريا أوتريوفا

  أوميدجون رامهونبريدييف

  الدينعلي سعد 
    أنطوان فيال
  التحرير

  جوناثان غيبونز
  

 التصميم واإلعداد الشكلي

 أنيا كورينبليك

 سوزان كونن

 ككوتنيكريستينا 
 

 التنسيق

  فرانشيسكا ماسانيللو

  
 دعم البيانات

 ديانا كامرييين

 رافائيال كونكوين

 ساريكا ديوان
  

 الدعم اإلداري

  أنيا هيلد
  يوليا الزار

 

    
   املراجعة والتعليقات

ــــتند ــــامهات القيِّمة من الزمالء يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  ٢٠١٧تقرير املخدِّرات العاملي  اس إىل اخلربات واملس
واجلرمية يف فرع الوقاية من املخدِّرات والشــؤون الصــحية التابع لشــعبة العمليات؛ والفرع املعين بالفســاد واجلرائم االقتصــادية، 

ع، وفرع منع اإلرهاب بشــــعبة شــــؤون املعاهدات؛ وفرع األحباث وحتليل والفرع املعين باجلرمية املنظمة واالتِّجار غري املشــــرو
    االجتاهات التابع لشعبة حتليل السياسات والشؤون العامة.

لتقرير ويعرب فرع األحباث وحتليل االجتاهات عن امتنانه للمســامهات القيمة واملشــورة اليت قدمتها اللجنة االســتشــارية العلمية 
  وأعضاء هذه اللجنة هم:، املخدِّرات العاملي

 كولكنـز جوناثان
 بول غريفيث
 زـماريا هاين

 فيكناسنغام كازيناتر
 ليتيسيا باويل

 باري تشارلز
 بيتر رويتر

 فرانسيسكو تومي
  أليسون ريتر

  دو رويفري بريس
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  تفسريية مالحظات
            

ال تنطوي احلــدود واألمســاء املبيَّنــة يف اخلرائط والتســــــميــات 
املســـتخدمة فيها على أيِّ إقرار أو قبول رمسي من جانب األمم 
املتحــدة. وميثِّــل اخلط املنقَّط تقريبيًّــا خط املراقبــة يف جــامو 
وكشمري الذي اتفقت عليه باكستان واهلند. ومل يتفق الطرفان 

و وكشـــمري. أمَّا احلدود املتنازع بعد على الوضـــع النهائي جلام
عليها (الصني/اهلند) فهي ممثلة بتظليل تعارضي بسبب الصعوبة 

  يف إظهار القدر الكايف من التفاصيل. 
، تقرير املخدِّرات العامليوال تنطوي التســميات املســتخدمة يف 

وال طريقة عرض مادته، على اإلعراب عن أيِّ رأي كان من 
ألمم املتحدة بشـــــأن املركز القانوين أليِّ جانب األمانة العامة ل

ـــــلطات القائمة فيها، أو  بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للس
  بشأن حتديد حدودها أو ختومها.

وُيشار إىل البلدان واملناطق باألمساء اليت كانت مستخدمة رمسيًّا 
  يف وقت مجع البيانات ذات الصلة.
شأن كوسوفو يف ومن املفهوم أنَّ مجيع اإلشارات الو تقرير اردة ب

  ).١٩٩٩( ١٢٤٤متسقة مع قرار جملس األمن املخدِّرات العاملي 
ونظرًا لوجود بعض الغموض العلمي والقانوين بشأن التمييز بني 
ناول املخدِّرات" و"إســـــــاءة اســــــتعمال املخدِّرات"  عاطي/ت "ت

ـــــتخدم يف  ـــــتعمال العقاقري"، ُتس ـــــاءة اس تقرير املخدِّرات و"إس
، حسب السياق، املصطلحات التالية: "تعاطي املخدِّرات" العاملي

و"استهالك املخدِّرات" و"استعمال املخدِّرات".

 تقرير املخدِّرات العامليويشــــري اســــتعمال كلمة "خمدِّرات" يف 
إىل املواد اخلاضـــعة للمراقبة مبوجب االتفاقيات الدولية ملكافحة 

 املخدِّرات.

إىل  تقرير املخدِّرات العاملية يف وتستند مجيع التحليالت الوارد
البيانات الرمسية اليت تقدِّمها الدول األعضـــــاء إىل مكتب األمم 
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية من خالل االســــتبيان اخلاص 

  بالتقارير السنوية، ما مل حيدَّد خالف ذلك.
مقتبســة  التقريروالبيانات املتعلقة بالســكان املســتخدمة يف هذا 

من منشــــور شــــعبة الســــكان يف إدارة الشــــؤون االقتصــــادية 
 World Populationواالجتمـــاعيـــة يف األمم املتحـــدة بعنوان "

Prospects: The 2015 Revision."  
واإلشــــــارات إىل الدوالرات ُيقصــــــد هبا دوالرات الواليات 

  املتحدة، ما مل ُيذكر خالف ذلك.
ألطنان املترية، ما مل ُيذَكر واإلشـــارات إىل األطنان ُيقصـــد هبا ا

إىل ُمعامل االرتباط، وُيستخدم  Rخالف ذلك. ويشري احلرف 
كمقياس لشدة عالقة إحصائية بني اثنني أو أكثر من املتغريات، 

-  إىل ٠يف حالة العالقة املوجبة أو من  ١إىل  ٠ويتراوح من 
 يف حالة العالقة السالبة. ١



8 

  



 

9 

  النتائج الرئيسية
 

  إنتاج األفيون يف ازدياد
الُثلث  مبقدار، زاد اإلنتاج العاملي من األفيون ٢٠١٦يف عام 

زيادة يف حجم وجود وعلى الرغم من مقارنًة بالعام السابق. 
الزيادة الرئيسية فإن ، أيضًا خبشخاش األفيوناملساحة املزروعة 
خشخاش غلة ن ناجتة أساسًا عن حتسُّ كانت يف إنتاج األفيون 

جمموع يف أفغانستان مقارنًة بالعام السابق. بيد أن األفيون 
كان ال يزال طنًّا،  ٦ ٣٨٠اإلنتاج العاملي من األفيون، البالغ 

، ٢٠١٤يف عام  اليت بلغهاته يف املائة من ذرو ٢٠بنحو أقل 
  وكان قريبًا من املتوسط املبلَّغ عنه يف السنوات اخلمس املاضية.

وقد ظلت مضبوطات األفيون واهلريوين على السواء مستقرة 
إىل حدٍّ بعيد على الصعيد العاملي يف السنوات األخرية، مما يشري 
إىل سالسة اإلمدادات باهلريوين، بغضِّ النظر عن التغريات 

إنتاج األفيون. وشهدت كمية اهلريوين املضبوطة يف السنوية يف 
. وتوازى ذلك مع ٢٠١٥أمريكا الشمالية زيادة حادة يف عام 

بسبب اهلريوين يف  تقارير عن تزايد تعاطي اهلريوين والوفيات
  تلك املنطقة دون اإلقليمية.

  أمهية فرع القوقاز من درب البلقانتزايد 
التقلب املستمر. فمع التغريات تشهد تدفقات املخدِّرات حالة من 

النامجة عن العوملة وانتشار تكنولوجيات االتصال اجلديدة، أصبحت 
تدفقات املخدِّرات تتسم، أكثر من أي وقت مضى، بتغريات 

  سريعة يف دروب االّتجار وأساليب العمل وطرائق اإلخفاء.
 يف املائة من املضبوطات العاملية من اهلريوين ٤٠وقد ُسجِّل حنو 

يف بلدان تقع على ما ُيسمى "درب  ٢٠١٥واملورفني يف عام 
البلقان" حبيث يبدو أن الدرب ال يزال ميثِّل الدرب العاملي 

لتهريب األفيونيات. ويف حني تراجع إمجايل الكميات  الرئيسي
، يبدو أن فرعًا ٢٠١٥املضبوطة على درب البلقان يف عام 
يزداد أمهية يف السنوات بديًال للدرب، عرب بلدان القوقاز، أخذ 

ويتفادى ذلك الدرب تركيا حيث قد تكون الزيادة األخرية. 
األخرية يف تدفقات الالجئني باجتاه بلدان يف االحتاد األورويب 

  إىل البحث عن خيارات أخرى املهربني اضطرت
  توسُّع نطاق سوق الكوكايني

تشري البيانات املتعلقة بإنتاج املخدِّرات واالتِّجار هبا وتعاطيها 
إىل حدوث توسُّع شامل يف سوق الكوكايني يف مجيع أحناء 

العامل. فبعد اخنفاض دام ملدة طويلة، زادت املساحة املزروعة 
-٢٠١٣يف املائة خالل الفترة  ٣٠بشجرية الكوكا بنسبة 

ادة املساحة املزروعة يف ، وهو ما يعزى أساسًا إىل زي٢٠١٥
كولومبيا. وبلغ اإلمجايل العاملي لصنع هيدروكلوريد 

، مبا ميثل زيادة ٢٠١٥طنًّا يف عام  ١ ١٢٥الكوكايني النقي 
  .٢٠١٣عام ب مقارنًةيف املائة  ٢٥إمجالية قدرها 

ويبدو أن تعاطي الكوكايني يف تزايد يف أكرب سوقْين، ومها 
يشري معدل انتشار تعاطي أمريكا الشمالية وأوروبا. و

الكوكايني بني عامة السكان واالختبارات اليت ُأجريت على 
القوة العاملة إىل تزايد تعاطي الكوكايني يف الواليات املتحدة. 
ويف أوروبا، ُأبلغ عن بوادر زيادات يف استهالك الكوكايني، 

  .الصحي استنادًا إىل حتليل مياه الصرف
 الكوكايني هي أيضًا زيادة بوطة منوتشهد الكميات املض

على الصعيد العاملي،  ٢٠١٥طنًّا يف عام  ٨٦٤حيث بلغت 
  وهو مستوى قياسي.

  شرقًا الكوكايني هتريب نطاق توسُّع
يف عدة  استهالك الكوكاينيهناك دالئل تشري إىل تواصل منو 

مثَّل وَت. رغم أنه ال يزال يف املجمل ضئيًال نسبيًّا، بلدان يف آسيا
 ٩٠٠األدلة املمكنة على ذلك يف ضبطية كبرية جدًا (أحد 

، ٢٠١٦كيلوغرام) من الكوكايني يف سري النكا يف عام 
، ٢٠١٧كيلوغرام يف جيبويت يف عام  ٥٠٠وأخرى مقدارها 

  رمبا كانت يف طريقها إىل آسيا.
كميات الكوكايني املعتَرضة  ٢٠١٥وعمومًا، زادت يف عام 
املائة مقارنًة بالسنة السابقة،  يف ٤٠يف آسيا بنسبة أكثر من 

  اإلقليمية. حيث ُأبلغ عن زيادات يف مجيع املناطق دون
  فّعالية إنفاذ القانون تزايد

د يبدو أن إنفاذ القوانني بدأ يصبح فعاالً على حنو متزايد مبا جيسِّ 
التحسن يف التعاون الدويل. والدليل على ذلك هو أن املعدل 

نسب تتراوح ما بني إىل العاملي املقدَّر العتراض الكوكايني زاد 
، وهو مستوى قياسي. كما ٢٠١٥يف املائة يف عام  ٥٥و ٤٥

 ٩ارتفع املعدل العاملي املقدَّر العتراض األفيونيات من ما بني 
 ٢٣إىل ما بني  ١٩٩٧-١٩٨٠يف املائة خالل الفترة  ١٣و
  .٢٠١٥-٢٠٠٩يف املائة خالل الفترة  ٣٢و
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  بني شبائه القنَّب النباتية واالصطناعية التحول
ثرية املستشبائه القنَّب االصطناعية ُأبلغ ألول مرة عن 

كمؤثرات نفسانية جديدة.  ٢٠٠٤يف عام  للمستقبالت
املواد ة من جمموعة متنوععبارة عن االصطناعية وشبائه القنَّب 

بينول هيدروكاناالتتراختتلف عن ذات التأثريات النفسانية 
  لطبيعي).(املكون الرئيسي ذو التأثري النفساين يف القّنب ا
رات املؤث طيفورغم غلبة شبائه القنَّب االصطناعية على 
م يفضلون القنَّب النفسانية اجلديدة، فقد أفاد متعاطو القنَّب بأهن

صطناعية الطبيعي. فهم يتصورون أن تعاطي شبائه القنَّب اال
 القنَّب الطبيعي.يرتبط مبزيد من اآلثار السلبية الشاملة مقارنًة ب

نتيجة التسمم وبالفعل، هناك اعتراف متزايد باألضرار املرتبطة ب
رار اطي شبائه القنَّب االصطناعية. وتشمل تلك األضتعل

 وصعوباتتسارع نبضات القلب والذهان واهلياج والقلق 
ار غري النوبات. بيد أنه ال ميكن اجلزم بأن اآلثالتنفس و
صطناعية سوف أو غري املرغوب فيها لشبائه القنَّب االاملحمودة 
  اإلقبال عليها أو تعاطيها.حتدُّ من 
معظم الواليات القضائية يف الواليات املتحدة اآلن  تسمح

بينما تسمح تسع  طبية، ألغراض باحلصول على القنَّب
  من أجل تعاطيه ألغراض تروحييةواليات بزراعة القنَّب 

 عام مسحت أحدث مبادرات الناخبني يف الواليات املتحدة، يف
واليات ربع القنَّب لألغراض التروحيية يف أ تعاطي، بإباحة ٢٠١٦

ية يف مثاين إضافية. وُيسمح اآلن بتعاطي القنَّب لألغراض التروحي
تراخيص يف واليات ومقاطعة كولومبيا. ومما له أمهية أكرب أن ال

منح اآلن ُتتلك الواليات القضائية، باستثناء مقاطعة كولومبيا، 
جل أمن للشركات الرحبية إلنتاج وبيع جمموعة من املنتجات 

  ب يف األغراض الطبية وغري الطبية.استعمال القنَّ 
ويف الواليات القضائية اليت ُيسمح فيها اآلن بتعاطي القنَّب 
لألغراض التروحيية، زاد تعاطي القنَّب بني السكان البالغني، 
وهو ال يزال أعلى من املتوسط الوطين. بيد أن هذا االجتاه سبق 

التشريعات يف تلك الواليات القضائية. ومن الصعب يف  ريتغال
حيث قياسًا كميًّا قياس أثر التشريعات اجلديدة املتعلقة بالقنَّب 

يبدو أن مزجيًا من العناصر كان قد بدأ بالفعل يف عملية تغيري 
سوق تعاطي القنَّب يف تلك الواليات القضائية عندما ُوضعت 

  تدابري اإلباحة موضع التنفيذ.
بدأت الزيادة الكبرية يف تعاطي القنَّب يف تلك الواليات وقد 

، بالتوازي مع تدابري تسمح باستعمال ٢٠٠٨القضائية يف عام 
القنَّب يف األغراض الطبية (وإن مل ختضع منتجات القنَّب 
املصروفة لضوابط تطوير املنتجات الصيدالنية)، وتراُجع 

القنَّب،  تصورات املخاطر املؤدية إىل الضرر من تعاطي
واستمرار اجلدل حول إباحة تعاطي القنَّب لألغراض الطبية 
والتروحيية. ومنذ إقرار تدابري اإلباحة، َتواصل االجتاه املتزايد يف 

  تعاطي القنَّب يف تلك الواليات القضائية.
كانت  لكن يف حني أن الزيادات يف تلك الواليات القضائية

ذلك بُيسمح فيها ال  أكثر وضوحًا منها يف الواليات اليت
. ويبدو أن التعاطي، فقد زاد تعاطي القنَّب على الصعيد الوطين

فيها تعاطي  حيباالتطورات املالَحظة يف الواليات القضائية اليت 
لقنَّب) قد االقنَّب (مبا يف ذلك إدراك خماطر الضرر من تعاطي 

ملتعاطني اأثَّرت يف سوق القنب والتصورات بشأن القنَّب لدى 
لقنَّب على الصعيد الوطين. ولوحظ أن الزيادات يف تعاطي ا
اسب على نطاق الواليات املتحدة ترتبط على حنو غري متن

تدنية ممن بالبالغني ذوي املكانة االجتماعية واالقتصادية امل
  يتعاطون القنَّب بانتظام وبكميات كبرية.

  تنظيم القنَّب يف أوروغواي
، أقرَّت حكومة أوروغواي تشريعًا ينظم زراعة ٢٠١٣يف عام 

وتعاطيه لألغراض التروحيية. ومنذ ذلك  وصرفهالقنَّب وإنتاجه 
احلني، أصدرت احلكومة املزيد من املراسيم واألوامر بشأن تنفيذ 
عناصر حمددة من اللوائح املنظِّمة للقنَّب. وهي تشمل تنظيم 

لألغراض وصرفه ة، وتسويق القنَّب القنَّب لألغراض الطبي تعاطي
التروحيية عن طريق قنوات منها الصيدليات، وتسجيل متعاطي 
القنَّب لألغراض التروحيية. بيد أن أثر األحكام املنظِّمة لتعاطي 
القنَّب لألغراض التروحيية يف أوروغواي لن يتضح إال بعد 

  تنفيذها بالكامل، وسوف يتطلب رصدًا وثيقًا مبرور الوقت.
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  مقدمة
  

يشكل هذا الكتيِّب، رغم تقدميه كمنشور قائم بذاته، الفصل 
. وهو يقدم حتليًال ٢٠١٧تقرير املخدِّرات العاملي الثالث من 

الكوكايني  -للسوق فيما خيص املخدِّرات النباتية الثالثة 
ويدرس  -واألفيونيات (األفيون واملورفني واهلريوين) والقنَّب 

التقديرات واالجتاهات احلالية يف زراعتها وإنتاجها. كما 
 والتقديراتيدرس القسم اخلاص باألسواق التطورات األخرية 

فيما يتعلق بالضبطيات املنفَّذة على امتداد دروب االّتجار 
قصد، وكذلك التطورات املهمة يف الرئيسية ويف بلدان امل

  املخدِّرات النباتية يف مجيع املناطق.استهالك 

مث ينتقل هذا الكتيِّب لدراسة التطورات الرئيسية يف الواليات 
القضائية يف الواليات املتحدة اليت لديها تدابري تسمح بزراعة 

بالتعاطي  املتعلقةالقنَّب للتعاطي التروحيي، وكذلك املسائل 
للقنَّب على نطاق البلد. وُيقدَّم حتليل لألمناط واالجتاهات  الطيب

يف تعاطي القنَّب، سواء يف أوساط البالغني والشباب يف تلك 
يف الواليات املتحدة ككل. وأخريًا، يقدم  وأ القضائيةالواليات 

الكتيِّب معلومات حمدَّثة عن تنفيذ التشريعات اليت تنظم 
  أوروغواي. التعاطي التروحيي للقنَّب يف

    

  
  

١٨٣ 
 مليونًا

 القنَّب

 ٢٠١٥عدد املتعاطني يف العام املاضي يف عام 

٣٥ 
 مليونًا

املؤثرات األفيونية

١٨
 مليونًا

األفيونيات

١٧ 
 مليونًا

 الكوكايني

 ٢٠١٥-٢٠١٠املخدِّرات، عدد البلدان املبلِّغة عن مضبوطات 

القنَّب  األفيونيات الكوكايني

١٤٣ ١٥٣ ١٦٤
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  سوق األفيونيات -ألف

    
  

  
. وتتسم املضبوطات ٢٠١٥وتشري البيانات اخلاصة باملضبوطات واألعداد إىل عام . ٢٠١٦الصنع إىل عام /ملحوظات: تشري البيانات اخلاصة باإلنتاج

بشأن زراعة خشخاش األفيون وإبادته، وإنتاج األفيون، وصنع اهلريوين، من املواد املختلفة بتباينها من حيث درجة النقاء. وميكن االطالع على التقديرات 
  .٢وانتشار املؤثرات األفيونية وتعاطي األفيونيات يف امللحق اخلاص بالكتيِّب 

  
  يف املائة  ٣٠تزايد اإلنتاج العاملي من األفيونيات بنحو 

  ٢٠١٦يف عام 
بلدًا على نطاق  ٥٠ُينَتج األفيون على حنو غري مشروع يف حنو 

العامل، حيث تقع مناطق اإلنتاج الرئيسية يف ثالث مناطق دون 
البلدان الواقعة يف جنوب غرب آسيا (أفغانستان  وَتُمدُّإقليمية. 
والبلدان الواقعة يف أوروبا البلدان املجاورة أسواق أساسًا) 

سط/جنوب غرب آسيا وأفريقيا والشرقني األدىن واألو
نسب صغرية إىل شرق وجنوب شرق ، مع اجتاه وجنوب آسيا

الواقعة يف  البلدانآسيا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسا. وَتُمدُّ 
جنوب شرق آسيا (ميامنار أساسًا وكذلك، وإن بدرجة أقل، 
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية) األسواق يف شرق وجنوب 
شرق آسيا وأوقيانوسيا. وَتُمدُّ البلدان الواقعة يف أمريكا الالتينية 

املكسيك وكولومبيا وغواتيماال) أساسًا الواليات (يف الغالب 

  كية واألسواق األكثر حمدودية يف أمريكا اجلنوبية.املتحدة األمري
، زادت املساحة العاملية املزروعة خبشخاش ٢٠١٦ويف عام 

يف املائة عن مستوى العام السابق، حيث بلغت  ٨األفيون بنسبة 
ساسًا زيادًة مبلَّغًا عنها يف زراعة أهكتار، مبا جيسد  ٣٠٤ ٨٠٠

يف املائة).  ١٠نة (خشخاش األفيون يف أفغانستان يف تلك الس
خبشخاش األفيون ، اليت تبلغ املساحة املزروعة أفغانستانومتثل 
، حنو ثلثي املساحة العاملية التقديرية هكتار ٢٠١ ٠٠٠لديها 

  .٢٠١٦املزروعة خبشخاش األفيون على حنو غري مشروع يف عام 
يف وال توجد تقديرات للمساحة املزروعة خبشخاش األفيون 

 ٢٠١٥، بيد أن املساحة التقديرية يف عام ٢٠١٦ميامنار يف عام 
هكتار، مبا جيعل ميامنار ثاين أكرب بلد منتج  ٥٥ ٠٠٠كانت 

يف املائة من إمجايل  ٢٠خلشخاش األفيون يف تلك السنة (
ومع ). ٢٠١٥املساحة املزروعة خبشخاش األفيون يف عام 

العامليةالزراعة
 التغري من السنة السابقة

×٠٠٠٤٢٧ 

٢٠١٦

٨٪

اإلنتاج العاملي
التغري من السنة السابقة

٢٠١٦

طنا ٢ ٠٨٠  
مستهلكة يف 
 شكل أفيون

٣٤٪

طنًّا من  ٦ ٣٨٠
 األفيون

طنًّا من٤٤٨
٤ ٣٠٠اهلريوين املنتج  اهلريوينمعاجل إىل  طن

 املضبوطات العاملية
 التغري من السنة السابقة

٢٠١٥

١١٪  
 األفيون

-٥٪  
 اهلريوين

-٥٤٪  
 املورفني

 املورفني اهلريوين األفيون

٥٨٧
 طنًّا

٨٠ 
 ٩،٦ طنًّا

 أطنان

 عدد املتعاطني يف العامل

 مليونًا ٣٥

٢٠١٥

 مليونًا ١٧,٧
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 باملخدرات ذلك، فقد أجرى مكتب األمم املتحدة املعين
 ٢٠١٦واجلرمية دراسة استقصائية اجتماعية اقتصادية يف عام 

يف  ٩٠اليت مثلت يف السنوات األخرية حنو  )١(يف والية شان،
نتاجها إإمجايل من من إمجايل زراعة ميامنار من اخلشخاش و املائة

وكشفت الدراسة االستقصائية أن نسبة القرى من األفيون. 
يف املائة من مجيع  ٣١ون تراجعت من املنتجة خلشخاش األفي

يف املائة يف عام  ٢٢إىل  ٢٠١٥القرى يف والية شان يف عام 

بيد أن هذا االجتاه يف املائة.  ٣٠ميثل تراجعًا بنحو  ، ما٢٠١٦
توسط املساحة املزروعة خبشخاش معوضته زيادة يف حجم 

هكتار لكل أسرة معيشية  ٠,٦هكتار إىل  ٠,٤األفيون، من 
زراعة، مبا يوحي بأن زراعة خشخاش األفيون التوجد حيث 

تتركز على حنو متزايد يف والية شان. ويف الوقت نفسه، شهد 
يف املائة يف سعر األفيون، وهو ما  ٥زيادة بواقع  ٢٠١٦عام 

  قد يشري إىل تراجع يف اإلنتاج (أو زيادة على الطلب).
    

  ١الشكل 
  (أ)٢٠١٦-١٩٩٨خشخاش األفيون وإنتاج األفيون، زراعة 

  
ستبيان املصادر: حسابات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية استنادًا إىل استقصاءات رصد املحاصيل غري املشروعة والردود على اال

  اخلاص بالتقارير السنوية.
  .٢٠١٦بيانات مبدئية فقط متاحة عن عام  (أ)

 ٢٦ ١٠٠( ٢٠١٥و ٢٠١٤واستنادًا إىل تقديرات عامْي 
هكتار)، ُحددت ثالث أكرب مساحة مزروعة خبشخاش األفيون 

. املكسيكعلى نطاق العامل باعتبارها تلك املوجودة يف 
يكن هناك تقدير للمساحة املزروعة خبشخاش األفيون يف  ومل

، وإن كان ٢٠١٦مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف عام 
  هكتار. ٥ ٧٠٠يبلغ  ٢٠١٥تقدير عام 

األفيون  إنتاجواستنادًا إىل بيانات الزراعة والغلة املتاحة، زاد 
                                                           

)١(  UNODC and Myanmar, Central Committee for Drug Abuse 

Control, Evidence for Enhancing Resilience to Opium Poppy 

Cultivation in Shat State, Myanmar: Implications for Alternative 

Development, Peace, and Stability (Bangkok, 2017).  

 يف املائة عن مستوى العام السابق، وذلك ٣٠العاملي بأكثر من 
د هذه الزيادة . وجتسِّ ٢٠١٦يف عام  )٢(طنًّا ٦ ٣٨٠إىل حنو 

أساسًا املستوى املتصاعد إلنتاج األفيون املبلَّغ عنه يف أفغانستان 
يف املائة عن مستوى العام السابق)، نتيجة  ٤٣(زيادة بنسبة 

أساسًا للتعايف اجلزئي يف الغلة الشديدة التدين يف أقاليمها 
  سجَّل يف العام السابق.اجلنوبية والغربية امل

، وقدرها ٢٠١٦ومن أصل كمية األفيون املنتجة عامليًّا يف عام 

املعلومات  مبدئية حيث إن ٢٠١٦ال تزال البيانات اخلاصة بعام   )٢(
ء أفغانستان، لرئيسية، باستثنااملستَمدة من البلدان املنِتجة ا

دير الزراعة مقاتزال ناقصة. وقد ُحسبت املجاميع بافتراض أن  ال
  واإلنتاج تلك بقيت بال تغري عن العام السابق.

إمجايل املساحة املزروعة
اإلنتاج يف البلدان األخرى
اإلنتاج يف املكسيك
اإلنتاج يف أفغانستان

يامنار وبلدان أخرىومواملكسيكاإلنتاج يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
(أ)٢٠١٦يف عام 

الدميقراطية الشعبيةاإلنتاج يف مجهورية الو 
اإلنتاج يف ميامنار

ت)
تارا
هلك
 (با
اعة
لزر
ا

 

ان)
ألطن

 (با
تاج
اإلن
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طن بقيت غري معاَلجة من  ٢ ١٠٠طنًّا، ُيقدَّر أن حنو  ٦ ٣٨٠
أجل استهالكها يف شكل أفيون، بينما عوجل اجلزء الباقي إىل 

املصنَّع طنًّا من اهلريوين  ٤٤٨اهلريوين، مبا أفضى إىل ما ُيقدَّر بـ
  .على الصعيد العاملي (معبَّر عنه بالنقاء التصديري)

  ةتراجع املضبوطات من األفيونيات يف السنوات األخري
خذت أبعد اجتاه تصاعدي طويل األمد منذ بداية األلفية، 
ًا عنها الكميات العاملية املضبوطة من األفيونيات، معبَّر

 ذلكعزى وُي. ٢٠١١ِدالت اهلريوين، يف التراجع منذ عام امبع
وة اليت فني من الذررواجع حصرًا إىل تراجع مضبوطات املالتر

، عندما ُضبطت كميات كبرية من ٢٠١١بلغتها يف عام 
ات من وخبالف ذلك، بقيت املضبوطاملورفني يف أفغانستان. 

على  األفيون واهلريوين على السواء مستقرة إىل حد بعيد
وى ع مست، مبا يتماشى مالصعيد العاملي يف السنوات األخرية

  متقلب، ولكنه مستقر عمومًا إلنتاج األفيون.
    

  ٢الشكل 
يد على الصع األفيونيات اعتراض يف معدل االجتاهات
  ٢٠١٥-١٩٨٠، العاملي

  
املصادر: حسابات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

الدراسات االستقصائية لرصد املحاصيل غري املشروعة، املستندة إىل 
  والردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.

القسم اخلاص احلساب، انظر  طرائقملحوظة: لالطالع على تفاصيل 
 .باملنهجية يف النسخة اإللكترونية من هذا التقرير

أكرب مضبوطات من األفيونيات يف الشرقني األدىن 
  واألوسط/جنوب غرب آسيا أساسًا

واصلت البلدان يف الشرقني األدىن واألوسط وجنوب غرب 
آسيا اإلبالغ عن أكرب مضبوطات من األفيونيات يف عام 

، مبا جيسد التركز الكبري إلنتاج األفيون يف أفغانستان، ٢٠١٥
يف املائة من مضبوطات األفيون،  ٩٧حبيث مثلت ما نسبته 

يف املائة من  ٤٧مضبوطات املورفني، ويف املائة من  ٩٤و
خذ مجيع أمضبوطات اهلريوين العاملية يف ذلك العام. ولدى 

مضبوطات األفيونيات، املعبَّر عنها مبعاِدالت اهلريوين، يف 
ضبطت حنو نصف اإلسالمية  فإن مجهورية إيراناالعتبار، 

، وتلتها ٢٠١٥اإلمجايل العاملي يف عام من يف املائة)  ٤٩(
يف  ٦يف املائة)، وأفغانستان وتركيا والصني ( ١٦تان (باكس

  يف املائة). ٥املائة)، والواليات املتحدة (
يف  ٧٠مثلت آسيا وفيما خيص مضبوطات اهلريوين واملورفني، 
، يف حني ٢٠١٥املائة من إمجايل الكمية املضبوطة يف عام 

، مبا يف املائة ١٠والقارة األمريكية  ،يف املائة ١٨مثلت أوروبا 
جيسد تركز إنتاج األفيون يف آسيا وأمريكا الالتينية، وكذلك 

  تركز أسواق األفيونيات يف آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
    

تراجع مضبوطات اهلريوين واملورفني يف أوروبا يف عام 
  استمرار تزايدها يف القارة األمريكية مع، ٢٠١٥
كميات اهلريوين واملورفني  تراجع ٢٠١٥يف عام  توقف

، ٢٠١١املضبوطة يف آسيا منذ الذروة اليت سجلتها يف عام 
  .املعتَرضة الكميات استقرتحيث 
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  ٣الشكل 
  ٢٠١٥من األفيونيات، مضبوطات البلدان اليت أبلغت عن أكرب 

  
      واجلرمية، الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 

  ٤الشكل 
  ٢٠١٦-١٩٨٨اإلنتاج العاملي من األفيون وكميات املؤثرات األفيونية املضبوطة، 

  
  املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.

  عنها مبعاِدالت اهلريوين.فيون إىل مضبوطات معبَّر لتحويل مضبوطات األ ١:١٠ملحوظة: اسُتعملت نسبة 
ومن ناحية أخرى، يف أوروبا، تراجعت كميات اهلريوين 
واملورفني املضبوطة، اليت كانت يف تزايد خالل الفترة 

، وخصوصًا يف أوروبا ٢٠١٥، يف عام ٢٠١٤-٢٠١١
  يف املائة). ٥٦-الغربية والوسطى (

هلريوين واملورفني املضبوطة ويف املقابل، استمر تزايد كميات ا
يف القارة األمريكية، وخصوصًا يف أمريكا  ٢٠١٥يف عام 

  يف املائة عن العام السابق). ٢١الشمالية (+
املضبوطات من املؤثرات األفيونية الصيدالنية تبلغ ثاين 

  أعلى مستوى مبلَّغ عنه على اإلطالق
يونية شهدت الكميات اليت ُأبلغ عن ضبطها من املؤثرات األف

، املرتبطة أساسًا باملضبوطات الكبرية جدًّا من الصيدالنية
وباملضبوطات األصغر نسبيًّا من الترامادول الكوديني 

املورفني األفيون  اهلريوين
 اإلسالمية)-(مجهوريةإيران 

 باكستان
 أفغانستان

 فرنسا
 الصني

 الواليات املتحدة
 كولومبيا

 اهلند
 املكسيك

 طاجيكستان
 ميامنار

 أوزبكستان

-إيران (مجهورية
 اإلسالمية) 
 باكستان
 الصني

 الواليات املتحدة
 املكسيك

 اهلند
 كولومبيا
 تركيا

 أفغانستان
 هنغاريا
 كندا

 االحتاد الروسي

باكستان
اإلسالمية)-إيران (مجهورية

 الصني
 تركيا

 الواليات املتحدة
 أفغانستان

 االحتاد الروسي
 فييت نام

 اهلند
 اململكة املتحدة

 أستراليا
 فرنسا

املضبوطات 
 (بالكيلوغرامات)

املضبوطات
 (بالكيلوغرامات)

املضبوطات 
 (بالكيلوغرامات)

ان)
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 (با
وطة
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إنتاج األفيون
مضبوطات اهلريوين
مضبوطات املؤثرات األفيونية الصيدالنية

األفيون مبعاِدالت اهلريوينمضبوطات 
مضبوطات املورفني
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، حبيث جتاوزت ٢٠١٤مّطردة يف عام  زيادةوالبوبرينورفني، 
ألول مرة على اإلطالق املضبوطات العاملية من األفيونيات 

ومعظم املؤثرات األفيونية (معبَّرًا عنها مبعاِدالت اهلريوين). 
أبلغت عنها بلدان يف  ٢٠١٤الصيدالنية املعتَرضة يف عام 

جنوب آسيا، تلتها بلدان يف الشرقني األدىن واألوسط، مبا 
يوحي بارتفاع مستويات تسريب تلك املواد وإساءة استعماهلا 

  يف تلك املناطق دون اإلقليمية.
ملؤثرات األفيونية وعلى الرغم من أن الكميات اإلمجالية من ا

، فقد ظلت أكرب ٢٠١٥الصيدالنية املضبوطة تراجعت يف عام 
من املضبوطات العاملية من اهلريوين، وأكرب بكثري من الكميات 

، ٢٠١٥ويف عام . ٢٠١٤املعتَرضة قبل الذروة املسجَّلة يف عام 
هيمن الترامادول على املضبوطات من املؤثرات األفيونية 

اد، من حيث الوزن، بواقع أربعة أضعاف الصيدالنية، حيث ز
وُأبلغ عن أكرب مضبوطات من العام السابق. اه يف عن مستو

 يف أفريقيا، ٢٠١٥املؤثرات األفيونية الصيدالنية يف عام 
وخصوصًا يف غرب أفريقيا ووسطها، حيث ُضبطت كميات 
كبرية من الترامادول، يف حني ُضبط معظم الترامادول يف العام 

 الشرقني األدىن واألوسط. ويرتبط التراجع العام يف السابق يف
أساسًا  ٢٠١٥مضبوطات املؤثرات األفيونية الصيدالنية يف عام 

الكميات األصغر من الكوديني املضبوطة يف جنوب آسيا يف ب
مقارنة بالعام السابق (لالطالع على مزيد من  ٢٠١٥عام 

  ).٢التفاصيل، انظر الكتيِّب 
  على امتداد درب البلقانُتهرَّب  األفيونياتال تزال غالبية 

ال تزال الدروب الرئيسية لالّتجار باألفيونيات إىل خارج 
أفغانستان هي ما ُيسمى درب البلقان (عرب مجهورية إيران 
اإلسالمية وتركيا إىل أوروبا الغربية والوسطى)؛ والدرب 
اجلنويب (إىل جنوب آسيا وبلدان اخلليج وبلدان أخرى يف 

مايل (عرب الشرقني األدىن واألوسط وأفريقيا)؛ والدرب الش
ومثلت املضبوطات من آسيا الوسطى إىل االحتاد الروسي). 

