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 متهيد

  
ور م مبـرإنه ملن دواعـي الفخـر أن أسـجل أننـا حنتفـل هـذا العـا

  .ات العامليتقرير املخدِّرعامًا على إصدار  ٢٠
ة اجلرميـلقد عكـف مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات و

ث (املكتــب) علــى مــدى العقــدين املاضــيني علــى إجــراء حبــو
بتعـاطي  تعلقـةتصدَّرت البحوث العاملية يف املجاالت املعقدة امل

توفري يل، واملخدِّرات وعرضها، مما أسهم يف دعم التعاون الدو
ــيالأحــدث التقــديرات واملعلو ت مــات عــن االجتاهــات والتحل

  لألخذ خبيارات سياساتية مستنرية.
ونطلق التقرير هذا العام بصيغة جديـدة حيـث يتـاح يف مخسـة 
كتيِّبــات منفصــلة، تتضــمن مــا يلــي: خالصــة وافيــة مشــفوعة 
باالستنتاجات والتبعات السياسـاتية؛ وملحـة عامـة عـن تعـاطي 

ــى الصــعي ــل أســواق املخــدِّرات وعرضــها عل ــاملي؛ وحتلي د الع
ــل أســواق املخــدِّرات االصــطناعية؛  ــة؛ وحتلي املخــدِّرات النباتي
وكتيِّــب مواضــيعي بشــأن الصــالت بــني املخــدِّرات واجلرميــة 
املنظَّمة والتدفقات املاليـة غـري املشـروعة والفسـاد واإلرهـاب. 
وقد أخذنا هبذه الصيغة استجابًة الحتياجـات القـراء، وتيسـريًا 

ــاظ يف الســتخد ــع احلف ــب، م ــذا املنشــور الرئيســي للمكت ام ه
  الوقت نفسه على املعايري الصارمة املتوقع أن تتوافر فيه.

يف وقـت َتحـرَّك فيـه املجتمـع الـدويل  ٢٠١٧ويأيت تقرير عام 
ُبل  علــى حنــو حاســم للتوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن ســُ

  مل املشترك.املضي ُقُدمًا من أجل الع
فالوثيقة اخلتامية اليت اعُتمدت باإلمجـاع يف الـدورة االسـتثنائية 
ــام املاضــي بشــأن مشــكلة  ــدت الع ــيت ُعق ــة، ال ــة العام للجمعي

توصية ملموسة من  ١٠٠املخدِّرات العاملية، تتضمن أكثر من 
أجل تنفيذ ُنُهـج متوازنـة وشـاملة ومتكاملـة للتصـدي ملشـكلة 

  ومواجهتها على حنو فعَّال.املخدِّرات العاملية 
وعالوة على ذلك، اعتمدت جلنة املخدِّرات، يف دورهتـا السـتني 

الذي عزَّز االلتزام  ٦٠/١، القرار ٢٠١٧املعقودة يف آذار/مارس 
، وهـو ٢٠١٩بتنفيذ الوثيقة اخلتامية، ورسم املسـار صـوب عـام 

ــام  ــل لع ــة العم ــالن السياســي وخط ــاريخ املســتهدف يف اإلع الت
شأن مشـكلة املخـدِّرات العامليـة، وعـزَّز العمـل صـوب ب ٢٠٠٩

  حتقيق األهداف والغايات املتفق عليها يف خطة العمل.

هنـــاك  بوضـــوح أنَّ ٢٠١٧تقريـــر املخـــدِّرات العـــاملي ويبـــيِّن 
ة ر الكثـريألضـرااالكثري من العمل الذي يتعيَّن القيام به ملعاجلة 
م السـالتنميـة واليت تسببها املخـدِّرات علـى صـعيد الصـحة وال

  واألمن يف مجيع مناطق العامل.
يقـل  ال بب مـافعلى الصـعيد العـاملي، ُيقـدَّر أنَّ املخـدِّرات تسـ

ــاة مبكــرة، معظمهــا ميكــن جتنبهــا، ٠٠٠ ١٩٠عــن  ــة وف  حال
  ُيعزى أغلبها إىل تعاطي املؤثرات األفيونية.

صـحة لـى الوميكن مالحظة اآلثار الرهيبة لتعاطي املخدِّرات ع
ية يف حـــاالت اإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرأيضـــًا 

  والتهاب الكبد والسل املرتبطة بتعاطي املخدِّرات.
ن اص، مبـوال يزال ينبغي القيام بـالكثري لضـمان متكـني األشـخ
قايـة ت الوفيهم السجناء، الذين هم يف أمسِّ احلاجة إىل خدما
ــة ا ــة واملســتندة إىل األدل ــة الفعال ــوالعــالج والرعاي ة، مــن لعلمي

ــك، ــى ذل ــال عل  االســتفادة بُيســر مــن تلــك اخلــدمات. وكمث
ُب يسلط تقرير هـذا العـام الضـوء علـى احلاجـة إىل تعجيـل ل سـُ

، Cالوصول إىل العـالج مـن مـرض التهـاب الكبـد مـن النـوع 
 راتوهو مرض يفوق تأثريه السليب على صحة متعاطي املخـدِّ

  هم.عليبكثري تأثري فريوس نقص املناعة البشرية/األيدز 
 ة علــىوقــد تركَّــز االهتمــام الــذي ُأبــدي يف اآلونــة األخــري

ــؤثرات  ــامني وامل ــيت يشــكلها امليثامفيت ــدات ال ــااالتهدي نية لنفس
وكـايني ع الكاجلديدة. ومع ذلك، وكما يبيِّن التقرير، فإنَّ صن

ــــزال هــــ ــــاد. وال ت ــــة آخــــذ يف االزدي ــــؤثرات األفيوني ذه وامل
كر ال توجـد شـواهد ُتـذاملخدِّرات تشـكل شـواغل خطـرية، و

  على قرب انتهاء أزمة املؤثرات األفيونية.
ت بسـائر أيضًا الصال ٢٠١٧تقرير املخدِّرات العاملي ويتناول 

ـــة غـــري امل ـــدفقات املالي  شـــروعةأشـــكال اجلرميـــة املنظمـــة والت
ــة امل  تاحــة،والفســاد واإلرهــاب. وهــو يســتند إىل أفضــل األدل

بحـوث ء املزيـد مـن الويسلط الضوء أساسًا على ضرورة إجرا
  يف هذه املجاالت.

والفساد هو العامل التمكيين الرئيسي للجرميـة املنظَّمـة، حيـث 
ـــة مـــن مراحـــل سلســـلة إمـــداد  توجـــد فرصـــه يف كـــل مرحل
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املخــدِّرات. ومــع ذلــك، ال ُيعــرف الكثــري عــن كيفيــة تفاعــل 
  خمتلف أنواع الفساد مع أسواق املخدِّرات. 

ــة ل ــدورة االســتثنائية للجوُتعــِرب الوثيقــة اخلتامي ــة ل لعامــة امعي
 مــن عــنبشــأن مشــكلة املخــدِّرات العامليــة وقــرارات جملــس األ

ت، ملخـدِّراار باالقلق إزاء تربُّح اجلماعات اإلرهابية من االتِّجـ
  ة.لوطنيإىل جانب األشكال األخرى للجرمية املنظَّمة عرب ا

ــاك إرهــابيني ومجاعــات مســلحة غــري  ة ابعــتومــن الثابــت أنَّ هن
ديرات، فحسب بعض التق —للدول تتربَّح من جتارة املخدِّرات 

ــا نســبته  ــون ٨٥يقــع م ــة خشــخاش األفي ــة مــن زراع يف  يف املائ
  .أفغانستان يف اإلقليم الواقع ضمن نفوذ حركة طالبان

مـــة ملنظَّابيـــد أنَّ األدلـــة علـــى الصـــالت القائمـــة بـــني اجلرميـــة 
 عـالوةُمحكمة. وواإلرهاب ال تزال، يف أفضل األحوال، غري 

بـني  على ذلـك، فـإنَّ هـذه الصـالت ليسـت ثابتـة. فالعالقـات
ــة تشــهد تطــور ئمــًا، ًا دااجلرميــة املنظَّمــة واجلماعــات اإلرهابي

  شأهنا يف ذلك شأن أسواق املخدِّرات ذاهتا.
 ة، فإنَّجلديدوكما رأينا فيما يتعلق بسوق املؤثرات النفسانية ا

فسـها نواد االتِّجار هبا وامل تعاطي املخدِّرات وعرضها ودروب
  لقلق.تشهد حتوًال وتنوعًا متواصلْين وبسرعة تدعو إىل ا

بكات وال تــزال املخــدِّرات متثــل مصــدرًا رئيســيًّا لــدخل شــ
حيـث  غـريًااجلرمية املنظَّمـة، ولكـن النمـاذج التجاريـة تشـهد ت

يـة اخلف يستغل املجرمون التكنولوجيات اجلديدة، مثل الشـبكة
رات غـري )) مبا يغـري طـابع جتـارة املخـدdarknetِّ" (("دارك ِنت

يــة اد أمهاملشــروعة وأنــواع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة حبيــث تــزد
ري . وتشـة واملجموعات الصغريةالشبكات األفقية األكثر مرون

طاعـات راك قُبل اجلديدة لتسليم املخدِّرات إىل ضرورة إشالسُّ
  رات.ملخدِّتِّجار باأخرى مثل اخلدمات الربيدية يف مكافحة اال

زاء إتحـرك ومن الواضح أنَّ على البلدان أن تكون قادرة على ال
لـى كل وعطائفة واسعة ومستمرة التغيُّـر مـن التهديـدات واملشـا

 دابريتـالتصدي هلا. ويشارك املكتـب مشـاركة كاملـة يف تعزيـز 
 يفائنا التصدي ذات الصلة، إذ يعمل بالتعاون الوثيـق مـع شـرك

رات املخـدِّ راقبـةدة، ومتاشيًا مع االتفاقيات الدوليـة ملاألمم املتح
، ٢٠٣٠وصكوك حقوق اإلنسان وخطة التنمية املستدامة لعام 

  وهي يف حد ذاهتا صكوك متكاملة ومتعاضدة.