اهلريوين واملورفني على امتداد هذه الدروب (إضافًة إىل 
الكميات املضبوطة يف أفغانستان وباكستان وأوروبا الغربية 

يف املائة من املضبوطات العاملية من اهلريوين  ٧٥والوسطى) 
  .٢٠١٥واملورفني يف عام 

  
  ٥الشكل 

طقة، كميات اهلريوين واملورفني املضبوطة، حسب املن
٢٠١٥-١٩٩٨ 

املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، استنادًا إىل  
  على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.الردود 

    
  ٦الشكل 

توزيع الكميات العاملية املضبوطة من اهلريوين واملورفني يف 
  طنًّا) ٩٠=N( ٢٠١٥عام 

  
املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، استنادًا إىل 
  الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية؛ ومصادر حكومية أخرى.
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أوروبا
أفريقيا

القارة األمريكية
آسيا

أوقيانوسيا

 أوقيانوسيا
١٪ 

القارة 
األمريكية
١٠٪ 

أوروبا
١٨٪

آسيا الوسطى وبلدان ما وراء القوقاز
٢٪ 

شرق وجنوب 
٪١٤شرق آسيا 
٪٢جنوب آسيا

آسيا
٧٠٪  

 أفريقيا
١٪

الشرقان األدىن 
واألوسط/جنوب غرب آسيا

٥٢٪ 
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  ٧الشكل 
  ٢٠١٥-١٩٩٨ أ)(لكميات اهلريوين واملورفني املضبوطة، حسب درب االّتجار الرئيسي،التوزيع املئوي 

  
دىن (أ) درب البلقان: مجهورية إيران اإلسالمية، جنوب شرق أوروبا؛ الدرب اجلنويب: جنوب آسيا، وبلدان اخلليج، وبلدان أخرى يف الشرقني األ

  واألوسط، وأفريقيا؛ الدرب الشمايل: آسيا الوسطى وبلدان ما وراء القوقاز، وأوروبا الشرقية.
  حسابات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، استنادًا إىل الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.املصدر: 

املرتبطة  التهريب وتشري بيانات املضبوطات إىل أن أكرب أنشطة
باألفيونيات ال تزال جتري على امتداد درب البلقان. وبصورة 

يف املائة من الكمية العاملية املضبوطة من  ٣٧فإن ما نسبته عامة، 
بتهريب  اهلريوين واملورفني أبلغت عنها بلدان تأثرت تأثرًا شديدًا

، أو ٢٠١٥األفيونيات األفغانية على امتداد درب البلقان يف عام 
يف املائة إذا ُأدرجت الكميات املضبوطة يف أوروبا  ٤٣ما نسبته 

(ترتبط معظم املضبوطات يف تلك املنطقة دون الغربية والوسطى 
عرب درب البلقان). ويشري توزيع املضبوطات  بالتهريب اإلقليمية

إىل أن من بني كمية اهلريوين واملورفني املضبوطة على امتداد 
طنًّا، ُضبطت أكرب  ٣٤، وقدرها ٢٠١٥درب البلقان يف عام 

 ٨,٣، وتركيا (طنًّا) ٢٤,٤كميات يف مجهورية إيران اإلسالمية (
  طن). ٠,٩أطنان)، وبلدان البلقان يف جنوب شرق أوروبا (

ويصعب تقييم أمهية هتريب األفيونيات األفغانية عرب درب 
 البلقان نظرًا إىل احتمال أن يتأثر عدد من البلدان بدروب

قد ُتزوَّد البلدان الواقعة يف هتريب خمتلفة. فعلى سبيل املثال، 
طى باألفيونيات األفغانية عن طريق درب أوروبا الغربية والوس

البلقان والدرب اجلنويب على السواء. وُتَعدُّ باكستان مثاالً آخر 
 ١٧( ٢٠١٥حيث أبلغت عن مضبوطات كبرية جدًّا يف عام 

طنًّا) كثريًا ما كانت متجهة إىل بلدان مطلة على الدرب 
 يف ٨٥اجلنويب، يف حني أفادت مجهورية إيران اإلسالمية بأن 

َعَبَر باكستان  ٢٠١٥املائة من اهلريوين الذي ضبطته يف عام 
  قبل أن يصل إىل األراضي اإليرانية.
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املضبوطات املرتبطة باألفيونيات
األفغانية
القارة األمريكية
جنوب شرق آسيا/أوقيانوسيا
الدرب الشمايل
الدرب اجلنويب
باكستان
درب البلقان

الغربية والوسطىأوروبا 
أفغانستان



18 

  ١اخلريطة 
  ٢٠١٥-٢٠١١التدفقات الرئيسية لالّتجار باألفيونيات، 
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  جديد إىل أوروبا عرب القوقازهتريب  ظهور درب
حني تراجع إمجايل الكميات املضبوطة على درب البلقان يف يف 

، يبدو أن فرعًا بديًال للدرب، عرب بلدان القوقاز، ٢٠١٥عام 
ويتفادى ذلك  ) ٤(،) ٣(أخذ يزداد أمهية يف السنوات األخرية.

الدرب تركيا حيث قد تكون الزيادة األخرية يف تدفقات 
إىل  املهربني الالجئني باجتاه بلدان يف االحتاد األورويب اضطرت

  البحث عن خيارات أخرى.
ن مجهورية معلى امتداد هذا الدرب  املهرَّبوُيشَحن اهلريوين 

 جورجيا  إىلو أذربيجان، ومن مثَّأإيران اإلسالمية إىل أرمينيا 
ل أن ُيهرَّب كي ُيشَحن حبرًا إىل أوكرانيا (غالبًا أوديسا) قب
جورجيا إىل  إىل رومانيا (أو مجهورية مولدوفا)، أو مباشرًة من

ورويب مطلة على البحر األسود يف بلدان االحتاد األموانئ 
قي من الفرع الشرل جمددًا دخي أن(وخصوصًا رومانيا)، قبل 

ريبه إىل هتيف رومانيا متهيدًا ملواصلة درب البلقان الرئيسي 
ين إىل داخل يف املائة من اهلريو ٩٣ُيهرَّب ما نسبته هولندا (
بلدان و)، ٢٠١٥، وفقًا للسلطات الرومانية يف عام رومانيا

يث حرومانيا، فادت أخرى يف أوروبا الغربية والوسطى. وأ
عرب  ديدةعلسنوات وسابقًا كان اجلزء األكرب من اهلريوين مير 

عام  ألول مرة يف ،)٢٠١٤يف عام  يف املائة ٧١بلغاريا (
رب عيف املائة) مرت  ٩٣أن األغلبية العظمى منه ( ٢٠١٥

  رب بلغاريا.عيف املائة) مرت  ٧أوكرانيا، وأن نسبة ضئيلة فقط (
فإن  يف حني حيتفظ الدرب الشمايل بأمهيته النسبية،

  التغريات يف الدرب اجلنويب أقل وضوحًا
ُضبطت أكرب الكميات التالية من املورفني واهلريوين املبلَّغ عنها 

يف املائة  ٥فيما خيص األفيونيات األفغانية، واليت متثل ما نسبته 
، يف الدرب ٢٠١٥من إمجايل الكميات املضبوطة يف عام 

ويغادر معظم اهلريوين القاصد الدرب الشمايل . الشمايل
إما مباشرًة  هتريبه ملواصلة أفغانستان عرب طاجيكستان متهيدًا

إىل كازاخستان، أو إىل قريغيزستان أو أوزبكستان ومن مثَّ إىل 
عرب االّتجار باهلريوين ومل حيظ كازاخستان واالحتاد الروسي. 

تركمانستان، اليت تربطها حدود طويلة بأفغانستان، بعد بدور 
 واليةُيذكر، وإن أمكن أن يتغري ذلك الوضع مع ظهور 

بادغيس األفغانية، املطلة على احلدود مع تركمانستان، 
الرئيسية املنتجة لألفيون يف أفغانستان يف الواليات كإحدى 

. ويف الوقت نفسه، بدأ يف التطور أيضًا درب من ٢٠١٦عام 
                                                           

)٣(  Europol, SOCTA 2017: European Union Serious Organized 

Crime Threat Assessment (Crime in the Age of Technology (The 

Hague, 2017), p. 38.  

أفغانستان إىل باكستان ومجهورية إيران اإلسالمية وبلدان 
حنو نسبة روسي بأن القوقاز واالحتاد الروسي. وأفاد االحتاد ال

 ٢٠١٥يف املائة من اهلريوين املضبوط على أراضيه يف عام  ٢٠
  عرب هذا الدرب. ااتُّجر هب

جلنويب إىل اوتتجه األفيونيات األفغانية املهرَّبة عرب الدرب 
ن أجل مباكستان (وجزئيًّا إىل مجهورية إيران اإلسالمية) 

ل شحنها من أجشحنها الحقًا إىل بلدان اخلليج وشرق أفريقيا 
نوب إىل أوروبا، سواء مباشرًة عن طريق اجلو أو عرب اجل

كطريقة واألفريقي أو غرب أفريقيا عن طريق اجلو أو البحر. 
يب إىل اهلند املخدِّرات على امتداد الدرب اجلنو هترَّببديلة، 

 وبلدان أخرى يف جنوب آسيا من أجل شحنها الحقًا إىل
ادت ُبلدان كندا يف الغالب). وأفأوروبا أو أمريكا الشمالية (

 املائة من يف ٦يف أوروبا الغربية والوسطى بأن ما متوسطه حنو 
الدرب  َعَبرَ  ٢٠١٥اهلريوين الذي ُوجد يف أسواقها يف عام 

إىل أوروبا (يف  يف املائة مباشرةً  ٢اجلنويب، بينما ُشحن ما نسبته 
 شديدًا فًاالغالب عن طريق اجلو)، وإن اختلف هذا الرقم اختال

أثرًا تمن بلد إىل آخر. وتتمثل البلدان األوروبية األكثر 
ات األخرية يف على الدرب اجلنويب يف السنو املهرَّبةباألفيونيات 

لعظمى وأيرلندا ابلجيكا وإيطاليا ورمبا اململكة املتحدة لربيطانيا 
ملائة من يف ا ٣٥، كان ما نسبته حنو ٢٠١٥ويف عام الشمالية. 

رب اجلنويب ن الذي ُعثر عليه يف بلجيكا قادمًا عرب الداهلريوي
يف  ١٢سبته نكما ُأفيد بأن ما  (عرب بوروندي وإثيوبيا أساسًا).

رب الدرب اجلنويب املائة من اهلريوين املعثور عليه يف إيطاليا جاء ع
يف  ٩سبته (قطر واإلمارات العربية املتحدة)، يف حني جاء ما ن

ن اهلريوين يف املائة م ١٤أفيد بأن حنو املائة عرب باكستان. و
نسا بأن ما نسبته املعثور عليه يف أملانيا جاء عرب اهلند، وأفادت فر

  .٢٠١٥يف املائة جاء عرب مدغشقر يف عام  ١٠

  فرادى املضبوطات من منصة رصد املخدِّرات.   )٤(
لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر: 

http://drugsmonitoring.unodc-roca.org.  
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  ٨الشكل 
يدي كميات اهلريوين املضبوطة على درب البلقان التقل

  ٢٠١٥-٢٠٠٩، البلقان مقابل فرع القوقاز من درب

 
  أذربيجان وأرمينيا وجورجيا.(أ) 

املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الردود على 
  االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.

الكمية العاملية من عرب الدرب اجلنويب من  املهرَّبوشهد اجلزء 
األفيونيات (جمسَّدًا يف الكميات املضبوطة) تقلبات على مر 

يف املائة  ٩يف املائة، نزوًال من ذروة قدرها  ٣السنني؛ فقد مثَّل 
، من الكمية املضبوطة عامليًّا من اهلريوين واملورفني ٢٠١٤يف عام 

                                                           
)٥(  United States Department of Justice, Drug Enforcement 

Administration, 2016 National Drug Threat Assessment Summary 

 وكان هذا التراجع ناجتًا أساسًا عن الكميات. ٢٠١٥يف عام 
بلغت عن ضبطها ُبلدان يف أفريقيا، َأاألصغر من اهلريوين اليت 

أطنان يف  ٧,١حيث تراجعت مضبوطات اهلريوين واملورفني من 
. ومع ذلك، فإن ٢٠١٥طن يف عام  ٠,٧إىل  ٢٠١٤عام 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على اّطالع 
اهلريوين الشديد طن من  ٢,١بكميات، يزيد جمموعها على 

النقاء، ضبطتها القوات البحرية املشتركة يف املياه الدولية قبالة 
اليت تقارير ال، ومل ُتدَرج يف ٢٠١٥يف عام  ساحل شرق أفريقيا

  املضبوطات من اهلريوين.قدمتها الدول األعضاء عن 
األفيونيات األفغانية هتريب ويصعب تقييم أمهية الدرب اجلنويب يف 

درات االعتراض واإلبالغ لدى الدول األعضاء بسبب ضعف ق
الكائنة يف أفريقيا. وإضافًة إىل ذلك، فإن بعض األفيونيات اليت 

جيري إمدادها عرب الدرب اجلنويب.  ًاأسواقصد قتتعرب باكستان 
زيادة حادة، من يف باكستان وقد شهدت األفيونيات املضبوطة 

يف املائة من الكمية  ١٩لتمثل ما نسبته  ٢٠١٤يف املائة يف عام  ٨
عن اململكة  التهريب، حيث ٢٠١٥املعتَرضة عامليًّا يف عام 

ُأبلغ واإلمارات العربية املتحدة (واململكة العربية السعودية املتحدة 
 )إىل وجهات أخرى عن هذا البلد األخري أيضًا من حيث االّتجار

  باعتبارها من بلدان املقصد الرئيسية.
جنوب شرق  اليت مصدرها تزايد املضبوطات من األفيونيات

  آسيا
تتمثل األسواق اليت ُتزوَّد باألفيون املنَتج يف جنوب شرق آسيا 

البلدان يف جنوب شرق (وخصوصًا ميامنار) يف الصني وغريها من 
 التهريبتدفقات  آسيا وأوقيانوسيا. وال ُيعرف الكثري حاليًّا عن

من جنوب شرق آسيا إىل أوروبا وأفريقيا والقارة األمريكية. 
وُيَعدُّ ذلك أمرًا جديرًا بالذكر حيث إن تلك املناطق كانت ُتَمدُّ 
يف السابق أيضًا باألفيونيات املنتجة يف جنوب شرق آسيا (أوروبا 

أواخر من يف سبعينيات القرن العشرين؛ والواليات املتحدة 
  )٥(الثمانينيات إىل منتصف التسعينيات من القرن نفسه).

ومتاشيًا مع الزيادات يف إنتاج األفيون املبلَّغ عنها يف السنوات 
)، ٢٠١٥-٢٠١٠يف املائة على مدى الفترة  ٣٠األخرية (

زادت مضبوطات اهلريوين واملورفني املرتبطة باألفيونيات 
 ٧,١ائة، من يف امل ٨٨املنتجة يف جنوب شرق آسيا بنسبة 

. وأدى ٢٠١٥-٢٠١٠طنًّا، خالل الفترة  ١٣,٣أطنان إىل 
ذلك إىل زيادة يف النسبة الشاملة من مضبوطات اهلريوين 

(November 2016), p. 47.  
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باألفيونيات املنتجة يف واملورفني يف البلدان اليت ُتزوَّد أساسًا 
إىل  ٢٠١٠يف املائة من اإلمجايل العاملي يف عام  ٧ميامنار من 

. ويف حني أفادت ٢٠١٥ك اإلمجايل يف عام يف املائة من ذل ١٥
يف املائة فقط من اهلريوين  ٢٦السلطات األسترالية بأن نسبة 

كان منشؤها جنوب شرق آسيا  ٢٠٠٨الذي ضبطته يف عام 
يف املائة يف عام  ٩٠(ميامنار)، فإن تلك النسبة ارتفعت إىل 

-يف املائة خالل الفترة كانون الثاين/يناير ٩٨و ،٢٠١٤
، فإن الغالبية العظمى من وباملثل ) ٦(.٢٠١٥ن/يونيه حزيرا

الكميات الكبرية من اهلريوين الذي ُيضبط يف الصني هذه اآلونة 
  منشؤه ميامنار.

    
  ٩الشكل 

ن املزوَّدة كميات اهلريوين واملورفني املضبوطة يف البلدا
  باألفيونيات املنتجة يف جنوب شرق آسيا، 

٢٠١٥-١٩٩٨  

باملخدرات واجلرمية، الردود  املتحدة املعيناملصدر: مكتب األمم 
      االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية. على

                                                           
)٦(  Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data 

  ١٠الشكل 
كميات اهلريوين واملورفني املضبوطة يف البلدان املزوَّدة 

  ٢٠١٥-١٩٩٨باألفيونيات املنتجة يف أمريكا الالتينية، 

  
املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الردود على 

    االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.
مضبوطات األفيونيات اليت مصدرها أمريكا الالتينية هي أيضًا 

  يف ازدياد
األفيون واهلريوين املنَتجان يف أمريكا الالتينية، وخصوصًا  يوجَّه

سوق الواليات املتحدة إىل يف املكسيك وكولومبيا وغواتيماال، 
أساسًا وكذلك، وإن بدرجة أقل، األسواق املحلية يف أمريكا 
الالتينية. وال تزال الصادرات من أمريكا الالتينية إىل مناطق 

هي االستثناء؛ حيث مل تبلِّغ سوى إكوادور عن بعض  أخرى
كانت قاصدة  ٢٠١٥املضبوطات الصغرية من اهلريوين يف عام 

إسبانيا. وغالبًا ما يعود منشأ اهلريوين املضبوط يف كندا إىل 
  جنوب غرب آسيا.

وزادت كميات اهلريوين واملورفني املبلَّغ عن ضبطها يف أمريكا 
 املائة يف السنوات اخلمس األخرية، من يف ٨٠الشمالية بأكثر من 

. ويف ٢٠١٥أطنان يف عام  ٨إىل  ٢٠١٠أطنان يف عام  ٤,٤
، وصلت بذلك نسبة مضبوطات اهلريوين واملورفني ٢٠١٥عام 

يف املائة من  ١٠املرتبطة بإنتاج األفيونيات يف أمريكا الالتينية إىل 
وتزامن ذلك  إمجايل املضبوطات العاملية من اهلريوين واملورفني.

مع بالغ عن انتشار وباء اهلريوين يف الواليات املتحدة حيث 
اهلريوين يف السنوات  بسببطرأت زيادة حادة على الوفيات 

). وحسب املعلومات املستقاة من برنامج ٢األخرية (الكتيِّب 
بصمة اهلريوين التابع إلدارة إنفاذ القانون يف الواليات املتحدة، 

، كان اجلزء األكرب ٢٠١٠ة األلفية اجلديدة وعام فإنه ما بني بداي
من اهلريوين يف الواليات املتحدة منشؤه كولومبيا، بيد أن تلك 
النسبة تراجعت الحقًا مع تزايد نسبة اهلريوين من منشأ مكسيكي 

يف املائة من مجيع عينات اهلريوين املحلَّلة  ٧٩حيث بلغت نسبته 

Report 2014-15 (Canberra, 2016), p. 77.  
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زء املتبقي واردًا من ، يف حني كان أغلب اجل٢٠١٤يف عام 
يف املائة فقط من جنوب غرب آسيا (أي  ١كولومبيا ونسبة 

ومع ذلك، ال يزال هناك فرق إقليمي كبري يف  )٧(أفغانستان).
يكاد يكون  ريوين إىل سوق الواليات املتحدة إذمنشأ إمدادات اهل

مجيع اهلريوين املكتَشف يف املدن الواقعة يف غرب الواليات 
منشأ مكسيكي، يف حني أن اجلزء األكرب من اهلريوين  املتحدة من

املوجود يف املدن الواقعة يف شرق الواليات املتحدة منشؤه أمريكا 
  )٨(اجلنوبية (كولومبيا أساسًا).

  تبدو سوق األفيونيات العاملية مستقرة 
استمر تزايد عدد متعاطي األفيونيات (أي متعاطي األفيون 

من سكان  ٠,٤العامل، مبا يؤثر يف حنو  واملورفني واهلريويني) يف
وهي النسبة  -عامًا  ٦٤و ١٥العامل الذين تتراوح أعمارهم بني 
 ٣,١٧، من قليلةوإن بدرجة  - )٩(نفسها املسجلة يف أعوام سابقة

  .٢٠١٥مليونًا يف عام  ١٧,٧إىل  ٢٠١٤مليونًا يف عام 
يشهد وين وعلى الصعيد العاملي، يرى اخلرباء أن تعاطي اهلري

طي األفيون ، يف حني ال يزال تعا٢٠٠٩تراجعًا طفيفًا منذ عام 
  مستقرًّا إىل حد بعيد.

    
  ١١الشكل 

ؤشر تصور العدد التقديري ملتعاطي األفيونيات عامليًّا وم
  ٢٠١٥-١٩٩٨تعاطي األفيونيات، 

  
املصدر: حسابات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

  استنادًا إىل الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.
ملحوظة: لالطالع على تفاصيل طرائق احلساب، انظر القسم اخلاص 

  نسخة اإللكترونية من هذا التقرير.باملنهجية يف ال
                                                           

)٧(  United States Drug Enforcement Administration, 2016 National 

Drug Threat Assessment Summary, p. 47.  
  .٤٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨(
د سوى لكن جتدر اإلشارة إىل أن هذه البيانات ال جتسِّ  )٩(

  ومع ذلك، ال تزال الفروق بني االجتاهات دون اإلقليمية كبرية.
وال يزال انتشار تعاطي األفيونيات يف صفوف من تتراوح 

عامًا مرتفعًا نسبيًّا يف الشرقني األدىن  ٦٤و ١٥أعمارهم بني 
يف املائة)، وآسيا الوسطى  ١,٤واألوسط/جنوب غرب آسيا (

يف املائة)، وأمريكا الشمالية  ٠,٦يف املائة)، وأوروبا ( ٠,٩(
  يف املائة). ٠,٥(

  توسع سوق األفيونيات يف أوروبامؤشرات أولية على 
يشري عدد من املؤشرات إىل أن االجتاه التنازيل الطويل األمد 
لتعاطي األفيونيات (منذ أواخر التسعينيات من القرن العشرين) 

وقد أبدت تقديرات مكتب األمم املتحدة  قد يكون بلغ هنايته.
املعين باملخدرات واجلرمية بشأن االنتشار الشامل لتعاطي 
األفيونيات يف أوروبا اجتاهًا تصاعديًّا هامشيًّا منذ عام 

وُأبلغ عن تلك الزيادة بشكل ملحوظ أساسًا يف  )١٠(.٢٠١٠
إيطاليا، حيث زاد معدل تعاطي املخدِّرات اإلشكايل املرتبط 

يف املائة ممن تتراوح  ٠,٤٥بتعاطي املؤثرات األفيونية من 
يف املائة  ٠,٥٢إىل  ٢٠١٢عامًا يف عام  ٦٤و ١٥أعمارهم بني 

 يف ، وحيث زاد تعاطي اهلريوين، جمسَّدًا٢٠١٤يف عام 
االستقصاءات الوطنية لألسر املعيشية، بواقع الضعف فعليًّا ما 

يف املائة.  ٠,٨يف املائة إىل  ٠,٤، من ٢٠١٤و ٢٠٠٨بني عاميْ 
كما ُسجلت زيادة طفيفة يف تشيكيا، حيث ارتفع معدل انتشار 
تعاطي املخدِّرات اإلشكايل املرتبط بتعاطي املؤثرات األفيونية 

يف املائة يف عام  ٠,١٦إىل  ٢٠١١ عام يف املائة يف ٠,١٣من 
يف املائة  ٠,١١، ويف قربص، اليت أبلغت عن زيادة من ٢٠١٤
ويف  )١١(.٢٠١٤يف املائة يف عام  ١٨,٠إىل  ٢٠١٠يف عام 

السنوات القليلة املاضية، ُأبلغ أيضًا عن زيادات يف تعاطي 
)، ٢٠١٤)، وليختنشتاين (٢٠١٤األفيونيات لدى التفيا (

). بيد أنه يف الوقت احلايل، ٢٠١١)، وإستونيا (٢٠١٣وفرنسا (
هناك عدد أكرب من البلدان اليت تواصل اإلبالغ عن تراجع وليس 
زيادة يف تعاطي األفيونيات، وتواصل البلدان األوروبية اإلبالغ 

  عن مستويات مستقرة عمومًا من تعاطي األفيونيات.
وبالتوازي مع الزيادة املحتملة يف تعاطي األفيونيات يف أوروبا، 
وردت بعض البالغات بشأن تزايد عدد الوفيات املرتبطة 
باألفيونيات يف السنوات األخرية. فبعد تراجع يف الوفيات املرتبطة 

 ٩٤٤إىل  ٢٠٠٠حالة يف عام  ٢ ٠٣٠باألفيونيات يف أملانيا، من 

  االجتاهات يف أجزاء العامل اليت تتوافر البيانات بشأهنا.
  ات سابقة.) وسنو٢(الكتيِّب  ٢٠١٧تقرير املخدِّرات العاملي   )١٠(
)١١(  EMCDDA, Statistical Bulletin 2016, Data and statistics, Problem drug 

use: Opioids–Trends :متاح يف .www.emcdda.europa.eu/data/stats2016.  
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كانت مرتبطة إىل حد بعيد بتعاطي ، واليت ٢٠١٢حالة يف عام 
األفيونيات، زادت الوفيات املرتبطة بتعاطي املخدِّرات إىل 

، ٢٠١٥حالة يف عام  ١ ٢٢٦و ٢٠١٤حالة يف عام  ١ ٠٣٢
-٢٠١٢يف املائة خالل الفترة  ٣٠وهو ما يعادل زيادة بنسبة 

وعالوة على ذلك، زادت الوفيات املرتبطة باملؤثرات  )١٢(.٢٠١٥
حالة  ١ ٢٩٠يف املائة، من  ٥٤األفيونية يف إنكلترا وويلز بنسبة 

، وزادت ٢٠١٥حالة يف عام  ١ ٩٨٩إىل  ٢٠١٢يف عام 
الوفيات املرتبطة باهلريوين و/أو املورفني فعليًّا بواقع الضعف خالل 

  )١٣(حالة. ١ ٢٠١حالة إىل  ٥٧٩، من ٢٠١٥-٢٠١٢الفترة 
    

  ١٢الشكل 
غربية انتشار تعاطي األفيونيات اإلشكايل يف أوروبا ال

  ٢٠١٥-٢٠٠٣والوسطى، 

  
املصادر: حسابات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية والنشرة  استنادًا إىل الردود
وأعوام سابقة للمركز األورويب لرصد املخدِّرات  ٢٠١٦اإلحصائية لعام 

  وإدماهنا.
  

كما أبلغت الربتغال ورومانيا عن زيادات كبرية يف عدد 
الوفيات يف السنوات األخرية. ففي الربتغال، زاد عدد الوفيات 

 ١٩عزّوة إىل األفيونيات أساسًا) من املرتبطة باملخدِّرات (امل
، يف حني ٢٠١٤حالة يف عام  ٣٧إىل  ٢٠١١حالة يف عام 

حالة خالل الفترة ذاهتا يف  ٣٦إىل  ١٥أهنا زادت من 
حيث كانت املؤثرات األفيونية مسؤولة عن أعلى  )١٤(رومانيا،

  معدل وفيات يف أوساط مجيع جمموعات املخدِّرات.

                                                           
)١٢(  Germany, Bundeskriminalamt, “Rauschgiftkriminalität: 

Bundeslagebild 2015” (Wiesbadean, 2015) (وسنوات سابقة).  
)١٣(  United Kingdom, Office for National Statistics, “Deaths related 

to drug poisoning in England and Wales: 2015 registrations”, 

Statistical Bulletin (September 2016) .  

  األفيونيات يف أمريكا الشماليةاستمرار منو سوق 
يشهد تعاطي اهلريوين زيادة منذ بعض الوقت يف أمريكا 
الشمالية، وخصوصًا يف الواليات املتحدة، كما يتجسد يف 

الوفيات يف ألسر املعيشية وكذلك لستقصاءات الوطنية اال
املرتبطة باهلريوين. وزادت نسبة الوفيات املرتبطة باهلريوين لكل 

 ٢٠١٠اقع أربعة أضعاف ما بني عامْي بو ١٠٠ ٠٠٠
، مبا يتجاوز بوضوح النمو يف إمجايل الوفيات املرتبطة ٢٠١٥و

 ٦,٨تقريبًا (من  زادت بواقع الضعفباملؤثرات األفيونية، اليت 
من السكان)، ومجيع  ١٠٠ ٠٠٠حاالت لكل  ١٠,٤إىل 

الوفيات املرتبطة باملخدِّرات، اليت زادت بواقع الثلث خالل 
لكل حالة  ١٧,٢إىل  ١٢,٩(من  ٢٠١٥-٢٠١٠رة الفت

  )١٥(من السكان). ١٠٠ ٠٠٠
  يبدو أن أفريقيا تشهد بعض أكثر الزيادات حدة 

  يف تعاطي اهلريوين
تتسم املعلومات بشأن انتشار تعاطي األفيونيات يف أفريقيا وآسيا 
باملحدودية الشديدة، مبا جيعل من الصعب حتديد اجتاهات صلبة؛ 

توخي احليطة لدى تفسري البيانات املبلَّغ عنها يف ولذلك جيب 
تلك املناطق. واستنادًا إىل التصورات بشأن االجتاهات اليت أبلغتها 
الدول األعضاء إىل مكتب املخدرات واجلرمية، يبدو أن تعاطي 
اهلريوين يف أفريقيا زاد بأكثر من زيادته يف مناطق أخرى (تلتها 

، مبا جيسد تزايد ٢٠١٥-٢٠٠٠رة القارة األمريكية) خالل الفت
اآلثار اجلانبية لالّتجار باهلريوين على امتداد الدرب اجلنويب. وُأبلغ 
عن زيادة يف تعاطي املؤثرات األفيونية (مبا جيسد تعاطي اهلريوين 

يف شرق أفريقيا لدى مجهورية تنـزانيا  ٢٠١٥أساسًا) يف عام 
وزامبيق وزامبيا (ويف املتحدة وكينيا، ويف اجلنوب األفريقي لدى م

لدى جنوب أفريقيا)، ويف غرب أفريقيا ووسطها  ٢٠١٢عام 
  لدى نيجرييا وكوت ديفوار.

ويف آســـيا، برغم أنه يالَحظ أن تعاطي اهلريوين شـــهد تراجعًا 
، فهو ال يزال يبدو أعلى اآلن مما كان ٢٠١٠طفيفًا منذ عام 

 ، لوحظ حدوث تراجع٢٠١٥. ويف عام ٢٠٠٠عليه يف عام 
سيا الوسطى وما وراء  يف تعاطي اهلريوين يف بعض البلدان يف آ
القوقاز (أوزبكستان وقريغيزستان وكازاخستان)، ويف جنوب 
شرق آسيا (الصني (مبا فيها هونغ كونغ، الصني) وإندونيسيا)، 

ستبيان اخلاص مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، اال  )١٤(
للمركز  ٢٠١٦؛ والنشرة اإلحصائية لعام ٢٠١٥بالتقارير السنوية، 

  يات.ائاألورويب لرصد املخدرات وإدماهنا، البيانات واإلحص
تقرير ن م ٢لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر الكتيِّب   )١٥(

  .٢٠١٧املخدِّرات العاملي 
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ويف الشــــرقني األدىن واألوســــط (اجلمهورية العربية الســــورية 
وجود زيادة يف تعاطي وقطر). بيد أنه يف عدة بلدان، لوحظ 

، ترتبط أســـاســـًا باالّتجار باألفيونيات ٢٠١٥اهلريوين يف عام 
األفغانية؛ ومشلت تلك البلدان أفغانســــــتان وعددًا من الدول 

اإلســــــالميــة) وبــاكســــــتــان -املجــاورة هلــا (إيران (مجهوريــة
وطــاجيكســــــتــان) وبلــدًا خليجيًّــا واحــدًا (اإلمــارات العربيــة 

  خدم أيضًا كمواقع إلعادة الشحن.املتحدة)، ومجيعها ُيست
    

  ١٣الشكل 
ات املتصلة االنتشار السنوي لتعاطي اهلريوين والوفيمعدَّل 

  ٢٠١٥-٢٠٠٠باهلريوين يف الواليات املتحدة، 

   
 United States, Substance Abuse and Mental Health Servicesاملصدر: 

Administration (SAMHSA), Center for Behavioral Health Statistics and 

Quality, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United 

States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health, 

HS Publication No. SMA 16-4984, NSDUH Series H-5 (Rockville, 

Maryland, 2016) and Centers for Disease Control and Prevention, 

National Center for Health Statistics, Multiple cause of death data .
(اطُّلع عليها آخر مرة يف  https://wonder.cdc.gov/mcd.htmlمتاحة يف: 

  ).٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 
وال تتوافر املعلومات اخلاصة باهلند عمومًا، ولكن توجد 

املؤثرات األفيونية مؤشرات على وجود اجتاه متزايد يف تعاطي 
يف والية البنجاب اهلندية، املتامخة لباكستان. ووفقًا لدراسة 

يف  ٢,٢، ُأفيد بأن البنجاب، اليت متثل ٢٠١٥ُأجريت يف عام 
 ٨٦٠ ٠٠٠كان لديها حنو  )١٦(املائة من جمموع سكان اهلند،

يف املائة من السكان الذين  ٠,٥من متعاطي املؤثرات األفيونية (
 ٢٣٠ ٠٠٠عامًا)، مبن فيهم  ٦٤و ١٥مارهم بني تتراوح أع

                                                           
اإلحصاء،  اهلند، وزارة الداخلية، مكتب املسجِّل العام ومفوض  )١٦(

، السكان. متاحة يف ٢٠١١بيانات إحصاء عام 
www.censusindia.gov.in/.  