 لــدورةوكمـا أوضـحت الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة وا
صـدي للت هَّـزجماألخرية للجنة املخدِّرات، فإنَّ املجتمع الـدويل 
  ات.بسرعة وحزم للتحديات العاملية املتعلقة باملخدِّر

ــة املخــدِّرات يف آذار/ ــال، جــدولت جلن ــى ســبيل املث ــارس فعل م
 سُتصـعِّبل. وسليفتني ونظريًا واحـدًا ملخـدِّر الفينتانيـل املجـدَو
 فينتانيـلوع للهذه اخلطوُة املهمُة على املجرمني الصنع غري املشر

عاطي يف ت لى كبح الزيادة املأساويةونظائره، وآمل أن تساعد ع
  خرية.جرعات مفرطة من املؤثرات األفيونية يف السنوات األ

ــد ــاء الق ــة إىل بن ــاك حاجــة ملحَّ ــزال هن ــك، ال ت ــع ذل رات وم
كثـري بأقـل  وتقدمي املساعدة التقنية، وال يزال مستوى التمويـل

وارد مـمن مستوى االلتزام السياسي. وهناك حاجـة ماسـة إىل 
 وصـياتملساعدة مجيـع الـدول األعضـاء علـى تنفيـذ الت إضافية

 ة العامـةلجمعيـلالواردة يف الوثيقة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية 
  امة.ملستداوحتقيق الغايات ذات الصلة يف إطار أهداف التنمية 

ة ربز أمهيـرات تـوإنَّ التحديات العديدة املستجدة املتعلقـة باملخـدِّ
س علـى أسـ عاطي املخـدِّرات القائمـةأْي الوقاية من ت—الوقاية 

ــى أســاس مراعــاة احلقــوق ــة وعل ــة مــن  —علمي وكــذلك الوقاي
ـــف، متاشـــيًا مـــع  اجلرميـــة والفســـاد واإلرهـــاب والتطـــرف العني

  عدها.ة وقواااللتزامات مبوجب االتفاقيات ومعايري األمم املتحد
سـني وأخريًا، أطلب من مجيع احلكومات أن تساعدنا علـى حت

نــاك نَّ هأالالزمــة هلــذه التقــارير. فمــن الواضــح  قاعــدة األدلــة
الت جماالت ترتبط مبعلومـات اسـتخباراتية حساسـة مثـل الصـ
ـــني املخـــدِّرات واإلرهـــاب والتمـــرد، ممـــا يســـتتبع شـــوا غل ب
ُبل مج عهــا مشـروعة إزاء تقـويض مصـادر تلــك املعلومـات وسـُ

ة فعاليــبوالعمليـات املرتبطـة بـذلك. ولكـن إذا أردنـا التصـدي 
لتعـاون اعزيـز تديات املتعلقة باملخدِّرات، فإننـا حباجـة إىل للتح

ل سـد الدويل وتبادل املعلومات إىل أقصى مدى ممكن من أجـ
ــة اختــاذ إجــراءات مشــتركة حمــددة األهــد اف الثغــرات وكفال

  وفعالة يف الوقت املناسب.

  
  يوري فيدوتوف
  املدير التنفيذي
  رميةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجل
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    شكر وتقدير
هذا فرع األحبـاث وحتليـل االجتاهـات يف شـعبة حتليـل السياسـات والشـؤون العامـة التابعـة  ٢٠١٧تقرير املخدِّرات العاملي أعدَّ 

يسـة فـرع لـوك لومـايو، مـدير الشـعبة، وأجنـيال مـي، رئ-املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، حتـت إشـراف جـان ملكتب األمم
  األحباث وحتليل االجتاهات.

  التنسيق العام ومراجعة احملتوى
  كلويه كاربنتييه

  أجنيال مي

  التحليل والصياغة
  توماس بيتشمان

  إدارة البيانات وإعداد التقديرات
  كوين بوسينك

  زو فيتالورين

  التحرير
  جوزيف بويل
  زجوناثان غيوبن

 التصميم واإلعداد الشكلي
 أنيا كورينبليك

 وزان كوننس
 كريستينا كوتنيك

 التنسيق
  فرانشيسكا ماسانيللو

 الدعم اإلداري
  أنيا هيلد

  يوليا الزار

    

  املراجعة والتعليقات
املخـدِّرات ب األمـم املتحـدة املعـين بإىل اخلربات واملسامهات القيِّمة مـن الـزمالء يف مكتـ ٢٠١٧تقرير املخدِّرات العاملي استند 

قتصـادية، سـاد واجلـرائم االعـين بالفمن املخدِّرات والشؤون الصحية التابع لشعبة العمليـات؛ والفـرع امل واجلرمية يف فرع الوقاية
يـل فـرع األحبـاث وحتلوعاهـدات؛ والفرع املعين باجلرمية املنظمة واالتِّجار غري املشروع، وفـرع منـع اإلرهـاب بشـعبة شـؤون امل

  العامة.االجتاهات التابع لشعبة حتليل السياسات والشؤون 
ملكتـب  باملكتب الُقطري  املشروعةويعرب فرع األحباث وحتليل االجتاهات عن امتنانه للمسامهات اليت قدمها فريُق رصد املحاصيل غري

  .لكتيِّباوالتمرد من هذا  ت واإلرهاباألمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف أفغانستان فيما خيص القسم املتعلق باملخدِّرا
رب فرع األحباث وحتليل االجتاهات عن امتنانه أيضًا للمسامهات القيمـة واملشـورة الـيت قـدمتها اللجنـة االستشـارية العلميـة ويع

  ، وأعضاء هذه اللجنة هم:لتقرير املخدِّرات العاملي
 جوناثان كولكنـز

 بول غريفيث
 زماريا هاين

 فيكناسنغام كازيناتر
 ليتيسيا باويل

 تشارلز باري
 يتربيتر رو

 فرانسيسكو تومي
  أليسون ريتر

      بريس دو رويفري
ويعرب املكتب عن امتنانه للتعليقات واملشورة اليت قدمها فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات يف جملس األمن التابع 

.املتحدة بشأن القسم املتعلق باملخدِّرات واإلرهاب والتمرد لألمم
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  مالحظات تفسريية
ات التســـميواألمســـاء املبيَّنـــة يف اخلـــرائط وال تنطـــوي احلـــدود 

ألمم انب ااملستخدمة فيها على أيِّ إقرار أو قبول رمسي من ج
ــا خــط امل ــنقَّط تقريبيًّ ــل اخلــط امل ــةاملتحــدة. وميثِّ  يف جــامو راقب

 وكشـــمري الـــذي اتفقـــت عليـــه باكســـتان واهلنـــد. ومل يتفـــق
دود احلـا الطرفان بعد على الوضع النهائي جلامو وكشمري. أمَّـ

بسبب  عارضياملتنازع عليها (الصني/اهلند) فهي ممثلة بتظليل ت
  الصعوبة يف إظهار القدر الكايف من التفاصيل. 

، مليت العـاتقرير املخدِّراوال تنطوي التسميات املستخدمة يف 
ن مـن وال طريقة عرض مادته، على اإلعراب عن أيِّ رأي كـا

 ين أليِّقـانون املركـز الجانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأ
هـا، أو مـة فيبلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائ

  بشأن حتديد حدودها أو ختومها.
ة ســتخدمموُيشــار إىل البلــدان واملنــاطق باألمســاء الــيت كانــت 

  رمسيًّا يف وقت مجع البيانات ذات الصلة.
 يف وفوومـن املفهـوم أنَّ مجيـع اإلشـارات الـواردة بشـأن كوسـ

 ١٢٤٤مـن متسقة مـع قـرار جملـس األ تقرير املخدِّرات العاملي
)١٩٩٩.(  

ونظرًا لوجود بعض الغموض العلمي والقـانوين بشـأن التمييـز 
بني "تعاطي/تناول املخدِّرات" و"إسـاءة اسـتعمال املخـدِّرات" 

ــاقري"، ُتســتخدم يف  ــر املخــدِّرات و"إســاءة اســتعمال العق تقري

صــــطلحات التاليــــة: "تعــــاطي ، حســــب الســــياق، املالعــــاملي
  املخدِّرات" و"استهالك املخدِّرات" و"استعمال املخدِّرات".

 تقريـر املخـدِّرات العـامليويشري استعمال كلمة "خمـدِّرات" يف 
إىل املواد اخلاضعة للمراقبة مبوجب االتفاقيات الدولية ملكافحة 

 املخدِّرات.

 رات العـامليتقريـر املخـدِّوتستند مجيـع التحلـيالت الـواردة يف 
إىل البيانــات الرمسيــة الــيت تقــدِّمها الــدول األعضــاء إىل مكتــب 
األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة مـن خـالل االسـتبيان 

  اخلاص بالتقارير السنوية، ما مل حيدَّد خالف ذلك.
قتبسـة مقريـر والبيانات املتعلقة بالسكان املستخدمة يف هـذا الت

ـــعبة الســـ ـــن منشـــور ش  كان يف إدارة الشـــؤون االقتصـــاديةم
 World Populationواالجتماعيـــة يف األمـــم املتحـــدة بعنـــوان "

Prospects: The 2015 Revision."  
يـــات واإلشـــارات إىل الـــدوالرات ُيقصـــد هبـــا دوالرات الوال

  املتحدة، ما مل ُيذكر خالف ذلك.
َكر واإلشارات إىل األطنان ُيقصد هبا األطنان املترية، مـا مل ُيـذ

إىل ُمعامــــل االرتبــــاط،  Rخــــالف ذلــــك. ويشــــري احلــــرف 
وُيستخدم كمقياس لشدة عالقـة إحصـائية بـني اثنـني أو أكثـر 

يف حالـة العالقـة املوجبـة  ١إىل  ٠من املتغريات، ويتراوح مـن 
  يف حالة العالقة السالبة. ١- إىل ٠أو من 

   



 

 
9 

 النتائج الرئيسية
   مةاملنظَّ اجلرمية مجاعاتنشاط  تشعُّب

ة ألنشـطوسَّعت مجاعات اجلرمية املنظمة نطـاق حافظتهـا مـن ا
ــل ــة مث ــدة للجرمي ــد ظهــرت جمــاالت جدي  غــري املشــروعة. فق

 قـــل مـــنأاجلرميـــة الســـيربانية واجلرميـــة البيئيـــة. وهنـــاك عـــدد 
ني حـ، يف باملخدِّراتاجلماعات املتخصصة حصرًا يف االتِّجار 

عـات ًا يف قطايوجد عدد أكرب من اجلماعات الـيت تعمـل أيضـ
  أخرى غري مشروعة.