)١٧(  India, Society for Promotion of Youth and Masses, National Drug 

Dependence Treatment Centre and All India Institute of Medical 

 ٧٥ ٠٠٠شخص كانوا مرهتنني للمؤثرات األفيونية، وحنو 
شخص يتعاطون املخدِّرات باحلقن. وخلصت الدراسة إىل أن 
البيانات اجلديدة بشأن البنجاب تشري إىل حدوث زيادة يف 
تعاطي املؤثرات األفيونية منذ االستقصاء الوطين األخري الذي 

شخص  ٥٠٠ ٠٠٠، الذي قدَّر بأن حنو ٢٠٠١جري يف عام ُأ
  )١٧(يف اهلند مرهتنون للمؤثرات األفيونية.

-٢٠٠٠وتراجع تعاطي اهلريوين يف أوقيانوسيا خالل الفترة 
، مبا يتماشى مع البالغات بشأن التراجع يف تعاطي ٢٠١٥

اهلريوين يف أستراليا ونيوزيلندا. وأظهرت أحدث البيانات 
االنتشار السنوي فيما خيص أستراليا حدوث ل معدالبشأن 

يف املائة من السكان يف  ٠,٢تراجع يف تعاطي اهلريوين، من 
عامًا فأكثر (كان تعاطي اهلريوين عند هذا املستوى  ١٤سن 

) ٢٠٠١يف عام  جفاف اهلريوينمنذ اهلبوط احلاد يف أعقاب 
  )١٨(.٢٠١٣يف املائة يف عام  ١,٠إىل 

    
  ١٤الشكل 
  تصور تعاطي اهلريوين، حسب املنطقةمؤشر 

  
املصدر: حسابات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

  استنادًا إىل الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.
تفاصيل طريقة احلساب، انظر القسم اخلاص ملحوظة: لالطالع على 

  باملنهجية يف النسخة اإللكترونية من هذا التقرير.

Sciences, “Punjab opioid dependency survey: estimation of the size of 

opioid dependent population in Punjab”, brief report (2015).  
)١٨(  Australian Institute of Health and Welfare, 2103 National Drug 

Strategy Household Survey Detailed Report, Drug statistics series 

No. 28 (Canberra, 2014).  
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  سوق الكوكايني -باء

    
  ]٢٠١٥أحدث تقدير [    هكتار ١٥٦ ٥٠٠

      
الكوكايني. وميكن االطالع على تقديرات زراعة شجرية كميات متفاوتة النقاء من . وختص املضبوطات ٢٠١٥ملحوظة: تشري البيانات إىل عام 

  .٢الكوكا بطريقة غري مشروعة وإبادهتا، وصنع الكوكايني، وانتشار تعاطي الكوكايني يف ملحق الكتيِّب 

  الكوكا يف ازدياد يف العامني األخريينزراعة شجرية 
شامل شهدت زراعة شجرية الكوكا تقلبات ضمن اجتاه تنازيل 

. مث حتول االجتاه إىل ٢٠١٣إىل عام  ٢٠٠٠من ذروهتا يف عام 
حيث زادت املساحة اإلمجالية املزروعة  عكسيالسار امل

-٢٠١٣يف املائة خالل الفترة  ٣٠بشجرية الكوكا بنسبة 
وُتعزى . ٢٠١١، لتعود إىل املستوى املبلَّغ عنه يف عام ٢٠١٥
الزيادة إىل تضاعف املساحة املزروعة بشجرية الكوكا يف  تلك

يف املائة  ٣٩و ٢٠١٤يف املائة يف عام  ٤٤بنسبة  -كولومبيا 
وقد يكون ذلك  هكتار. ٩٦ ٠٠٠، لتصل إىل ٢٠١٥يف عام 

ع يف التصور لدى املزارعني بشأن نتيجة لديناميات خمتلفة: تراُج
يف املائة  ٣٣ع الرش اجلوي بنسبة باإلبادة (تراَجخطر التأثر 

، ويف ٢٠١٥هكتار يف عام  ٣٧ ٢٠٠عن العام السابق إىل 
كليًّا لكولومبية ، ختلت احلكومة ا٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 
على االقتصاد  ةؤثراملحلية املظواهر والعن اإلبادة اجلوية)؛ 

                                                           
)١٩(  UNODC and Colombia, Colombia: Coca Cultivation Survey 

2016 (July 2016), p. 13 and Colombia: Coca Cultivation Survey 

2014 (July 2015), p. 13.  

جنويب أنتيوكويا واملشروع (على سبيل املثال، اجلفاف يف 
كما  )؛ وارتفاع أسعار ورقة الكوكا.٢٠١٥يف عام  البوليفار
الزيادة مبفاوضات السالم اليت أدت إىل تولُّد توقعات ارتبطت 

لدى املزارعني بأهنم سيستفيدون من التنمية البديلة وسيكونون 
يف زراعة  اخنرطوايف وضع أفضل للتفاوض مع السلطات إذا 

ومع ذلك، كانت زراعة شجرية الكوكا  )١٩(شجرية الكوكا.
ة من ذروهتا يف املائ ٤١أقل بنسبة  ٢٠١٥يف كولومبيا يف عام 

، وهو نتيجة جلهود قوية يف البداية على ٢٠٠٠املسجلة يف عام 
صعيد اإلبادة باالقتران بتحسني أنشطة التنمية البديلة، 

  )٢٠(.٢٠٠٧وخصوصًا بعد عام 
ويف بريو، تراجعت املساحة املزروعة بشجرية الكوكا بعد عام 

هكتار يف عام  ٤٠ ٣٠٠، حيث تراجعت إىل ٢٠١١
قد يعود إىل حتسن أنشطة التنمية البديلة  ، وهو ما٢٠١٥

  وزيادة جهود اإلبادة (كما أبلغت هبا احلكومة).

تحدة، (منشورات األمم امل ٢٠١٥تقرير املخدِّرات العاملي   )٢٠(
  .١٩١)، الصفحة A.15.XI.6املبيع  رقم

الزراعة العاملية
التغري من السنة السابقة ١٨٪

٢٠١٥

 ×٢١٩ ٠٠٠  

املضبوطات العاملية
التغري من السنة السابقة ٣١٪

٨٦٤ 
 طنًّا

من  املضبوطات الفعلية
٢٠١٥ الكوكايني

اإلنتاج العاملي
التغري من السنة السابقة ١٩٪

طنًّا١٢٥١

٢٠١٥

 عدد املتعاطني يف العامل

 مليون شخص ١٧،١

٢٠١٥

  الكوكايني
 النقي
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  ١٥الشكل 

  ٢٠١٥-١٩٩٨زراعة الكوكا وصنع الكوكايني على مستوى العامل، 

  
املتعددة القوميات) وكولومبيا وبريو، -باملخدرات واجلرمية، استقصاءات زراعة الكوكا يف بوليفيا (دولةاملصدر: مكتب األمم املتحدة املعين 

  وسنوات سابقة. ٢٠١٤
هكتار من  ٣٣ ٩٠٠وبلغت تلك اجلهود مستوى قياسيًّا قدره 

بعد  ٢٠١٥املساحة املزروعة بشجرية الكوكا املبادة يف عام 
وباملثل، يف  )٢١(.٢٠١٠هكتار يف عام  ١٢ ٠٠٠أن كانت 

دولة بوليفيا املتعددة القوميات، تراجعت املساحة املزروعة 
يف  ٣٥بنسبة  ٢٠١٥-٢٠١٠بشجرية الكوكا خالل الفترة 

د أمورًا منها سياستها هكتار، مبا جيسِّ ٢٠ ٢٠٠املائة، إىل 
" لزراعة الكوكا يف ة"الطوعي اتالقائمة على التخفيض

د املساحة املزروعة دَّحبيث حت )٢٢(حات املزروعة بالكوكا،املسا
وهو ما سار  ) ٢٦(،) ٢٥(،) ٢٤(،) ٢٣(كاتو لكل أسرة)، ١بواقع 

بالتوازي مع اإلبادة (كما أبلغت عنها احلكومة)، وخصوصًا 
يف املنتزهات الوطنية وغريها من املساحات املوجودة خارج 

                                                           
)٢١(  UNODC and the National Commission for Development and 

Life without Drugs of Peru, Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 

2015 (July 2016).  
)٢٢(  UNODC and the Plurinational State of Bolivia, Estado Plurinacional 

de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 (July 2016).  
)٢٣(  Plurinational State of Bolivia, Ministry of Rural Development, 

Agriculture and the Environment, “Acuerdo entre el gobierno 

nacional y los productores de hoja de coca”, 14 September 2008.  
)٢٤(  Robert Lessmann, “Bolivien: zwischen Modellfall und 

Unregierbarkeit”, in Bolivien Staatszerfall als Kollateralschaden, 

Thomas Jäger, ed. (Wiesbaden, Germany, VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, 2009), p. 54.  
 ٠,٢٥هكتار يف شاباريه، و ٠,١٦يساوي الكاتو الواحد   )٢٥(

هكتار يف منطقة يونغاس حيث إن املزارعني يف يونغاس حياّجون 

زادت مساحة ومن منظور عام، مناطق الزراعة املقبول هبا. 
شجرية الكوكا املبادة بواقع الضعف تقريبًا يف دولة بوليفيا 

هكتار يف السنة خالل  ٦ ٠٠٠املتعددة القوميات، من حنو 
هكتار يف السنة  ١١ ٠٠٠إىل حنو  ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفترة 

  )٢٧(.٢٠١٥-٢٠١١خالل الفترة 
وُيقدَّر املستوى اإلمجايل لصنع الكوكايني على الصعيد العاملي 

املساحة املزروعة، وتقديرات غلة الكوكا، وكفاءة استنادًا إىل 
(معبَّرًا  ٢٠١٥وزادت تقديرات عام خمتربات الكوكايني. 

يف املائة) لدى بلدان املنطقة األندية  ١٠٠عنها بالنقاء بنسبة 
وبريو وكولومبيا، تعددة القوميات) امل-الثالثة، بوليفيا (دولة

عادت إىل املستوى املسجَّل يف  وبذلك )٢٨(طنًّا ١٢٥ ١إىل 

 Linda)بأن غلة نبتة الكوكا يف اليونغاس أقل منها يف شاباريه. 

C. Farthing and Kathryn Ledebur, Habeas Coca: Bolivia’s 

Community Coca Control (New York, Open Society Foundations, 

July 2015).  
)٢٦(  Kathryn Ledebur, Coletta A. Youngers, From Conflict to 

Collaboration: An Innovative Approach to Reducing Coca 
Cultivation in Bolivia, Stability: International Journal of Security 

& Development, 2(1), (2013).  
)٢٧(  UNODC and the Plurinational State of Bolivia, Estado 

Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 
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. وكان الصنع العاملي للكوكايني (استنادًا إىل ٢٠٠٨عام 
يف املائة عن  ١٩أعلى بنسبة  ) ٢٩(نسب التحويل اجلديدة)

يف املائة عن مستواه  ٢٥وأعلى بنسبة  ،مستواه يف العام السابق
  .٢٠١٣م يف عا

    
  ١٦الشكل 

  ٢٠١٥-١٩٨٠، معدالت اعتراض الكوكايني العاملية التقديرية

  
شجرية الكوكا، والردود على االستبيان زراعة االستقصاءات اخلاصة باملصادر: حسابات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، استنادًا إىل 

  .؛ وتقارير حكوميةاخلاص بالتقارير السنوية
ولالطالع على تفاصيل طريقة احلساب،  تعديل النقاء للمضبوطات استنادًا إىل متوسط درجات النقاء غري املرجَّحة على املستوى العاملي.ملحوظة: 

  انظر القسم اخلاص باملنهجية يف النسخة اإللكترونية من هذا التقرير.

  ١٧الشكل 
 (أ)،على الصعيد العاملي الكميات املضبوطة من الكوكايني

  ٢٠١٥-١٩٩٨حسب املنطقة، 

    

                                                           
لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن نسب التحويل اجلديدة،   )٢٩(

تشمل هيدروكلوريد الكوكايني، ومعجون الكوكا وقاعدهتا،  (أ)
  كوكايني "الكراك" غري املعدَّل من حيث درجة النقاء.و

املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الردود على 
  االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.

  
 أساسًامهربة ، ٢٠١٥قياسية من الكوكايني يف عام  مضبوطات

  والوسطى الغربية وأوروبا الشمالية أمريكا إىل اجلنوبية أمريكا من
، زادت املضبوطات العاملية من الكوكايني ٢٠١٥يف عام 

يف املائة عن املستوى املسجَّل يف العام السابق لتصل  ٣٢بنسبة 
وهو أعلى مستوى طنًّا (بدرجات نقاء متباينة)،  ٨٦٤إىل 

ُيسجَّل على اإلطالق. وزاد معدل االعتراض العاملي بواقع 
ينيات القرن يف املائة يف مثان ٢٤-٢٠الضعف تقريبًا من 

؛ ٢٠١٥-٢٠٠٩يف املائة خالل الفترة  ٥٣-٣٤العشرين إىل 
يف  ٥٥-٤٥وزاد إىل  ٢٠١٤يف املائة يف عام  ٤٧-٤٠وبلغ 

  ، وهو مستوى قياسي.٢٠١٥املائة يف عام 
بلدًا من مجيع املناطق عن مضبوطات  ١٥٣وأبلغ ما جمموعه 

، مبا يوحي بأن ٢٠١٥-٢٠١٠من الكوكايني خالل الفترة 
ومع ذلك، كان ما نسبته ّتجار بالكوكايني ظاهرة عاملية. اال
يف القارة  ٢٠١٥يف املائة من الكوكايني املعتَرض يف عام  ٩٠

األمريكية، وخصوصًا يف أمريكا اجلنوبية، حيث يوجد اإلنتاج 
وكذلك، على حنو متزايد، االستهالك؛ ويف أمريكا الشمالية، 

  .اخلاص باملنهجية يف النسخة اإللكترونية من هذا التقريرالقسم انظر 
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أجزاء أخرى من أوروبا
آسيا

٢٠١٥توزيع املضبوطات يف عام 
 ٪٠,١أوقيانوسيا: 

 ٪٠,١أفريقيا: 
 ٪٠,٢آسيا: 

 ٪١٠أوروبا الغربية والوسطى: 
 ٪٠,٢شرق أوروبا وجنوب شرقها: 

 ٪٣الكارييب: 
 ٪١٠أمريكا الوسطى: 

 ٪١٦الشمالية: أمريكا 
 ٪٦١أمريكا اجلنوبية: 
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يد العاملي، ويف وهي سوق االستهالك الرئيسية على الصع
ي. وُأفيد بأن اجلزء ـمنطقيت العبور أمريكا الوسطى والكاريب

األكرب التايل من إمجايل الكميات املضبوطة كان يف أوروبا 
يف املائة)، وخصوصًا يف أوروبا الغربية والوسطى.  ١٠(

ومثلت الكميات املعتَرضة يف آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا نسبة 
  ة من املجموع).يف املائ ٠,٥ضئيلة (

ات املضبوطة وُأفيد بأن أكرب زيادات عن العام السابق يف الكمي
يف  ٥١ي (ـيف املائة)، والكاريب ٦٣كانت يف أوقيانوسيا (

يف املائة)  ٣٥با (يف املائة)، وأورو ٤٠املائة)، وأمريكا الشمالية (
  .٢٠١٥يف عام 

    
  ١٨الشكل 

االنتشار والشمالية كميات الكوكايني املضبوطة يف أمريكا 
وكندا،  السنوي لتعاطي الكوكايني يف الواليات املتحدة

٢٠١٥-٢٠٠٤  

  
 the United Statesاملصادر: الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية؛ و

National Household Survey on Drug Use and Health; Quest Diagnostics, 

“Quest Diagnostics Drug Testing Index”, full year 2015 tables” 

(September 2016), and previous years; the Canadian Tobacco, Alcohol 

and Drugs Survey (CTADS) 2015 and, for previous years, Health Canada, 

Canadian Alcohol and Drug Monitoring Surveys (CADUM).      

                                                           
)٣٠(  Health Canada and Statistics Canada, Canadian Tobacco, Alcohol 

and Drugs Survey: 2015 summary.  
)٣١(  UNODC, Colombia: Coca Cultivation Survey 2015, p. 11; and 

  تعاطي الكوكايني حتجب أمناطًا بشأن األرقام العاملية 
  واجتاهات إقليمية مهمة

على الصعيد العاملي، بقي تعاطي الكوكايني من حيث انتشاره 
يف املائة من  ٠,٤السنوي مستقرًّا يف السنوات األخرية، عند حنو 

وإن عامًا،  ٦٤و ١٥السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 
تفاوتت املستويات تفاوتًا كبريًا بني املناطق دون اإلقليمية. وُأبِلغ 

يف أمريكا  ٢٠١٥عن أعلى معدالت انتشار سنوية يف عام 
يف املائة)، وأوروبا  ١,٥يف املائة)، وأوقيانوسيا ( ١،٨الشمالية (
يف املائة). وُوجد أن أكرب عدد من  ١,١وسطى (الغربية وال

يف أمريكا الشمالية هو متعاطي الكوكايني على الصعيد العاملي 
يف املائة من اإلمجايل العاملي)، تليها أوروبا الغربية  ٣٣(

ي ـيف املائة)، وأمريكا اجلنوبية، باالقتران بالكاريب ٢٠والوسطى (
  يف املائة). ١٧وأمريكا الوسطى (

  ريات يف سوق الكوكايني يف أمريكا الشماليةالتغ
شهدت أمريكا الشمالية، وهي أكرب سوق للكوكايني يف 
العامل، اجتاهًا تصاعديًّا يف السنوات القليلة املاضية يف أعقاب 

وهناك عدة . ٢٠١٢و ٢٠٠٦تراجع حاد ما بني عامْي 
مؤشرات توثِّق التراجع يف تعاطي الكوكايني وتزايده الالحق 

الواليات املتحدة، مبا يف ذلك التعاطي يف أوساط عموم يف 
السكان ويف قوة العمل. وباملثل، أشارت البيانات الواردة من 
كندا إىل حدوث تراجع قوي يف تعاطي الكوكايني يف النصف 
الثاين من العقد األول من األلفية اجلديدة، تلته زيادة جرى 

تقد أن ذلك وُيع )٣٠(.٢٠١٥و ٢٠١٣معظمها ما بني عامْي 
التراجع والزيادة اليت تبعته ُيعزيان جزئيًّا على األقل إىل التغريات 

يف  ٥٠يف صنع الكوكايني يف كولومبيا، الذي تراجع بنسبة 
 ٣٣٣طنًّا إىل  ٦٦٠(من  ٢٠١٢-٢٠٠٦املائة خالل الفترة 

طنًّا)  ٦٤٦طنًّا)، قبل أن يزيد ثانيًة بواقع الضعف تقريبًا (إىل 
توافر الكوكايني  بأنونتيجة لذلك، أفيد  )٣١(.٢٠١٥يف عام 

  )٣٢(.٢٠١٥يف عام زاد يف الواليات املتحدة 
ويتجسد هذا التطور يف كميات الكوكايني اليت ُأبلغ عن 

يف  ٥٠اليت تراجعت بأكثر من وضبطها يف أمريكا الشمالية، 
طنًّا يف عام  ٨٧إىل  ٢٠٠٦طن يف عام  ٢٠٢من املائة، 
طنًّا يف عام  ١٤١من جديد إىل  نتعش، قبل أن ت٢٠١٣
. وأبلغت الواليات املتحدة عن أكرب مضبوطات من ٢٠١٥

issues of previous years.  
)٣٢(  United States Drug Enforcement Administration, 2016 National 

Drug Threat Assessment Summary, p. 87.  
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، إذ مثلت حنو ٢٠١٥الكوكايني يف أمريكا الشمالية يف عام 
يف املائة من مجيع كميات الكوكايني املضبوطة يف أمريكا  ٩٣

  يف املائة). ١وكندا ( ،يف املائة) ٦الشمالية، وتلتها املكسيك (
  ةاالّتجار بالكوكايني إىل الواليات املتحدهتريب 

األغلبية كما يف السنوات السابقة، كانت كولومبيا منشأ 
 املهرَّب) من الكوكايني ٢٠١٥يف عام  يف املائة ٩٠العظمى (

يف املائة من ورقة  ٧إىل الواليات املتحدة، يف حني أن حنو 
الكوكا املستخدمة يف صنع الكوكايني املوجود يف سوق 

بيد أن التحليل اجلنائي واليات املتحدة بدت قادمة من بريو. ال
يف املائة من عينات الكوكايني يف سوق  ١إىل أن أقل من أشار 

الواليات املتحدة ميكن أن تكون مرتبطة هبيدروكلوريد 
جر بريو: أظهرت غالبية العينات املتَّالكوكايني املصنَّع فعًال يف 

لوارد من بريو بصمات كيميائية هبا باعتبارها من الكوكايني ا
تتسق مع هيدروكلوريد الكوكايني املصنَّع يف خمتربات تسيطر 

ويوحي ذلك  )٣٣(عليها مجاعات اجلرمية املنظمة الكولومبية.
بإمكانية أن تكون بعض كميات معجون الكوكا أو قاعدة 
الكوكايني املنتجة يف بريو قد ُحولت الحقًا إىل هيدروكلوريد 

. كما يف كولومبيا قبل شحنها إىل الواليات املتحدةالكوكايني 
أن املختربات املسيَطر عليها من كولومبيا والعاملة ميكن أن يعين 

يف بلدان أخرى يف املنطقة دون اإلقليمية واملستخِدمة للمواد 
مة يف كولومبيا الكيميائية وأساليب اإلنتاج نفسها املستخَد

ن إىل الكوكايني البريوفيْيتعاجل معجون الكوكا وقاعدة 
  هيدروكلوريد الكوكايني.

يف املائة  ٧٦ نسبة وتشري تقديرات إدارة إنفاذ القانون إىل أن
شرقْي  تَبرأمريكا اجلنوبية َع الذي مصدرهمن الكوكايني 

، يف الغالب على منت سفن أو ٢٠١٥املحيط اهلادئ يف عام 
إما أمريكا الوسطى أو املكسيك  تدخله غاطسة، زوارق شب
عرب مدن  برًّا إىل الواليات املتحدة. مث دخلت البلَد اقبل نقله

توزيع رئيسية موجودة يف أريزونا وكاليفورنيا وتكساس قبل 
عرب الطرق السريعة بني الواليات إىل مدن توزيع أخرى،  انقله

ويعاد نقل كميات أصغر منها أطالنطا وشيكاغو ونيويورك. 
يف املائة، على التوايل)،  ٩و ١٤ي وشرقه (ـ غرب الكاريبعرب

وكثريًا ما يكون ذلك باستعمال الزوارق السريعة وكذلك، 
ويف حني أن الكوكايني املنقول وإن بدرجة أقل، الطائرات. 

ي عادةً ما يعرب املكسيك قبل دخول الواليات ـريبْ الكاريبغعرب 
ي يدخل ـشرقْي الكاريباملتحدة، فإن الكوكايني املشحون عرب 

                                                           
  .٩٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(

أساسًا برَّ الواليات املتحدة عن طريق بورتوريكو واجلمهورية 
وُأفيد بأن االّتجار الدومينيكية قبل أن يبلغ ميامي أو نيويورك. 

ي على السواء ـبالكوكايني عرب شرق املحيط اهلادئ والكاريب
  )٣٤(.٢٠١٥شهد زيادة يف عام 

  بيةكايني األورولنمو يف سوق الكوإىل اإشارات مبكرة 
يت تراجعت مضبوطات الكوكايني يف أوروبا من الذروة ال

الل الفترة خقبل البدء يف التعايف جمددًا  ٢٠٠٦سجلتها يف عام 
عام  أوروبا بعد إىل. وتراجع إمداد الكوكايني ٢٠١٥-٢٠٠٩
ا، قبل عزى إىل تراجع اإلنتاج يف كولومبي، وهو ما ُي٢٠٠٦

ستفادة ع شروع املتَّجرين يف االم ٢٠٠٩أن يتعاىف بعد عام 
لة من مصادر بديلة من بريو وكذلك، وإن بدرجة أقل، دو

اإلمداد  بوليفيا املتعددة القوميات من أجل تعويض النقص يف
ن كولومبيا، من كولومبيا. بيد أنه يف السنوات األخرية، يبدو أ

يف العامني  يف صنع الكوكاينيالكبرية ومبا يتماشى مع الزيادة 
  سي إىل أوروبا.ملاضيني، عادت إىل الظهور بصفتها املورِّد الرئيا

    
  ١٩الشكل 

نتشار االمعدل كميات الكوكايني املضبوطة يف أوروبا و
  ، السنوي لتعاطي الكوكايني يف االحتاد األورويب

٢٠١٥-١٩٩٨  

  
حدة املعين باملخدرات واجلرمية املصادر: حسابات مكتب األمم املت

 ؛استنادًا إىل الردود على استبيان املكتب اخلاص بالتقارير السنوية
 ٢٠١٦رات وإدماهنا، النشرة اإلحصائية لعام واملرصد األورويب للمخدِّ

  وسنوات سابقة.
  

  .٩٨إىل  ٩٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣٤(
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ورويبمضبوطات الكوكايني يف الدول األعضاء يف االحتاد األ

 الدولاالنتشار السنوي التقديري لتعاطي الكوكايني يفمعدل 
عامًا ٦٤-١٥األعضاء يف االحتاد األورويب بني السكان يف سن 
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أوروبا يف  وبذلك، يبدو أن اإلمدادات الشاملة من الكوكايني إىل
ايني يف ازدياد مرة أخرى. بيد أن البيانات بشأن تعاطي الكوك

 ذلكجزئيًّا.  االحتاد األورويب إىل اآلن ال تتبع ذلك االجتاه سوى
الحتاد األورويب االنتشار الشامل لتعاطي الكوكايني يف ا ه يبدو أنأن

   سن يف املائة من السكان يف ١,٣وة قدرها حنو تراجع من ذر
يات املتحدة) عامًا (حنو نصف املعدل املبلَّغ عنه يف الوال ٦٤-١٥

ئة من يف املا ٠,٩حنو  يف، قبل أن يستقر ويؤثر ٢٠٠٧يف عام 
  .٢٠١٥-٢٠١١عامًا خالل الفترة  ٦٤-١٥السكان يف سن 

وال تزال البيانات بشأن تعاطي الكوكايني يف فرادى البلدان 
على نطاق أوروبا تنم عن صورة خمتلطة ختلو من ظهور اجتاهات 
شاملة واضحة. وأبلغت بعض البلدان ذات االنتشار الكبري 

لتعاطي الكوكايني، مثل اململكة املتحدة وإسبانيا وإيطاليا 
يف أوروبا الغربية (بترتيب االنتشار)، وكذلك بلدان أخرى 

والوسطى، مبا فيها أملانيا والنمسا والدامنرك وبلجيكا وتشيكيا 
حدوث تراجع يف  عنوسلوفاكيا وبولندا (بترتيب االنتشار)، 

بيد أنه يبدو أن تعاطي الكوكايني زاد يف السنوات األخرية. 
عدد من البلدان األخرى يف املنطقة دون اإلقليمية، مبا فيها 

سا وسويسرا وبعض البلدان يف جنوب شرق أوروبا هولندا وفرن
وعلى العموم، شهدت تسعة بلدان أوروبية (كرواتيا ورومانيا). 

، ٢٠١٥مستويات مستقرة من تعاطي الكوكايني يف عام 
وشهدت مخسة بلدان زيادة يف عدد متعاطي الكوكايني، حيث 

  .٢٠١٥الربتغال ورومانيا زيادات كبرية يف عام  سجلت
    

  ٢٠الشكل 
  من السكان يف أوروبا  ١ ٠٠٠املوجود يف مياه الصرف الصحي لكل  (مستقلب الكوكايني)زويليكغونني البن

  ٢٠١٦-٢٠١١مدينة أوروبية)،  ٨٠(استنادًا إىل البيانات املستمدة من 

  
  .Sewage Analysis CORE Group Europe (SCORE)شبكة الذي أجرته الصحي املصدر: تستند احلسابات إىل حتليل مياه الصرف 

وُرجحت مجيع نتائج املدن بالسكان الذين ختدمهم حمطات . ٢٠١٦‐٢٠١١بلدًا خالل الفترة  ٢٦ياه الصرف الصحي يف ململحوظة: ُأجري حتليل 
زويليكغونني احملدَّدة يف مياه الصرف الصحي خالل مدة أسبوع، مما . واستند التحليل يف كل مدينة إىل كميات البنذات الصلة معاجلة املخدِّرات

ختدمها حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي اليت نطقة املن يف من السكان الذين يعيشو ١ ٠٠٠زويليكغونني لكل يتيح حساب متوسط يومي من البن
  طرائق احلساب، انظر القسم اخلاص باملنهجية يف النسخة اإللكترونية من هذا التقرير. تفاصيل ذات الصلة. ولالطالع على

زويليكغونني (وهو أحد مستقلبات الكوكايني) البنويشري حتليل 
الصرف الصحي، وهو ما ميكن أن يقدم معلومات يف مياه 

حول االجتاهات يف استهالك الكوكايني (أي األطنان 
املستهَلكة)، إىل صورة خمتلفة بعض الشيء. ذلك أنه استنادًا 

يف املائة من  ٧ثل متمدينة ( ٨٠إىل البيانات املستمدة من 

بلدًا)،  ٢٦ركة، وعددها االسكان يف البلدان األوروبية املش
تشري النتائج إىل زيادة يف استهالك الكوكايني منذ عام 

يف املائة أو أكثر، رهنًا باملنهجية املستخدمة.  ٣٠، بنحو ٢٠١١
ويتماشى ذلك مع كميات الكوكايني املضبوطة اليت تشري إىل 

يف  ٢٠١٥-٢٠١١يف املائة خالل الفترة  ٣٠زيادة بأكثر من 
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 زويليكغوننيالبن ، اتضح أن مستويات٢٠١٦أوروبا. ويف عام 
مدينة مما  ٣٢ي ُعثر عليه يف مياه الصرف الصحي أعلى يف ذال

مدن. ولدى استخدام  ٨كانت عليه يف العام السابق وأدىن يف 
يني بقي ااملتوسط جلميع املدن، يبدو أن استهالك الكوك

مستقرًّا، وإن عاد ذلك أساسًا إىل توسُّع نطاق عمل مواقع 
  .رور السننياملراقبة مب

ويشري التحليل على مستوى املدن إىل ارتفاع قيم 
من  ١ ٠٠٠يف مياه الصرف الصحي لكل  زويليكغوننيالبن

السكان يف أنتويرب ولندن وزيوريخ وبرشلونة وأمستردام 
وكذلك يف مدن أخرى يف سويسرا وهولندا وأملانيا وبلجيكا 

). زويليكغوننيالبنوإسبانيا والدامنرك وإيطاليا (حسب مستوى 
بيد أن الفروق داخل البلدان ميكن أن تكون كبرية، كما يتضح 

يف دورمتوند، بغرْيب أملانيا،  زويليكغوننيالبنمن ارتفاع مستوى 
واخنفاض مستواه يف درسدن، يف شرق البلد. وُأبلغ عن وجود 
مستويات شديدة االخنفاض مبا يتعذر معه كشفها يف بعض 

ُوجدت مستويات منخفضة يف  املدن يف فنلندا ورومانيا، بينما
  بعض املدن يف اليونان وبولندا والسويد.

  ٢١الشكل 
(أو آخر سنة  ٢٠١٦من السكان،  ١ ٠٠٠زويليكغونني (مستقلب الكوكايني) املوجود يف مياه الصرف الصحي لكل البن

  متاحة)

  
    .Sewage Analysis CORE Group Europe (SCORE)املصدر: 

املبلَّغ من السكان  ١ ٠٠٠زويليكغونني لكل وكان مستوى البن
، مبارتينيك، وهي اإلدارة الفرنسية الكائنة عنه يف فور دو فرانس

واألمر نفسه ي، أعلى بكثري مما هو مسجَّل يف أوروبا. ـيف الكاريب
ينطبق على ميديلني، كولومبيا، الكائنة بالقرب من بعض أكرب 
املراكز السرية لصنع الكوكايني يف العامل، وحيث فاق مستوى 

املوجود يف  مثيلهالكوكايني املكتشف يف مياه الصرف الصحي 
زويليكغونني كما ثبت أن مستويات البنالعاصمة بوغوتا. 

، بكندا، وسياتل، بالواليات املحددة يف كل من مونتريال
ويف أعلى من كال املتوسطني األورويب والعاملي. املتحدة، 

زويليكغونني يف مياه الصرف الصحي يف املقابل، مل ُيكتشف البن
  بوسان، جبمهورية كوريا، أو يف أوكالند، بنيوزيلندا.