وحســـب البحـــوث الـــيت أجراهـــا مكتـــب الشـــرطة األورويب 
رات خــدِّيوروبــول)، يضــلع حنــو ثلثــي مجاعــات االتِّجــار باملال(

رامـي، ال إجالعاملة يف بلدان االحتاد األورويب يف أكثـر مـن جمـ
ت اعـاتضـلع مج وهذا الرقم يف تزايد منذ سنوات. وكثـريًا مـا

 لســـلع،اخـــدِّرات يف أوروبـــا أيضـــًا يف تزييـــف االتِّجـــار بامل
  سلحة.باأل واالتِّجار بالبشر، وهتريب املهاجرين، واالتِّجار

  مةنظَّامل رميةاجل مجاعات إىل بالنسبة املخدِّرات أمهية استمرار
نيـة عـرب الوط مـةأن مجاعات اجلرميـة املنظَّ، ُقدَِّر ٢٠١٤يف عام 

راداهتـا لـث إيا بني ُخمـس وثيف مجيع أحناء العامل ُتحصِّل حنو م
  املخدِّرات. اتبيعممن 
دوليـة  مـةمجاعـة إجراميـة منظَّ ٥ ٠٠٠ د اليوروبـول حنـووحدَّ

ــام  ــاد األورويب يف ع ــدان االحت ــل يف بل ــد٢٠١٧َّتعم ر أن ، وق
ــر مــن ثلثهــا ضــالع يف االتِّجــار باملخــدِّرات. وهــ عــل ذا جيأكث

 املنظمـة رميـةاجل االتِّجار باملخدِّرات أكثـر انتشـارًا علـى نطـاق
يــــب و هترمــــة املتعلقــــة باملمتلكــــات أمقارنــــة باجلرميــــة املنظَّ

ي أو أي باملهـــاجرين أو االتِّجـــار بالبشـــر أو االحتيـــال الضـــري
  نشاط غري مشروع آخر.

 تاجلماعا على حكرًا باملخدِّرات االتِّجار يعد مل
  الكبرية اإلجرامية

لـك تم، مثـل ُتواِصل اجلماعات اليت تتسـم هبيكـل هرمـي حمكـ
ـــا يف اال ـــان، وإىل حـــد م حتـــاد املوجـــودة يف املكســـيك والياب
بـول، الروسي، الضلوع يف جتـارة املخـدِّرات. وحسـب اليورو
 ة إىلال تــزال املنظمــات الــيت تنــتهج أســلوب العمــل مــن القمــ

مـة املنظَّ رميـةل نوع مجاعـات اجلالقاعدة وذات البىن اهلرمية متثِّ
  .األكثر انتشارًا يف أوروبا

ومع ذلك، هناك أدلة على أن أمهية الشبكات األفقية واألكثـر 
، قـدَّر اليوروبـول ٢٠١٧مرونة آخذة يف االزديـاد. ففـي عـام 

ــ ــك الشــبكات متثِّ ــن مجاعــات  ٤٠إىل  ٣٠ل أن تل ــة م يف املائ
  االحتاد األورويب.يف مة العاملة يف بلدان اجلرمية املنظَّ

 اطرخم ذات راتخمدِّ أسواق إنشاء يف التكنولوجيا دور
  نسبيَّا منخفضة

يــدة أتاحــت ثــورة االتصــاالت بــاألجهزة املتنقلــة فرصــًا جد
زبائن؛ ي بالللمتَِّجرين. فلم يعودوا حباجة إىل االتصال الشخص

ىن وبــدًال مــن ذلــك، ميكــن أن يتــوىل "ســعاة" مــن مســتوى أد
ل رســائ حتصـيل املبــالغ النقديــة، وميكـن للمــوزعني، باســتخدام

الـيت  ألمـاكنابلزبـائن يبلِّغـوا اكات مشفَّرة، أن مرَسلة عرب شب
  .منها خمدِّراهتمستالم ا ميكنهم

رات ) للمتعــاطني شــراء املخــدdarknetِّوتتــيح الشــبكة اخلفيــة (
م رياهتبعملــة مشــفَّرة، مثــل "البــت كــوين"، حيــث ُتســلَّم مشــت

ـــن  ـــون م ـــة. ويتشـــكل املشـــترون النمطي ـــة خفي ـــيهم بطريق إل
 ســاتلِوإلكستاســي" والكوكــايني واملهللقنَّــب و"ا املتعــاطني

 ويقــــلُّ. ألغــــراض تروحييــــة واملــــؤثرات النفســــانية اجلديــــدة
تـامني. ثامفيحتمال بأن يطلبوا احلصول علـى اهلـريوين أو املياال

ن يلة مـورغم أن الشبكة اخلفية ال متثل سوى نسـبة مئويـة ضـئ
ت لســنواامبيعــات املخــدِّرات، تشــهد الســوق منــوًّا ســريعًا يف 

  رية.األخ
 الكوكايني عائدات من املائة يف ٣٠ حنو نسبة تسهم
  املشروعة غري املالية التدفقات يف

ات خــدِّرمكتــب األمـم املتحـدة املعـين باملوفقـًا لنمـوذج أعـده 
مبيعـات  يف املائة مـن عائـدات ٣٠، ُغسلت نسبة حنو واجلرمية

. ٢٠٠٩الكوكــايني علــى الصــعيد العــاملي يف اخلــارج يف عــام 
بالت استنادًا إىل مقا ٢٠١٦اسة ُأجريت يف عام وخلصت در

ثــل، ج ممامــع مــدانني جبــرائم خمــدِّرات يف إيطاليــا إىل اســتنتا
كايني الكو يوحي بأن حنو ثلث األموال اليت ينفقها متعاطو مما

  جيري غسلها عرب احلدود.
  قرًاميكن ألموال املخدِّرات أن جتعل البلدان أكثر ف

ــوال املخــدِّر ــدفق أم ــاتج ميكــن لت ــتثمار والن ــزِّز االس ات أن يع
علـى املـدى القصـري. بيـد أن يف املناطق املعنيـة املحلي اإلمجايل 

اآلثار الطويلة األجـل غالبـًا مـا تكـون سـلبية، ال سـيما عنـدما 
تشكل العائدات املرتبطة باملخدِّرات جزءًا كبـريًا مـن جممـوع 

ي ، ميكــن أن تــؤدهــذه احلالــة اقتصــاد أي جمتمــع أو بلــد. ويف
م أسـعار العقـارات، وتشـوُّه أرقـام أموال املخدِّرات إىل تضـخُّ
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الصادرات، وقيام منافسة غري عادلة، وتعميق اخللـل يف توزيـع 
الدخل والثروة، وتفاقم الفساد. ويف سـياق هـذه العمليـة، قـد 
تضطر املنشآت التجارية املشروعة، غري املستفيدة من األمـوال 

الســـوق، وقـــد ال ُتنفَّـــذ غـــري املشـــروعة، إىل اخلـــروج مـــن 
  استثمارات مشروعة جديدة.

ة ويساعد ظهـور االقتصـاد غـري املشـروع علـى إضـعاف سـياد
ات غـري خـدِّرالقانون وييسِّر الفساد، مما يوطد بدوره قطاع امل

  املشروعة.
يــق وتشــري الدراســات إىل أن ضــخ األمــوال املغســولة عــن طر

 ع يفالتراجأنشــطة منهــا املخــدِّرات غــري املشــروعة يــرتبط بــ
لدان  البإمجايل معدالت النمو االقتصادي السنوي، ال سيما يف
نادًا ، استاألصغر حجمًا واألقل تقدمًا. ويشري أحد التقديرات

تعـاون بلـدًا مـن بلـدان منظمـة ال ١٧إىل دراسة ُأجريـت علـى 
وال األمــ والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، إىل أن زيــادة غســل

 تصـــادين أن َتُحـــدَّ مـــن النمـــو االقبواقـــع بليـــون دوالر ميكـــ
  نقطة مئوية. ٠,٠٦و ٠,٠٣الشامل بواقع ما بني 

  تالفساد موجود على امتداد سلسلة إمداد املخدِّرا
سـلة لفساد يف كل مرحلة من مراحل سلمارسة اهناك فرص مل

 ارعنيإمــداد املخــدِّرات. فعلــى مســتوى اإلنتــاج، ميكــن للمــز
باط جـني رشـو القضـاة وضـرشو طواقم اإلبـادة، وميكـن للمنت

ــال يف الشــر كات الشــرطة، وميكــن للمصــنِّعني اســتغالل العم
ل ملراحــالكيميائيــة للحصــول علــى الســالئف الكيميائيــة. ويف ا

جلمارك، ظفي االتالية على امتداد السلسلة، يرشو املتَِّجرون مو
ويستغلون نقاط الضـعف يف شـركات النقـل. وعلـى مسـتوى 

ت عــن طني احلصــول علــى املخــدِّرااملســتهلكني، ميكــن للمتعــا
  طريق األطباء والصيادلة الفاسدين.

  قميفا شاكلم والفقر املشروعة غري املخدِّرات وجتارة الفساد
  بعضًا بعضها

بيط فقَر بتثُد الوفقًا ألحباث أجراها البنك الدويل، ُيرسِّخ الفسا
 حالـــة يفهـــذا يصـــح أكثـــر مـــا يصـــح االســـتثمار األجنـــيب. و

ــئم علــى املخــدِّرات. فالشــركات األجنباالقتصــاد القــا ــة ال يت ي
ساد فت من ترى ما تتسم به االقتصادات القائمة على املخدِّرا

ـــرجَّح أن ـــوال ال ُي ي غســـل األم ـــة وتفشـــِّ ـــوم ت نظـــام العدال ق
  ة.استثمارات جديدة أو تزيد حجم استثماراهتا القائمب

ــدويل،  ــد ال ــا صــندوق النق ــيت أجراه واســتنادًا إىل البحــوث ال
دي الفســاد أيضــًا إىل زيــادة مســتوى التفــاوت يف الــدخل. يــؤ

ومن املعروف أن ارتفاع مستويات التفاوت يف الدخل يشجع 
ــؤدي  ــد ت ــع، ق ــى االتِّجــار باملخــدِّرات والفســاد. ويف الواق عل
صناعة املخدِّرات إىل إدامة التفاوت يف الدخل وَتفاقمه، وهـو 

خـــدِّرات مـــا قـــد يتســـبب بـــدوره يف توســـيع نطـــاق إنتـــاج امل
  واالتِّجار هبا.