  الكوكايني هتريب
  الكوكايني إىل أوروبا هتريب

املنتجة للكوكا، ال تزال كولومبيا هي  من بني البلدان الرئيسية
البلد الرئيسي ملنشأ/مغادرة شحنات الكوكايني املضبوطة إىل 

يف املائة من بالغات البلدان األوروبية  ٤٣أوروبا، واليت مثلت 
-٢٠١٠يف االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية خالل الفترة 

املتعددة ودولة بوليفيا  ،يف املائة) ٣٣وتبعتها بريو ( ،٢٠١٥
يف املائة). وعندما تكون البيانات مقصورة على  ٢٣القوميات (

 ترتفعالبالغات اليت تشري إىل كولومبيا ، فإن نسبة ٢٠١٥عام 
يف املائة، وهو ما يتسق مع الزيادة يف صنع الكوكايني  ٦٧ إىل

اليت أبلغت عنها كولومبيا، واملستويات املستقرة إىل حد بعيد 
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أوروبا  مواقع أخرى

بيانات املدن
املتوسط العاملي غري املرجَّح



32 

  يف البلدين اآلخرين.إلنتاج الكوكايني 
شارة إليه تواترت اإلالذي الوحيد وكان البلد غري األورويب 

كبلد ملغادرة شحنات الكوكايني إىل أوروبا خالل الفترة 
هو الربازيل، وتلته كولومبيا وبريو وإكوادور  ٢٠١٥-٢٠١٠

زويال ـواجلمهورية الدومينيكية واألرجنتني ومجهورية فن
البوليفارية. وظلت النقاط الرئيسية لدخول الكوكايني إىل 
أوروبا لسنوات عديدة هي بلدان شبه اجلزيرة األيبريية، 

كما  )٣٥(روتردام هبولندا وأنتورب ببلجيكا.ءْي ميناوكذلك 
كانت إسبانيا وهولندا البلدين األوروبيني الرئيسيني ملغادرة 

البلدان األوروبية خالل اللذين حددهتما وعبوره الكوكايني 
مبا ُيِربز دورمها كمركزْين لالّتجار ، ٢٠١٥-٢٠١٠الفترة 

إسبانيا البلد وال تزال  ) ٣٦(بالكوكايني وتوزيعه يف املنطقة.
األورويب الذي ضبط أكرب كميات من الكوكايني على مدى 

ُثلث الكمية اإلمجالية املعتَرضة يف  تالعقدين املاضيني، حيث مثَّل
  ، وتلتها بلجيكا وهولندا.٢٠١٥-٢٠١٠املنطقة خالل الفترة 

  
  تقدير حجم سوق الكوكايني األوروبية استنادًا إىل حتليل مياه الصرف الصحي

مدينة أوروبية يف عام  ٨٠يشــري حتليل مياه الصــرف الصــحي يف 
 ٣٧(أو آخر عام متاح)، مبا يشــــــمل ما جمموعه حنو  ٢٠١٦

يف املائة من إمجايل سكان البلدان  ٧مليون شخص، يعادلون حنو 
أن إىل ماليني نســــــمــة)،  ٥٠٤اليت جرت فيهــا التحليالت (

 ١ ٠٠٠نني لكل زويليكغوالبنمليغرامًا من  ٢٥٩متوســطًا قدره 
من الســــكان يف اليوم ُوجد يف مياه الصــــرف الصــــحي يف تلك 

  (أ)مليغرامًا). ٣٤٠-١٧٩يف املائة:  ٩٥(َبْون ثقة بنسبة  املدن
ــــــتخدام أرقام نصــــــيب الفرد تلك فيما خيص االحتاد  وباس
ــدان  ــة للتجــارة احلرة وبل ــدان الرابطــة األوروبي األورويب وبل

االحتاد األورويب (حيث يبلغ إمجايل البلقان غري األعضــــــاء يف 
ِعفات (عوامل التصحيح) امليون نسمة) واملض ٥٣٨السكان 

ــل البن ــات) لتحوي زويليكغونني املوجود يف املوجودة يف األدبي
مياه الصـــــرف الصـــــحي إىل معاِدالت اســـــتهالك الكوكايني 

قد يكون اســـــتهالك  (ب))،٥٩,٣و ٣,٢(نســـــبة تتراوح بني 
ب كايني يف أورو طنًّا من  ١٨٣طنًّا و ١١٧ا تراوح بني الكو

الكوكـــايني النقي (رهنـــًا بعوامـــل التصــــــحيح املوجودة يف 
الثقة  َبْون. ولدى مراعاة ٢٠١٦األدبيات) لكل ســـنة يف عام 

فــإن زويليكغونني، يف املــائــة لتعــاطي الفرد من البن ٩٥بواقع 
  .٢٠١٦طنًّا لعام  ٢٤٠و ٨١النطاق يزيد إىل ما بني 

ــــــوائيًّا. ويكمن حتفُّ يارها عش ملدن مل يتم اخت ظ مهم يف أن ا
ية، با الغرب ملدن تقع يف أورو حيث يكون  فحيث إن معظم ا

عاة أن  عًا نســــــبيًّا (ومع مرا كايني مرتف عاطي الكو عاطي ت ت
ــًا وليســت ريفية)، ا ــاس لكوكايني ال يزال ظاهرة حضــرية أس

 فإن تطبيق مطابقات الحقة فيما يتعلق مبوقع املدن يشـــــري إىل
قدير نزوًال. وبالنظر إىل املعلومات  هذا الت عديل  ضــــــرورة ت
ــــــتنادًا إىل بيانات مياه  املتاحة حاليًّا، يبدو من املحتمل، اس

االستهالك الفعلي للكوكايني يف االحتاد  أنالصرف الصحي، 
ــدان  ــة للتجــارة احلرة وبل ــدان الرابطــة األوروبي األورويب وبل
البلقان غري األعضـــــاء يف االحتاد األورويب يقع ضـــــمن نطاق 

أطنــان. (لالطالع على  ٢٠٨طنًّــا و ٦٤عريض يتراوح بني 
مزيد من التفاصــيل، انظر القســم اخلاص باملنهجية يف النســخة 

  كترونية من هذا التقرير.)اإلل
حسابات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية استنادًا إىل   (أ)

  ).Sewage Analysis CORE Group Europeحتليل مياه الصرف الصحي (
 EMCDDA, Assessing Illicit Drugs in Wastewater: Advances in  (ب)

Wastewater-based Drug Epidemiology, Sara Castiglioni, ed., 

Insights Series No. 22 (Luxembourg, Publications Office of the 

European Union, 2016), pp. 37-39 . 

      
يف أمريكا اجلنوبية بنمو إنتاج  التهريبارتباط تزايد 

  الكوكايني يف كولومبيا
أكثر الزيادات جدارة باملالحظة يف مضبوطات بعض ُأبلغ عن 

 ٢٠١٥-٢٠١٠الكوكايني على الصعيد العاملي خالل الفترة 
ا يف طنًّ ٣٦٤ة حيث زادت املضبوطات من يف أمريكا اجلنوبي

                                                           
نها عالكوكايني املبلَّغ منصة رصد املخدِّرات، مضبوطات   )٣٥(

  كانون األول/ ٣١إىل  ٢٠١٠كانون الثاين/يناير   ١  من
 .٢٠١٥ديسمرب 

طنًّا يف عام  ٥٢٦إىل  ٢٠١٤طنًّا يف عام  ٣٩٢و ٢٠١٠عام 
ق. يف املائة عن العام الساب ٣٤، ما ميثل زيادة بنسبة ٢٠١٥

وميكن ربط هذه الزيادة بتزايد إنتاج الكوكايني يف كولومبيا 
كولومبيا. وُأبلغ عن زيادة إىل خارج  التهريبوتزايد أنشطة 

لدى  ٢٠١٥حادة يف كميات الكوكايني املضبوطة يف عام 

يانات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ب  )٣٦(
  االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.
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البوليفارية) وإكوادور -زويال (مجهوريةـكولومبيا وفن
لعام السابق). يف املائة عمومًا عن ا ٥٨وسورينام وغيانا (

وأبلغت كولومبيا مرة أخرى عن أكرب مضبوطات من 
يف املائة  ٣٤( ٢٠١٥الكوكايني على الصعيد العاملي يف عام 

يف املائة من مجيع مضبوطات  ٥٧من اإلمجايل العاملي)، ومثلت 
يف املائة)  ١٢الكوكايني يف أمريكا اجلنوبية، وتبعتها إكوادور (

ويشري ذلك إىل يف املائة).  ١٢(ارية زويال البوليفـومجهورية فن
يف املائة من مضبوطات الكوكايني يف أمريكا  ٨٠أن أكثر من 

اجلنوبية كانت مرتبطة بالكوكايني املنتج يف كولومبيا. ويف 
بالكوكايني  بتهريباملقابل، أبلغت البلدان األكثر تأثرًا 

، ومنها األرجنتني ٢٠١٥البريويف والبوليفي يف عام 
املتعددة القوميات) -اي والربازيل وبوليفيا (دولةوأوروغو

يف املائة يف الكمية  ٢١وبريو وشيلي، عن تراجع شامل بنسبة 
  املضبوطة من الكوكايني، مقارنًة بالعام السابق.

مالية، وكان بلد املقصد الرئيسي للكوكايني يف أمريكا الش
-٢٠١٠رة القارة األمريكية خالل الفتيف بلدان الكما حددته 

يف و؛ ، هو الواليات املتحدة، وتلتها املكسيك وكندا٢٠١٥
لدان املقصد . ويف أوروبا، كانت بهو الربازيل أمريكا اجلنوبية

وهولندا  هي إسبانيا وإيطاليا ، حسب عدد البالغات،الرئيسية
  وبلجيكا واململكة املتحدة.

 لوسطىاأمريكا  عرب ةاملهرب كميات الكوكايني استقرار
  ـيعرب الكاريب اوتزايده

رب أمريكا عالكوكايني  هتريباستنادًا إىل املضبوطات، يبدو أن 
بط ما ُض، عندما ٢٠١٥الوسطى بقي مستقرًّا نسبيًّا يف عام 

قريبًا تطنًّا من الكوكايني، وهي الكمية نفسها  ٨٦جمموعه 
الكمية  اليت ُضبطت يف العام السابق، وأقل بدرجة طفيفة من

ة طنًّا). وكانت أكرب كمي ٩٣( ٢٠١٠املضبوطة يف عام 
 ٥٣(ي تلك اليت أبلغت عنها بنما ه ٢٠١٥مضبوطة يف عام 

ملضبوطة يف يف املائة من مجيع كميات الكوكايني ا ٦٢طنًّا أو 
)، يف املائة ٢٠أمريكا الوسطى)، وتبعتها كوستاريكا (

ية ، زادت كم٢٠١٥يف املائة). ويف عام  ٧وغواتيماال (
بأكثر من  الكوكايني املضبوطة يف بنما (مجيعها من كولومبيا)

  ئة عن العام السابق.يف املا ٥٠
أطنان  ٨ويف الكاريبـي، زادت كمية الكوكايني املضبوطة من 

طنًّا يف عام  ٢٣و ٢٠١٤طنًّا يف عام  ١٥إىل  ٢٠١٠يف عام 
، حيث أبلغت بورتوريكو عن معظم املضبوطات، ٢٠١٥

                                                           
)٣٧(  United States Drug Enforcement Administration, 2016 National 

الواليات املتحدة  بّر ويكادوتلتها اجلمهورية الدومينيكية. 
 ،بورتوريكو إىل يصل الذي اينيلكوكل احلصرية الوجهة يكون
يف حني يكون  ) ٣٧(،فلوريدا عرب البلد يدخل ما وكثريًا

الكوكايني الذي يعرب اجلمهورية الدومينيكية قاصدًا الواليات 
املتحدة وكندا، وكذلك أوروبا، حيث أفادت إسبانيا وإيطاليا 
وبلجيكا وسويسرا أن اجلمهورية الدومينيكية ُتعترب بلد عبور 

  لالّتجار بالكوكايني. امهمًّ
  الكوكايني عرب أفريقياهتريب  معلومات حمدودة عن

بلغت أزادت الكمية اإلمجالية من مضبوطات الكوكايني اليت 
ية سريعًا ألفريقيا، عنها بلدان يف أفريقيا، ومبا جيسد األمهية املتنام

، الكوكايني لتهريبوخصوصًا غرب أفريقيا، كمنطقة عبور 
 ،٢٠٠٧أطنان يف عام  ٥,٥إىل  ١٩٩٨عام طن يف  ٠,٨من 
 طن يف ١,٢و ٢٠١٠أطنان يف عام  ٣,٤ن تتراجع إىل أقبل 
وكايني ومن بني بلدان العبور غري األوروبية للك. ٢٠١٥عام 

السنوية،  يف الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير ةاملذكور
خالل  املائة يف ٩، غرب أفريقيا أساسًا، مثلت البلدان يف أفريقيا

 ٣يف حني مثلت منطقة اخلليج نسبة ، ٢٠١٥-٢٠١٠الفترة 
يني املعتَرضة يف املائة إضافية. وتوازى التراجع يف كميات الكوكا
بالغات يف يف أفريقيا يف السنوات األخرية مع تراجع يف عدد ال

أن هذا  أوروبا عن استخدام بلدان أفريقية كمناطق عبور. بيد
ن ضعف القدرات على الكشف االجتاه قد يكون ناجتًا ع

تجسد يتراجع تدفقات الكوكايني، وهو ما عن واإلبالغ وليس 
دة قاصاليف بعض الضبطيات الكبرية لشحنات من الكوكايني 

بطت ، ض٢٠١٥فريقيا. فعلى سبيل املثال، يف آذار/مارس أل
قصد أطنان من الكوكايني كانت ست ٥,٩السلطات البوليفية 

خرية، يف كينا فاسو). ويف اآلونة األفريقيا (غانا وبورأغرب 
عن ضبط  أبلغت السلطات البوليفية، ٢٠١٦كانون الثاين/يناير 

 طنًّا من ٨٠أطنان من الكوكايني (ضمن شحنة قدرها  ٨
فوار) قاصدة غرب أفريقيا (كوت ديكانت كربيتات الباريوم) 

، ٢٠١٧عرب األرجنتني وأوروغواي. ويف كانون الثاين/يناير 
ني طن من الكوكاي ٠,٥سلطات اجليبوتية عن ضبط أبلغت ال

جهتها وحاوية يف طريقها من الربازيل إىل إسبانيا، وهي  يف
 النهائية. وكانت هذه هي الضبطية الوحيدة األكرب من

 ١,١ط ، عندما ُضب٢٠٠٤الكوكايني يف شرق أفريقيا منذ عام 
  طن من الكوكايني يف كينيا.

البلد يف املائة) باعتبارها  ٥٨وتبلِّغ البلدان األفريقية عن الربازيل (

Drug Threat Assessment Summary.  
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إىل أفريقيا يف الفترة  املهرَّباألكثر تواترًا ملغادرة/عبور الكوكايني 
شيلي يف املائة)، و ٢٠، وتليها كولومبيا (٢٠١٥-٢٠١٠

يف املائة). وفيما خيص البلدان يف املنطقة  ٨يف املائة)، وبريو (  ١٠(
ها، فإهنا تفيد بأن نيجرييا هي أكثر بلدان العبور تواترًا يف نفس

أفريقيا، تليها جنوب أفريقيا وغانا ومايل والنيجر. وُأفيد بأن 
كان  ٢٠١٥-٢٠١٠الكوكايني العابر أفريقيا خالل الفترة 

يف املائة؛ وخصوصًا  ٨٠يف أوروبا (صوب بلدان أساسًا متجهًا 
لكة املتحدة وهولندا)، تليها وجهات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واملم

 ،يف املائة؛ وخصوصًا الواليات املتحدة) ١٥يف أمريكا الشمالية (
  يف املائة؛ الصني وماليزيا). ٤وآسيا (

-٢٠١٠خالل الفترة ومعظم الكوكايني املضبوط يف أفريقيا 
)، بينما يف املائة ٨٣اعُترض يف غرب أفريقيا ووسطها ( ٢٠١٥

  ُأبلغ عن أكرب يف املائة يف مشال أفريقيا. و ١١اعُترض ما نسبته 

مضبوطات لدى كابو فريدي، وتلتها غامبيا ونيجرييا وتشاد 
  وغانا، ومجيعها كائنة يف غرب أفريقيا ووسطها.

  آسيا إىل الكوكايني هتريب على تزايد عالمات
طن يف عام  ٠,٤سيا من آزادت مضبوطات الكوكايني يف 

طن يف عام  ١,٧و ٢٠١٤طن يف عام  ١,٢إىل  ١٩٩٨
، زادت كميات ٢٠١٥وعلى العموم، يف عام . ٢٠١٥

يف املائة عن العام  ٤٠الكوكايني املعتَرضة يف آسيا بأكثر من 
السابق، حيث ُأبلغ عن زيادات يف مجيع املناطق دون اإلقليمية. 

أن استهالك الكوكايني ال يزال عمومًا ضئيًال نسبيًّا، مثة  ورغم
لدى مؤشرات على أن هذا االستهالك يواصل االرتفاع 

املجموعات االجتماعية االقتصادية العليا يف البلدان 
  )٣٨(اآلسيوية.

  ٢اخلريطة 
  ٢٠١٥-٢٠١١الكوكايني،  لتهريبالتدفقات الرئيسية 

    
وُضبطت أكرب كميات من الكوكايني يف آسيا خالل الفترة 

                                                           
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بيانات االستبيان   )٣٨(

 Tim Lindsey and Pip Nicholson, Drugsاخلاص بالتقارير السنوية؛ 

Law and Legal Practice in South- east Asia: Indonesia, Singapore 

and Vietnam, (Oxford, Hart Publishing Ltd, July 2016); Sania 

Farooqui, “India becomes cocaine trafficking centre as drugs follow 

 ،يف املائة) ٥٦يف شرق آسيا وجنوب شرقها ( ٢٠١٥-٢٠١٠

rise of rich”, The Guardian (London), 1 October 2015; Bryan Harris 

“Mexican cartel smuggling cocaine into Hong Kong amid booming 

demand for drugs”, South China Morning Post (Hong Kong), 2 

February 2014.  
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يف املائة).  ٤٠ويف الشرقني األدىن واألوسط/جنوب غرب آسيا (
طن من  ٠,٢ويف اآلونة األخرية، يف حالتني منفردتني، ُضبط 

حاوية مشحونة من الربازيل (تشرين الثاين/نوفمرب  يفالكوكايني 
مشحونة من إكوادور إىل اهلند (كانون  طن ٠,٩و ،)٢٠١٦

النكا. وُضبطت كميات   يف سري ،)٢٠١٦األول/ديسمرب 
أصغر من الكوكايني يف مواقع خمتلفة يف اهلند، ويف باكستان، 

شنجن، الصني، وإقليم تايوان ويف هونغ كونغ، الصني، و
  .٢٠١٦، ولبنان يف عام الصيين

لربازيل بلد ومن بني مجيع البلدان يف أمريكا الالتينية، كانت ا
ات شحنيف البالغات عن املغادرة/العبور األكثر تواترًا 

يف  ٣٧( ٢٠١٥-٢٠١٠الكوكايني إىل آسيا خالل الفترة 
يف املائة)،  ١٠(يف املائة)، وبريو  ١٩املائة)، وتبعتها كولومبيا (

 ٨املكسيك (ويف املائة)،  ١٠ودولة بوليفيا املتعددة القوميات (
ك الشحنات وكثري من تليف املائة).  ٨يف املائة)، واألرجنتني (
، يف أساسًا يق نيجرييا وجنوب أفريقياعربت أفريقيا، عن طر

عن طريق  عبورالحني أنه يف آسيا، ُأبلغ على حنو أكثر تواترًا عن 
، وتبعها الشرقني األدىن واألوسط (اإلمارات العربية املتحدة

آسيا  األردن ولبنان واجلمهورية العربية السورية)، وجنوب
 أفيدو. وجنوب شرقها (تايلند؛ وهونغ كونغ، الصني؛ واهلند)

قاصدة  كانتشحنات الكوكايني إىل آسيا  أنيف الغالب 
  ات).إسرائيل ولبنان والصني وإندونيسيا (حسب عدد البالغ
  احتمال منو سوق الكوكايني جمددًا يف أوقيانوسيا

طن  ٠,١زادت مضبوطات الكوكايني يف أوقيانوسيا من حنو 
يف عام طن  ١,٩يف أواخر التسعينيات من القرن العشرين إىل 

لتعود ، ٢٠١٤طن يف عام  ٠,٨، قبل أن تتراجع إىل ٢٠١٠
. ومثلت أستراليا ما ٢٠١٥طن يف عام  ١,٢إىل  إىل االرتفاع

يف املائة من كميات الكوكايني املضبوطة يف  ٩٩نسبته 
، مبا يف ذلك يف عام ٢٠١٥-١٩٩٨أوقيانوسيا خالل الفترة 

ساوث  . وُضبطت أكرب كمية من الكوكايني يف نيو٢٠١٥
 )٣٩(ويلز، حيث ظلت سيدين نقطة الدخول الرئيسية إىل البلد

واملوقع الذي يوجد به أعلى مستوى من استهالك الكوكايني 
                                                           

)٣٩(  Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data 

Report 2014-15, pp. 89-101.  
)٤٠(  Australian Criminal Intelligence Commission, University of 

Queensland and University of South Australia, National 

Wastewater Drug Monitoring Program, Report No. 1 (Canberra, 

March 2017), p. 36.  
)٤١(  Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data 

Report 2014-15, p. 97.  

(حنو سبعة أضعاف املتوسط الوطين استنادًا إىل حتليل مياه 
  )٤٠(الصرف الصحي).

وزاد املعدل السنوي النتشار تعاطي الكوكايني بني عموم 
ًا فأكثر يف أستراليا بواقع الضعف، من عام ١٤السكان يف سن 

، ٢٠١٠يف املائة يف عام  ٢,١إىل  ٢٠٠٤يف املائة يف عام  ١
وهو مستوى شديد  - ٢٠١٣وبقي عند هذا املستوى يف عام 

االرتفاع باملعايري العاملية: أعلى خبمسة أضعاف من املتوسط 
وة الضعفني من مثيله لدى االحتاد األورويب. وعالالعاملي وبواقع 

على ذلك، توجد مؤشرات على احتمال أن يكون استهالك 
، ٢٠١٥-٢٠١٣الكوكايني قد ازداد يف أستراليا خالل الفترة 

متعاطو  ااستنادًا إىل متوسط عدد األيام اليت استهلك خالهل
"اإلكستاسي" ومتعاطو املخدِّرات باحلقن الكوكايني، وعدد 

الذين تعاطوا االعتقاالت املرتبطة بالكوكايني، ونسبة املحتجزين 
وُأفيد بأن أسعار  )٤١(الكوكايني، وحتليل مياه الصرف الصحي.

الكوكايني تراجعت تراجعًا طفيفًا يف عامْي اإلبالغ 
دوالر  ٢٤٠ ٠٠٠و ١٨٥ ٠٠٠، إىل ما بني ٢٠١٤/٢٠١٥

أسترايل للكيلوغرام، بينما زادت درجة نقاء الكوكايني زيادًة 
  )٤٢(طفيفة، مبا يوحي بأن توافر الكوكايني رمبا شهد زيادة.

ومع ذلك، يبدو أن االستهالك الفعلي للكوكايني (الكمية 
املستهلكة)، مقارنًة بانتشار تعاطي الكوكايني (عدد املتعاطني) 

 بدرجة كبرية يف أستراليا ونيوزيلندا على السواء. ال يزال حمدودًا
وقد يعود ذلك إىل االرتفاع الكبري يف سعر الكوكايني يف ذلك 

وال يزال الطلب على العالج من تعاطي  )٤٣(اجلزء من العامل.
الكوكايني متدنيًا على الرغم من ارتفاع معدالت انتشار 

مياه الصرف التعاطي. ويتجسد هذا االجتاه أيضًا يف حتليل 
االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني معدَّل الصحي: يف حني أن 

االحتاد األورويب،  لدىيف أستراليا أعلى بنحو الضعف من مثيله 
تشري بيانات مياه الصرف الصحي يف أستراليا إىل أن من الواضح 

من السكان أدىن  ١ ٠٠٠أن االستهالك الفعلي للكوكايني لكل 
  )٤٤(من املتوسط لدى االحتاد األورويب.

وقد كشف التحليل اجلنائي للكوكايني املعتَرض يف أستراليا عن 

  .٩٨إىل  ٩٦املرجع نفسه، الصفحات   )٤٢(
يانات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ب  )٤٣(

بارات اجلنائية االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية؛ وهيئة االستخ
  .Illicit Drug Data Report 2014-15األسترالية، 

)٤٤(  Australian Criminal Intelligence Commission, the University of 

Queensland and University of South Australia, National 

Wastewater Drug Monitoring Program, Report 1, March 2017, 

p. 42.  
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يف السوق األسترالية كايني ، كان معظم الكو٢٠١٥أنه يف عام 
منشأ ما  كانتمن منشأ كولوميب. وأفيد بأن كولومبيا ال يزال 
يف املائة من الكوكايني الذي ضبطته الشرطة االحتادية  ٤٩نسبته 

يف املائة من منشأ بريويف،  ٤٠ما نسبته  ناألسترالية، بينما كا
إىل بالنسبة يف املائة  ٢١يف املائة و ٦٩، على التوايل، بـمقارنةً 

  )٤٥(.عن ضبطه ي أبلغت سلطات اجلماركذلكوكايني الا
وكانت البلدان األكثر تواترًا من حيث اإلبالغ عن كوهنا من 

الكوكايني فيما خيص بلدان املغادرة/العبور يف القارة األمريكية 
(مرتَّبةً حسب  ٢٠١٥-٢٠١٠املشحون إىل أوقيانوسيا يف الفترة 

تحدة وكندا وشيلي والربازيل وبريو األمهية) هي الواليات امل

                                                           
)٤٥(  Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data 

Report 2014-15, Canberra 2016, p. 93.  

كانت هونغ  رجنتني وبنما واملكسيك؛ ويف آسيا،وكولومبيا واأل
الصني؛ وتايلند. ويف عامْي اإلبالغ  كونغ، الصني؛ وبرَّ 

نقاط ، أفادت السلطات األسترالية بأن أهم ٢٠١٤/٢٠١٥
من حيث كميات الكوكايني املضبوطة، هي الواليات  ،اإلركاب

املتحدة، وتلتها الربازيل؛ وهونغ كونغ، الصني؛ وماليزيا؛ 
وفرنسا؛ واهلند؛ ؛ واإلمارات العربية املتحدة؛ وترينيداد وتوباغو

  )٤٦(وتايلند.
  

  

  .٩١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(
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  سوق القنَّب -جيم

  
يف ه وإبادته وانتشار تعاطيه بطريقة غري مشروعة إنتاجالقنَّب وتقديرات زراعة  وميكن االطالع على. ٢٠١٥تشري البيانات إىل عام ملحوظة: 

  .٢ملحق الكتيِّب 
  

  ال يزال إنتاج القنَّب يشكل ظاهرة عاملية
سواء من خالل املؤشرات املباشرة  -ُأبلغ عن زراعة نبتة القنَّب 

(زراعة نبتة القنَّب أو إبادهتا) أو املؤشرات غري املباشرة 
(مضبوطات نبتة القنَّب، واإلشارة إىل اإلنتاج املحلي للقنَّب 

بلدًا يف  ١٣٥) يف أراضي .مصدر املضبوطات، إخلباعتباره 
يف املائة من سكان  ٩٢، مبا يشمل ٢٠١٥-٢٠١٠الفترة 
بيد أنه نظرًا لغياب القياسات املنهجية، توجد صعوبة  العامل.

يف تقييم مدى زراعة القنَّب وإنتاجه واجتاهاهتما. وُتستقى 
 ،معظم املؤشرات غري املباشرة من سلطات إنفاذ القانون

   )٤٧(د، إىل حد ما، أولوياهتا ومواردها.وجتسِّ
مصدر ُتبلِّغ الدول األعضاء بأنه وال يزال املغرب أكثر بلد 

راتنج القنَّب، وتتبعه أفغانستان وكذلك، وإن بدرجة أقل، 
لبنان واهلند وباكستان. وعلى عكس االّتجار براتنج القنَّب، 
وهو ال يتم داخل األقاليم فحسب وإمنا فيما بينها أيضًا 
(وخصوصًا االّتجار من مشال أفريقيا إىل أوروبا)، ال يزال 

ليم أساسًا. ولذا يكون من االّتجار بالقنَّب يتم داخل األقا
املفيد أكثر أن ُتحدَّد البلدان اليت يتواتر اإلبالغ عنها أكثر من 
غريها على املستوى اإلقليمي باعتبارها بلدان منشأ خالل 

(انظر اإلطار). ٢٠١٥-٢٠١٠الفترة 

                                                           
تقرير املخدِّرات العاملي لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر   )٤٧(

البلدان اليت يتواتر اإلبالغ عنها أكثر من غريها باعتبارها 
حسب املنطقة/املنطقة دون  بلدان منشأ لعشبة القنَّب،

  ٢٠١٥-٢٠١٠اإلقليمية، 
 البلد الذي ُبلِّغ عنه أكثر من غريه باعتباره  كانت املكسيك

بلد املصدر للشحنات عرب الوطنية يف أمريكا الشمالية، 
وتبعتها كندا، رغم أن هذا ال يعين أن املكسيك أكرب منتج 

من عشبة للقنَّب يف أمريكا الشمالية. وُتنَتج كميات كبرية 
القنَّب يف الواليات املتحدة، وإن كان ذلك ألغراض 

 االستهالك املحلي أساسًا وليس للتصدير.
 ي وأمريكا الوسطى، كان ـأمريكا اجلنوبية والكاريبيف و

الَبَلدان اللذان ُيبلَّغ عنهما أكثر من غريمها باعتبارمها من 
وتلتهما بلدان املصدر لعشبة القنَّب مها كولومبيا وباراغواي، 

 جامايكا.
 يف أفريقيا، كانت البلدان اليت ُأبلغ عنها أكثر من غريها و

باعتبارها بلدان مصدر هي نيجرييا وموزامبيق وغانا 
وسوازيلند، وإن كان من الصعب حتديد بلدان بعينها يف 
 أفريقيا حيث إن هناك عددًا آخر من البلدان اليت ُأبلغ عنها.

 لد الذي ُأبلغ عنه أكثر من غريه يف آسيا، كانت أفغانستان الب
كبلد َمصدر، وتبعته قريغيزستان وميامنار ومجهورية الو 

 الدميقراطية الشعبية ولبنان واهلند ونيبال.
 يف أوروبا، كان الَبلدان املبلَّغ عنهما أكثر من غريمها و

كبلدْي َمصدر لالّتجار بالقنَّب عرب احلدود مها هولندا 
 وألبانيا. 

  
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، استنادًا إىل املصدر: 

  الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.

  .٦٥، اإلطار بشأن "تفسري ضبطيات املخدِّرات"، الصفحة ٢٠١٥

 املضبوطات العاملية
 السنة  السابقةالتغري من 

-٢٪
عشبة

٦٪
جراتن

٥ ٧٨١
٥٣٦١ طنًّا

 طنًّا

 راتنغ القنَّب عشبة القنَّب
٢٠١٥

 عدد املتعاطني يف العامل

مليونًا١٨٣
٢٠١٥
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  اإلبادة كمؤشر على إنتاج القنَّب
البلدان يبلِّغ عن يشــــــكل قياس مدى اإلبادة حتديًا ألن بعض 

ها  ما يبلِّغ البعض اآلخر عن تارات، بين بادة من حيث اهلك اإل
من حيث عدد النبتات املبادة أو وزن نبتات القنَّب املضـــبوطة 
بادة. وجيعل ذلك من إجراء  عة القنَّب امل عدد مواقع زرا أو 

  املقارنات بني حاالت اإلبادة أمرًا صعبًا.
بالق بادة يف الفترة وكانت أكرب مســـــــاحات مزروعة  ّنب م

هي تلك اليت أبلغت عنها املكســـيك، ويليها  ٢٠١٥-٢٠١٠
عداد  املغرب ونيجرييا. وأبلغت الواليات املتحدة عن أكرب أ
ــدا  ــا وهولن ــا أوكراني ــادة، وتلته من مواقع زراعــة القنَّــب املب

واالحتاد 

ــــــي. وأبلغت نيجرييا عن  كرب عدد من نبتات القنَّب أالروس
ي. وأخريًا، ا الواليات املتحدة والفلبني وباراغوااملبادة، وتلته

ــة ــا (دول ــات) وبريو عن أكرب -أبلغــت بوليفي ــددة القومي املتع
  كميات من نبتات القنَّب املضبوطة، وتلتهما جامايكا.

وتشري توليفة املؤشرات املختلفة إىل أن أكرب املساحات 
املزروعة بالقّنب واليت خضعت لإلبادة يف العامل خالل الفترة 

كانت موجودة يف القارة األمريكية. وقد  ٢٠١٥-٢٠١٠
يشري ذلك إىل هيمنة تلك املنطقة عامليًّا يف زراعة القنَّب، ولكنه 
قد يشري أيضًا إىل مدى األولوية اليت متنحها سلطات إنفاذ 
القانون إىل إبادة زراعة القنَّب، وهو ما ميكن أيضًا أن يكون 
اضطلع بدور. وكانت ثاين أكرب 

حة مزروعة بالقنَّب جرى إبادهتا مسا
يف أفريقيا، وتلتها آسيا وأوروبا، مث 
أوقيانوسيا. واتضح أن متوسط توزيع 
إبادة القنَّب يشبه إىل حد بعيد مثيله 
فيما خيص املضبوطات اإلمجالية من 
عشبة القنَّب وراتنج القنَّب املبلَّغ عنها 
على املستوى العاملي خالل الفترة 

د ختتلف أمناط . وق٢٠١٥-٢٠١٠
الزراعة عن أمناط عمليات إنفاذ القانون 
اليت تستهدف زراعة القنَّب؛ ويف 
أفريقيا خصوصًا، حيث تكون قدرات 
إنفاذ القانون متواضعة إىل حد بعيد، 
قد تكون أمهية زراعة القنَّب أكرب من 
تلك اليت يشري إليها مدى اإلبادة 

  واملضبوطات.
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ب مئ

(نس
سبة 

ن
 

هكتارات 
 املبادة القنَّب

)n=٠٠٠ 
 يف السنة) ١٨

 القنَّب نبتات
 املبادة

)n=مليونًا  ٢٧
 يف السنة)

 القنَّب نبتات
 املضبوطة

)n=طنًّا  ٢ ٩٥٥
 يف السنة)

 املواقع املبادة
)n=٠٠٠ 

٧٥١( 

للعلم: كميات 
عشبة القّنب وراتنغ 

 القّنب املبادة
)n=طنًّا  ٧ ٢٧٠

 يف السنة)

أوقيانوسيا
أوروبا
آسيا
أفريقيا
القارة األمريكية

 ٢٠١٥-٢٠١٠املؤشرات املتاحة لتوزيع إبادة إنتاج القنَّب، حسب املنطقة،

 بالتقارير السنوية.املصدر: حسابات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، استنادًا إىل الردود على االستبيان اخلاص 



 

39 

  ٢٢الشكل 
شبة القّنب، من راتنج القنَّب وع املضبوطة عامليًّاالكميات 
٢٠١٥-١٩٩٨  

  

املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، استنادًا إىل 
      اخلاص بالتقارير السنوية.الردود على االستبيان 

  القنَّب هتريب
استنادًا إىل الكميات املعتَرضة، استقر القنَّب،  هتريبيبدو أن 

أواخر عند مستوى مرتفع يف العقد املاضي (مقارنًة مبستواه يف 
-٢٠١٠الفترة التسعينيات من القرن العشرين). وخالل 

 القنَّب أكربعشبة ، كانت الكميات املضبوطة من ٢٠١٥
بأربع مرات من كميات راتنج القنَّب، حيث اعُترض ما 

طن من  ١ ٣٠٠طن من عشبة القنَّب و ٦ ٠٠٠مقداره حنو 
، ُأبلغ عن أكرب ٢٠١٥راتنج القنَّب سنويًّا. ويف عام 

مضبوطات من عشبة القنَّب لدى املكسيك، وتبعتها الواليات 
املتحدة ونيجرييا وباراغواي ومصر؛ وُأبلغ عن أكرب 

طات من راتنج القنَّب لدى إسبانيا وباكستان واملغرب، مضبو
  وتلتها أفغانستان واجلزائر.

  ٢٣الشكل 
  ٢٠١٥-٢٠١٠املضبوطة عامليًّا من القنَّب، حسب املنَتج والبلد، لكميات املتوسط السنوي ل

  
  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، استنادًا إىل الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.املصدر: 

  
عن أغلبية ال تزال القارة األمريكية، وتليها أفريقيا، تبلِّغ 

  املضبوطات من عشبة القنَّب
يف املائة) الكمية اإلمجالية  ٦٤، ُضبط حنو ثلثْي (٢٠١٥يف عام 

املضبوطة من عشبة القنَّب يف القارة األمريكية، وخصوصًا 

وباراغواي والربازيل. وُأبلغ  املكسيك، وتلتها الواليات املتحدة
عن ثاين أكرب مضبوطات من عشبة القنَّب، متثل أكثر من ربع 

يف املائة)، يف أفريقيا، غالبًا يف نيجرييا  ٢٨اإلمجايل العاملي (
يف املائة من الكمية اإلمجالية  ٥لت آسيا ومصر واملغرب. ومثَّ
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بط معظمها ، ُض٢٠١٥من عشبة القنَّب املعتَرضة عامليًّا يف عام 
ها بنغالديش وكازاخستان وإندونيسيا وتايلند؛ تيف اهلند، وتل

يف املائة من املجموع يف أوروبا، يف تركيا  ٣وُضبط ما نسبته 
وتلتها اململكة املتحدة واالحتاد الروسي وإسبانيا غالبًا، 

يف املائة من املجموع يف  ٠.١وهولندا، وُضبط ما نسبته 
  أساسًا. أوقيانوسيا، يف أستراليا

وبقيت أمريكا الشمالية هي املنطقة دون اإلقليمية اليت أبلغت 
يف  ٣٩( ٢٠١٥عن أعلى مضبوطات من عشبة القنَّب يف عام 

املائة من املضبوطات العاملية). بيد أن مضبوطات عشبة القنَّب 
يف أمريكا الشمالية تراجعت، بعد الذروة اليت بلغتها يف عام 

(برغم  ٢٠١٥ئة وصوًال إىل عام يف املا ٥٥، بنسبة ٢٠١٠
ارتفاع مستويات استهالك القنَّب)، مبا جيسد هبوطًا حمتمًال يف 

وكذلك تراجعًا عامًّا يف األولوية  )٤٨(نتاج القنَّب يف املكسيك،إ
املمنوحة العتراض القنَّب حيث أصبحت زراعة القنَّب وإنتاجه 

باحة يف العديد من من األمور املواملتاجرة به واستهالكه 
  الواليات القضائية يف الواليات املتحدة يف السنوات األخرية.

ويف املقابل، زادت مضبوطات عشبة القنَّب بأكثر من الضعف 
يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية. ويف  ٢٠١٥-٢٠١٠خالل الفترة 

ظلت مضبوطات عشبة القنَّب مستقرة نسبيًّا يف الوقت نفسه، 
يف املائة.  ١٥ع زيادة أو نقصان بأقل من آسيا وأوروبا، م

وتوجد املصادر الرئيسية لعشبة القنَّب يف أوروبا داخل املنطقة 
نفسها، وخصوصًا هولندا وألبانيا، وإن حدد مكتب الشرطة 

 كيا أيضًا باعتبارها مركزًا مهمًّااألورويب (اليوروبول) تشي
  )٤٩(جاورة.لتوزيع عشبة القنَّب املتَّجر هبا إىل البلدان امل

  

                                                           
يتماشى هذا مع تراجع إبادة القنَّب لدى املكسيك وكذلك، وهو   )٤٨(

مضبوطات عشبة القنَّب على امتداد احلدود بني  األهم، مع تراجع
. وبرغم ٢٠١٥-٢٠١٠املكسيك والواليات املتحدة خالل الفترة 

أن املضبوطات من معظم املخدِّرات على امتداد تلك احلدود زادت 
يف السنوات األخرية، فإن املضبوطات من عشبة القنَّب، سواء من 

بدرجة كبرية ما حيث الكميات أو عدد حاالت الضبط، تراجعت 
. وتراجعت كميات عشبة القنَّب ٢٠١٥و ٢٠١٠بني عامي 

املضبوطة على امتداد احلدود بني املكسيك والواليات املتحدة من 
طن يف عام  ٩٠٠إىل  ٢٠١٠طن يف عام  ١ ٣٠٠أكثر من 
٢٠١٥ )United States Drug Enforcement Administration, 2016 

  ٢٤الشكل 
كميات عشبة القنَّب املضبوطة، حسب املنطقة/املنطقة 

  ٢٠١٥-١٩٩٨دون اإلقليمية، 

  
باملخدرات واجلرمية، الردود  املصادر: مكتب األمم املتحدة املعين

      االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية؛ وتقارير حكومية. على
ُيبلَّغ عنها  ال تزال أكرب كميات راتنج القنَّب املعتَرضة

 أوروبا الغربية والوسطى، والشرقني األدىن واألوسط/ يف
  جنوب غرب آسيا، ومشال أفريقيا

يف معظم سنوات العقدين املاضيني، ُأبلغ عن أكرب مضبوطات 
من راتنج القنَّب يف أوروبا الغربية والوسطى. بيد أنه يف عام 

يف  ٣٨، ُضبطت أكرب كمية من راتنج القنَّب، مبا ميثل ٢٠١٥
املائة من اإلمجايل العاملي، يف الشرقني األدىن واألوسط/جنوب 

وأفغانستان وإيران غرب آسيا، وخصوصًا يف باكستان 
وُضبطت ثاين أكرب كمية من راتنج اإلسالمية). -(مجهورية

National Drug Threat Assessment, p. 135 ويالَحظ أن أيًّا من .(
الواليات املجاورة للمكسيك مل ُتِبح تعاطي القنَّب خالل الفترة 

يزال حمظورًا على املستوى   ، وأن القنَّب ال٢٠١٥-٢٠١٠
يوحي بأن تراجع   االحتادي يف الواليات املتحدة، وهو ما

قد املضبوطات على امتداد احلدود بني املكسيك والواليات املتحدة 
يكون ناجتًا عن تراجع تدفقات االّتجار بعشبة القنَّب من املكسيك 

  إىل الواليات املتحدة.
)٤٩(  Europol, SOCTA 2017: European Union Serious and Organized 

Crime Threat Assessment, p. 36.  
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يف املائة؛ حيث أبلغت  ٣٥القنَّب يف أوروبا الغربية والوسطى (
إسبانيا عن معظم املضبوطات، وتلتها إيطاليا وفرنسا)، يف حني 

يف املائة من اإلمجايل العاملي لدى بلدان يف  ٢٦ُضبط ما نسبته 
  اجلزائر ومصر).ه تقيا (خصوصًا املغرب، وتبعمشال أفري

قنَّب وعلى عكس التراجع الطفيف يف املضبوطات من عشبة ال
، زادت ٢٠١٥-٢٠١٠على الصعيد العاملي خالل الفترة 

واقع الضِّعف مضبوطات راتنج القنَّب فعليًّا، مبا جيسد زيادة ب
 يف ٧٨( يف عمليات االعتراض يف مشال أفريقيا وزيادة كبرية
بيد أن  .املائة) يف الشرقني األدىن واألوسط/جنوب غرب آسيا

ة لوحظ يف أوروبا حيث تراجعت الكمية اإلمجاليالعكس 
عاملي، من املضبوطة من راتنج القنَّب، كنسبة من اإلمجايل ال

 ،٢٠١٠ يف عاميف املائة  ٥٣إىل  ١٩٩٨يف املائة يف عام  ٧٧
ساسًا التراجع أ د هذا. وجيس٢٠١٥ِّيف املائة يف عام  ٣٥و

ب األوروبية، تراجع احلصة السوقية لراتنج القنَّب يف سوق القنَّ
 املحلي حيث كانت شعبية عشبة القنَّب، من اإلنتاج األورويب

  أساسًا، آخذة يف الزيادة.
إىل أوروبا  أساسًا من املغربُيهرَّب وال يزال راتنج القنَّب 

تان إىل من أفغانسوإىل بلدان أخرى يف مشال أفريقيا، وكذلك 
ن البلدان املجاورة، وخصوصًا باكستان ومجهورية إيرا

لبنان ميدُّ  اإلسالمية. كما يبدو أن راتنج القنَّب املنَتج يف
، األسواق يف بلدان أخرى يف الشرقني األدىن واألوسط
ئيل، وخصوصًا اجلمهورية العربية السورية واألردن وإسرا

  ركيا.وكذلك األسواق يف مصر وقربص وت
    

                                                           
  .٣٦و ٣٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٠(

  ٢٥الشكل 
مناطق دون  بكميات راتنج القنَّب املضبوطة، حس

  ٢٠١٥-١٩٩٨إقليمية خمتارة، 

    
باملخدرات واجلرمية، الردود  املصادر: مكتب األمم املتحدة املعين

     االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية؛ وتقارير حكومية. على
املباشرة املستمرة من املغرب راتنج القنَّب وإضافة إىل شحنات 

إىل إسبانيا والشحنات الالحقة عن طريق الرب إىل فرنسا 
وإيطاليا وهولندا، من أجل مواصلة توزيعها على بلدان أوروبية 

رى، أبلغ اليوروبول عن ظهور درب لالّتجار من املغرب أخ
إىل ليبيا (سواء عن طريق البحر أو الرب) ومن مثَّ إىل إيطاليا. 
ورغم أن بيانات كل من مكتب املخدرات واجلرمية 
واليوروبول تقدِّر أن معظم راتنج القنَّب املوجود يف أوروبا 

 ُيتَّجر به هو أيضًا مغريب املنشأ، يبدو أن راتنج القنَّب األفغاين
  )٥٠(إىل أوروبا، غالبًا باستخدام ألبانيا كمركز توزيع أول.

تعاطي القنَّب بقي مستقرًّا بدرجة كبرية على الصعيد العاملي يف 
السنوات األخرية رغم وجود مؤشرات على استمرار تزايده 

  يف أفريقيا وآسيا
العامل حنو بلغت نسبة متعاطي القنَّب يف العام املاضي من سكان 

يف املائة)، مبا يعادل ما ُيقدَّر  ٤.٩و ٢.٧يف املائة (ما بني  ٣.٨
 ١٢٨(ما بني  ٢٠١٥مليون مستخدم سنوي يف عام  ١٨٣بـ

ومل تتغري هذه النسبة على مدى العقد مليونًا).  ٢٣٨مليونًا و
املاضي، وهي أعلى بدرجة طفيفة فقط من انتشار تعاطي القنَّب 
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يف املائة). ومع ذلك، حيث إن عدد  ٣.٤( ١٩٩٨املقدَّر لعام 
 ٢٨سكان العامل زاد، كذلك زاد عدد متعاطي القنَّب (بنسبة 

). كما يشري حتليل تصور التغريات يف ١٩٩٨يف املائة منذ عام 
تعاطي املخدِّرات، كما أبلغت به الدول األعضاء، إىل حدوث 

طأت منذ زيادة يف عدد متعاطي القنَّب، وإن بدا أن الزيادة تبا
. بيد أن املالَحظ أن تعاطي القنَّب يف أفريقيا ويف ٢٠١٠عام 
  استمر يف الزيادة بسرعة نسبيًّا يف السنوات اخلمس املاضية. آسيا

  ةاستمرار زيادة تعاطي القنَّب يف أمريكا الشمالي
تشري البيانات بشأن انتشار تعاطي القنَّب وتصورات اخلرباء 
إىل أن تعاطي القنَّب كان آخذًا يف الزيادة على مدى العقد 
املاضي يف القارة األمريكية. وتشري تقديرات مكتب املخدرات 

حدوث زيادة من واجلرمية فيما خيص القارة األمريكية إىل 
السكان يف سن  يف املائة من ٦,٥و مليون شخص (أ ٣٧,٦
 ٢,٤٩ إىل )٥١(٢٠٠٥عامًا) تعاطوا القنَّب يف عام  ٦٤-١٥

عامًا)  ٦٤-١٥يف املائة من السكان يف سن  ٧,٥مليونًا (أو 
ويبدو أن الزيادة يف تعاطي القنَّب كانت أبرز  .٢٠١٥يف عام 

يف الواليات املتحدة حيث زاد االنتشار السنوي لتعاطي القنَّب 
يف انتشار  ةامشياهل اتتراجعبعض ال)، بعد يف املائة ٣٤(بنسبة 

يف  ١٣,٥، إىل ٢٠٠٧و ٢٠٠٢تعاطي القنَّب ما بني عامْي 
عامًا فأكثر خالل الفترة  ١٢املائة من السكان يف سن 

يف  ٤٣. وأدى ذلك إىل زيادة شاملة بنسبة ٢٠١٥-٢٠٠٧
يف  ٥٤املائة يف عدد متعاطي القنَّب يف العام املاضي، وبنسبة 

ل التوسع ومتثَّ ) ٥٢( عدد املتعاطني يف الشهر املاضي.املائة يف
يف الرئيسي يف تعاطي القنَّب على نطاق الواليات املتحدة 

: زاد بانتظام وبكميات كبريةالزيادة يف عدد متعاطي القنَّب 
انتشار تعاطي القنَّب بشكل يومي أو شبه يومي بني البالغني 

 ٣,٥إىل  ٢٠٠٢يف عام يف املائة  ١,٩بواقع الضعف تقريبًا من 
، وزاد عدد متعاطي القنَّب بشكل يومي ٢٠١٥يف املائة يف عام 

  .٢٠١٥-٢٠٠٧يف املائة خالل الفترة  ٦٧أو شبه يومي بنسبة 

                                                           
)٥١(  World Drug Report 2007 (United Nations publications, Sales 

No. E.07.XI.5), p. 114.  

  ٢٦الشكل 
العدد التقديري ملتعاطي القنَّب ومؤشر تصور تعاطي 

  ٢٠١٥-١٩٩٨القنَّب، 

  
املصدر: حسابات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

  استنادًا إىل الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.
ملحوظة: لالطالع على تفاصيل طرائق احلساب، انظر القسم اخلاص 

  النسخة اإللكترونية من هذا التقرير.باملنهجية يف 
   

  ٢٧الشكل 
  ٢٠١٥-٢٠١٠مؤشر تصور تعاطي القنَّب، حسب املنطقة، 

  
باملخدرات واجلرمية، الردود  املصدر: مكتب األمم املتحدة املعين

  بالتقارير السنوية.االستبيان اخلاص  على
  

، لوحظ نشوء زيادة كبرية يف تعاطي القنَّب يف ٢٠٠٢ومنذ عام 
ولوحظ عامًا فأكثر.  ٢٦الشهر املاضي يف أوساط من هم يف سن 

وجود زيادة يف عدد املبتدئني اجلدد يف أوساط املجموعات 
  عامًا فأكثر. ٢٦العمرية األكرب، وخصوصًا من هم يف سن 

يف  املالَحظانتعاطي القنَّب  يف الكبريان والتواترويرتبط االنتشار 
أوساط البالغني يف الواليات املتحدة مبن ال يتصورون وجود خطر 

ق يف هذا لالطالع على املزيد من التفاصيل، انظر النقاش الالح  )٥٢(
  الفصل.
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يؤدي إىل ضرر من تدخني القنَّب؛ ومبن ينتمون إىل جمموعات 
اجتماعية اقتصادية أدىن ومل حيصلوا على شهادة أعلى من التعليم 

جزئي؛ يعملون بدوام و لصحيالثانوي وغري املشمولني بالتأمني ا
والعاجزين عن العمل بسبب إعاقة؛ والعاطلني عن العمل؛ ومن 

اليت يقيمون فيها تسمح باالستعمال الطيب  الواليةيرون أن 
ينفق البالغون من متعاطي وعالوة على ذلك،  )٥٤(،)٥٣(للقنَّب.

القنَّب بشكل يومي أو شبه يومي من غري احلاصلني على درجة 
سري على يف املائة من دخلهم اُأل ٩متوسطه حنو ما  جامعية

القنَّب، يف حني ينفق متوسط متعاطي القنَّب يف الشهر املاضي 
على القنَّب حنو املبلغ نفسه الذي ينفقه على السجائر من يدخن 

ولالطالع على مزيد من التفاصيل علبة سجائر واحدة يف اليوم. 
  )٥٥(انظر القسم التايل.عن تعاطي القنَّب يف الواليات املتحدة، 

يادًة طفيفة ما ويف أوقيانوسيا، زاد تعاطي القنَّب يف أستراليا ز
 يف ٩,١، من انتشار سنوي بنسبة ٢٠١٣و ٢٠٠٧بني عامْي 
مًا فأكثر، عا ١٤يف املائة من السكان يف سن  ١٠,٢املائة إىل 

 ١٩٩٨ عام يفوإن بقي ذلك أدىن بكثري من املستوى املبلَّغ عنه 
  يف املائة). ١٧,٩(

  
  ٢٨الشكل 

ملتحدة معدالت االنتشار السنوي للقنَّب يف الواليات ا
  ، واالحتاد األورويب وأستراليا وعلى مستوى العامل

٢٠١٥-١٩٧٩  

  
باملخدرات واجلرمية، الردود  املصادر: مكتب األمم املتحدة املعين

  وإدارة اخلدمات املتعلقة  االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية؛  على
)، واملرصد األورويب SAMHSAمواد اإلدمان والصحة العقلية (  بتعاطي

 )، واملعهد األسترايل للصحة والرفاه.EMCDDAللمخدرات وإدماهنا (
  

                                                           
)٥٣(  Wilson M. Compton and others, “Marijuana use and use disorders in 

adults in the USA, 2002-14: analysis of annual cross sectional 

surveys”, Lancet Psychiatry, vol. 3, No. 10 (2016), pp. 954-964.  
)٥٤(  Steven S. Davenport and Jonathan P. Caulkins, “Evolution of the 

United States marijuana market in the decade of liberalization before 

  وروباأاجتاهات تعاطي القنَّب يف 
بقي متوسط انتشار تعاطي القنَّب يف السنة املاضية لدى عموم 

مستقرًّا عامًا)  ٦٤و ١٥السكان (الذين تتراوح أعمارهم بني 
خالل العقد املاضي يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، 

يف املائة. بيد أن تعاطي القنَّب، الذي يبلغ معدل  ٦,٦عند حنو 
لدى يف املائة، ال يزال أعلى بكثري  ١٣,٣انتشاره السنوي 
ماليني  ٣وُيقدَّر أن حنو  )٥٦(عامًا. ٣٤-١٥الشباب يف سن 

يف املائة) يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب من  ١بالغ (
يف املائة  ٧٠أو شبه يومي، منهم  بشكل يوميمتعاطي القنَّب 

  معظمهم من الذكور.و عامًا ٣٤و ١٥تتراوح أعمارهم بني 
يرتفع فيها انتشار تعاطي القنَّب، وهي الثالثة اليت بلدان الويف 
بانيا وأملانيا واململكة املتحدة (إنكلترا وويلز)، بقي تعاطي إس

القنَّب مستقرًّا، يف حني شهدت الدامنرك وفرنسا زيادًة يف 
تعاطي القنَّب. وأبلغ العديد من البلدان يف أوروبا املعروفة 
تارخييًّا باخنفاض انتشار تعاطي القنَّب لديها، مثل فنلندا، 

ب يف السنوات األخرية حبيث إهنا حبدوث زيادة يف تعاطي القنَّ 
تتسم اآلن بارتفاع معدل االنتشار. وهناك بلدان أخرى يف 
أوروبا شهدت زيادة يف تعاطي القنَّب يف العام املاضي يف 

  )٥٧(األعوام األخرية، منها بلغاريا وتشيكيا والسويد.

full legalization”, Journal of Drug Issues, vol. 46, No. 4 (2016).  
  املرجع نفسه.  )٥٥(
)٥٦(  EMCDDA, European Drug Report: Trends and Developments 2016, 

(2016 Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016).  
  املرجع نفسه.  )٥٧(
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  ٢٩الشكل 

  انتشار مرتفعمعدل لدان خمتارة ذات بعامًا) يف  ١٥-٦٤البالغني ( يف أوساطاالجتاهات يف تعاطي القنَّب يف الشهر املاضي 

    
  .EMCDDA, Statistical Bulletin, 2016املصدر: 

  إنكلترا وويلز.ختص ملحوظة: البيانات اخلاصة باململكة املتحدة 
    

    اجتاه تنازيل لتعاطي القنَّب يف إنكلترا وويلز
تراجع تعــاطي القنَّــب تراجعــًا كبريًا يف إنكلترا وويلز خالل 

النتشــار الســنوي لتعاطي امعدل العقدين املاضــيني. وبرغم أن 
ـــب بق ـــا بني الفترتني القنَّ  ٢٠٠٩/٢٠١٠ي مســـــــتقرًّا م

يف املائة من السكان البالغني،  ٦,٥عند حنو  ،٢٠١٥/٢٠١٦و
 ١٤املاضــي بنســبة تراجع انتشــار تعاطي القنَّب يف الشــهر فقد 

ئة خالل الفترة نف ملا ها. ويف الفترة يف ا ، ٢٠١٥/٢٠١٦ســــــ
يف املائة) متعاطي القنَّب يف الشــــهر   ٤٧أقل من نصــــف (  أفاد

املاضي بأهنم تعاطوا املخدِّر ألقل من مرة واحدة يف األسبوع، 
يف املائة بأهنم تعاطوا القنَّب بشــكل  ١٤يف حني مل ُيِفد ســوى 

  )٥٨(.يومي أو شبه يومي

                                                           
)٥٨(  Deborah Lader, ed., Drug Misuse: Findings from the 2015/16 

Crime Survey for England and Wales, 2nd ed., Statistical Bulletin 

07/16 (London, Home Office, 2016).  
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  ٣٠الشكل 
  ، االجتاهات يف تعاطي القنَّب يف إنكلترا وويلز

  ٢٠١٥/٢٠١٦-١٩٩٦حبسب الفئة العمرية، 

  
 Deborah Lader, ed., Drug Misuse: Findings from theاملصدر: 

2015/16 Crime Survey for England and Wales, 2nd ed., Statistical 

Bulletin 07/16, (London, Home Office, 2016).      
تعاطي القنَّب أعلى بني الفئات العمرية األصغر منه بني 

األكرب، وإن كان يف تزايد بني الفئات الفئات العمرية 
  العمرية األكرب

يف إنكلترا وويلز، يفوق معدل تعاطي القنَّب يف أوساط البالغني 
عامًا مثيله يف  ٢٤-٢٠عامًا وسن  ١٩-١٦اليافعني يف سن 

، وإن شهد االنتشار يف العام أوساط الفئات العمرية األكرب
لسواء تراجعًا كبريًا املاضي واالنتشار يف الشهر املاضي على ا

. كما ُأبلغ عن ١٩٩٦يف أوساط البالغني اليافعني منذ عام 
مستويات أعلى من تعاطي القنَّب يف العام املاضي يف أوساط 
البالغني الذين استهلكوا الكحول لثالثة أيام أو أكثر يف 

                                                           
  املرجع نفسه.  )٥٩(
)٦٠(  EMCDDA and European School Survey Project on Alcohol 

and Other Drugs, ESPAD Report 2015: Results from the 

European School Survey Projects on Alcohol and other Drugs 

(Lisbon, 2016).  

األسبوع يف الشهر املاضي، والعاطلني عن العمل أو ال يزاولون 
قل للخطر املفضي إىل الضرر، أا، ولديهم تصور نشاطًا اقتصاديًّ 

وكذلك يف أوساط املترددين على النوادي الليلية أو 
يف أربع مناسبات أو أكثر يف الشهر املاضي.  اخلّمارات/احلانات

أن تعاطي القنَّب منخفض عمومًا يف أوساط الفئات ويف حني 
ادة عامًا)، توجد زي ٥٩-٥٥عامًا و ٥٤-٤٥العمرية األكرب (

. ١٩٩٦منذ عام العمريتني كبرية يف أوساط هاتني الفئتني 
وزاد انتشار تعاطي القنَّب يف العام املاضي زيادة كبرية يف 

 ٥٥عامًا وبني  ٥٤و ٤٥أوساط من تتراوح أعمارهم بني 
لغوا بجيسد تقدم أعمار متعاطي القنَّب الذين أ  عامًا، مبا ٥٩و

 ١,٤من  :يف املاضي عن نسب أعلى نسبيًّا لتعاطي القنَّب
 ١,٥و ٢,٣إىل  ١٩٩٦يف املائةـ على التوايل، يف عام  ٠,٥و

  )٥٩(.٢٠١٥/٢٠١٦يف املائة يف عامْي 
 ١٥تعاطي القنَّب يف أوساط من تتراوح أعمارهم بني 

  عامًا تراجع يف أوروبا ١٦و
معدل االنتشار السنوي للقنَّب ومعدل ُأفيد أن ، ٢٠١٥يف عام 
الشهر املاضي يف أوساط من تتراوح أعمارهم تعاطيه يف انتشار 

يف املائة على  ٧يف املائة و ١٣عامًا يف أوروبا بلغا  ١٦و ١٥بني 
أو  ٨القنَّب  العمرية ويف املتوسط، تعاطت تلك الفئة )٦٠(التوايل؛

مرات يف األشهر االثين عشر املاضية. ويتباين انتشار تعاطي  ٩
املراهقني من بلد إىل آخر،  يف أوساط القنَّب ولو ملرة يف العمر

يف املائة يف  ٣١يف املائة يف تشيكيا و ٣٧حيث يتراوح بني 
يف املائة يف كل من السويد والنرويج. وعلى عكس  ٧فرنسا، و

االجتاهات لدى السكان البالغني، لوحظ تراجع انتشار تعاطي 
  يف تشيكيا والدامنرك وفنلندا وفرنسا. املراهقنيالقنَّب يف أوساط 

يف أوروبا، رمبا كان لعدد من العوامل دور مهم يف حتديد و
يف تعاطي القنَّب يف أوساط االجتاهات املتباينة بني البلدان 

ويرتبط التوافر املتصور للقنَّب وعدد األصدقاء  )٦١(الشباب.
املتعاطني للقنَّب ارتباطًا إجيابيًّا بسلوكيات تعاطي القنَّب، يف 
حني يوجد ارتباط سليب بني اخلطر املتصور حلدوث ضرر من 
تعاطي القنَّب وتعاطيه الفعلي. وُيعترب االرتباط بني التعاطي 

ي القنَّب بني املراهقني أقوى املتصوَّر للقنَّب بني األقران وتعاط
يف البلدان األوروبية حيث ُيتصوَّر أن سبل احلصول على القنَّب 

)٦١(  Daniela Piontek and others, “Individual and country-level effects 

of cannabis-related perceptions on cannabis use: a multilevel 

study among adolescents in 32 European countries”, Journal of 

Adolescent Health, vol. 52, No. 4 (2013), pp. 473 -479.  
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ارتباطًا  احلالة االجتماعية املباشرة يرتبطصعبة. ويبدو أن تأثري 
 ١٥يف أوساط من تتراوح أعمارهم بني القنَّب أقوى بتعاطي 

يئة االجتماعية املرتبطة بالب القاصيةبالتأثريات  عامًا مقارنًة ١٦و
  )٦٢(األوسع.

   
  ٣١الشكل 

وح أعمارهم االجتاهات يف تعاطي القنَّب يف أوساط من تترا
  عامًا يف أوروبا ١٦و ١٥بني 

  
      .ESAPD Report 2015املصدر: 

بات الناشئة عن تعاطي القنَّب االضطراتزاُيد العالج من 
    أوساط البالغني اليافعني يف أوروبا يف

 إىل ٢٠٠٦يف املائة من عام  ٥٠يف أوروبا، طرأت زيادة بواقع 
 يف عدد الداخلني ألول مرة لتلّقي العالج من ٢٠١٤عام 

وكانت األغلبية العظمى االضطرابات الناشئة عن تعاطي القنَّب. 
االضطرابات الناشئة  يف املائة) من متلّقي العالج أساسًا من ٨٦(

أقل، حيث كان متوسط  عامًا أو ٣٤عن تعاطي القنَّب يف سن 
الزيادة يف العالج هذه عزى ومن املمكن أن تُ  )٦٣(عامًا. ٢٥العمر 

تعاطي القنَّب إىل توافر منتجات   عن من االضطرابات الناشئة
اليت ترتبط بدورها بزيادة يف  - ضررًا ومفعوالً القنَّب األشد 

وكذلك إىل زيادة يف توافر  -هتان واالضطرابات رحدة اال
  )٦٧(،)٦٦(،)٦٥(،)٦٤(اإلحالة.والعالج ممارسات 

  

  

  

  

  

   

                                                           
  املرجع نفسه.  )٦٢(
)٦٣(  EMCDDA, “Perspectives on drugs: characteristics of frequent 

and high-risk cannabis users” (Lisbon, 2013).  
)٦٤(  T. P. Freeman and A. R. Winstock, “Examining the profile of high-

potency cannabis and its association with severity of cannabis 

dependence”, Psychological Medicine, vol. 45, No. 15 (2015), pp. 

3181-3189.  

)٦٥(  EMCDDA, European Drug Report: Trends and Developments 2016.  
)٦٦(  Jonathan Schettino and others, Treatment of Cannabis- related 

Disorders in Europe, EMCDDA Insights Series No. 17 

(Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2015).  
  .٢٠١٦تقرير املخدِّرات العاملي انظر   )٦٧(
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  ٣٢الشكل 
  عامًا يف بلدان خمتارة ١٦و ١٥من تتراوح أعمارهم بني  يف أوساطالقنَّب االجتاهات يف تعاطي 

  
  .ESAPD Report 2015املصدر: 

مة للتعاطي التروحيي للقنَّب املنظِّالتطورات يف التدابري 
  الواليات املتحدة وأوروغواي يف

يستعرض هذا القسم االجتاهات يف تعاطي املخدِّرات يف الواليات 
املتحدة حيث توجد تدابري على مستوى الواليات إلباحة زراعة 
القنَّب وبيعه للتعاطي التروحيي يف بعض الواليات وألغراض 

تقرير الطيب للقنَّب يف واليات أخرى. وقد تناول  التعاطي
نتائج إباحة القنَّب من حيث التطورات  ٢٠١٦املخدِّرات العاملي 

على صعيد الصحة العامة والسالمة العامة والعدالة اجلنائية 
ة ويعرض هذا القسم بعض التطورات اإلضافيوأسواق القنَّب. 

ويستعرض، بصفة  ،حدةعلى صعيد إباحة القنَّب يف الواليات املت
مدى تعرُّض السكان البالغني والشباب إىل القنَّب، خاصة، 

وكذلك التفاعل بني تعاطي القنَّب لألغراض التروحيية والطبية. 
القسم معلومات حمدَّثة مقتضبة عن حالة تنفيذ هذا كما يقدم 

  اللوائح املنظِّمة للقنَّب يف أوروغواي.
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  التفضيالت وأمناط التعاطي للقنَّب النبايت وشبائه القنَّب االصطناعية
ــــــتثرية  ية املس ئه القنَّب االصــــــطناع با ــــــ ُأبلغ عن ظهور ش

عة حتت أمساء مثل " ــــــتقبالت املبي "، يف K2" و"Spiceللمس
، ٢٠٠٤إطار املؤثرات النفسانية اجلديدة، ألول مرة يف عام 

عنها بشــــــكل متزايد منذ ذلك احلني يف أجزاء خمتلفة وُأبلغ 
من العامل. وتتألف شــــبائه القنَّب االصــــطناعية من منتجات 
نابينول  يدروكا ية ختتلف عن التتراه يائ فة ذات ُبىن كيم خمتل

)THC.(املكون النفساين الرئيسي للقنَّب الطبيعي) (  
  تتأثريات شبائه القنَّب االصطناعية املستثرية للمستقبال

يزداد االعتراف بالضـــرر املرتبط بالتســـمم من شـــبائه القنَّب 
االصطناعية واإلبالغ عنه، وهو ما يؤدي إىل تواتر الزيارات 
إىل أقســـام الطوارئ. وتشـــمل األعراض تســـارع نبضـــات 
القلب والذهان واهلياج والقلق وصعوبات التنفس والنوبات. 

ئه القنَّ با ــــــ عاطي ش يات أيضـــــــًا إىل أن ت ب وتشــــــري األدب
سلبية غري متوقعة.  االصطناعية له نتائج نفسية وفسيولوجية 
ومن املمكن أن يكون للتســمم ببعض أشــكال شــبائه القنَّب 
االصــطناعية تأثريات حادة؛ فعلى ســبيل املثال، يف موجة من 
اإلصــــابات يف نيويورك، أبلغ أشــــخاص عن تأثريات خممِّدة 

التســــمم بشــــبه بعد  " األموات األحياء الةحب  أشــــبهحادة "
  .AMB-FUBINACA القنَّب االصطناعي

  جتارب متعاطي القنَّب
تشــري التجارب املبلَّغ عنها ذاتيًّا ملتعاطي القنَّب الذين تعاطوا 
القنَّب االصــــــطناعي والطبيعي مؤخرًا إىل أن مجيع متعاطي 
ـــــبائه القنَّب االصـــــطناعية تقريبًا يف اآلونة األخرية أفادوا  ش

نَّب الطبيعي، الذي يفضــــــلونه على شــــــبائه بأهنم تعاطوا الق
القنَّب االصــــــطناعية وتعاطوه لعدد أكرب من األيام. ويرتبط 
ـــبائه القنَّب االصـــطناعية مبزيد من النتائج الســـلبية  تعاطي ش
ــد من  ــا يف ذلــك املزي ــاطي القنَّــب الطبيعي، مب ــًة بتع ــارن مق

ــأثريات على الرئتني،  ــامجــة عن الت وأعراض الصــــــــداع الن
 التعاطي، ومســــتوى أكرب من التعاطي، ومســــتوى أكرب من 
القلق وذهان االرتياب، كما يبلغ عنها املتعاطون. ومن بني 

عاطني للقنَّب، اعُترب أن القنَّب الطبيعي يؤدي إىل  هؤالء املت
ــه القنَّب  ــائ ــــــب ــًة بش ــارن ــذاكرة مق ــدر أكرب من اعتالل ال ق

مان. بيد أن القنَّب االصطناعية، وُيتصور أنه أكثر تسبُّبًا لإلد
الطبيعي اعُترب منَتجًا أكثر اتســــــاقًا مقارنًة بشــــــبائه القنَّب 

  االصطناعية.
وعلى العموم، متثل شبائه القنَّب االصطناعية جمموعة متنوعة 
ــــــانية القوية املفعول اليت ُتعترب بديًال عن  من املرّكبات النفس

ن هلا القنَّب الطبيعي ولكنها قد تفضي إىل تسمم حاد وتكو
تأثريات ســــلبية طويلة األمد على الصــــحة. وقد يســــتعيض 
العديد من متعاطي القنَّب، مثل املوجودين يف الســـجن، عن 
القنَّب بالقّنب االصطناعي لتفادي العقوبات (لالطالع على 

من هذا التقرير). بيد أنه ال ميكن  ٤التفاصيل، انظر الكتيِّب 
ة أو غري املرغوب فيها اخللوص إىل أن التأثريات غري املحمود

لشـــبائه القنَّب االصـــطناعية املســـتثرية للمســـتقبالت ســـوف 
  تؤدي إىل احلد من اإلقبال عليها أو من تعاطيها. 

  املصادر:
Adam R. Winstock and Monica J. Barrat, “Synthetic cannabis: A 

comparison of patterns of use and effect profile with natural 

cannabis in a large global sample”, Drug and Alcohol 

Dependence, Volume 131, Issues 1–2, 1 July 2013, Pages 106-

111.  
Adam R. Winstock and Monica J. Barrat, “The 12-month 

prevalence and nature of adverse experiences resulting in 

emergency medical presentations associated with the use of 

synthetic cannabinoid products”, Human Psychopharmacology: 

Clinical and Experimental, July 2013, Volume 28, Issue 4, Pages 

390-393. 
Tracy L. Brewer and Margie Collins, “A review of clinical 

manifestations in adolescent and young adults after use of 

synthetic cannabinoids”, Journal for specialists in Pedriatic 

Nursing, April 2014, Volume 19, Issue 2, p 119-126. 
Axel J Adams and others, “'Zombie' Outbreak Caused by the 

Synthetic Cannabinoid AMB-FUBINACA in New York”, New 

England Journal of Medicine, 2017; 376:235-242 January 19, 
2017 DOI: 10.1056/NEJMoa1610300.   

 

  التطورات األخرية يف الواليات املتحدة
الناخبون يف كاليفورنيا ومني  ، صوَّت٢٠١٦يف عام 

لسماح بإباحة القنَّب للتعاطي صاحل اوماساتشوستس ونيفادا ل
التروحيي يف والياهتا القضائية، يف حني صوَّت الناخبون يف 
إحدى الواليات برفض االقتراح بإباحة زراعة القنَّب وتعاطيه. 