  عدم فهم العالقة بني املخدِّرات والفساد
؛ دَّدةتركز دراسات عديدة على أحداث أو مناطق جغرافية حم

 وتســتند دراســات أخــرى إىل التصــورات بشــأن الفســاد. ويف
ــِربز ــنُّهج بعــض مــواطن القــوة، فهــي ُت ــدرة حــني أن هلــذه ال  ن

ى د علــرات والفســاالبيانــات عــن الصــالت القائمــة بــني املخــدِّ
ا، ديهيًّبــنطــاق البلــدان. فعلــى ســبيل املثــال، يف حــني ُيتوقــع، 

ُيعــرف مــن حيــث البحــوث ســوى  وجــود ذلــك االرتبــاط، ال
فـة مـع ملختلاالقليل عن الطريقة اليت تتفاعل هبـا أنـواع الفسـاد 

 رابطالتـة أسواق املخدِّرات واهلياكل السياسية؛ كما أن طريقـ
  .حثالب اجة هي أيضًا إىل مزيد منبني الفساد والعنف حب

 بانطال ركةح: املتحدة األمم حددهتا اليت اإلرهابية اجلماعات
  مستفيدة تزال ال

قــًا توثي إن ضــلوع حركــة طالبــان يف جتــارة املخــدِّرات موثَّــق
ــات الضــالعة يف ــى الكيان ــدًا. فهــي تفــرض الضــرائب عل  جي

روعة ري مشـغـإنتاج األفيونيات وصنعها واالتِّجار هبا بطريقة 
حــدة يف أفغانســتان. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن القائمــة املو

ن مـددًا عـجلزاءات جملس األمن التابع لألمم املتحدة تتضمن 
 قــادة حركــة طالبــان املتهمــني بالضــلوع بشــكل مباشــر يف

  االتِّجار باملخدِّرات.
لــدول لويقــدِّر املكتــب أن اجلماعــات املســلحة غــري التابعــة 

مــن جتــارة  ٢٠١٦ن دوالر يف عــام مليــو ١٥٠مجعــت حنــو 
 فروضـةماألفيونيات األفغانية غري املشروعة يف شكل ضـرائب 

بيـد أن  على زراعة خشخاش األفيـون واالتِّجـار باألفيونيـات.
 ذلـك. إمجايل الدخل املتصل باملخدِّرات قـد يكـون أعلـى مـن

 ١٩٨٨جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــًال بـــالقرار  وحســـب
 ن بنحـومجايل الدخل السـنوي حلركـة طالبـاإ ، ُيقدَّر)٢٠١١(

ن مــمســتَمدًّا  امليــون دوالر، ُيحتمــل أن يكــون نصــفه ٤٠٠
  اقتصاد املخدِّرات غري املشروعة.
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  دور حركة القوات املسلحة الثورية يف كولومبيا
  يف جتارة املخدِّرات

 يـا يفحركـة القـوات املسـلحة الثوريـة يف كولومب يعود ضلوع
، خمتلفــة عقــود عديــدة. ففــي أوقــاتإىل ات االتِّجــار باملخــدِّر

وفَّـــرت هـــذه احلركـــة األمـــن ملحاصـــيل الكوكـــا، وفرضـــت 
هـابط الضرائب على إدخال السالئف الكيميائيـة واسـتخدام م

ـــة الكوكـــا، واخنرطـــت يف جتـــارة  الطـــائرات، وباعـــت عجين
  الكوكايني داخل املنطقة.

 علـى وقـف مشـاركتها يف ٢٠١٦وقد وافقت احلركة يف عام 
  ومة.ارة املخدِّرات بعد توقيع اتفاق السالم مع احلكجت

  أخرى مجاعات تورط تثبت اليت األدلة ضعف
يـة در رمستربط تقارير إعالمية وبعض األدلة املستمدة من مصا

 تمـردةبني عـدد آخـر مـن اجلماعـات اإلرهابيـة واجلماعـات امل
ت. دِّراواجلماعــات املســلحة غــري التابعــة للــدول وجتــارة املخــ

ــة أن تنظــيفعلــ ــدَّعي تقــارير إعالمي ــال، ت ــة م الدى ســبيل املث ول
اعــات اإلســالمية يف العــراق والشــام (داعــش) وغــريه مــن اجلم

ــــ ــــة الســــورية ين ــــة العربي تج املســــلحة يف العــــراق واجلمهوري
ــاغون"  ــارة عــن  —ويســتهلك أقــراص "الكبت وهــي عــادًة عب

ــة يف ــل اجلماع ــافيني. وتعم ــوط بالك ــامني املخل ــ األمفيت ة منطق
ُيحتمـل أن تكــون مركــز صـنع، حســب بيانــات املضــبوطات، 
ـــالنظر إىل وجـــو ـــة قاطعـــة حـــىت اآلن ب د ولكـــن مل تظهـــر أدل

  مجاعات أخرى أيضًا تعمل يف املنطقة نفسها.
رين تَِّجـسـاعد املتوأفادت تقارير بأن مجاعة بوكو حرام أيضـًا 

رب باملخــدِّرات علــى هتريــب اهلــريوين والكوكــايني عــرب غــ
ــا. وخــ ــيت ُأجريــت ألعضــاء يف مجأفريقي اعــة الل املحاكمــة ال

د ا يفيـبوكو حرام يف تشاد، استمعت حمكمة االستئناف إىل م
، جاعهابأن كميات كبرية من املؤثرات العقلية قد جرى اسـتر

 وأن األعضـــاء يف مجاعـــة بوكـــو حـــرام يضـــلعون بانتظـــام يف
عـض شري بتًال، االتِّجار بتلك املواد واستهالكها. وباالجتاه مشا

ضـلع يالمي األدلة إىل أن تنظيم القاعدة يف بـالد املغـرب اإلسـ
يـــة  محايفيف االتِّجـــار بالقنَّـــب والكوكـــايني، أو علـــى األقـــل 
ــدا أن إمجــايل إيراداتــه مــن قطــاع دِّرات املخــ املتَِّجــرين، وإن ب

  متواضع نسبيًّا.

اإليرادات املتأتية من املخدِّرات مصدر رئيسي بالنسبة إىل 
عات اإلرهابية واجلماعات املتمردة واجلماعات بعض اجلما

  املسلحة غري التابعة للدول
عة. ل مجامثة أمور كثرية تتوقف على املوقع الذي توجد فيه ك

ــاطق  فقــد اســتفاد بعــض هــذه اجلماعــات مــن التمركــز يف من
طمـح لـيت تتزدهر فيها حماصيل املخدِّرات. وحتتاج اجلماعات ا

رد ة مــن األراضــي إىل مــواإىل الســيطرة علــى مســاحات كبــري
ت ملخدِّرااارة مة وجتمالية هائلة، وهي تعتمد على اجلرمية املنظَّ

  غري املشروعة لتمويل طموحاهتا.
  واحد من بني عدة مصادر إيرادات ملعظم اجلماعات
غـري  سـلحةَتْبرع اجلماعات اإلرهابية وغريها من اجلماعات امل

إذا فـات. در اإليـرادالتابعة للدول يف االستفادة من تعـدد مصـا
، أو بتـزازجفت أرباح املخدِّرات، قد تنتقل اجلماعـات إىل اال

بيــع  الســطو علــى املصــارف، أو االختطــاف طلبــًا للفديــة، أو
 اعات اليتاجلم املوارد الطبيعية، أو بيع التحف الثقافية. بيد أن

ا أن هتدف إىل جمرد شن هجمات صادمة علـى املـدنيني ميكنهـ
  مارات مالية ضئيلة.تفعل ذلك باستث

ة هابيإلرتباين كبري يف التقديرات بشأن أموال اجلماعات ا
تابعة  الغري واجلماعات املتمردة وغريها من اجلماعات املسلحة

  للدول
 ثـروة ال توجد بيانـات موثوقـة ُتـذكر مـن أجـل تقـدير إمجـايل
 ماعــاتاجلماعــات اإلرهابيــة واجلماعــات املتمــردة وســائر اجل

ارة يــة جتــلتابعــة للــدول، ممــا يصــعِّب تقــدير أمهاملســلحة غــري ا
ــد املخــدِّرات. و ــوربس إنترناشــونال جتق ــة ف ــت جمل ــع حاول مي

راًء ثـكثر قائمة، بيد أن تقديرات إيرادات اجلماعات العشر األ
 اء بالغة) كانت تنطوي على أخطباليني دوالر جمتمعًة ٥(حنو 

مليــــون دوالر وبليــــوْين دوالر  ٢٥حبيــــث تراوحــــت بــــني 
  مجموعة الواحدة.لل

  ردحمدودية األدلة بشأن املخدِّرات واإلرهاب والتم
من  غريًاصًا يتعقب معظم العمل املضطَلع به يف هذا املجال عدد

عض د باجلماعات، أو يستند إىل مصادر هلا مصلحة يف تأكي
رهاب باإل لقةالصالت أو االنتقاص منها. ومعظم املعلومات املتع

لى أن ع عينيرات وتتسم بالسّرية، مما جتمعها وكاالت االستخبا
ادرة ت الصاساالباحثني االعتماد على التقارير اإلعالمية والدر

 عن املنظمات غري احلكومية ومراكز الفكر.
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 مقدمة
زء ، اجلـيشكل هذا الكتيِّب، رغم تقدميه كمنشـور قـائم بذاتـه

رى . وهــو يتحــ٢٠١٧تقريــر املخــدِّرات العــاملي اخلــامس مــن 
 الـيت جـاالتاملصلة بـني مشـكلة املخـدِّرات وأربعـة مـن عن ال
 ،ظَّمــةوهــي اجلرميــة املن –الــدويل علــى الصــعيد القلــق تثــري 

تمرد. ب/الواإلرهـا ،والفسـاد ،والتدفقات املالية غري املشروعة
حـدة املت ويستند النقاش إىل البحوث اليت أجراها مكتب األمم

ارجية ادر اخلة من املصواجلرمية وطائفة واسعباملخدِّرات املعين 
  لتوفري تقييم حمدَّث هلذه العالقات املعقدة.
، تنقصنا فيهـا املعرفـةويسلط الكتيِّب الضوء على املواضع اليت 

إجـراء املزيـد مـن حول املجـاالت الـيت تسـتحق ويقدم أفكارًا 
وط العريضة للتحول يف ط. وهو يبدأ برسم اخلبشأهنا البحوث

تفكيــــك ببـــدءًا  ،صـــلة باملخـــدِّراتاجلرميـــة املنظَّمـــة ذات ال
وانتهــاًء العصــابات الكولومبيــة يف تســعينيات القــرن العشــرين 

اســتعمال الطــائرات املوجَّهــة وظهــور املنظمــات الشــبكية يف ب
مــن بعــد ذلــك، يــتم حتليــل تبعــات أمــوال الســنوات األخــرية. 

ــام الــدويل.  ــب إىل مناقشــة املخــدِّرات يف النظ ــل الكتيِّ مث ينتق
اليت تعزِّز هبا جتارة املخدِّرات والفساد أحدمها اآلخر. الطرائق 

وأخـــريًا، ينـــاقش الكتيِّـــب علـــى حنـــو معمَّـــق مـــدى اســـتفادة 
الدولــة اإلســالمية يف تنظــيم طالبــان ومثــل حركــة  مجاعــات

ــراق والشــام (داعــش) و ــة الع ــة حرك ــوات املســلحة الثوري الق
ــال ــوال املخــدِّرات، إىل جانــب إجــراء حتل ةكولومبي ــل مــن أم ي

أوســع نطاقــًا للــروابط بــني اجلماعــات اإلرهابيــة واجلماعــات 
مـن عة للـدول ها من اجلماعات املسلحة غري التاباملتمردة وغري

مــن جهــة  والعنــف وجتــارة املخــدِّرات غــري املشــروعةجهــة 
  .أخرى
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  مشكلة املخدِّرات واجلرمية املنظَّمة    - ألف
مة يف أجزاء خمتلفة مـن العـامل منـذ توجد مجاعات اجلرمية املنظَّ

وهي تضـلع يف جتـارة املخـدِّرات الدوليـة منـذ  )٣(،)٢(،)١(قرون،
وعلـــى مـــدى هـــذا الوقـــت، شـــهدت  )٥(،)٤(عـــام. ١٠٠حنـــو 

عملياهتـــا وهياكلهـــا حتـــوًال بفعـــل التكنولوجيـــا والتشـــريعات 
العديـد مـن  وقـد ظهـرت مث اختفـت والتحوالت يف السياسة؛

  .جار باملخدِّرات مسعًةأسوأ عصابات االتِّ
مـة املنظَّ جلرميةابالنسبة إىل االّتجار باملخدِّرات ويبدو أن أمهية 

ن يات مــبلغــت ذروهتــا يف أواخــر الثمانينيــات وأوائــل التســعين
القــرن العشــرين، حيــث ظهــرت "فــرص جتاريــة" جديــدة بعــد 

رميــة العديــد مــن األنشــطة احلاليــة جلماعــات اجل وهنــاكذلــك. 
ومـع ذلـك،  قبل عدة عقود.ليت رمبا مل تكن موجودة ااملنظَّمة 

ــة احلاضــنيأن  باملخــدِّراتميكــن لالّتجــار   ة لتطــوركــون مبثاب
ضـًا كـون أييويف أوقات أخرى، رمبا مجاعات اجلرمية املنظَّمة. 

خهنشــاطًا تضــطلع بــه مجاعــات اجلرميــة املنظَّمــة بعــد تر ا يف ســُّ
  أسواق أخرى غري مشروعة.

ــام، ال ــن منظــور ع ــ وم ــدور مه ــزال املخــدِّرات تضــطلع ب م ت
رائـــق طبالنســـبة إىل مجاعـــات اجلرميـــة املنظَّمـــة الـــيت وجـــدت 
ويــف جديــدة لتهريــب وبيــع منتجاهتــا، وإخفــاء أرباحهــا، وخت

  ئها.منافسيها، والتأثري على الساسة، والقضاء على أعدا
  

                                                           
)١(  Cyrille Fijnaut, “Searching for organized crime in 

history”, The Oxford Handbook of Organized Crime 

(Oxford University Press, 2014), pp. 53-95.  
)٢(  David E. Kaplan and Alec Dubro, Yakuza: Japan's 

Criminal Underworld (Berkeley, University of California 

Press, 2012), pp. 18-21.  
)٣(  Jason Sardell, “Economic origins of the mafia and 

patronage system in Sicily”, BSc project, Worcester 

Polytechnic Institute, 13 March 2009.  
)٤(  Fijnaut, “Searching for organized crime in history”.  
)٥(  Michael Koutouzis and Pascale Perez, Atlas Mondial des 

Drogues, Observatoire Géopolitique des Drogues (Paris, 

Presses universitaires de France, 1996).  

  

  يف العقود األخرية للجرمية املنظَّمةالتحول الكبري 
  تقتنص فرصًا جديدة املنظَّمةمجاعات اجلرمية 

 نها مـني ميكِّالدهاء الذ مجاعات اجلرمية املنظَّمةطاملا امتلكت 
زييـف التكيف مع التغريات. فقد اعتربت أن كل شـيء مـن الت

ــال إىل االختطــاف  ــدرج ضــمن جمــاال واالّتجــارواالحتي ت ين
الـذي  لتنـوععملها املباحة. ولعل أبرز مثال على هذه املرونة ا

ل يف بعــد انتهــاء حظــر الكحــو اجلرميــة املنظَّمــةبــه اتســمت 
 . فقـــد ســـعت١٩٣٣يف عـــام  الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة

ح الـرب اجلماعات اإلجرامية اليت استغلت احلظر من أجـل جـين
ة" يف عشـــرينيات القـــرن العشـــرين إىل اقتنـــاص "فـــرص جتاريـــ
ــالربح ــدة يف طائفــة واســعة مــن القطاعــات الواعــدة ب يف  جدي

  ات القرن العشرين.ثالثيني
يف  ةنظَّمـمجاعـات اجلرميـة املوباملثل، بعد تضـييق اخلنـاق علـى 

يـار ن (اهنأجزاء خمتلفـة مـن العـامل يف تسـعينيات القـرن العشـري
؛ العلـــى ســـبيل املثـــعصـــابْيت ميـــدلني وكـــايل يف كولومبيـــا، 

 حــدةالواليــات املتوالقــبض علــى كبــار رؤســاء العصــابات يف 
شـطة مجاعات جديـدة ذات جمـاالت أنوإيطاليا، إخل)، ظهرت 

 ة، وسـرقةربانيأكثر تنوعًا مشلت اجلرميـة البيئيـة، واجلرميـة السـي
مـن  لكثرياهلوية، وهتريب املهاجرين، وغسل األموال. وهناك ا

ة موجــود مل تكــن جلماعــات اجلرميــة املنظَّمــةاألنشــطة احلاليــة 
  يف أوائل التسعينيات من القرن العشرين.أصًال 

مــن  مجاعــات اجلرميــة املنظَّمــةحلــاالت، متكنــت ويف بعــض ا
التربُّح من النظم الرقابية األكثر صرامة. فعندما تصـدر إحـدى 
ــة النفايــات اخلطــرية مــثًال، ميكــن  احلكومــات تشــريعات ملراقب

أن هتيـئ لنفسـها دورًا بتقـدمي خدمـة  جلماعات اجلرمية املنظَّمة

  ما هي اجلماعة اإلجرامية املنظَّمة؟
أشخاص أو أكثر، مجاعة حمددة البنية، مؤلفة من ثالثة "

موجودة لفترة من الزمن وتقوم معًا بفعل مدبر هبدف 
من أجل … ارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرية 

احلصول، بشكل مباشر أو غري مباشر، على منفعة مالية أو 
  "منفعة مادية أخرى.

 .٢٠٠٠اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 



 

 
16 

يــدة. أرخــص عــن طريــق االلتفــاف علــى هــذه املعــايري اجلد
وينطبق األمر نفسه علـى الـنظم الرقابيـة الـيت هتـدف إىل محايـة 

  احلياة الربية والتراث الثقايف وامللكية الفكرية.
ــدرة  ــى ق ــة، تتجل ــة املنظَّمــةوبصــفة عام ــى  مجاعــات اجلرمي عل

مـن هـذه  كـون كثـري يف األسـواق غـري املشـروعةالتحول بـني 
ــل  ــات يعم ــل اجلماع ــاع واحــد. بالفع ــن قط ــر م ــي يف أكث فف

، هناك عدة مجاعات رئيسـية تـدير على سبيل املثالاملكسيك، 
  )٦(أنشطة تشمل قطاعات جتارية متعددة.

ـــوع يف أوســـاط اجلماعـــات  ويف الســـنوات األخـــرية، زاد التن
، بـوترية سـريعة. ففـي باملخدِّرات املتَّجروناإلجرامية، مبا فيها 

، أشـــارت تقـــديرات مكتـــب الشـــرطة األورويب ٢٠١٣عـــام 
مجاعات اجلرمية من  يف املائة ٣٠روبول) إىل أن أكثر من (اليو

تضـلع يف أكثـر مـن  االحتـاد األورويبالعاملة يف نطـاق  املنظَّمة
لـدى  يف املائـة ٥٠جمال إجرامـي واحـد؛ حيـث فاقـت النسـبة 

، ارتفــع ٢٠١٧. وحبلــول عــام مجاعــات االّتجــار باملخــدِّرات
 يف املائــة ٦٥و ،مجيــع اجلماعــاتلــدى  يف املائــة ٤٥الــرقم إىل 

. ومتارس ثالثة خدِّراتاالّتجار بامللدى اجلماعات الضالعة يف 
بـأكثر مـن نـوع  االّتجـار باملخـدِّراتمجاعات االّتجـار أرباع 

االّتجـار ب. وتشمل اجلرائم الـيت يتـواتر ارتباطهـا املخدِّراتمن 
، واالّتجـــار بالبشـــرالبضــائع، ييـــف يف أوروبـــا تز باملخــدِّرات
  )٨(،)٧(باألسلحة. واالّتجار، اجرينوهتريب امله

  جلماعات اجلرمية املنظَّمةالتحول اهليكلي 
ـــة جبانـــب ضـــعف رئيســـي ميكـــن  ، إذتتســـم اهلياكـــل اهلرمي

تفكيكها بسهولة عنـدما تكتشـفها السـلطات. وهنـاك بعـض 
اجلماعات اإلجرامية اهلرمية اليت أعادت تشـكيل هياكلهـا يف 

                                                           
)٦(  Cameron H. Homes, Organized Crime in Mexico 

(Potomoc Books, University of Nebraska Press, 2014); 

George Philip and Suana Berruecos, eds., Mexico’s 

Struggle for Public Security (Springer, June 2012); 

Jonathan D. Rosen and Roberto Zepeda, Organized 

Crime, Drug Trafficking, and Violence in Mexico: The 

Transition from Felipe Calerdón to Enrique Peña Nieto 

(Lexington Books, July 2016).  
)٧(  Europol, SOCTA 2013: European Union Serious and 

Organised Crime Threat Assessment (The Hague, 2013).  
)٨(  Europol, SOCTA 2017: European Union: Serious and 

Organised Crime Threat Assessment (The Hague, 2017).  