عامًا فأكثر يف  ٢١من سن وتسمح التدابري املعتمدة للبالغني 

زراعة بللتعاطي الشخصي وتلك الواليات األربع حبيازة القنَّب 
وقد زاد العدد اإلمجايل للواليات  زل.ـيف املننبتة القنَّب 

القضائية على مستوى الواليات اليت تسمح اآلن بتعاطي القنَّب 
، إىل جانب مقاطعة قضائية لألغراض التروحيية إىل مثاين واليات
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أمهية أكرب بكثري أن مجيع تلك  ومما له )٦٩(،)٦٨(كولومبيا.
الواليات القضائية، باستثناء مقاطعة كولومبيا، متنح التراخيص 
اآلن أو هي بصدد وضع برامج ملنح التراخيص لتمكني 
الشركات الرحبية من إنتاج طائفة واسعة من منتجات القنَّب 
وتسويقها وبيعها. ومجيع الواليات اليت أباحت تعاطي القنَّب 

  ا تدابري سابقة تسمح بالتعاطي الطيب للقنَّب.كان لديه
وتتباين اللوائح اليت تبيح بيع القنَّب وتعاطيه على املستوى 
الشخصي على نطاق خمتلف الواليات القضائية اليت تسمح 

تنفيذها،  من حيثمن حيث أحكامها وكذلك بتلك التدابري 
ومع ذلك، فإن الواليات  ملحق هذا الكتيِّب.يف ز كما يوَج

اليت صوتت لصاحل زراعة القنَّب وبيعه وحيازته بشكل 
لديها بعض التدابري  ٢٠١٦شخصي للتعاطي التروحيي يف عام 

املشاهبة لتلك اليت اعتمدهتا الواليات األربع اليت كانت قد 
مسحت بتعاطي القنَّب لألغراض التروحيية. وتشمل هذه 

وقيام املنشآت اخلاصة بإرساء نظام  رقابيةالتدابري: إنشاء سلطة 
جتاري لإلنتاج واإلمداد؛ وفرض الضرائب على مستوى 

التجزئة وكذلك، يف بعض الواليات القضائية، على مستوى 
على اإلعالنات؛ بعض القيود فرض اإلنتاج أو الزراعة؛ و

؛ كوالتأاملاخلاص بالتغليف والوسم على قيود فرض و
عايري الصحة والسالمة. كما تسمح والتدابري املتعلقة مب

بالتعاطي الداخلي كاليفورنيا ومني وماساتشوستس ونيفادا 
للقنَّب يف مؤسسات التجزئة أو مؤسسات حاصلة على 

 تقعوتسمح مقاطعة كولومبيا، حيث إهنا  )٧٠(ترخيص خاص.
زلية والتعاطي ـاالحتادي، بـ"الزراعة املنضمن اإلقليم جزئيًّا 

لناس ال يزال باإلمكان اعتقاهلم بسبب حيازة زيل" ألن اـاملن
وهناك العديد من املسائل اليت  )٧١(القنَّب يف اإلقليم االحتادي.

. ذلك أن التشريعات اليت اعُتمدت يف سمال تزال بانتظار احل
معظم هذه الواليات مل تضع حدًّا أقصى بشأن املحتوى من 

غون يأور ثل، يف حني أن واليات أخرى مالتتراهيدروكانابينول
 قامت بذلك منذ ذلك الوقت؛ وهناك واليات أخرى مثل

ل تنفيذ التشريعات بصدد وضع القواعد من أجكاليفورنيا 
  .اخلاصة بالقنَّب

    
  ٣اخلريطة 

  
 

، صوَّت الناخبون يف أربع واليات أخرى، ٢٠١٦ويف انتخابات 
على تدابري هي أركنساس وفلوريدا ومونتانا وداكوتا الشمالية 

، اعتمدت فرجينيا ٢٠١٧تسمح بالقنَّب الطيب. ويف نيسان/أبريل 
                                                           

باين عدد النبتات املنـزلية يف والية واشنطن. ويتال ُيسمح بالزراعة   )٦٨(
  املسموح بزراعتها من والية إىل آخر.

  ).www.ncsl.orgاملؤمتر الوطين ملجالس الواليات التشريعية (  )٦٩(
)٧٠(  BOTEC Analysis, “Cannabis report: the 2016 election and ballot 

initiatives”, 26 October 2016 متاحة يف .  

والية  ٢٩الغربية أيضًا تشريعات، حبيث يكون هناك ما جمموعه 
ج القنَّب وبيعه وتعاطيه للحاالت لديها قوانني شاملة تسمح بإنتا

وهي تشمل الواليات اليت توجد هبا تدابري تسمح بإنتاج الطبية. 

http://botecanalysis.com/cannabis-the-election/ ؛ اطُّلع عليه آلخر
  .٢٠١٧أيار/مايو  ١٢مرة يف 

)٧١(  Department of Health of the District of Columbia, “Marijuana in 

the District of Columbia”, LaQuandra S. Nesbitt and others, eds. 

(July 2016).  
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ويف مقاطعة كولومبيا، يسمح القنَّب وبيعه للتعاطي التروحيي. 
القانون للمرضى باحلصول على القنَّب لالستعمال الطيب فقط من 

سمح وال ي ،مركز صرف مرخَّص من إدارة الصحة يف املقاطعة
 والية أخرى هبا ١٦رعاهتم بزراعة القنَّب. وتوجد للمرضى أو 

على مستويات متدنية من  قوانني تسمح بتعاطي منتجات حتتوي
 و/أو مستويات مرتفعة من الكنابيديول التتراهيدروكانابينول

)CBD ( لألحوال الطبية مثل نوبات الصرع أو االضطرابات
  )٧٢(الناشئة عن تلك النوبات.

ويتطلب تقييم أثر التدابري اليت تسمح باإلنتاج التجاري للقنَّب 
وبيعه وتعاطيه التروحيي على الصحة والعدالة اجلنائية وغريمها من 
النتائج الرصد املنتظم مبرور الوقت، وقد متر سنوات قبل أن 

والضرر املرتبط ثرها الطويل األجل على تعاطي القنَّب أكتشف ُي
تأثريها على تعاطي القنَّب يف ني، وكذلك به يف أوساط البالغ
وبالفعل، حيث إن تأثري التغريات يف والية  )٧٣(أوساط املراهقني.

ما متتد إىل الواليات األخرى، تظل هناك قيود على تقييم تأثريات 

ومن  )٧٤(تلك التغريات السياساتية بسبب العوامل اخلارجية.
هات يف اخلطر املتصور األمثلة على تلك القيود املقارنة بني االجتا

حه. يتبال القنَّب وتلك اليت  تبيحلتعاطي القنَّب يف الواليات اليت 
ثريًا سلبيًّا على ىل الضرر تأوتؤثر تصورات اخلطر املؤدي إ

سلوكيات تعاطي القنَّب، وُتعترب عامًال وقائيًّا؛ بيد أن تصورات 
مل اخلطر يف أوساط عموم السكان تراجعت على مر السنني يف جم

اآلثار غري الواليات املتحدة بسبب عدد من العوامل، منها: 
املباشرة للمداوالت السياساتية بشأن اإلباحة؛ والزيادة يف تعاطي 

يف أوساط املتعاطني؛ والتغطية القنَّب، اليت ُتعترب أقل خطرًا 
 )٧٥(اإلعالمية للتعاطي الطيب للقنَّب يف العديد من الواليات.

ينًا كبريًا على اتتباين التشريعات والسياقات تبوإضافًة إىل ذلك، 
نطاق الواليات اليت اعتمدت تشريعات تبيح تعاطي القنَّب 

ترتبط  ًالألغراض التروحيية والطبية. ولذلك، فإن هناك قيود
بالتحليل العام ملقارنة الواليات اليت تسمح بقيام أسواق تروحيية 

  والواليات اليت ال تسمح بذلك.
   

                                                           
)٧٢(  National Conference of State Legislatures, “State medical marijuana 

laws”, 21 April 2017 متاح يف .www.ncsl.org/research/health/state-

medical-marijuana-laws.aspx.  
)٧٣(  Wayne Hall and Megan Weier, “Assessing the public health impacts 

of legalizing recreational cannabis use in the USA”, Clinical 

Pharmacology and Therapeutics, vol. 97 (June 2015), pp. 607-615.  
)٧٤(  Wayne Hall and Megan Weier, “Has marijuana legalization 

increased marijuana use among US youth”, JAMA Paediatrics, 

Vol. 171, No. 2 (February 2017), pp. 116-118.  
  املرجع نفسه.  )٧٥(
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  املاريوانا الطبية يف الواليات املتحدة
هناك العديد من البلدان اليت توجد لديها لوائح تسمح بتعاطي األدوية 
القائمة على شــبائه القنَّب. وأســوة باعتماد أي منتج صــيدالين، عادًة 
ما يتبع اعتماد األدوية القائمة على شـــبائه القنَّب بروتوكوًال راســـخًا 
تكون فيه التجارب الســـريرية قد أثبتت فّعالية املســـتحضـــر من أجل 

حوال حمددة، وُتدرج فيه توصــــــيات بشــــــأن اجلرعات وشــــــروط أ
التعاطي. ويف الواليات املتحدة، اتبع اعتماد القنَّب لألغراض الطبية 
منطًا أكثر تعقيدًا. فقد اعتمدت إدارة األغذية والعقاقري يف الواليات 
املتحدة، وهي الوكالة االحتادية املعنية باعتماد األدوية من أجل ســوق 

املتحدة، إىل اآلن ثالثة مســتحضــرات غري نباتية تســتند إىل  الواليات
ــــبائه القنَّب  ــــكل  -التركيب اجلزيئي لش وهي الدرونابينول، وهو ش

تتراهيدروكانابينول، وكبســــولتها اليت ُتتعاطى -٩اصــــطناعي للمادة 
ـــطناعي  ـــائلة، والنابيلون، وهو نظري اص عن طريق الفم وتركيباهتا الس

للتعــاطي عن طريق الفم. وهنــاك عــدة أدويــة  للتتراهيــدروكــانــابينول
ــه القنَّــب  ــائ ــائمــة على شــــــب ــة ق ـــــــافي من (املكوَّن  (أ)Sativex -إض

ـــديول)، و ـــابي ـــابينول والكـــان ـــان ـــدروك ـــت  Epidiolexالتتراهي (زي
يديول  ناب كا يديول)، وحملول فموي آخر لل ناب كا منحت إدارة  -ال

األغذية والعقاقري كالًّ منها تسميات "املسار السريع" من أجل تيسري 
تطويرها وتعجيل قيام اإلدارة باســــــتعراض الدواعي العالجية لتعاطي 

ووفقًا لألكادمييات الوطنية للعلوم واهلندســة والطب يف  (ب)كل منها.
رية وقبل الواليات املتحدة، يف كاليفورنيا، اســـُتهلت التجارب الســـري

من  ١٣، حيث اســـُتكملت ٢٠٠٠الســـريرية لشـــبائه القنَّب يف عام 
دراســة. ويف كولورادو، اســُتهلت  ٢١الدراســات املعتمدة، وعددها 

  (ج).٢٠١٥البحوث بشأن املنافع الطبية ملنتجات القنَّب يف عام 
، وعلى حنو مستقل عن اعتماد املستحضرات ٢٠١٧وحىت أيار/مايو 

بتعاطي منتجات القنَّب، مثل العشــــــبة (من أجل الصــــــيدالنية، ُأخذ 
التبخري) واخلالصات (األصباغ) واملأكوالت والكبسوالت لألغراض 

ية، يف  عديالت  ٢٩الطب ية أو الت والية من خالل القوانني التشــــــريع
الدســتورية كمبادرات ناخبني، إما عن طريق االقتراع املباشــر أو عن 

ورغم أن معظم الواليات  (ج)ت.طريق املجالس التشــــريعية يف الواليا
لديها حاليًّا، أو كان لديها يف املاضي، برنامج لألحباث العالجية، فإن 
منتجات القنَّب املصروفة مل ُتطوَّر من خالل عمليات علمية صارمة. 
ـــة على مســــــتوى  ومل حتظ منتجـــات "مطوَّرة" من الربامج البحثي

قاقري. و ية والع ماد إدارة األغذ باعت يف حني أن شــــــروط الواليات 
السماح بالتعاطي الطيب للقنَّب تتباين يف كل والية من تلك الواليات 
التســــــع والعشــــــرين، فإن معظم الواليات تتطلب أن يقدم طبيب 
استمارة موقَّعة إىل الوالية بشأن أهلية أي شخص ملثل ذلك التعاطي، 
ومعظمها لديها برنامج لتســــــجيل املرضــــــى من أجل التعاطي الطيب 

نَّب اســتنادًا إىل توصــية الطبيب. بيد أنه يف كاليفورنيا ومني، ُيعترب للق
تســجيل املرضــى طوعيًّا أو اختياريًّا، يف حني أن والية واشــنطن ليس 

لـديهـا نظـام لتســــــجيـل متعـاطي القنَّـب الطيب. وهنـاك العـديـد من 
الواليات، مثل كاليفورنيا، اليت تســــــمح بتعاطي القنَّب فيما خيص 

ضة من الدواعي قد تشمل أي حالة مَرضية خطرية ميكن جمموعة عري
ويف بعض الواليات،  )ه(د)،(أن يشــكل القنَّب مصــدرًا للراحة بشــأهنا.

يشــــــترط القانون أن تنتج الوالية منتجات القنَّب وتوزعها، مبا فيها 
النبتات (من أجل التبخري) واألصــــــباغ والكبســــــوالت، يف البيئات 

واليات أخرى أن يدوِّن األطباء منتجات  الســريرية، بينما ُيشــترط يف
القنَّب يف وصفة طبية، وأن يرصدوا النتائج. بيد أن هذه التدابري تبني 
عــدم صــــــالحيتهــا للتطبيق حيــث إهنــا تتطلــب أن ينتهــك األطبــاء 
والعيـادات القـانون االحتـادي. ويف حني أن الواليـات اليت تســــــمح 

م إنتاج القنَّب الطيب بالتعاطي الطيب للقنَّب أصـــدرت تشـــريعات تنظ
وبيعه وصــــــرفه، توجد فروق يف طريقة تنفيذ هذه التدابري ويف املدة 

  الزمنية اليت استغرقها ذلك.
وعلى الرغم من وجود خطط لدى املعهد الوطين لشــــــؤون تعاطي 
املخدِّرات على املســــــتوى الوطين لتوفري طائفة من منتجات القنَّب 

البحوث، توجد حواجز رقابية مهمة ذات األمهية الســـريرية من أجل 
أمام إجراء تلك البحوث بشـــأن التأثريات الصـــحية ملختلف منتجات 
القنَّــب. وعالوة على ذلــك، ال بــد أن تكون تلــك املنتجــات قــابلــة 
للمقارنة بطائفة منتجات القنَّب الطيب اليت يتعاطاها املســــــتهلكون يف 

، أو أن تكون ذات الواليات اليت ُيســــــمح فيها بتعاطي القنَّب الطيب
صــــلة بتلك الطائفة.(و) ويف معظم تلك الواليات، مل ختضــــع طائفة 
املنتجات املتاحة حاليًّا لألغراض الطبية إىل ضـــوابط البحث يف تطوير 
املنتجات، والتجارب الســـريرية لتحديد التأثريات الصـــحية، واجلرعة 

ــاليب الصــرف والتدابري الشــام لة ملراقبة املثلى، واجلرعة املوحدة، وأس
  اجلودة املطبَّقة فيما خيص مجيع املنتجات الصيدالنية.

 ١٥، ُأطلقت مادة النابيكســـــيمول يف ٢٠١٦اعتبارًا من أيلول/ســـــبتمرب   (أ)
  بلدًا آخر. ١٢بلدًا، واعُتمدت يف 

 ,The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine  (ب)

Health Effects Of Cannabis And Cannabinoids: The Current State of 

Evidence and Recommendations for Research (Washington, D. C, 

National Academies Press, 2017).  
State medical marijuana laws: -by-Marijuana Policy Project, “State  (ج)

)2016(Washington, D. C, ” 2015how to remove the threat of arrest, .  

 :Rosalie L. Pacula and others, “State medical marijuana laws  (د)

understanding the laws and their limitations”, Journal of Public Health 

Policy, vol. 23, No. 4 (2002), pp. 23, 413-439.  
ical marijuana participation Fairman, J, B., “Trends in registered med  )ه(

across 13 US states and District of Columbia”, Drug and Alcohol 

Dependence, 159 (2016) 72-79.  
 ,The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine  (و)

Health Effects of Cannabis and Cannabinoids. 
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وتستعرض األقسام التالية بعض هذه املسائل يف حماولة لفهم 
تأثري التدابري اليت تنظم إنتاج القنَّب وتعاطيه على السلوكيات 

  املرتبطة بتعاطي القنَّب يف أوساط عموم السكان.
توى جاء اعتماد اللوائح التنظيمية للقنَّب على مس

عاطي القنَّب تشاملة يف يادة زتتسم بالواليات يف بيئة عامة 
  على نطاق الواليات املتحدة

ينطوي قياس التأثريات الصحية للوائح اجلديدة اليت تنفذها بعض 
الواليات يف الواليات املتحدة على حتديات حيث إن قوانني 

باالقتران بسلسلة من العوامل األخرى اليت غريت  القنَّب تغريت
سوق القنَّب، ال يف الواليات املعنية فحسب وإمنا أيضًا على 

وعلى العموم، زاد تعاطي القنَّب نطاق جممل الواليات املتحدة. 
عامًا فأكثر  ١٨يف الواليات املتحدة يف أوساط البالغني يف سن 

وجيري ذلك يف بيئة تتسم بتراجع  )٧٦(.٢٠٠٢منذ عام 
 ،ضرر من تعاطي القنَّبتصورات بشأن اخلطر املؤدي إىل الال
بالتعاطي الطيب للقنَّب، وحيث بعض الواليات حيث تسمح و

توجد تغطية إعالمية واسعة للمداوالت على مستوى الواليات 
  ن التعاطي الطيب للقنَّب أو إباحته من أجل التعاطي التروحيي.أبش
انت الزيادة يف تعاطي القنَّب يف أوساط املتعاطني بكثافة وك

 )٧٧(عامًا فأكثر على وجه اخلصوص. ٢٦ومن هم يف سن 
انتشار تعاطي القنَّب وتواتره املالَحظ يف أوساط ويرتبط 

تصورون أن هناك خطرًا حبدوث ضرر من يالبالغني مبن ال 
االجتماعية تدخني القنَّب؛ ويف أوساط من ينتمون إىل الفئات 

االقتصادية األدىن؛ ومن يقيمون يف والية قضائية تسمح 
ووفقًا للبيانات املستمدة من  )٧٩(،)٧٨(بالتعاطي الطيب للقنَّب.

تعاطي املخدِّرات والصحة، بشأن الدراسة االستقصائية الوطنية 
نتشار تعاطي القنَّب يف الشهر املاضي يف أوساط السكان زاد ا

يف املائة  ٦,٢يف الواليات املتحدة من  عامًا فأكثر ١٢يف سن 
، حيث ُيقدَّر ٢٠١٥يف املائة يف عام  ٨,٣إىل  ٢٠٠٢يف عام 

عامًا فأكثر من متعاطي  ١٢مليون شخص يف سن  ٢٢أن هناك 
ومنذ عام  )٨٠(.٢٠١٥القنَّب احلاليني (الشهر املاضي) يف عام 

                                                           
)٧٦(  Alejandro Azofeifa and others “National estimates of marijuana use and 

related indicators – National Survey on Drug Use and Health”, United 

States, 2002–2014. MMWR Surveillance Summaries 2016; 65, No. SS-

11, pp.1-25 متاحة يف .http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss6511a1.  
)٧٧(  Wilson M. Compton and others, “Marijuana use and use 

disorders in adults in the USA, 2002-14: analysis of annual cross 

sectional surveys”, Lancet Psychiatry 2016; 3: 954-64.  
  املرجع نفسه.  )٧٨(
)٧٩(  Davenport and Caulkins, “Evolution of the United States 

marijuana market”.  

، كانت هناك زيادة سنوية متصلة يف تعاطي القنَّب يف ٢٠٠٨
عامًا فأكثر، وخصوصًا يف  ١٢أوساط السكان يف سن 

الواليات اليت تسمح حاليًّا بإنتاج القنَّب وبيعه للتعاطي التروحيي 
معدالت أن يف أوساط البالغني. ويف تلك الواليات، لوحظ 

كانت تعود إىل ن إو ،املتوسط الوطينتفوق تعاطي القنَّب 
قبل أي تدابري إلباحة القنَّب. ولئن مل ُتسجَّل زيادة يف تعاطي   ما

تسجيل زيادة فمن املمكن مالحظة القنَّب يف مجيع الواليات، 
أيضًا يف الواليات اليت مل ُتِبح تعاطي القنَّب لألغراض التروحيية. 

يرتبط وعلى العموم، ُيعترب أن االجتاه املتزايد يف تعاطي القنَّب 
حيث تشري األدلة إىل وجود  -باألحكام اخلاصة بالقنَّب الطيب 

عالقة تبادلية شاملة بني املواقف االجتماعية وأمناط تعاطي 
ها أالسكا ت، وتل١٩٩٦وبدءًا من كاليفورنيا يف عام  )٨١(القنَّب.

والية قضائية  ١٢، وضعت ١٩٩٨وأوريغون وواشنطن يف عام 
. ٢٠٠٧الطيب للقنَّب حبلول عام أحكامًا بشأن التعاطي 

قادت التأثريات التراكمية هلذه التغريات السياساتية إىل   ورمبا
تغريات يف تصورات اخلطر املؤدي إىل الضرر من تعاطي القنَّب 

  )٨٢(زيادة الحقة يف تعاطي القنَّب.إىل يف أوساط البالغني و

)٨٠(  Center for Behavioral Health Statistics and Quality, “Key 

substance use and mental health indicators in the United States: 

Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health” 

(HHS Publication No. SMA 16-4984, NSDUH Series H-51) .
  ./http://www.samhsa.gov/dataمسترجعة من 

)٨١(  Rosalie L. Pacula and others, “Assessing the effects of medical 

marijuana laws on marijuana use: the devil is in the details”, Journal 

of Policy Analysis and Management, vol. 34, No. 1 (2015), pp. 7-31.  
)٨٢(  Compton and others, “Marijuana use and use disorders in adults 

in the USA, 2002-14”.  
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  ٣٣الشكل 
املخاطر،  رالواليات املتحدة: أمناط تعاطي القنَّب، وتصو

 ١٨ن سوالتوافر، والقّنب الطيب يف أوساط السكان يف 
  ٢٠١٥-٢٠٠٢أكثر، وعامًا 

  
 Key Substance Use and Mental Health Indicators in the Unitedاملصادر: 

States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health ،
 Compton and others, “Marijuana useواستقصاءات سابقة، ومستمدة من 

and use disorders in adults in the USA, 2002-14: analysis of annual cross 

sectional surveys”, Lancet Psychiatry 2016; 3: 954-64.  
ملحوظة: حلَّل كومبتون وآخرون االجتاهات يف تعاطي القنَّب يف الفترة 

٢٠١٤‐٢٠٠٢.  
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تدابري تسمح بالتعاطي الطيب 
 للقنَّب

التعاطي يف العام املاضي
التعاطي يف الشهر املاضي
التعاطي اليومي أو شبه اليومي
ال يوجد خطر حبدوث ضرر
التوافر
املقيمون يف والية تبيح التعاطي الطيب
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  ٣٤الشكل 
  ت املتحدة ككل، عامًا فأكثر يف الواليا ١٢هم يف سن تعاطي القنَّب يف الشهر املاضي يف أوساط من 

  ٢٠١٥-٢٠٠٢رة، ، وواليات أخرى خمتاالتروحيي تدابري تسمح بسوق للقنَّب لديها يف الواليات اليتو

  
، Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Healthاملصدر: 

لفة. باستثناء عام دمان والصحة العقلية على مستوى الواليات للسنوات املختواستقصاءات سابقة، وتقديرات إدارة اخلدمات املتعلقة بتعاطي مواد اإل
وكانت أالسكا وأوريغون وكاليفورنيا وكولورادو ومني ونيفادا  ُتعرض التقديرات على مستوى الواليات كمتوسطات لفترة سنتني. ،٢٠٠٢

       أو قبل ذلك. ٢٠٠٠تسمح بالقنَّب الطيب يف عام 
  ٣٥الشكل 

يف تعاطي القنَّب الواليات املتحدة: االجتاهات يف الشروع 
  ٢٠١٥-٢٠٠٢يف العام املاضي، حسب الفئة العمرية، 

  
استنادًا إىل الدراسة االستقصائية الوطنية لتعاطي املخدِّرات املصدر: 

 Rachel N. Lipari and others, “Risk andوالصحة املعروضة يف 

protective factors and estimates of substance use initiation: results 

from the 2015 National Survey on Drug Use and Health” 

(SAMHSA, October 2016).  

  ٣٦الشكل 
االنتشار يف العام املاضي لتعاطي القنَّب غري الطيب يف معدل 

احة التعاطي أوساط الفئات العمرية األكرب، قبل وبعد إب
  ٢٠١٣-٢٠٠٤، وبعده الطيب للقنَّب

  
 Silvia S. Martins and others, “State-level medicalاملصدر: 

marijuana laws, marijuana use and perceived availability of 

marijuana among the general US population”, Drug and Alcohol 

Dependence, vol. 1 (December 2016), pp. 26-32.    
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للقنَّب  طي الطيباحتمال أن تكون اللوائح اخلاصة بالتعا
لقنَّب لتعاطي غري الطيب القد أثرت على خطر 

  البالغني لدى
تتسم الواليات اليت تبيح التعاطي الطيب للقنَّب، مقارنًة بالواليات 
األخرى، بارتفاع معدالت انتشار تعاطي القنَّب غري الطيب يف 

القوانني الشهر املاضي يف مجيع الفئات العمرية. بيد أنه ال يبدو أن 
اليت تسمح بالتعاطي الطيب للقنَّب كان هلا إىل اآلن تأثري ُيذكر 
على معدل انتشار التعاطي التروحيي للقنَّب يف أوساط املراهقني، 
يف حني أهنا قد تكون أثَّرت على خطر التعاطي غري الطيب للقنَّب 

  )٨٥(،)٨٤(،)٨٣(يف أوساط السكان البالغني.
عاطي الطيب للقنَّب، زاد التعاطي غري ويف الواليات اليت تبيح الت

الطيب للقنَّب يف الشهر املاضي بدرجة كبرية يف أوساط من هم 
يف  ٧,٢يف املائة إىل  ٥,٨سبة نعامًا فأكثر من  ٢٦يف سن 

. بيد أنه يف أوساط الفئات ٢٠١٣-٢٠٠٤املائة خالل الفترة 
عامًا)، مل تكن  ٢٥-١٨عامًا و ١٧-١٢العمرية األصغر (

ات يف انتشار التعاطي غري الطيب للقنَّب ذات مغزى من التغري
الناحية اإلحصائية، ومل ُتعترب ذات صلة بالتدابري اليت تسمح 

كما أبلغ متعاطو القنَّب  )٨٦(بتعاطي القنَّب لألغراض الطبية.
الذين يعيشون يف الواليات اليت توجد هبا تدابري تسمح 

ليسر توافر القنَّب. تصور أعلى بالتعاطي الطيب للقنَّب عن 
رغم أن هذا التصور مل يتغري يف أوساط الفئات العمرية و

عامًا) منذ األخذ بقوانني  ٢٥-١٨عامًا و ١٧-١٢األصغر (
القنَّب الطيب يف تلك الواليات، فقد طرأت زيادة كبرية يف يسر 

عامًا أو  ٢٦التوافر املتصور للقنَّب يف أوساط من هم يف سن 
تعاطي القنَّب التروحيي يف الشهر املاضي  وقد زاد )٨٧(أكثر.

وتصورات يسر توافر القنَّب زيادة كبرية يف مجيع الفئات 
  )٨٩(،)٨٨(العمرية األكرب منذ مترير قوانني القنَّب الطيب.

  الواليات املتحدةألغراض تروحيية وطبية يف الفرق بني املتعاطني 
مليون شخص  ١,٢دِّر أن حنو ، ُق٢٠١٦يف آذار/مارس 

ق اللحصول على بطاقات القنَّب الطبية على نطمسجَّلون 
وهو ما يقابل مثانية مرضى من متعاطي  )٩١(،)٩٠(،الواليات املتحدة

من السكان. وكانت أعلى درجات  ١ ٠٠٠القنَّب الطيب لكل 
)، ١٩,٨من السكان يف كولورادو ( ١ ٠٠٠التسجيل لكل 

)؛ ١٩,٢)، وأوريغون (١٩,٢وواشنطن ( )،١٩,٤وكاليفورنيا (
 )٩٢(القنَّب الطيب.إمدادات من وهي الواليات اليت توجد هبا أقدم 
حبذر حيث إن ُيتعاَمل معها بيد أن هذه التقديرات ُينبغي أن 

الطيب. للقنَّببسجالت العديد من الواليات ال حتتفظ 
  

                                                           
)٨٣(  Melanie M. Wall and others, “Prevalence of marijuana use does not 

differentially increase among youth after states pass medical marijuana 

laws: commentary on Stolzenberg et al. (2015) and reanalysis of US 

National Survey on Drug Use in Households data 2002–2011”, 

International Journal of Drug Policy, vol. 29 (2016), pp. 9-13.  
)٨٤(  Deborah S. Hasin and others, “State medical marijuana laws and 

adolescent marijuana use in the United States: 1991-2014”, Lancet 

Psychiatry, vol. 2, No. 7 (July 2015), pp. 601-608.  
)٨٥(  Silvia S. Martins and others, “State-level medical marijuana laws, 

marijuana use and perceived availability of marijuana among the general 

US population”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 1 (December 

2016), pp. 26-32.  
  املرجع نفسه.  )٨٦(

ات الوطنية للعلوم واهلندسة والطب، توجد ووفقًا لألكادميي
أدلة على أن التعاطي الطيب للمنتجات القائمة على القنَّب فعال 

انظر ملحق هذا ( )٩٣(فيما خيص عددًا حمدودًا من األحوال
نظام القنَّب الطيب املعمول يف بيد أنه من املحتمل أن الكتيِّب). 

ليس كل به يف الواليات القضائية يف الواليات املتحدة، 
األشخاص الذين يعانون من أحوال ميكن أن تكون مؤهلة 
لالستفادة من منتجات القنَّب الطيب مسجَّلني؛ ويف املقابل، فإن 

ضى املسجَّلني قد ال يعانون من حالة طبية الكثري من املر

  املرجع نفسه.  )٨٧(
  املرجع نفسه.  )٨٨(
)٨٩(  Alejandro Azofeifa and others “National estimates of marijuana use and 

related indicators – National Survey on Drug Use and Health”.  
والية من أصل  ٢١ العدد التقديري ملتعاطي القنَّب الطيب املسجَّلني يف  )٩٠(

  قنَّب الطيب.والية ومقاطعة كولومبيا اليت توجد هبا قوانني لل ٢٣
)٩١(  ProCon.org, “Number of legal medical marijuana patients (as of 1 

March 2016)” :متاحة يف .
http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php? 

resourceID=005889  ٢٠١٦آذار/مارس  ٣(ُحدِّث آلخر مرة يف.(  
، ويف ١٩٩٦اعُتمد قانون القنَّب الطيب يف كاليفورنيا يف عام   )٩٢(

  .٢٠٠٠ادو يف عام ، ويف كولور١٩٩٨أوريغون وواشنطن يف عام 
)٩٣(  The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids.  

للعلوميف الواليات املتحدة، نشــرت األكادمييات الوطنية
ب التأثريات الصـــــــحية للقنَّواهلندســـــــة والطب مؤخرًا 

ات من أجل وشبائه القنَّب: احلالة الراهنة لألدلة والتوصي
ــذا الكتيِّــب علالبحوث ى . وميكن االطالع يف ملحق ه

ة موجز ألدلــة األكــادمييــات بشــــــــأن التــأثريات العالجيــ
االرتباط للمنتجات القائمة على القنَّب وشـــــبائه القنَّب و
 صحية.اإلحصائي بني تعاطي القنَّب والتعرض لألحوال ال
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وتشري الدراسات أيضًا إىل أن املسجَّلني األحدث  )٩٤(أساسًا.
سنًّا قد يزداد االحتمال بأن ينخرطوا يف تسريب القنَّب الطيب 

من أجل تفادي القوانني اليت يكونون مسجَّلني سوى  أو قد ال
الدقيق لذلك  حتظر التعاطي التروحيي للقنَّب، وإن كان املدى

ومن املمكن أن تساعد اجتاهات خصائص  )٩٥(غري معروف.
املسائل املتعلقة املشاركني يف برامج القنَّب الطيب يف فهم 

املحيطة بسبل احلصول على القنَّب  السياساتوالصحة العامة ب
الطيب، وإن مل تكن هذه املعلومات متاحة بصورة موحدة يف 

واستنادًا إىل  )٩٦(لك الربامج.مجيع الواليات اليت توجد هبا ت
البيانات املستقاة من الواليات اليت توجد هبا نقاط بيانات متعددة 
بشأن التعاطي املسجَّل للقنَّب الطيب، فإن أغلبية املرضى (ما بني 

يف املائة) املسجَّلني يف برامج القنَّب الطيب من  ٧٥يف املائة و ٥٠
ويشري التوزيع الُعمري للمشاركني يف مثاين واليات الذكور. 

أن نسبة كبرية من املسجَّلني يف األربعينيات واخلمسينيات إىل 
هذا الوضع اختلف يف واليات مثل  من أعمارهم. بيد أن

 ٣٠-١٨كولورادو وأريزونا حيث ميثل البالغون اليافعون (
  )٩٧(عامًا) حنو ربع املشاركني يف برامج القنَّب الطيب.

ويف العديد من الواليات القضائية، ُيستخدم سوق القنَّب الطيب 
لألغراض الطبية والتروحيية على السواء. ووفقًا لدراسة استقصائية 

أبلغ  ،٢٠١٤ُأجريت على البالغني يف عام  وطنية هليئة املستهلكني
تعاطي يف الوقت احلايل للقنَّب الطيب الأكثر من ثلث املجيبني عن 

ومييل من يتعاطون  )٩٨(الطبية والتروحيية على السواء.لألغراض 
القنَّب الطيب لألغراض الطبية حصرًا إىل تعاطيه من أجل ختفيف 
األعراض الطبية املتصورة، إضافًة إىل ختفيف حدة القلق أو 

وقد يكون متعاطو القنَّب  )٩٩(االكتئاب أو أعراض نفسية أخرى.
لطيب عبارة عن جمموعة غري التروحيي الذين يدخلون سوق القنَّب ا

متجانسة حبيث إهنم يتعاطون القنَّب لدوافع خمتلفة، مبا فيها 
                                                           

)٩٤(  “Number of legal medical marijuana patients” متاح يف .
http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource. 

php?resourceID=005889.  
)٩٥(  Fairman, “Trends in registered medical marijuana participation”.  
  املرجع نفسه.  )٩٦(
  املرجع نفسه.  )٩٧(
)٩٨(  Gillian L. Schauer, and others, “Toking, Vaping, and Eating for 

Health or Fun Marijuana Use Patterns in Adults, U.S., 2014” 

American Journal of Preventive Medicine, vol. 50, No. 1, pp. 1-8 

(January 2016).  
)٩٩(  Wilson M. Compton and others, “Use of marijuana for medical 

purposes among adults in the United States”, JAMA, vol. 317, No. 

2 (2017), pp. 209-211.  

أسباب اجتماعية أو نفسية  وأاملجاراة  وأالتجريب 
وتشري بيانات الدراسة االستقصائية الوطنية  )١٠١(،)١٠٠(أخرى.

إىل أن تعاطي  ٢٠١٤و ٢٠١٣ لتعاطي املخدِّرات والصحة لعامْي
القنَّب الطيب يرتبط بالفئات الُعمرية األكرب سنًّا واحلالة الصحية 

وعالوة على ذلك،  )١٠٢(األسوأ واالضطرابات الناشئة عن القلق.
ففي أوساط املبلِّغني عن تعاطي القنَّب الطيب، كان انتشار تعاطي 

من القنَّب على أساس يومي أو شبه يومي أعلى بثالثة أضعاف 
ه لدى املبلِّغني عن التعاطي التروحيي، وإن كانت النسبة نفسها مثيل

يف املائة، على التوايل) من األفراد الذين تعاطوا  ١٠يف املائة و ١١(
القنَّب لألغراض الطبية أو التروحيية استوفت املعايري اخلاصة 

وكان لدى كال باالضطرابات الناشئة عن تعاطي القنَّب. 
نفسها من االكتئاب، وإن قلَّ االحتمال  املجموعتني املستويات

ن يستويف متعاطو القنَّب الطيب املعايري املرتبطة باالضطرابات أب
الناشئة عن تعاطي الكحول أو أن يتعاطوا خمدِّرات أخرى غري 

مترابطات متعاطي القنَّب الطيب مشروعة. وتشري أوجه التشابه بني 
تعاطي حوال النفسية ووغري الطيب، وخصوصًا التحقق املتزامن لأل

املواد األخرى، إىل أن بعض متعاطي القنَّب قد حيصلون على 
  )١٠٤(،)١٠٣(القنَّب الطيب من دون حاجة طبية ُوضع هلا تشخيص.
الثانوي يف  هل تغري تعاطي القنَّب يف أوساط طالب التعليم

  ؟التعاطي التروحيي للقنَّب تبيحالواليات اليت 
يتمثل أحد العناصر املهمة يف فهم أثر إباحة التعاطي التروحيي 
للقنَّب يف دراسة مدى تأثري تلك التدابري يف تعاطي املراهقني 
للقنَّب. بيد أن البحوث احلالية بشأن هذا املوضوع ال تزال 

. فالبيانات الوطنية تشري إىل أنه على عكس الزيادة حامسةغري 
ط البالغني، فإن انتشار تعاطي القنَّب يف تعاطي القنَّب يف أوسا

يف العام املاضي والشهر املاضي على نطاق الواليات املتحدة 
ن الثامن والعاشر من التعليم تراجع يف أوساط طالب الصفْي

)١٠٠(  Lewei A. Lin and others, “Comparing adults who use cannabis 

medically with those who use recreationally: results from a national 

sample”, Addictive Behaviors, vol. 61 (2016), pp. 99-103.  
)١٠١(  Wilson M. Compton and others, “Use of marijuana for 

medical purposes among adults in the United States”, JAMA, 

vol. 317, No. 2 (2017), pp. 209-211.  
  املرجع نفسه.  )١٠٢(
  املرجع نفسه.  )١٠٣(
)١٠٤(  Marcel O. Bon-Miller and others, “Self-reported cannabis use 

characteristics, patterns and helpfulness among medical 

cannabis users”, American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 

vol. 40, No. 1 (2014), pp. 23-30.  
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ر يف أوساط طالب الصف الثاين عشر الثانوي، وظل بال تغيُّ
ي يف السنوات اخلمس األخرية تقريبًا. وباملثل، تراجع التعاط

ن الثامن اليومي أو شبه اليومي احلايل يف أوساط طالب الصفْي
والعاشر، وبقي عند مستويات مماثلة يف أوساط طالب الصف 

  )١٠٥(الثاين عشر خالل الفترة نفسها.
، اتوقد تناولت بعض الدراسات البيانات على مستوى الوالي

وخلصت إىل أن تعاطي القنَّب يف العام املاضي لدى طالب 
الثاين عشر يف الواليات اليت توجد هبا قوانني تسمح الصف 

بتعاطي القنَّب لألغراض الطبية أعلى منه لدى الواليات اليت 
 ٣٣,٣يف املائة مقابل  ٣٨,٣توجد هبا مثل تلك القوانني ( ال

أن هذه الفروق إىل هذه الدراسات شارت يف املائة)، وإن أ
جزئيًّا إىل أن تسبق تلك التدابري، وهو ما ُيفترض أن يعود 

لديها قوانني خاصة الواليات اليت تسمح بتعاطي القنَّب الطيب 
  )١٠٧(،)١٠٦(تتسم بالليربالية الشديدة.بالقنَّب الطيب 

وقارنت دراسة تستند إىل بيانات مستقاة من الدراسة 
"رصد املستقبل" بني االجتاهات يف تعاطي  املعنونة االستقصائية

القنَّب يف أوساط طالب املدارس الثانوية يف كولورادو وواشنطن 
واالجتاهات يف  ٢٠١٥-٢٠١٣و ٢٠١٢-٢٠١٠يف الفترتني 

الواليات اليت مل تكن، يف ذلك الوقت، قد أباحت التعاطي 
وبينت الدراسة أن مثة زيادة يف تعاطي  )١٠٨(التروحيي للقنَّب.

ن الثامن والعاشر يف والية لقنَّب يف أوساط طالب الصفْيا
ويف كولورادو، بقي تعاطي القنَّب.  بعد أن ُأبيح تعاطي واشنطن

ن الثامن والعاشر مستقرًّا أو القنَّب يف أوساط طالب الصفْي
جع يف الواليات اليت مل ُتِبح تعاطي القنَّب اتراجع، يف حني أنه تر

قنَّب يف الشهر املاضي يف أوساط التروحيي. وبقي تعاطي ال
يف كولورادو طالب الصف الثاين عشر عند مستويات مماثلة 

وواشنطن ويف الواليات اليت مل ُتِبح تعاطي القنَّب التروحيي. بيد 
أن البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة مل تكن متثيلية على 

                                                           
)١٠٥(  Lloyd D. Johnston and others, Monitoring the Future National 

Survey Results on Drug Use, 1975-2016: Overview, Key 

Findings on Adolescent Drug Use (Ann Arbor, Michigan, 

University of Michigan Institute for Social Research, 2017).  
)١٠٦(  United States, National Institute on Drug Abuse, Monitoring the Future 

Survey: High School and Youth Trends (revised December 2016).  
)١٠٧(  Deborah Hasin and others, “State medical marijuana laws and 

adolescent marijuana use in the United States: 1991- 2014.  
)١٠٨(   Magdalena Cerdá, and others “Association of state 

recreational marijuana laws with adolescent marijuana use”, 

JAMA Pedriatic, vol. 171, No. 2 (February 2017).  
)١٠٩(  Anar Shah and Mandy Stahre, “Marijuana use among 10th 

grade students – Washington, 2014”. Morbidity and Mortality 

مستوى الواليات. فقد أشارت بيانات خمتلفة مأخوذة من 
اسة االستقصائية للشباب األصحاء يف الوالية إىل أن انتشار الدر

وساط طالب الصف العاشر بقي بال تغيري يف أتعاطي القنَّب يف 
  )١٠٩(.٢٠١٤-٢٠٠١واشنطن خالل الفترة 

املختلفة  ومن املمكن أن يكون اختالف االجتاهات يف الواليات
 صفاتاملستوع مرتبطًا بسوق القنَّب الطيب. ذلك أن توسُّ
ي من القنَّب قبل الرحبية يف كولورادو أباح فعليًّا اإلمداد التجار

ال يكون  مترير القوانني اليت تسمح بالتعاطي التروحيي. وقد
ون قد يكونتعاطي القنَّب يف أوساط الشباب تغري حيث إهنم 

ب حبيث شكلوا بالفعل مواقفهم ومعتقداهتم بشأن تعاطي القنَّ
  بتدابري اإلباحة.يقل االحتمال بأن يتأثروا 

ومل جتد الدراسات السابقة فروقًا يف معدالت التغري يف تعاطي 
الشباب أو يف اخلطر املتصور لتعاطي القنَّب  يف أوساطالقنَّب 

بني الواليات اليت تسمح بالتعاطي الطيب للقنَّب وتلك اليت 
وليس من املقطوع به ما إذا كانت  )١١١(،)١١٠(تسمح بذلك. ال

من أجل التعاطي التروحيي يف أوساط البالغني إباحة القنَّب 
حبيث إنه توجد  )١١٢(ؤثر على تعاطيه بني املراهقني،تسوف 

حاجة إىل املزيد من البيانات والتحليالت اجليدة النوعية 
والتمثيلية على مستوى الواليات فيما يتعلق باالجتاهات 

  الطويلة األمد ملعاجلة هذه املسألة.
عاطي القنَّب تاإلشكايل نتيجة لتزايد هل زاد تعاطي القنَّب 
  يف الواليات املتحدة؟

لوحظ أنه يف البيئة الراهنة اليت تتســــــم باخنفاض تصــــــورات 
التدابري اليت باملخاطر املؤدية إىل الضــــــرر من تعاطي القنَّب و

تسمح بالتعاطي الطيب أو غري الطيب للقنَّب، فإن عدد متعاطي 
األكرب ســـــنًّا، و/أو البالغني  القنَّب اجلدد يف أوســـــاط البالغني

الذين يســــتأنفون تعاطي القنَّب، قد زاد. بيد أن األكرب ســــنًّا 
شئة عن تعاطي القنَّب ممتزجة.  االجتاهات يف االضطرابات النا

Weekly Report, 65 (30 December 2016), pp. 1421-1424. DOI: 

http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm655051a1.  
)١١٠(  Melanie M. Wall and others, “Adolescent marijuana use from 

2002 to 2008: higher in States with medical marijuana laws, 

cause still unclear”, Annals of Epidemiology, vol. 21, No. 9 

(September 2011) pp. 714-716.  
)١١١(  Sam Harper, Erin C. Strumpf and Jay S. Kaufman, “Do 

medical marijuana laws increase marijuana use? Replication 

study and extension”, Annals of Epidemiology, vol. 22, No. 3 

(March 2012), pp. 207-212.  
)١١٢(  Cerdá and others “Association of state recreational marijuana 

laws with adolescent marijuana use”.  
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 )١١٣(ذلك أن انتشــار االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي القنَّب
عامًا فأكثر) يف الواليات  ١٨ســـــن يف يف أوســـــاط البالغني (

يف املائة، بقي مســـــتقرًّا  ١,٥ة، الذي تبلغ نســـــبته حنو املتحد
، يف حني أن نسبة االضطرابات ٢٠١٥-٢٠٠٢خالل الفترة 

بالغني املنتظمني  عاطني ال عاطي القنَّب بني املت ئة عن ت ــــــ ناش ال
يف املائة  ١١إىل  ٢٠٠٢يف املائة يف عام  ١٤,٨تراجعت من 

ــــــبيهة  )١١٤(.٢٠١٥يف عام  لدى وميكن مالحظة اجتاهات ش
عامًا فأكثر: تراجعت نسبة االضطرابات  ١٢السكان يف سن 

الناشـــئة عن تعاطي القنَّب يف أوســـاط متعاطي القنَّب يف العام 
إىل  ٢٠٠٢يف املائة يف عام  ١٦,٧املاضـــــي بنحو الثلث (من 

وتراجع االنتشـــــــار  )١١٥().٢٠١٤يف املــائــة يف عــام  ٩,١١
ب يف أوســاط الشــامل لالضــطرابات الناشــئة عن تعاطي القنَّ

عامًا فأكثر وكذلك يف أوســـاط مجيع  ١٢الســـكان يف ســـن 
عامًا  ٢٦الفئات الُعمرية األخرى، باســـتثناء من هم يف ســـن 

ـــأكثر، خالل الفترة  ـــدو أن االجتـــاه ٢٠١٥-٢٠٠٢ف . ويب
الوطين كان مدفوعًا بتراجع كبري يف أوســــاط الفئات الُعمرية 

فأكثر  والعشرين السادسةسن  يفاألصغر، يف حني أن البالغني 
سموا يف الواقع باجتاهات متباينة، حيث ُسجلت زيادات يف تا

انتشــــار االضــــطرابات الناشــــئة عن تعاطي القنَّب على مدى 
السنوات القليلة املاضية.

                                                           
فقًا لدليل ُتعرَّف االضطرابات الناشئة عن تعاطي القنَّب، و  )١١٣(

 Diagnostic andاالضطرابات العقلية التشخيصي واإلحصائي (

Statistical Manual of Mental Disorders الطبعة اخلامسة ،(
)DSM-5ا )، بأهنا منط مسبب للمشاكل لتعاطي القنَّب مب

ن خالل يؤدي إىل إعاقة أو ضائقة شديدة سريريًّا، تتضح م
ي القنَّب اثنني على األقل من األعراض التمييزية (مثل تعاط

للتوق،  بكميات أكرب أو ملدة أطول مما هو مقصود؛ والتعرض
الجتماعية االقنَّب رغم املشاكل البدنية أو واستمرار تعاطي 

لقنَّب) اأو اليت تتعلق بالتواصل بني األشخاص بسبب تعاطي 
  شهرًا. ١٢اليت حتدث خالل فترة 

ومل يالَحظ وجود فرق كبري يف مدى االضــطرابات الناشــئة عن 
ــــــاط البالغني بني الواليات اليت توجد  هبا تعاطي القنَّب يف أوس

تدابري تتعلق بالتعاطي الطيب أو التروحيي للقنَّب والواليات اليت ال 
توجد هبا مثل تلك التدابري. بيد أن التغيريات الســـــياســـــاتية اليت 
ـــادة  ـــد تؤدي إىل زي ـــالتعـــاطي التروحيي للقنَّـــب ق تســــــمح ب
االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي القنَّب لدى البالغني على املدى 

    )١١٦(األطول.

تعاطي لالبيانات مستقاة من الدراسة االستقصائية الوطنية   )١١٤(
 ,Compton and othersاملخدِّرات والصحة كما ُابلغ عنها يف 

“Marijuana use and use disorders in adults in the USA, 2002-14”.  
)١١٥(  Alejandro Azofeifa, Margaret E Mattson, and others 

“National Estimates of Marijuana Use and Related Indicators 

— National Survey on Drug Use and Health”, United States, 

2002–2014. MMWR Surveillance Summaries 2016; 65 (No. SS-

11):1–25. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr. ss6511a1.  
 املرجع نفسه.  )١١٦(
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  ٣٧الشكل 
قنَّب بات الناشئة عن تعاطي الاالجتاهات يف االضطرا

الواليات  وساط املتعاطني بشكل يومي أو شبه يومي يفأ يف
  ٢٠١٥-٢٠٠٢املتحدة، حسب الفئة العمرية، 

  
 Key Substance Use and Mental Health Indicators in the Unitedاملصدر: 

States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health.  
ويالَحظ أن االضطرابات الناشئة عن تعاطي القنَّب أعلى يف 

غري احلاصلني على من عامًا فأكثر)  ١٨أوساط البالغني (
ثانوي، ويف أوساط البالغني العاملني بدوام شهادة إمتام التعليم ال

جزئي أو العاطلني عن العمل بسبب اإلعاقة، ويف أوساط من 
مل يسبق هلم الزواج، ويف أوساط من يعانون من اضطرابات 
حمددة ناشئة عن تعاطي مواد اإلدمان (التبغ والكحول 
والكوكايني واملؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا)، ويف أوساط 

  )١١٧(بالغني الذين أصيبوا بنوبة اكتئابية رئيسية.ال
  تنظيم القنَّب يف أوروغواي: األحكام والتطورات األخرية

(القانون رقم  حكومة أوروغواي تشريعًا أقرَّت، ٢٠١٣يف عام 
وتعاطيه لألغراض وصرفه نظم زراعة القنَّب وإنتاجه ي) 19.172

فيه األحكام املنظِّمة يف الوقت الذي ُتنفَّذ بيد أنه  )١١٨(التروحيية.
للتعاطي التروحيي للقنَّب بصورة تدرجيية، فإن من السابق ألوانه 

  كشف أي تأثريات متأتية من اللوائح املنفَّذة حىت اآلن.
وأصدرت احلكومة، منذ اعتماد التشريعات، عددًا من املراسيم 

مثل تنظيم عناصر حمددة  تنظيمبشأن واألوامر اإلضافية 
للقنَّب، وتسويق القنَّب غري الطيب عن طريق  التعاطي الطيب

الصيدليات، وكذلك تسجيل املتعاطني وتسويق القنَّب وصرفه 
  للتعاطي التروحيي، إخل.

ووفقًا للتشريعات يف أوروغواي، ميكن احلصول على القنَّب 
للتعاطي التروحيي عن طريق التسجيل لدى املعهد الوطين 

اختيار أحد اخليارات الثالثة:  لتنظيم القنَّب ومراقبته من خالل
الصيدليات أو النوادي أو الزراعة الفردية. ومنذ اعتماد 
القانون، ُنفِّذت بعض جوانب اللوائح اخلاصة بالقنَّب بينما 
ُينظر يف جوانب أخرى، مثل الصرف عن طريق الصيدليات 
واإلنتاج التجاري، مع أحكام من أجل رصد االمتثال ومراقبة 

لخَّص األحكام الرئيسية والتطورات األخرية يف التسريب. وُت
  )١١٩(كل جمال من هذه املجاالت يف األقسام التالية.

  الزراعة احمللية
ُتخصَّص الزراعة املحلية للتعاطي الشخصي أو املشترك يف أسرة 
معيشية ُيسمح لكل بالغ فيها أن يزرع ما يصل إىل ستٍّ من 

 يتعدى وزن املنتج نبتات القنَّب لالستهالك الشخصي حبيث ال
غرامًا يف العام. وقد اسُتحدث النظام اخلاص  ٤٨٠النهائي 

. وُأمهل ٢٠١٤بتسجيل زراعة القنَّب املحلية يف آب/أغسطس 
من كانوا يزرعون القنَّب بالفعل مدة تصل إىل ستة أشهر 

ومراقبته. وحىت كانون  للتسجُّل لدى معهد تنظيم القنَّب
شخصًا من أجل  ٦ ٠٥٧د ُسجِّل ، كان ق٢٠١٧الثاين/يناير 

 ٢ ٩٠٧وبذلك ُرخِّص بإنتاج  -الزراعة املحلية للقنَّب 
  كيلوغرامات من القنَّب حىت ذلك التاريخ.

   

                                                           
)١١٧(  Compton and others, “Use of marijuana for medical 

purposes among adults in the United States”, pp. 209-211.  
  ب.ترد العناصر الرئيسية لالئحة يف مرفق هذا الكتيِّ  )١١٨(

تنظيم  املعلومات الواردة يف هذا القسم مأخوذة من معهد  )١١٩(
  القنَّب ومراقبته.
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عامًا فأكثر)١٢عمومًا (  
عامًا ١٧إىل  ١٢  
عامًا ٢٥إىل  ١٨  
عامًا أو أكثر٢٦
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  ٣٨الشكل 
   أكثر)عامًا أو  ١٨انتشار االضطرابات الناشئة عن تعاطي القنَّب ونسبته يف أوساط متعاطي القنَّب البالغني (

  ٢٠١٥-٢٠٠٢على أساس يومي أو شبه يومي، يف الواليات املتحدة، 

  
 Wilson M. Compton and others, “Marijuana use and use disorders in adults in the USA, 2002-14: analysis of annual cross sectionalاملصادر: 

surveys”, Lancet Psychiatry, vol. 3, No. 10 (2016), pp. 954-964; Alejandro Azofeifa, Margaret E. Mattson and Rob Lyerla, “Supplementary 

material State level data: estimates of marijuana use and related indicators — national survey on drug use and health, California, 2002-2014” 

(Rockville, Maryland, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, (2016).  

  نوادي القنَّب
د لدى وزارة التعليم والثقافة عتمُتل نوادي القنَّب وسجَُّت

ومراقبته كـ"رابطات مدنية"، مث ُتسجَّل لدى معهد تنظيم القنَّب 
ب وإنتاجه وتعاطيه بصورة مجاعية بني لغرض زراعة القن

ناديًا  ٣٣، كان هناك ٢٠١٧أعضائها. وحىت كانون الثاين/يناير 
 د أدىنأعضاء بالغون حب للقنَّب مسجًَّال يف البلد، كل منها لديه

عضوًا، مع محاية البيانات بشأن  ٤٥وحد أقصى عضوًا  ١٥
ووضع املعهد مبادئ توجيهية فيما يتعلق النادي وأعضائه. 

بشروط التشغيل والبنية التحتية والتدابري األخرى املرتبطة بنوادي 
وتكون رخصة زراعة القنَّب صاحلة ملدة ثالث سنوات، القنَّب. 

ب، بإنتاج نبتة قنَّ  ٩٩يصل إىل وميكن لكل ناد أن يزرع ما 
غرامًا من  ٤٨٠يتناسب مع عدد أعضاء النادي، ومبا ال يتجاوز 

ينتقل إىل املعهد أي فائض حبيث  القنَّب لكل فرد يف السنة الواحدة
، كانت نوادي القنَّب قد ٢٠١٥وحبلول هناية عام يف اإلنتاج. 

ب؛ ويف كيلوغرامًا من القنَّ  ٢٣,٨أعلنت عن إنتاج ما جمموعه 
  كيلوغرامًا. ١٢١,٨٩، أعلنت عن إنتاج ما جمموعه ٢٠١٦عام 

  البيع عن طريق الصيدليات
سوف ُيسمح بصرف القنَّب للتعاطي التروحيي عن طريق 

"الصيدليات املجتمعية من الدرجة األوىل"، كما هي معرَّفة يف 
ورغم أن صرف اللوائح ومسجَّلة لدى املعهد هلذا الغرض. 

، كانت ٢٠١٧القنَّب مل يبدأ بعد، فإنه حبلول شباط/فرباير 
جرى صيدلية  ١٤صيدلية قد أبدت اهتمامها، منها  ٨٣

وسوف تبيع الصيدليات القنَّب بصفة حصرية . تسجيلها
عامًا فأكثر) املسجَّلني يف النظام حبيث  ١٨للبالغني (يف سن 

رامات لكل شخص غ ١٠يزيد جمموع الكمية املبيعة عن  ال
بيد أن التسجيل غرامًا كل شهر.  ٤٠يف األسبوع، أو 

أن يكون املسجَّل حائزًا جلنسية أوروغواي أو مقيمًا  ييستدع
فيها بصفة دائمة. ويف وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر 

دوالر للغرام، وهو ما ميكن أن يعاد  ١,٣٠القنَّب حمدَّدًا بنحو 
  تعديله يف وقت الصرف.

األفراد املسجَّلون من أجل تعاطي القنَّب عن طريق 
  الصيدليات

يف قوانني ولوائح وطنية أخرى، تقر اللوائح أيضًا كما هو مرتأى 
اخلاصة بالقنَّب يف أوروغواي باحلاجة إىل محاية البيانات 
الشخصية للمسجَّلني من أجل التعاطي الشخصي للقنَّب. 

على تطوير نظام حاسويب  ومراقبته ويعكف معهد تنظيم القنَّب
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لتسجيل املتعاطني سوف يستخدم القياسات البيومترية للتعرف 
على هوية املتعاطني والتحقق من صحتها. وحسبما يرتئي 

إال بناًء على طلب ل عملية حجب اهلوية الفردية القانون، ال ُتبطَ 
القاضي املختص. ويف وقت كتابة هذا التقرير، مل يكن أحد قد 

  صول على القنَّب عن طريق الصيدليات.ُسجِّل للح
  اإلنتاج التجاري للقنَّب

ومراقبته ، استهل معهد تنظيم القنَّب ٢٠١٤يف آب/أغسطس 
التماس اهتمام منتجي القنَّب وموزعيه املحتملني من عملية 

وكان مطلوبًا أجل التعاطي التروحيي عن طريق الصديليات. 
من األطراف املهتمة أن تقدم خطة تفصيلية باإلنتاج واملرافق 
واألنواع اليت سُتنَتج وإدارة الصحة النباتية والسجالت ومراقبة 

 كما ُقيَِّمت مستوياتاجلودة وتغليف املنتجات وشروط الوسم. 
والكانابيديول والكانابينول يف أنواع  التتراهيدروكانابينول

قترحة. وُمنحت منشأتان رخصة إلنتاج طنَّْين من القنَّب امل
للتوزيع عن طريق الصيدليات. وُحدِّد سعر هما القنَّب لكل من

على أن  دوالر للغرام ٠,٩٠ج إىل الصيدلية بـالتوزيع من املنتِ 
غرامات  ١٠ُيعدَّل سنويًّا. وسُيغلَّف املنَتج مبحتوى أقصى قدره 

ستة أشهر كحد أدىن.ج ملدة يف حاويات سوف حتفظ املنَت

  نطاق حمدود لإلمداد القانوين حىت اآلن
ناديًا بعدد  ٣٣شخصًا و ٦ ٠٥٧بإمكان  أصبحكما أشري إليه، 
 لعضوًا إنتاج القنَّب بصفة قانونية، مبا ُيحتم ٤٥أعضاء يصل إىل 

فقط من متعاطي القنَّب  ٧ ٥٠٠نحو لإمدادات قانونية وفر أن ي
يف الشهر املاضي املقيمني يف أوروغواي والذين ُيقدَّر عددهم 

أثر األحكام املنظِّمة  يتضحشخص. ولن  ١٤٠ ٠٠٠بنحو 
لتعاطي القنَّب التروحيي سوى بعد التنفيذ الكامل لتلك األحكام، 

  وثيقة مبرور الوقت. وسوف يستدعي مراقبًة
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  املرفق
  كعالج لقنَّب وشبائه القنَّبمفعول ا

أو للتأكيد غري كافيةأدلة معدومة أو حمدودةأدلة متوسطةأدلة موضوعيةأدلة قاطعة/ 
 الدحض

األدلة على أن القنَّب أو شبائه القنَّب 
  …فعالة من أجل

  عالج األمل املزمن لدى الكبار
 (القنَّب)

  القيء يف عالج الغثيان مضادات
والقيء نتيجة العالج الكيميائي (شبائه 

 القنَّب املتعاطاة عن طريق الفم)
  املرتبط تشنج الحتسني أعراض

غ بلِّاملتعدد اليت ُياللوحيي التصلب ب
عنها املرضى (شبائه القنَّب املتعاطاة 

  عن طريق الفم)

  حتسني نتائج النوم القصرية األمد
األفراد الذين يعانون من  لدى

اضطرابات النوم املرتبطة مبتالزمة 
انقطاع النفس االنسدادي النومي 
واألمل العضلي الليفي واألمل املزمن 

شبائه القنَّب، ( والتصلب املتعدد
  بيكسيمول أساسًا)االن

  الوزن فقدان زيادة الشهية وإنقاص
بفريوس نقص املناعة املرتبط 

 البشرية/األيدز
  أعراض التشنج املرتبط حتسني

يقيسها بالتصلب اللوحيي املتعدد اليت 
(القنَّب وشبائه  اخلرباء السريريون

 القنَّب املتعاطاة عن طريق الفم)
  حتسني أعراض متالزمة توريت

 )تتراهيدروكانابينول(كبسوالت ال
 ِّمها حتسني أعراض القلق، كما يقي

، لدى األفراد اختبار خماطبة اجلمهور
يعانون من اضطرابات القلق الذين 

 الكانابيديول)االجتماعي (
  حتسني أعراض اضطرابات ما بعد

الصدمة (النابيلون؛ جتربة وحيدة 
 صغرية معقولة النوعية)

  على وجود ارتباط توجد أدلة حمدودة
إحصائي بني شبائه القنَّب والنتائج 

األفضل (أي الوفاة، العجز) بعد 
زف ـالناإلصابة الدماغية الرضية أو 

  (شبائه القنَّب) داخل القحف

  السرطانات، مبا فيها الورم الدبقي
 (شبائه القنَّب)

  متالزمة القهم والدنف [فقدان
] املرتبطة بالسرطان واهلزالالشهية 

 (شبائه القنَّب)
  متالزمة القولون املتهيج أعراض

 (الدرونابينول)
 (شبائه القنَّب) الصرع 
  التشنج لدى املرضى املصابني

الشلل الناتج عن إصابة النخاع ب
 الشوكي (شبائه القنَّب)

  األعراض املرتبطة بالتصلب اجلانيب
 الضموري (شبائه القنَّب)

  العصبية األعراض الرقاص وبعض
املرتبطة مبرض هنتينغتون النفسية 

 (شبائه القنَّب املتعاطاة عن طريق الفم)
  أعراض اجلهاز احلركي املرتبطة

مبرض باركينسون أو خلل احلركة 
 الليفودوبا (شبائه القنَّب)الناجم عن 

  (النابيلون والدرونابينول) خلل التوتر 
  حتقيق االمتناع عن تعاطي مواد

 (شبائه القنَّب) ناإلدما
  نتائج الصحة العقلية لدى األفراد

الذين يعانون من الفصام أو الذهان 
  الفصامي الشكل (شبائه القنَّب)
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و أللتأكيد غري كافيةأدلة معدومة أو حمدودةأدلة متوسطةأدلة موضوعيةأدلة قاطعة/ 
 الدحض

األدلة على أن القنَّب أو شبائه القنَّب 
  …فعالة من أجلغري 

      حتسني األعراض املرتبطة باخلرف
 (شبائه القنَّب)

  العني املرتبط حتسني الضغط داخل
 بالزرق (شبائه القنَّب)

  ختفيف األغراض االكتئابية لدى
يشكون من أمل األشخاص الذي 

 تصلب متعدد.مزمن أو

  

    
 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, The Health Effects Of Cannabis And Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations forاملصدر: 

Research (Washington, D. C, National Academies Press, 2017).  
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  االرتباط اإلحصائي بني تعاطي القنَّب واألحوال الصحية
أو  للتأكيدغري كافيةأدلة معدومة أو حمدودةأدلة متوسطةأدلة موضوعيةقاطعة/أدلة 

 الدحض
االرتباط اإلحصائي بني تعاطي القنَّب

  …و
 ووقائعاألعراض التنفسية األسوأ

التهاب القصبات املزمن األكثر تواترًا 
 (تدخني القنَّب الطويل األمد)

  تزايد خماطر حوادث اصطدام
 السيارات

  اخنفاض وزن املواليد (تدخني
 األمهات للقنَّب)

  اإلصابة بالفصام أو أشكال الذهان
األخرى حيث تكون املخاطر أعلى 

 يف أوساط أكثر املتعاطني تواترًا
 تواتر تعاطي القنَّب  الزيادات يف

واالنتقال إىل اإلصابة بتعاطي القنَّب 
 اإلشكايل

 ة مشكلة تعاطي الذكورة وحّد
القنَّب، بيد أن تكرر تعاطي القنَّب 

اإلشكايل ال خيتلف بني الذكور 
  واإلناث

 حتسني ديناميات املسالك اهلوائية مع
التعاطي احلاد، لكن ليس مع 

 التعاطي املزمن (تدخني القنَّب)
  ارتفاع السعة احليوية القسرية

 دخني القنَّب)ت(
  التوقف عن تعاطي القنَّب

 والتحسينات يف األعراض التنفسية
  ،تزايد خطر إصابات اجلرعة املفرطة

مبا يف ذلك الضائقة التنفسية، بني 
األطفال يف واليات يف الواليات 

 املتحدة حيث يكون التعاطي قانونيًّا
 للتعلم  إعاقة النطاقات اإلدراكية

والذاكرة واالنتباه (التعاطي احلاد 
 للقنَّب)

  حتسن األداء اإلدراكي يف أوساط
األفراد املصابني باالضطرابات 

الذهانية وذوي السرية الـَمَرضية اليت 
 تشمل تعاطي القنَّب

  تزايد أعراض اهلوس واهلوس
ُوضع  ناألفراد الذياخلفيف لدى 
االضطرابات الثنائية هلم تشخيص 

 (التعاطي املنتظم للقنَّب) القطب
  زيادة صغرية يف خطر اإلصابة

 باالضطرابات االكتئابية
  تزايد انتشار الفكر االنتحاري

وحماوالت االنتحار مع انتشار كبري 
 يف أوساط املتعاطني بكثافة

 زيادة انتشار االنتحار املستكمل 

  أورام اخلاليا اجلنسية اخلصيوية من
النوع غري املنوي (تدخني القنَّب 

 احلايل أو املتواتر أو املزمن)
  اإلصابة باجللطة القلبية احلادة (تدخني

 القنَّب)
  السكتة الدماغية اإلقفارية أو نزف

 حتت العنكبوتية
  تراجع خطر املتالزمة األيضية

 والسكري
 تزايد خطر ما قبل السكري 
  باالنسداد الرئوي تزايد خطر اإلصابة

عند املراقبة بسبب تعاطي التبغ املزمن 
 (تدخني القنَّب الَعَرضي)

  تراجع إنتاج العديد من السيتوكينات
االلتهابية لدى األصحاء (تدخني 

 القنَّب)
  مضاعفات احلمل بالنسبة إىل األم

 (تدخني األمهات للقنَّب)
  الرضيع بوحدة العناية املركزة إحلاق

حلديثي الوالدة (تدخني األمهات 
 للقنَّب)

  والنتائج اإلجناز األكادميي ضعف
 التعليمية

  زيادة معدالت البطالة و/أو اخنفاض
 الدخل

  ضعف الوظائف االجتماعية أو
االضطالع بأدوار اجتماعية مالئمة 

 تنمويًّا

  تدخني اإلصابة بالسرطان املريئي)
 القنَّب)

 أو  اإلصابة بسرطان الربوستات
األورام الدبقية أو  السرطان العنقي

أو اللمفوما الالهودجكينية أو  اخلبيثة
سرطان القضيب أو سرطان الشرج 
 أو غرن كابوزي أو سرطان املثانة

  بابيضاضاخلطر الالحق لإلصابة 
احلاد أو  الليمفاويغري الدم 

الساركومة العضلية املخطَّطة أو 
الورم النجمي أو الورم األرومي 

(تعاطي الوالدين العصيب يف النسل 
 للقنَّب)

  تزايد خطر الذحبة القلبية احلادة
 (التأثريات املزمنة لتعاطي القنَّب)

  بسبب يات دخول املستشفحاالت
 مرض االنسداد الرئوي املزمن

  أو تفاقم الربو اإلصابة بالربو
 (تدخني القنَّب)

  االستجابات املناعية اخللوية السلبية
األخرى لدى األصحاء (تدخني 

 القنَّب)
  التأثريات السلبية على احلالة املحصَّنة

لدى األفراد املصابني بفريوس نقص 
املناعة البشرية (تعاطي القنَّب أو 

 الدرونابينول)
 الورم احلليمي تزايد اإلصابة بفريوس
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و أ للتأكيدغري كافيةأدلة معدومة أو حمدودةأدلة متوسطةأدلة موضوعيةقاطعة/أدلة 
 الدحض

 اضطرابات القلقزيادة انتشار
 للقنَّب)االجتماعي (التعاطي املنتظم 

  استمرار تعاطي القنَّب اإلشكايل
 وسرية َمَرضية تشمل العالج النفسي

 ادة شدة تعاطي القنَّب اإلشكايل وزي
 أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

  اإلصابة باالرهتان ملواد اإلدمان و/أو
االضطرابات الناشئة عن إساءة 

استعمال املواد فيما خيص مواد منها 
من الكحول والتبغ وغري ذلك 
  املخدِّرات غري املشروعة

  االمتناع املستمر عن تعاطي القنَّب
نطاقات اإلدراكية للتعلم وضعف ال

 والذاكرة واالنتباه
 الزيادة يف األعراض اإلجيابية للفصام 

(اهللوسات مثًال) يف أوساط األفراد 
 الذهانيةاملصابني باالضطرابات 

  احتمال اإلصابة باالضطرابات الثنائية
، وخصوصًا يف أوساط القطب

 و اليومينياملتعاطني املنتظمني أ
  االضطرابات اإلصابة بأي نوع من

الناشئة عن القلق، باستثناء القلق 
 االجتماعي

  زيادة أعراض القلق (تعاطي القنَّب
 بشكل غري يومي)

  تزايد شدة أعراض اضطرابات ما بعد
الصدمة يف أوساط املصابني 
 باضطرابات ما بعد الصدمة

 الشروع يف تعاطي التبغ 
  التغريات يف معدالت وأمناط تعاطي

   املشروعة األخرىاملواد املشروعة وغري

(التعاطي املنتظم الفموي البشري 
 للقنَّب)

  الوفاة الناجتة عن مجيع األسباب
 (تعاطي القنَّب املبلَّغ عنه ذاتيًّا)

  احلوادث واإلصابات املهنية
 (التعاطي العام وغري الطيب للقنَّب)

 ة عن تعاطي جرعة جتالوفاة النا
 مفرطة من القنَّب

  مثل النتائج الالحقة لدى النسل)
متالزمة موت الرضع الفجائي 

واإلدراك/اإلجناز األكادميي 
والتعاطي الالحق ملواد اإلدمان) 

 (تدخني األمهات للقنَّب)
  التغريات يف سري أو أعراض

 االضطرابات االكتئابية
 اإلصابة باضطرابات ما بعد الصدمة 

يوجد ارتباط إحصائي بني تعاطيال 
  …القنَّب و

  الرئة (تدخني القنَّب)اإلصابة بسرطان 
  والعنقاإلصابة بسرطان الرأس 
 ) مثل تفاقم األعراض السلبية للفصام

التأثر اجلامد لدى األفراد الذين 
 يعانون من االضطرابات الذهانية)

  اإلصابة بتليف الكبد أو مرض الكبد
لدى املصابني بفريوس الكبد من 

 (التعاطي اليومي للقنَّب) Cالنوع 
  واكتئاب الطفولة عامالقلق الطفولة 

 إلصابة بتعاطي القنَّب اإلشكايللخطر

  

العالج باملنشطات من اضطراب  أدلة أخرى
نقص االنتباه مع فرط النشاط أثناء 
املراهقة ليس عامل خطر لإلصابة 

 اإلشكايل القنَّب بتعاطي 
 الذكورة وتدخني السجائر عامال

 القلق واضطرابات الشخصية
واالضطرابات الثنائية القطب 
ليست عوامل خطر لإلصابة 

 بتعاطي القنَّب اإلشكايل
 االضطراب االكتئايب الرئيسي

 تئاب الطفولة عامالقلق الطفولة واك 
خطر لإلصابة بتعاطي القنَّب 

  اإلشكايل
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و أ للتأكيدغري كافيةأدلة معدومة أو حمدودةأدلة متوسطةأدلة موضوعيةقاطعة/أدلة 
 الدحض

خطر النتقال تعاطي القنَّب إىل
 القنَّب اإلشكايلتعاطي 

  القنَّب يف سن  تعاطيالشروع يف
عامل خطر لإلصابة بتعاطي مبكرة 

  القنَّب اإلشكايل

عامل خطر من أجل اإلصابة
 اإلشكايلب بتعاطي القنَّ

  اإلصابة باضطراب نقص االنتباه
مع فرط النشاط لدى املراهقني 

ليس عامل خطر لإلصابة بتعاطي 
 القنَّب اإلشكايل

  الذكورة عامل خطر لإلصابة
 بتعاطي القنَّب اإلشكايل

  التعرض للتعاطي املجمَّع
للمخدِّرات اليت يساء استعماهلا 

عامل خطر لإلصابة بتعاطي القنَّب 
 اإلشكايل

  االرهتان للكحول أو النيكوتني
وحده ليس عامل خطر من أجل 

االنتقال من تعاطي القنَّب إىل 
 تعاطي القنَّب اإلشكايل

  ،تواتر تعاطي  ثلميأثناء املراهقة
القنَّب والسلوكيات االعتراضية 

وتعاطي الكحول ألول مرة يف سن 
مبكرة وتعاطي النيكوتني وتعاطي 

الوالدين ملواد اإلدمان وضعف 
األداء املدرسي والسلوكيات 

املعادية للمجتمع والتحرش اجلنسي 
يف الطفولة عوامل خطر لإلصابة 

 بتعاطي القنَّب اإلشكايل
 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, The Health Effects Of Cannabis And Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Researchاملصدر: 

(Washington, D. C, National Academies Press, 2017).    