 ويف الوقـت نفسـه،ة. العقود األخرية لتصبح منظمات شـبكي
ــة  ــات اهلرمي ــًا ذات التراتبي ــات األصــغر حجم ــدأت اجلماع ب

، باملخــدِّراتالــدويل  االّتجــاراألكثــر مرونــة يف املشــاركة يف 
وذلك باستخدام التكنولوجيا يف أحيان كثرية لتقلـيص خطـر 

  االنكشاف.
مـة الدوليـة املحـددة يف ورغم أن معظـم مجاعـات اجلرميـة املنظَّ

يشري اليوروبول إىل  )٩(ال تزال منظَّمة هرميًّا، ورويباالحتاد األ
عــن اهلياكــل العموديــة صــوب اجلماعــات  يبتعــدظهــور اجتــاه 

اإلجراميــة األفقيــة الــيت تعمــل وفــق منــوذج املنظمــات الشــبكية 
 )١٠(تبيـات هرميـة أقـل صـرامة أو دميومـة).ا(هيكل خلوي وتر

يف  ٤٠ إىل ٣٠وقد مثَّلت الشبكات اإلجرامية الفضفاضة من 
يف الـيت حـددها اليوروبـول  مجاعـات اجلرميـة املنظَّمـةمـن  املائة

ـــــة  )١١(.٢٠١٧عـــــام  ورغـــــم وجـــــود الشـــــبكات اإلجرامي
بصــفة ، فهــي حاضــرة املخــدِّراتالفضفاضــة يف مجيــع أســواق 

، مبا واملخدِّرات االصطناعيةالعشيب  بالقنَّب االّتجاريف  خاصة
كثــريًا مــا يكــون هــذا و )١٢(.املــؤثرات النفســانية اجلديــدةفيهــا 

النوع من الشبكات أخف حركة من األنواع األخرى وميكـن 
ألعضائها التواصل بشكل أسرع مبا جيعلها شديدة الفعاليـة يف 

وعنــد  )١٤(،)١٣(تســليم البضــائع وجيعــل مهمــة تعقُّبهــا أصــعب.
اســتهداف األفــراد، ميكــن للجماعــة أن تتشــكل مــن جديــد 

مبا يكسـبها درجـة فائقـة  )١٥(استنادًا إىل فاعلني جدد،بسرعة 

                                                           
  املرجع نفسه.  )٩(
)١٠(  SOCTA 2013.  
)١١(  SOCTA 2017.  
)١٢(  Wouter Vanhove and others, Yilcan: Yield of Illicit Indoor 

Cannabis Plantations (Gent, Academia Press, 2012).  
)١٣(  Vy Le, “Organised crime typologies: structure, activities 

and conditions”, Internal Journal of Criminology and 

Sociology, vol. 1 (Lifescience Global, Mississauga, 

Ontario, 2012), pp. 121-131.  
)١٤(  Frederick Desroches, “Research on upper level drug 

trafficking: a review”, Journal of Drug Issues, vol. 37, 

No.4 (October 2007), p.833.  
)١٥(  UNODC, Results of a Pilot Survey of Forty Selected 

Organized Criminal Groups in Sixteen Countries 

(September 2002).  
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ويتجلـى جتـزُّؤ األسـواق اإلجراميـة مـع ظهـور  )١٦(من املرونة.
املجموعـــات اإلجراميـــة الصـــغرية، بـــل وفـــرادى املتعهـــدين 

يف األنشـــطة املضـــطَلع هبـــا عـــرب  بصـــفة خاصـــةاإلجـــراميني، 
 )١٧(عرب الشبكة اخلفيـة. خدِّراتاالّتجار باملاإلنترنت، مبا فيها 

ال يقتصر على نـوع  خدِّراتاالّتجار باملأن  ن من املؤكدأبيد 
وحيد من اجلماعات اإلجرامية. ذلك أن هناك مجاعات تتسم 

مثــل تلــك املوجــودة يف املكســيك  )١٨(تبيــة هرميــة صــارمة،ابتر
إىل حــد مــا، ال تــزال  )١٩(االحتــاد الروســيكــذلك وواليابــان، 

  .املخدِّراتتضلع يف جتارة 
الل خمن  املخدِّراتق وأسوا اجلرمية املنظَّمةحتوُّل 

  التكنولوجيا واللوجستيات
ــة ختــوض ــة املنظَّم ــيس  مجاعــات اجلرمي ــمنافســة شرســة، ل ع م

حلـال السلطات فحسب وإمنا أيضًا مع منافسيها. وكمـا هـي ا
 ن علــىبالنســبة إىل أي نشــاط جتــاري يتســم مبنافســة قويــة، فــإ

 سـارعأن ت اجلماعات اإلجرامية الراغبة يف االحتفـاظ بالريـادة
  بتوظيف أحدث التكنولوجيات.

علـى التعجيـل بنقـل  مجاعـات اجلرميـة املنظَّمـةوطاملا ركـزت 
باســتخدام الســفن واحلاويــات والطــائرات، بــل  املخــدِّرات

وبصـنع الــزوارق شـبه الغاطســة اخلاصـة هبــا. ونتيجـة لــذلك، 
                                                           

)١٦(  Carlo Morselli, Inside criminal networks (2009); Toine 

Spapens, “Interaction between criminal groups and law 

enforcement: the case of ecstasy in the Netherlands” 

Global crime, vol. 12, No. 1 (2011), pp. 19-40; Paul A. 

C. Duijn, Victor Kashirin and Peter. M. A. Sloot, “The 

Relative Ineffectiveness of Criminal Network 

Disruption”, Scientific Reports, 4, 4238 (2014), p.1..  
)١٧(  SOCTA 2017.  
)١٨(  Le, “Organised crime typologies: structure, activities and 

conditions”.  
يف حالة مجاعات اجلرمية املنظَّمة الروسية، يتسم اهليكل   )١٩(

وإن كان المركزيًّا حيث تتألف  هرميبكونه التنظيمي 
اجلماعات يف أحيان كثرية من "ألوية" منفصلة وشبه مستقلة 

تعمل على حنو يكاد يكون مستقًال بعضها عن بعض وإن 
 ,Frederico Vareseعمدت غالبًا إىل جتميع مواردها (

professor of criminology at the University of Oxford, 

quoted in “Fortune 5: The biggest organized crime 

groups in the world”, Fortune (September 14, 2014) .
-http://fortune.com/2014/09/14/biggestمتاحة يف: 

organized crime-groups-in-the-world/.(  

ــتمكن مــن نقــل كميــات أكــرب مــن  علــى  املخــدِّراتفهــي ت
  )٢٠(نطاق الكرة األرضية.

تاحت ثورة االتصاالت باألجهزة املتنقلـة فرصـًا جديـدة أقد و
 علتجنــب املخــاطر. فبــدًال مــن التواصــل بصــفة شخصــية مــ

ــائن، ميكــن اآلن ملــوزعي  أن يســتعينوا بســعاة  املخــدِّراتالزب
الزبــون مــن  يبلِّغــوامغمــورين لتحصــيل املبــالغ النقديــة قبــل أن 

د اإلمساك . وحىت عنهخمدِّراتخالل رسالة نصية مبكان استالم 
باملوزعني، فمن النادر أن يكون حبوزهتم مـا يزيـد علـى كميـة 

ــن أي  ــن  خمــدِّرصــغرية م ــا يقلــص بوضــوح م ــو م ــه، وه بعين
ميكـن للمـوزعني  وإضـافًة إىل ذلـك، )٢١("خماطرهم التجارية".

وهـي  –هتم وبياناهتم البراجميات التشفري حلماية اتصااستخدام 
مهــا الشــعبية فاِقُت قــانونإنفــاذ المشــكلة بالنســبة إىل ســلطات 

ــدة للتشــفري  ــة. املــدمجاملتزاي ونتيجــة  )٢٢(علــى األجهــزة املتنقل
لذلك، ُتعترب قائمة بأرقام هواتف الزبائن املحتملـني املحفوظـة 

) اآلن SIMيف هاتف خلوي أو بطاقة وحدة تعريف املشترك (
اجلماعـات مة اليت ميكن أيضـًا تـداوهلا بـني من املوجودات القّي

  .ميةاإلجرا
ــارير إىل أن عصــابات  ــة األخــرية، تشــري تق االّتجــار ويف اآلون

ترق نظم إدارة الطائرات املوجَّهة املسـتخدمة يف خت خدِّراتبامل
 )٢٣(حلفــظ األمــن يف احلــدود املكســيكية، الواليــات املتحــدة

ــاء يف أنتــويرب لتعقُّــب  ــنظم الــيت تســتخدمها ســلطات املين وال
لظــاهرة الناشــئة املتمثلــة يف أبــرز اليوروبــول او )٢٤(احلاويــات.

                                                           
)٢٠(  Damián Zaitch, Trafficking Cocaine: Colombian Drug 

Entrepreneurs in the Netherlands, Studies of organized 

crime, vol. 1 (The Hague, Kluwer Law International, 2002).  
)٢١(  Agnés Cadet-Taïrou and others, “Substances 

psychoactives, usagers et marchés: les tendances 

récentes (2015-2016)”, Tendances, vol. 8, No. 115 

(December 2016).  
)٢٢(  Europol, IOACTA 2016: Internet Organized Crime 

Threat Assessment (The Hague, 2016).  
)٢٣(  “US border patrol drones hacked by drug cartels” ،

. متاح يف: ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ٣
www.hackread.com/us-border-patrol-drones-hacked-by-

drug-cartels/.  
)٢٤(  “To move drugs, traffickers are hacking shipping 

containers”، متاح يف: ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١ .



 

 
18 

ــة باالســتعانة بقراصــنة متخصصــني،  ــام اجلماعــات اإلجرامي قي
  )٢٥(وهو يتوقع أن تتزايد أمهية تلك األنشطة.

ــزال ســوقًا متخصصــة يف الســياق  ــيت ال ت ــة، ال والشــبكة اخلفي
العـاملي لكنهــا متلــك إمكانــات قويـة للنمــو، عبــارة عــن شــبكة 

ــ ادل الســلع واخلــدمات، مشــفَّرة حيــث ميكــن للمســتعملني تب
ــة أ ــ مســواء القانوني ل هتم. وُترسَــ ااملحظــورة، مــع حجــب هوي

ا مثنهـا وإىل مستعملي الشبكة اخلفيـة بعـد أن يسـدد املخدِّرات
تها القائمة على ص خاصيبعملة مشفَّرة مثل البت كوين. وتقلِّ

حجـــــب اهلويـــــة خمـــــاطر االعتقـــــال بالنســـــبة إىل املـــــوزعني 
كما أهنا تقضي على عثرات أخـرى  ،على السواءواملستعملني 

ـــوع ضـــحية املخـــدِّراتمرتبطـــة بشـــراء  ـــة الوق ـــل إمكاني ، مث
ألشكال أخرى مـن اجلرميـة يف املنـاطق املجـاورة حيـث تشـيع 

  )٢٦(.املخدِّراتجتارة 
ويف املرحلة احلالية، ال متثِّل الشبكة اخلفية سوى نسـبة مئويـة 

املشـترون يف . وعـادًة مـا يتمثـل املخدِّراتضئيلة من مبيعات 
لألغـــراض التروحييـــة الـــذين غالبـــًا مـــا  املخـــدِّراتمتعـــاطي 
ــواع  القنَّــبيشــترون  واإلكستاســي والكوكــايني وخمتلــف أن

إىل . ويقــلُّ مــيلهم واملــؤثرات النفســانية اجلديــدةاملهلِوســات 
بيـــــد أن مشـــــتريات  )٢٧(.وامليثامفيتــــامنيطلــــب اهلـــــريوين 

ا ســريعًا يف بعــض عــرب الشــبكة اخلفيــة تشــهد منــوًّ املخــدِّرات
ــدان، ــد مــن  )٢٨(البل كمــا أن تعامالهتــا املباشــرة ختتصــر العدي

وقـــد خلصـــت  )٢٩(الـــروابط علـــى امتـــداد سلســـلة اإلمـــداد.
دراسة ملا يسمى "األسواق املشـفَّرة" إىل أن حنـو ربـع إمجـايل 

ــــواء يف  ــــا، س ــــبتمربإيراداهت ــــانون أو يف  ٢٠١٣ أيلول/س ك
                                                                                               

https://motherboard. vice.com/en_us/article/how-

traffickers-hack-shipping-containers-to-move-drugs.  
)٢٥(  “Police warning after drug traffickers’ cyber-attack” ،

. متاح يف: BBC News، ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٦
http://www.bbc.com/news/world-europe-24539417.  

)٢٦(  Cadet-Taïrou and others, “Substances psychoactives, 

usagers et marchés: les tendances récentes”.  
)٢٧(  Global Drug Survey 2016 and Global Drug Survey 

  .www.globaldrugsurvey.com. متاح يف: 2015
  املرجع نفسه.  )٢٨(
)٢٩(  James Martin. “Lost on the Silk Road: online drug 

distribution and the ‘cryptomarket’”. Criminology and 

Criminal Justice, vol. 14, No. 3 (2014), p.362.  

ن معـامالت تفـوق قيمتهـا ، كان متأتيًا مـ٢٠١٦ الثاين/يناير
دوالر، مبا يوحي بأن بعض املشتريات موجَّهـة حنـو  ١ ٠٠٠

  )٣٠(التوزيع خارج نطاق اإلنترنت.
زال ال يـ ةالشـبكة اخلفيـعـرب  خـدِّراتاالّتجار باملويف حني أن 

فإنــه  لنمــو،صــغري احلجــم نســبيًّا ويتركــز يف البلــدان املتقدمــة ا
بـرية رجـة كص بدألن يقلِّـيشهد منوًّا سريعًا ولديه اإلمكانات 

ا  حجمهـاليت تتسم بكرب املخدِّراتاحلاجة إىل شبكات توزيع 
ــا ــة موظفيه ــى ن ،وكثاف ــدن عل ــود يف امل ــذ عق ــة من طــاق العامل

بيل على سـفالعامل. وإذا حتقق ذلك، فسيصعب التنبؤ بالنتائج. 
زروعـة ة املمـن غـري املحتمـل أن تتغـري املسـاحات احلاليـ املثال،

ار جتـ جيـد النباتية. لكن على مستوى التوزيـع، قـد باملخدِّرات
جــل أنفســهم يف منافســة عنيفــة مــن أرع ااملخــدرات يف الشــو

ــون إىل  ــد يتطلع ــائن، أو ق ــق طقاعــدهتم املنكمشــة مــن الزب رائ
ارة جتــحجــم العنــف يف  بديلــة لكســب املــال. وبينمــا قــد يقــلُّ

 نتشـارع اون) مـالرئيسـية (العالقـة بـني املـورِّد والزبـ املخدِّرات
مــن غــري فــإن اهلويــة،  بــدون كشــف املخــدِّراتمشــتريات 

رائم د اجلـالواضح ما إذا كان هـذا سـيؤدي يف النهايـة إىل تزايـ
  .تناقصهاأو 

  خدِّرات املر بتطور الروابط بني اجلرمية املنظَّمة واالّتجا
معظم التزايد يف مجاعات اجلرمية املنظَّمة ويف ضـلوعها حدث  

رات على الصعيد العاملي بعد احلرب العامليـة يف االّتجار باملخدِّ
ـــة ـــراد  )٣١(.الثاني ـــاك بعـــض األف ـــزال هن ويف حـــني كـــان ال ي

ة يف ســـتينيات غـــري املشـــروع املخـــدِّرات الضـــالعني يف جتـــارة
أصـبحت اجلماعـات مهيمنـة فقد وسبعينيات القرن العشرين، 

يف الثمانينيات عندما أصبحت األعمال تتسم على حنو متزايـد 
  ا عابرة للحدود ومعقدة.بكوهن

وشهدت التسعينيات مـن القـرن العشـرين مرحلـة جديـدة مـع 
ــام  ــة يف ع ــدلني القوي ــار عصــابة مي ــى  ١٩٩٣اهني والقضــاء عل

مبا أدى إىل حمو اجلمـاعتني اللتـني  ١٩٩٥عصابة كايل يف عام 

                                                           
)٣٠(  Kristy Kruithof and others, Internet-facilitated Drugs 

Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the 

Netherlands, Research Report Series (Santa Monica, 

California, Rand Corporation, 2016).  
)٣١(  David F. Musto, The American Disease – Origins of 

Narcotic Control (Oxford University Press, 1987).  
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ــة. ــى معظــم جتــارة الكوكــايني الدولي ــا تســيطران عل  )٣٢(كانت
لـومبيتني لسلسـلة مـن التغيـريات ومهَّد سقوط العصـابتني الكو

خـــالل تســـعينيات القـــرن  خـــدِّراتاالّتجـــار بامليف مشـــهد 
العشرين، مبا يف ذلك ظهور مجاعات أصغر حجمًا. ويف حني 

، فإهنــا، خــدِّراتاالّتجــار باملتلــك اجلماعــات يف  فّعاليــةثبتــت 
  لت هتديدًا مباشرًا أقل شأنًا على الدولة.بصفتها تلك، شكَّ

، كان جيش مونغ تاي يسـيطر علـى اجلـزء األكـرب ويف ميامنار
ــدان يف  ــريوين وتصــديره إىل بل ــاج اهل ــن إنت ــوب م شــرق وجن

وأدى هـذا إىل  )٣٤(.١٩٩٦ه يف عـام قبل حلِّـ )٣٣(،شرق آسيا
هونـغ كونـغ، تعطيل سلسلة اإلمـداد الـيت أرسـاها عـن طريـق 

، ومقاطعة تايوان الصـينية، ومـن هنـاك إىل األسـواق يف الصني
ويف أسواق املقصد والعبور، اعُتقل أيضًا  )٣٥(.الشماليةأمريكا 

يف  للجرميـة املنظَّمــةعـدد ممــن ُيطلـق علــيهم "الرؤسـاء الكبــار" 
. وكـان هـؤالء خـالل ذلـك العقـد والواليـات املتحـدةإيطاليا 

االّتجــــار يســــيطرون يف الســــابق علــــى اجلــــزء األكــــرب مــــن 
لــيت عرقلــت التــدابري ا وبعــد هــذه )٣٦(.يف بلــداهنم باملخــدِّرات

                                                           
)٣٢(  Francisco E. Thoumi, Debates y Paradigmas de las 

Poliíticas de Drogas en el Mundo y los Desafíos para 

Colombia (Bogotá, Academia Colombiana de Ciencias 

Económicas, 2015).  
)٣٣(  United Nations office for Drug Control and Prevention 

(ODCCP), “Main centres of illicit opium production – 

Myanmar” in ODCCP Studies on Drugs and Crime, 

Global Illicit Drug Trends 2001, pp. 44-59 .  
)٣٤(  Michael E. Brown and Sumit Ganguly, eds., Government 

Policies and Ethnic Relations in Asia and the Pacific, CISA 

Studies in International Security, in cooperation with the 

Pacific Basin Research Center (London, 1997); Global 

Security.org, Mong Tai Army (MTA) :متاح يف .
www.globalsecurity/military/world/para.sua.htm ؛Mong Tai 

Army (MTA) :متاح يف .www.revolvy.com/main/index.php 
?s=Mong%20Tai%20Army.  

)٣٥(  Koutouzis and Perez, Atlas Mondial des Drogues; Paul 

B. States, Global Habit – The Drug Problem in a 

Borderless World, The Brookings institution 

(Washington D.C., 1996); David Amoruso, “The Golden 

Triangle: How triads cornered the heroin market” (16 

June 2016). :متاح يف .http://gangstersinc.ning.com/ 
profiles/blogs/the-golden-triangle-how-triads-cornered-

the-heroin-market.  
)٣٦(  Koutouzis and Perez, Atlas Mondial des Drogues.  

ــة املنظمــة ، ظهــرت مجاعــات أصــغر حجمــًا، مجاعــات اجلرمي
فككـة. واسـتمر كثـري منهـا يف املماعـات اجلبعضها منبثق عن 

، وإن بــدا أن األمهيــة الشــاملة املخــدِّراتاالعتمــاد علــى جتــارة 
مجاعـــات بـــدأت يف التراجـــع عنـــدما اكتشـــفت  للمخـــدِّرات
  ر رحبًا وأقل خطرًا.فرصًا جتارية جديدة أكث اجلرمية املنظَّمة

لـدى للجرميـة املنظمـة جديـدة  وباملثل، بدا أن ظهور مجاعات
من البلـدان  االسابق وغريه االحتاد السوفييتالدول اليت خلفت 

يف تسـعينيات القـرن  أوروبا الشـرقيةاليت متر مبرحلة انتقالية يف 
بالنســـبة إىل  جتـــارة املخـــدِّراتالعشـــرين مهَّـــد لتراجـــع أمهيـــة 

. ذلــك أن هــذه اجلماعــات اجلديــدة اجلرميــة املنظَّمــةمجاعــات 
تركـــز بصـــورة رئيســـية يف أي مرحلـــة مـــن املراحـــل علـــى  مل

أشــارت دراســة عامليــة  ومــع ذلــك، )٣٧(.خــدِّراتاالّتجــار بامل
مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدِّرات النطـــاق أجراهـــا 

، أشـار نصـف اجلماعـات ٢٠٠٢إىل أنـه حبلـول عـام  واجلرمية
اميــة األربعــني العاملــة يف البلــدان املشــمولة بالدراســة، اإلجر

ــدًا، إىل  ١٦وعــددها  ــا  املخــدِّرات غــري املشــروعةبل باعتباره
  )٣٨(نشاطها الرئيسي.