 

 

67 
 

  اللوائح اخلاصة بإباحة تعاطي القنَّب داخل واليات قضائية يف الواليات املتحدة األمريكية
مني مقاطعة كولومبياكولورادو كاليفورنياأالسكا 

مبادرة الناخبني، تعديل دستورمبادرة الناخبنيمبادرة الناخبني، قانون الواليةالعملية القانونية
الوالية

 مبادرة الناخبني مبادرة الناخبني

 Ballot Measure 2 Proposition 64 Amendment 64 Initiative 71 Question 1 العنوان

 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٤الثاين/نوفمرب تشرين٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمربتاريخ اإلقرار

تاريخ التنفيذ/التاريخ املطلوب
 العتماد القاعدة

: احليازة٢٠١٥شباط/فرباير
واالستهالك والزراعة على املستوى 

  الشخصي
: ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر 
مبيعات التجزئة

تصدرغري مذكور، لكن ُينتظر أن
كانون  ١١التراخيص حبلول 
 ٢٠١٨الثاين/يناير 

:٢٠١٢كانون األول/ديسمرب
احليازة واالستهالك والزراعة على 

  املستوى الشخصي
كانون الثاين/يناير: مبيعات التجزئة

احليازة  :٢٠١٥شباط/فرباير
واالستهالك والزراعة على املستوى 

 الشخصي

كانون  ٧يدخل حيز التنفيذ يف
؛ تدخل لوائح ٢٠١٧الثاين/يناير 

حيز التنفيذ يف املنشآت 
 ٢٠١٧آب/أغسطس 

(هيئة مراقبةوانااملاريهيئة مراقبةالسلطة الرقابية
 املشروبات الكحولية)

غري منطبقة؛ النظر يف إصدار وانا (إدارة الدخل)شعبة إنفاذ املاريوانامكتب مراقبة املاري
تشريعات منفصلة لتنظيم اإلنتاج 

 التجاري والبيع للبالغني

 وزارة الزراعة واحلفظ والغابات

٢١٢١٢١ ٢١٢١السن الصغرى
غري حمدَّد ال يوجدال يوجد غري حمدَّدال يوجدشرط اإلقامة

 أوقية زهر١غرامًا٢٨.٥كمية احليازة الشخصية
غرامات مركزات٨

 غرامًا)٧٠.٨أوقية (٢.٥ غرامًا٥٧غرامًا٢٨.٥
 غرامات مركزات٥

ست نبتات، ثالث منها ميكن أنزليةـالزراعة املن
تكون مزهرة؛ غري خاضعة 

؛ داخل العقار معللمشاهدات العامة
حيازة قانونية أو مبوافقة الشخص 

  ذي احليازة القانونية

ست نبتات، ثالث منها ميكن أنبة عن الرؤيةوجست نبتات، حم
 مزهرةتكون 

ست نبتات للشخص؛ اثنتا عشرة 
نبتة لكل أسرة معيشية، ست منها 

 ميكن أن تكون مزهرة

ست نبتات ناضجة، اثنتا عشرة نبتة
غري ناضجة، عدد غري حمدود من 
الشتالت بعيدًا عن النظر وعليها رقم

تعريفي شخصي. ميكن ملالكي 
زلية. ـالعقارات حظر الزراعة املن

ألغراض ا من أجلختضع الزراعة  ال
  الطبية للقيود نفسها. 

زلية. غري مسموح هباـنعم للزراعة املن غرامًا٢٨.٥غرامًا٢٨.٥ نعمغرامًا٢٨.٥التقاسم بني األشخاص
 وانا بالتجزئةفيما خيص املاري

ُيفترض انطباق احلدودغري حمدد،غرامًا٢٨.٥حد معامالت التجزئة
نفسها فيما يتعلق باحليازة الشخصية

 غرامًا٢٨.٥املقيمون:
غرامات٧غري املقيمني:

  واناأوقية من املاري٢.٥ غري منطبق
 اثنتا عشرة شتلة

 ةالسوق/جتاري السوقالسوق ةالسوق/جتاريالسوقبنية تسعري التجزئة
متوسط سعر التجزئة لكل غرام

بعد الضريبة
  غري منطبقدوالرًا١١.٥٠دوالرًا١٤متوسط السعر

األقصى من املحتوى
التتراهيدروكانابينول

 د من البدايةغري حمدَّ د من البدايةغري حمدَّد من البدايةغري حمدَّد من البدايةغري حمدَّد من البدايةغري حمدَّ

غري حمددة وجديالوجديال غري حمددةوجديالشروط التسجيل
واملصنِّعون املرخَّص هلم،املزارعون منتجو القنَّب املرخَّصوناإلنتاج التجاري

 أنواع خمتلفة
املزارعون املرخَّص هلم، نوعان  ال يوجد مرافق زراعة القنَّب املرخَّصة

 استنادًا إىل احلجم



 

 
 

68

مني مقاطعة كولومبياكولورادو كاليفورنياأالسكا 
 ال يوجدةمتاجر جتزئة القنَّب املرخَّصتركز السوققيود علىمتاجر جتزئة القنَّب املرخَّص هلاالتوزيع التجاري

حتدد أن سلطة الواليةال جيوز ل
جيوز العدد اإلمجايل للمتاجر؛ 

عدد أن تنظم لسلطات املحلية ل
 املنشآت وموقعها

تتراهيدروكانابينولالمليغرامات من٥القيود على املأكوالت
حبد  ًامليغرام ٥٠يف احلصة الواحدة، 

تتراهيدروكانابينول أقصى من ال
املتجانس مسموح هبا يف كل عبوة. 
مطلوب تغليف مقاوم لألطفال. 

املخاطر، ال  بشأنحتذيرات منفصلة 
 تستهوي األطفال

مليغرامات من١٠
تتراهيدروكانابينول للحصة. وسومال

حتذيرية وبشأن املفعول. قائمة 
شبائه القنَّباملكونات واملحتوى من 

مليغرامات من١٠
تتراهيدروكانابينول كحد أقصى يفال

كل حصة مغلَّفة على حنو منفرد؛ 
بعيدًا عن ُيحفظ وسوم حتذيرية "

؛ رمز متناول األطفال"
تتراهيدروكانابينول على الوسوم مباال

ال جيذب األطفال

د حجم التقدمي وحدود املفعولُيحدَّ يف الوقت احلايل اغري مسموح هب
قائمة بتغليف ووسوم يف اللوائح. 

املكونات؛ ال جيوز أن تتضمن 
املنتجات واملأكوالت مواد إضافية 

جلعل املنتج أكثر جاذبية مصمَّمة 
 لألطفال

 
 

 اإلعالن

حتدد شعبة الصحة العامة يف إدارة
أالسكا للصحة واخلدمات 

االجتماعية اللوائح النهائية لإلعالن

يقتصر على من تزيد أعمارهم على
عامًا. وضع قيود على  ٢١

مبنافعاإلعالنات املزيفة أو املطالبات 
صحية ملفقة. ال ميكن أن تستهوي 

األطفال املنتجاُت

تقتصر على وسائط اإلعالم اليت ال
يزيد مجهورها الذي يقل عن سن 

 يف املائة ٣٠عامًا على  ٢١

قتصر على من تزيد أعمارهم علىتغري منطبق، ال توجد سوق جتارية
عامًا. وضع قيود على  ٢١

اإلعالنات املزيفة أو املطالبات مبزايا
صحية ملفقة. ال ميكن أن تستهوي

 املنتجات األطفال 
دوالرًا ضريبة غري مباشرة لكل٥٠فرض الضرائب

أوقية على املبيعات أو التحويالت من
مرفق الزراعة إىل متجر التجزئة أو 
مصنِّع املنتج؛ أجزاء أخرى من النبتة،
على سبيل املثال، ُتفرض الضريبة 

 ١٥على السيقان واألوراق بواقع 
 دوالرًا لألوقية 

يف املائة ضريبة غري مباشرة على١٥
وقية ألدوالرات  ٩.٢٥، والتجزئة

الوزن اجلاف على الزهرة بعد 
لوزناوقية ألدوالر  ٢.٧٥احلصاد. 

 اجلاف على األوراق

علىيف املائة ضريبة غري مباشرة١٥
يف املائة ضريبة مبيعات ١٠؛ الزراعة

على ماريوانا التجزئة ُتخفَّض إىل 
  ٢٠١٧يف املائة يف متوز/يوليه  ٨
مبيعات على يف املائة ضريبة  ٢.٩

  مستوى الوالية
 ٣.٥ضريبة مبيعات حملية تصل إىل 

يف املائة

يف املائة ضريبة غري مباشرة  ١٠غري منطبق، ال توجد سوق جتارية
 على التجزئة

غري مسموح هبا أوحمظورة على حنونوادي القنب
صريح؛ ُأبطل احلظر السابق على 

االستهالك داخل املتاجر يف تشرين 
٢٠١٥الثاين/نوفمرب

، وإن أمكن أن توجد يفغري حمدد
شكل منشآت صغرى تسمح 

 باالستهالك الداخلي

غري مسموح هبا؛ ختضع حاليًّا غري مسموح هبا
للتحقيق من جانب فرقة عمل على 

 مستوى املدينة

مسموح هبا

: سجل املرضى، ال يوجد١٩٩٨القنَّب الطيب
؛ االعترافلدى املستوصفاتتسجيل 

خارج الوالية فيما خيص باملرضى من 
أحواًال معتمدة ولكن ليس فيما يتعلق 

؛ احليازة،املستوصفاتباملشتريات من 
زليةـالزراعة املن

-؛ سجل املرضى٢٠٠٣و١٩٩٦
؛ اجلمعيات التسجيل الطوعي

واملجمعات؛ منح الترخيص 
على مستوى الوالية  للمستوصفات
  ٢٠١٨يف عام  يبدأ

: سجل املرضى،٢٠٠٠
موجودة بالفعل؛ ال  املستوصفات

ية؛ ُيعترف باملرضى من خارج الوال
: اإلنتاج٢٠١٠احليازة، االستهالك؛ 

 التجاري واملبيعات

: سجل املرضى؛ ١٩٩٨/٢٠١٠
 باملستوصفاتالسماح 

: سجل املرضى أو بطاقة ١٩٩٩
، تعترف املستوصفاتالتعريف؛ 

باملرضى من الواليات األخرى 
ريات منولكن ليس من أجل املشت
 املستوصفات
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  روغواي (تابع)واللوائح اخلاصة بإباحة تعاطي القنَّب داخل الواليات القضائية يف الواليات املتحدة األمريكية وأ
 أوروغواي واشنطن أوريغون نيفادا ماساتشوستس

 مبادرة احلكومة، القانون الوطين مبادرة الناخبني، قانون الوالية مبادرة الناخبني، قانون الوالية مبادرة الناخبني مبادرة الناخبني العملية القانونية

 19.172القانون رقم Question 4 Question 2 Measure 91 Initiative 502 العنوان

 ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب تاريخ اإلصدار

تاريخ التنفيذ/التاريخ املطلوب
 العتماد القاعدة

.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب١٥
تشرين ١صدور التراخيص بدءًا من 

 ٢٠١٧األول/أكتوبر 

كانون الثاين/يناير ١بدء النفاذ يف
كانون ١وسريان اللوائح يف  ٢٠١٧

 ٢٠١٨الثاين/يناير 

: احليازة٢٠١٥متوز/يوليه
واالستهالك والزراعة على املستوى 

  الشخصي
حىت  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 

: ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 
مبيعات التجزئة عن طريق 

  الطبيةاملستوصفات 
: مبيعات ٢٠١٧كانون الثاين/يناير 

التجزئة عن طريق جتار التجزئة 
املرَخصني

: ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 
  الشخصياناحليازة واالستهالك 

: مبيعات التجزئة٢٠١٤متوز/يوليه 

: الزراعة ٢٠١٤آب/أغسطس
  الشخصية

: ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 
  نوادي املزارعني

  :٢٠١٧منتصف 
 بيعات الصيدلياتم

) املجلس٢هيئة مراقبة القنَّب، و)١ السلطة الرقابية
 االستشاري للقنَّب

  بالكحوليات والقنَّهيئة هيئة أوريغون ملراقبة الكحوليات دائرة الضرائب
 مراقبة الكحوليات سابقًا)هيئة(

 معهد تنظيم القنَّب ومراقبته

 ١٨ ٢١ ٢١ ٢١ ٢١ السن الصغرى

مطلوب جنسية أوروغواي أو  ال يوجد ال يوجد غري حمدد غري حمدد شرط اإلقامة
 اإلقامة الدائمة فيها

 )غرامًا٢٨.٥أوقية زهر (١ كمية احليازة الشخصية
غرامات مركزات٥

 أوقية زهر١
غرامات مركزات٣.٥

 غرامًا٢٨.٥يف األماكن العمومية:
غرامًا٢٢٨زل:ـيف املن

 غرامًا يف الشهر٤٠ غرامًا٢٨.٥

يف مقر إقامة وحيد١٢نبتات،٦ زليةـالزراعة املن
أواٍق ١٠بعيدًا عن النظر؛ السماح بـ
 زلـمن املاريوانا اجلافة يف املن

اثنتا عشرة حبد أقصى يفنبتات،٦
يف الداخل أو يف مكان مغلق  العقار

مع احلصول على إذن املالك وأن 
ميًال عن متجر  ٢٥زل ـيبعد املن

 التجزئة لبيع القنَّب

 ست نبتات مزهرة غري مسموح هبا أربع نبتات مزهرة

 زلـمسموح هبا داخل املن غري مسموح هبا غرامًا٢٨.٥ نعم نعم التقاسم بني األشخاص

د، ُتفترض احلدود نفسهاغري حمدَّ حد معامالت التجزئة
كما يف ما يتعلق باحليازة الشخصية 

د، ُتفترض احلدود نفسهاغري حمدَّ
كما يف ما يتعلق باحليازة الشخصية 

غرامات  ١٠غرامًا يف الشهر، ٤٠ غرامًا٢٨.٥ غرامات٧
يف األسبوع (البيع عن طريق 

املتعاطني املسجلني)الصيدليات إىل
 سيطرة حكومية على السعر السوق السوق ةالسوق/جتاري ةالسوق/جتاري بنية تسعري التجزئة
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متوسط سعر التجزئة لكل غرام
بعد الضريبة

 دوالر١.٢٠ دوالرات١٠ دوالرات١٠  

املحتوى األقصى من
 التتراهيدروكانابينول

بنسبة  تتراهيدروكانابينولحمتوى د يف البدايةغري حمدَّ د يف البدايةغري حمدَّ البدايةد يف غري حمدَّ د يف البدايةغري حمدَّ
أقصى (معيار  حدكيف املائة  ١٥

 )قانونًاحمددغريمقترح
 نعم، لدى معهد تنظيم القنَّب ال يوجد ال يوجدمجع البيانات الشخصية غري مطلوبمجع البيانات الشخصية غري مطلوب شروط التسجيل

فيما خيص أيًّا من سبل  ومراقبته
 احلصول الثالثة

 منتجو املاريوانا املرخَّص هلم منتجو القنَّب املرخَّص هلم منتجو القنَّب املرخَّص هلم املرخَّص هلاأة املنش املنشآت املرخَّص هلا اإلنتاج التجاري

املنشآت املرخَّص هلا، وميكن التوزيع التجاري
عمل  للسلطات املحلية تنظيم

أو  هاملنشآت التجارية أو حتديد
حظره

قيود على تركُّز السوق حسب
 السكان

 الصيدليات املرخَّص هلا جتار التجزئة املرخَّص هلم متاجر جتزئة القنَّب املرخَّص هلا

ُيحدَّد حجم احلصة وحدود املفعول القيود على املأكوالت
 يف اللوائح. قائمة املكونات 

مليغرامات حبد أقصى من١٠ دةغري حمدَّ
التتراهيدروكانابينول يف كل حصة 

مغلَّفة بشكل منفرد؛ وختضع 
املنتجات املأكولة لعملية موافقة 
 مسبقة؛ ال تستهوي األطفال

مليغرامات من ١٠
التتراهيدروكانابينول يف كل حصة 
مغلَّفة بشكل منفرد؛ تغليف مقاوم 
لألطفال؛ وسم التتراهيدروكانابينول؛

والوسوم اعتماد املنتجات والعبوات 
من هيئة مراقبة  لماريوانانة لاملتضمِّ

 الكحوليات يف الوالية قبل البيع

 

 
التسويقتضمني اللوائح قيودًا بشأن  اإلعالن

 لألطفال
اشتراط وضع عالمة دخول يف  وضع قيود يف اللوائح

املستوصفات؛ لدى هيئة مراقبة 
الكحوليات يف أوريغون سلطة اختاذ 
تدابري إضافية لتنظيم أو حظر اإلعالن

االقتصار على عالمة واحدة فيما 
خيص جتار التجزئة يف موقع األعمال

 التجارية

 حمظور

 
 

 فرض الضرائب

يف  ٣.٧٥غري مباشرة بنسبة ضريبة 
 على التجزئة املائة 

يف املائة ١٥ضريبة غري مباشرة بنسبة 
 على التجزئة

ال ضريبة على مبيعات التجزئة من 
حىت  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 
يف املائة  ٢٥ضريبة مبيعات بنسبة 

  ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ٥بعد 
يف املائة يف ١٧ ضريبة مبيعات بنسبة

مع خيارات أمام  ٢٠١٧عام 
املجتمعات املحلية لفرض ضريبة حملية

يف املائة٣تصل إىل

إىل حزيران/يونيه  ٢٠١٤متوز/يوليه 
٢٠١٥:  

يف املائة عند كل  ٢٥ضريبة بنسبة 
 مرحلة (اإلنتاج، املعاجلة، التجزئة)

  :٢٠١٥متوز/يوليه 
 يف املائة ٣٧ضريبة مبيعات بنسبة 

جد ضرائب، وإن أمكن أن ال تو
 ومراقبته يفرض معهد تنظيم القنَّب
 ضرائب يف املستقبل
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ن أغري مسموح هبا، وإن أمكن  نوادي القنَّب
توجد يف املنشآت اليت تسمح 

 باالستهالك الداخلي

السماح للنوادي اليت يتراوح عدد  غري مسموح هبا غري مسموح هبا دةغري حمدَّ
عضوًا  ٤٥و ١٥أعضائها بني 

نبتة،  ٩٩بزراعة كمية تصل إىل 
٤٨٠ هو قصىاألد احلحبيث يكون 

غرامًا من املنتج اجلاف لكل عضو 
 كل عام

؛ سجل املرضى أو ٢٠١٢/٢٠١٣ القنَّب الطيب
بطاقات التعريف؛ املستوصفات، 
عدم االعتراف باملرضى من خارج 

 الوالية

: سجل املرضى أو بطاقة ٢٠٠٠
التعريف، ال توجد مستوصفات؛ 
االعتراف باملرضى من خارج الوالية
إذا كانت الربامج اخلاصة بالواليات 
األخرى مماثلة إىل حد كبري؛ التزام 
املرضى مبلء املستندات اخلاصة بنيفادا

: سجل املرضى، ١٩٩٨
املستوصفات كانت موجودة بالفعل

لة بوضوح مبوجبلكنها مل تكن خمو
القانون أو مل تكن ختضع للتنظيم؛ 

 زليةـاحليازة، الزراعة املن

؛ ال تسجيل١٩٩٩/٢٠١٠/٢٠١١
أو بطاقة تعريف؛ اعتماد 

املستوصفات اعتبارًا من تشرين 
، فتح اول ٢٠١٢الثاين/نوفمرب 

١٩٩٩: ٢٠١٤متاجر يف متوز/يوليه 
  احليازة

 زليةـ: الزراعة املن٢٠١٢

ولكن مل يوضع بعد : ُأقر ٢٠١٤
 موضع التنفيذ
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  مسرد املصطلحات
  

األشخاص الذين يعانون من اضطرابات ناشئة عن تعاطي 
املخدِّرات/األشخاص املصابون باضطرابات ناشئة عن تعاطي 

جمموعة فرعية من األشخاص الذين يتعاطون  — املخدِّرات
املخدِّرات. واألشخاص املصابون هبذه االضطرابات حيتاجون إىل 
العالج والرعاية الصحية واالجتماعية وإعادة التأهيل. وُيعترب 

  االرهتان من اضطرابات تعاطي املخدِّرات.
جمموعة فرعية من املؤثِّرات األفيونية تضم شىت  — األفيونيات

نتجات املشتقة من نبتة خشخاش األفيون، مبا يف ذلك األفيون امل
  واملورفني واهلريوين.

جمموعة من املنشطات األمفيتامينية تشمل  — األمفيتامينات
  األمفيتامني وامليثامفيتامني.

مصطلح عام يشري إىل القلويدات املنتجة  — املؤثرات األفيونية
ا االصطناعية من خشخاش األفيون (األفيونيات)، ونظائره

(املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا أو الصيدالنية أساسًا)، 
  ومركَّباهتا اليت يتم توليفها داخل اجلسم.

مواد للتعاطي، إمَّا يف شكل نقي  — املؤثِّرات النفسانية اجلديدة
أو يف شكل مستحضر، غري خاضعة للمراقبة مبوجب االتفاقية 

، ولكن ١٩٧١أو اتفاقية سنة  ١٩٦١الوحيدة للمخدِّرات لسنة 
قد تشكِّل خطرًا على الصحة العامة. ويف هذا السياق، ال تشري 
عبارة "اجلديدة" بالضرورة إىل مواد اخُترعت حديثًا بل إىل مواد 

  أصبحت متاحة حديثًا.
جمموعة مواد مؤلَّفة من منشطات  — املنشطات األمفيتامينية

اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  اصطناعية ُأخضعت للمراقبة الدولية يف
، وتنتمي إىل جمموعة املواد املسمَّاة األمفيتامينات، اليت تشمل ١٩٧١

األمفيتامني وامليثامفيتامني وامليثكاثينون ومواد فئة "اإلكستاسي" 
) ونظائره).MDMAامليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني ( -٣،٤(

 عاطي املخدِّراتالوقاية من تعاطي املخدرات وعالج اضطرابات ت
اهلدف من "الوقاية من تعاطي املخدِّرات" هو منع أو تأخري  —

بدء تعاطي املخدِّرات، وكذلك الوقاية من اإلصابة باالضطرابات 
الناشئة عنه أو تأخريها. وحاملا حيدث اضطراب تعاطي املخدِّرات، 

  تكون هناك حاجة إىل العالج والرعاية وإعادة التأهيل.
مستخَلص من أوراق  — (أو قاعدة الكوكا) عجينة الكوكا

شجرية الكوكا. وينتج الكوكايني (اهليدروكلوريد والقاعدة) من 
  تنقية عجينة الكوكا.
قاعدة الكوكايني الناجتة من  — كوكايني "الكراك"

هيدروكلوريد الكوكايني عن طريق عملية حتويل جتعله مناسبًا 
  للتدخني.

األشخاص الذين يستهلكون  — متعاطو املخدِّرات اإلشكاليون
املخدِّرات استهالكًا ينطوي على خماطر شديدة، مثل األشخاص 
الذين يتعاطون املخدِّرات باحلقن و/أو األشخاص الذين يتعاطون 

ا و/أو األشخاص املشخَّصني على أهنم يعانون من املخدِّرات يوميًّ
رات اضطرابات تتعلق بتعاطي املخدِّرات (التعاطي الضار للمخدِّ

أو االرهتان هلا)، استنادًا إىل املعايري السريرية الواردة يف "دليل 
 Diagnostic and( "االضطرابات العقلية التشخيصي واإلحصائي

Statistical Manual of Mental Disorders (الطبعة اخلامسة) (
الصادر عن رابطة الطب النفسي األمريكية، أو "التصنيف الدويل 

) (التنقيح International Classification of Diseasesلألمراض" (
  العاشر) الصادر عن منظمة الصحة العاملية.

إمجايل عدد األشخاص املندرجني  — معدل االنتشار السنوي
يف فئة عمرية معيَّنة الذين تعاطوا خمدِّرًا معيَّنًا مرة واحدة على 
األقل يف السنة السابقة، مقسومًا على عدد األشخاص املندرجني 

  يف تلك الفئة العمرية، وُيعبَّر عنه بالنسبة املئوية.
  هيدروكلوريد الكوكايني. — ملح الكوكايني
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 املجموعات اإلقليمية
  

عددًا من التسميات اإلقليمية  تقرير املخدِّرات العاملييستخدم 
ودون اإلقليمية. وهذه التسميات ليست رمسية، وهي معرَّفة 

  على النحو التايل:
شرق أفريقيا: إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، بوروندي، جزر   •

زانيا املتحدة، جيبويت، رواندا، سيشيل، ـالقمر، مجهورية تن
  الصومال، كينيا، مدغشقر، موريشيوس

أفريقيا: تونس، اجلزائر، جنوب السودان، السودان، مشال   •
  ليبيا، مصر، املغرب

اجلنوب األفريقي: أنغوال، بوتسوانا، جنوب أفريقيا، زامبيا،   •
  زمبابوي، سوازيلند، ليسوتو، مالوي، موزامبيق، ناميبيا

غرب ووسط أفريقيا: بنن، بوركينا فاسو، تشاد، توغو،   •
مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية أفريقيا الوسطى، 

ي، السنغال، سرياليون، غابون، ـسان تومي وبرينسيب
بيساو، -غامبيا، غانا، غينيا، غينيا االستوائية، غينيا

كابوفريدي، الكامريون، كوت ديفوار، الكونغو، ليربيا، 
  مايل، موريتانيا، النيجر، نيجرييا

ا، ترينيداد ي: أنتيغوا وبربودا، بربادوس، برمودـالكاريب  •
وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، اجلمهورية الدومينيكية، 
دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس 

  ونيفيس، سانت لوسيا، غرينادا، كوبا، هاييت
أمريكا الوسطى: بليز، بنما، السلفادور، غواتيماال،   •

  كوستاريكا، نيكاراغوا، هندوراس
ا، املكسيك، الواليات املتحدة أمريكا الشمالية: كند  •

  األمريكية
أمريكا اجلنوبية: األرجنتني، إكوادور، أوروغواي،   •

املتعددة القوميات)، -باراغواي، الربازيل، بوليفيا (دولة
-بريو، سورينام، شيلي، غيانا، فنـزويال (مجهورية

  البوليفارية)، كولومبيا
ا، وسط آسيا وما وراء القوقاز: أذربيجان، أرميني  •

أوزبكستان، تركمانستان، جورجيا، طاجيكستان، 
  قريغيزستان، كازاخستان

شرق وجنوب شرق آسيا: إندونيسيا، بروين دار السالم،   •
ليشيت، مجهورية كوريا، مجهورية كوريا -تايلند، تيمور

الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، 
نام، كمبوديا، ماليزيا، سنغافورة، الصني، الفلبني، فييت 

  منغوليا، ميامنار، اليابان

-جنوب غرب آسيا: أفغانستان، إيران (مجهورية  •
  اإلسالمية)، باكستان

الشرق األدىن واألوسط: األردن، إسرائيل، اإلمارات   •
العربية املتحدة، البحرين، اجلمهورية العربية السورية، 

لبنان، دولة فلسطني، العراق، ُعمان، قطر، الكويت، 
  اململكة العربية السعودية، اليمن

جنوب آسيا: بنغالديش، بوتان، سري النكا، ملديف،   •
  نيبال، اهلند

شرق أوروبا: االحتاد الروسي، أوكرانيا، بيالروس،   •
  مجهورية مولدوفا

جنوب شرق أوروبا: ألبانيا، بلغاريا، البوسنة واهلرسك،   •
اليوغوسالفية تركيا، اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا 

  سابقًا، رومانيا، صربيا، كرواتيا
أوروبا الغربية والوسطى: إسبانيا، إستونيا، أملانيا، أندورا،   •

أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بولندا، 
تشيكيا، الدامنرك، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، 
السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قربص، التفيا، 

سمربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، اململكة املتحدة لك
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، 

  النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان
أوقيانوسيا: أستراليا، بابوا غينيا اجلديدة، باالو، تونغا،   •

توفالو، جزر سليمان، جزر مارشال، ساموا، فانواتو، 
املوحدة)، ناورو، -اس، ميكرونيزيا (والياتفيجي، كرييب

  نيوزيلندا، األقاليم اجلزرية الصغرية



 

 

   



 

 

 
 

 

  
  
  
  

تقرير عامًا على إصــدار أول تقرير من هذا القبيل، ُيقدَّم  ٢٠احتفاًال مبرور 
يف شــــــكل جديد مكوَّن من مخســـــــة كتيبِّات ، ٢٠١٧املخدرات العاملي 

مِّمت  لتكون يســـــرية القراءة مع احلفاظ يف الوقت نفســـــه على وفرة صـــــُ
  املعلومات الواردة فيها.

ويلخِّص الكتيِّب األول مضــــمون الكتيِّبات املواضــــيعية األربعة الالحقة، 
ويعرض التبعات الســياســاتية املســتخلصــة من االســتنتاجات الواردة فيها. 

وما لذلك من عواقب  ويتناول الكتيِّب الثاين عرض املخدِّرات وتعاطيها
على الصــحة. ويركز الكتيِّب الثالث على زراعة املخدِّرات النباتية الثالثة 
(الكوكايني واألفيونيات والقنَّب) وإنتاجها واســـــــتهالكها، وعلى تأثري 
ــياســات اجلديدة املتعلقة بالقنَّب. ويقدم الكتيِّب الرابع حتليًال موســَّعًا  الس

االصــــــطناعية، ويتضــــــمن اجلزء األكرب من للســــــوق العاملية للمخدِّرات 
التحليل املتعلق بالتقييم العاملي للمخدِّرات االصــــــطناعية الذي جيري كل 
صلة بني  شًا حول ال ضمن الكتيِّب اخلامس نقا سنوات. وأخريًا، يت ثالث 
ية غري املشـــــــروعة  ملال مشـــــــكلة املخدِّرات واجلرمية املنظَّمة والتدفقات ا

  والفساد واإلرهاب.

هد عاملي ف وي يد، ٢٠١٧تقرير املخدرات ال جلد كل ا هبذا الشــــــ ، املعزَّز 
ــــهام يف تعزيز  ــــكلة املخدِّرات العاملية واإلس كاملعتاد، إىل حتســــني فهم مش

  التعاون الدويل من أجل التصدي آلثار هذه املشكلة على الصحة واألمن.

مكتـــب:  ل ل كي  ب قع الشـــــــ ملو على ا ئي  ـــــــــا فق اإلحص ملر نشــــــَر ا وُي
www.unodc.org/wdr/2017.  

  