  مةاملنظَّ ميةجلرال تزال املخدِّرات سوقًا مهمة بالنسبة إىل ا
رغم التحوالت الـيت شـهدهتا العقـود األخـرية واالجتـاه صـوب 

تضطلع بـدور رئيسـي  املخدِّراتتزال سوق  تنويع اجلرائم، ال
املخـدِّرات . ففـي أوروبـا، ال تشـكل اجلرمية املنظَّمةيف أنشطة 

وإمنـا  )٣٩(،فحسـب رمية املنظمة األكـربسوق اجل غري املشروعة
أيضــًا ســوقًا تتســم بدرجــة عاليــة مــن التعــاون والتنــافس بــني 

ة مات الوطنيــاعلــى نطــاق االنقســ مجاعــات اجلرميــة املنظَّمــة
  )٤٠(واللغوية واإلثنية.

                                                           
)٣٧( Vadim Volkov, “The Russian mafia; rise and extinction”, 

The Oxford Handbook of Organized Crime, Letizia 

Paoli, ed. (Oxford University Press, 2014), pp. 159-176.  
)٣٨( UNODC, Results of a Pilot Survey of Forty Selected 

Organized Criminal Groups in Sixteen Countries 

(September 2002).  
)٣٩( SOCTA 2013.  
)٤٠(  Mangai Natarajan, Marco Zanella and Christopher Yu, 

“Classifying the variety of drug trafficking organizations”, 

Journal of Drug Issues (2015), 409-430; François Farcy, 

“Renseignement criminel et lutte contre la criminalité 
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  االحتاد األورويب، مجاعات اجلرمية املنظَّمةأمهية   -١الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
مقتبس من  ،ميةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلراملصدر: 

  .SOCTA 2017 اليوروبول،
  

 للجرميـة املنظَّمـةمجاعة دوليـة  ٥ ٠٠٠وحدَّد اليوروبول حنو 
يف  ٣٥، أكثـر مـن ٢٠١٧يف عـام  ألورويباالحتاد اتعمل يف 

ــر مــن  – االّتجــار باملخــدِّراتمنهــا ضــالعة يف  املائــة أي أكث
النسبة العاملـة يف جـرائم املمتلكـات أو هتريـب املهـاجرين أو 

ي أو أي نشـــاط غـــري أو االحتيـــال الضـــريب االّتجـــار بالبشـــر
العاملـة  جبماعات اجلرميـة املنظَّمـةومقارنًة  )٤١(مشروع آخر.

 جماالت إجراميـة أخـرى، مثـل اجلـرائم املاليـة واالقتصـادية يف
 مجاعـات اجلرميـة املنظَّمـةوجرائم املمتلكات والتزييـف، فـإن 

ـــب أكـــرب  االّتجـــار باملخـــدِّراتالضـــالعة يف  تكـــون يف الغال
  )٤٢(حجمًا.

شبكات عرب احلدود، خلـص اليوروبـول  ونتيجة للعوملة وإقامة
جتــارة األوروبيــة الضــالعة يف  إىل أن اجلماعــات اإلجراميــة غــري

يف أوروبا تتشكل هذه اآلونة من مواطنني من عدد  املخدِّرات
ــدان كبــري ــدان يف  ،مــن البل ــى األرجــح بل ــة عل أمريكــا الالتيني

وأفغانســتان وباكســتان وبلــدان يف  واالحتــاد الســوفييت الســابق
 يف املائـة ٧٠. ويتـألف مـا نسـبته مشال أفريقيـاويف  شرق آسيا

                                                                                               
organisée en Belgique", Revue Française de Criminologie 

et de Droit Pénal, No. 4, (2015), pp 3-40.  
)٤١(  SOCTA 2017.  
)٤٢(  SOCTA 2013.  

ـــا مـــن أعضـــاء مـــن  ات اجلرميـــة املنظَّمـــةمجاعـــمـــن  يف أوروب
  )٤٣(جنسيات خمتلفة عديدة.

 جلماعات االّتجارأجل التصدي  منالدول  تدابري
  باملخدِّرات

 لالّتجـــارحفَّـــز ظهـــور منظمـــات قويـــة وذات تـــأثري سياســـي 
ــــات  باملخــــدِّرات ــــرب احلــــدود يف مثانيني ــــرن العشــــريع  نالق

ليـــة دو قانونيـــة مـــاتالتزاعلـــى التقيـــد باحلكومـــات الوطنيـــة 
  مبكافحة مثل تلك األنشطة اإلجرامية.

م قية األماتفا ومتثَّلت إحدى األدوات الرئيسية اليت اعتمدهتا يف
 اتاملخــــدِّرغــــري املشــــروع يف  االّتجــــاراملتحــــدة ملكافحــــة 

ــة لســنة  ــؤثرات العقلي ــدًا ١٩٨٨وامل ــيت حــذرت حتدي ــ، ال ن م
شـطة األن صل به منغري املشروع وما يت االّتجار"الروابط بني 

ــة األخــرى  ــةاإلجرامي ــيت تقــوض االقتصــاد ا املنظَّم  ملشــروعال
ت كومـاوهتدد استقرار الدول وأمنهـا وسـيادهتا". واتفقـت احل

، راتخـدِّاالّتجـار باملعلى طائفة عريضة من التـدابري ملكافحـة 
اعدة واملســمبــا يف ذلــك تســليم املجــرمني ومصــادرة العائــدات 

ــة ــة املتبادل ــدابري مكا القانوني ــة الســالئف وت ل فحــة غســومراقب
  األموال وعمليات التسليم املراَقبة.

علــى أن اجلــرائم اخلطــرية مثــل  ١٩٨٨كمــا نصــت اتفاقيــة ســنة 
وصـنعها ونقلهـا وبيعهـا واسـتريادها وتصـديرها  املخدِّراتإنتاج 

ــا، ــيت تســتلزم تســليم مرتكبيه ــا ينهــي  )٤٤(هــي مــن اجلــرائم ال مب
رؤوس اإلجـرام عقاب، ويكـبح قـدرة سنوات من اإلفالت من ال

على مواصلة عمليـاهتم مـن وراء جـدران السـجون املحليـة. ويف 
 مجاعـات اجلرميـة املنظَّمـة، قد يكون ذلـك حفَّـز القارة األمريكية

مباشـرًة  املخـدِّراتعلى تعديل اسـتراتيجياهتا. فبـدًال مـن إرسـال 
ليم إىل الوجهـــات النهائيـــة املرحبـــة حيـــث ُتْنَفـــذ معاهـــدات تســـ

املطلوبني، قد تكون بدأت االستفادة من بلدان العبـور الـيت يقـل 
ــوبني، حــىت إذا كانــت األســعار أدىن  فيهــا احتمــال تســليم املطل

                                                           
)٤٣(  SOCTA 2013.  
من  ٣من املادة  ١تتضمن تلك اجلرائم، املشمولة بالفقرة     )٤٤(

يعها ا وبقلهصنعها وناالتفاقية، أنشطة مثل إنتاج املخدِّرات و
أو  ١٩٦١واستريادها وتصديرها خالفًا ألحكام اتفاقية سنة 

ية ف الكيميائ، والتوزيع غري القانوين للسالئ١٩٧١اتفاقية سنة 
ري غائم وكذلك غسل األموال واألنشطة ذات الصلة؛ أما اجلر

و ا أيازهتحاملشمولة فهي تلك املرتبطة بشراء املخدِّرات أو 
  جل االستهالك الشخصي.زراعتها من أ
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لتهريـــب  واألربـــاح أقـــل. وقـــد غيَّـــر ذلـــك التـــدفقات الدوليـــة
فعلى . جلماعات اجلرمية املنظَّمةوكذلك هياكل القوة  املخدِّرات

اعات الكولومبية ختلت عن النفوذ مبا قد تكون اجلم سبيل املثال،
املكســـيكية مـــن مـــلء الفـــراغ  مجاعـــات اجلرميـــة املنظَّمـــةمكَّـــن 

. ورمبا هيـأ التغـري املخدِّراتوالتحول إىل عصابات قوية يف جمال 

أيضًا فرصًا جديدة أمام اجلماعات األصـغر حجمـًا للمشـاركة، 
ع نطــاق سلســلة  ن العبــور، يف بلــدا االّتجــار باملخــدِّراتمبــا يوســِّ

والحقًا يف أفريقيـا حيـث جلبـت  أمريكا الوسطىيف  وخصوصًا
  عدم االستقرار والعنف. االّتجار باملخدِّراتمجاعات 

  يف أوروبا  أسواق املخدِّرات غري املشروعةالناشطة يف  مجاعات اجلرمية املنظَّمة  -١اجلدول 

 
 مةنظَّأدلة قوية على ضلوع مجاعات اجلرمية امل

 ناطق حمددةمن بلدان/م
 أدلة حمدودة على ضلوع مجاعات اجلرمية املنظَّمة

 من بلدان/مناطق حمددة

 ألبانية، بلقانية، تركية، أفريقية اهلريوين
بات ، عصاديةبلغارية، رومانية، شرق أوروبية أخرى، بريطانية، هولن

لنارية، ا اجاتلدرااملافيا اإليطالية، إيطالية أخرى، ليتوانية، عصابات 
  وسطية، آسيوية أخرى، مشال أفريقيةشرق أ

 الكوكايني
ا)، يتراجنكولومبية، أفريقية، ألبانية، إيطالية (ند

 إسبانية

 جاتدرابريطانية، فنلندية، فرنسية، إيطالية أخرى، عصابات ال
 ية،النارية، غرب أوروبية أخرى، بلقانية، بلغارية، رومان
 مريكيةروسية/جورجية، مكسيكية، مشال أفريقية، جنوب أ

 القنَّب
ية سيوألبانية، صينية، هولندية، مشال أفريقية، آ

 أخرى، إسبانية
طانية، ، بريليةأفريقية، روسية/جورجية، تركية، عصابات املافيا اإليطا
 فنلندية، فرنسية، أيرلندية، عصابات الدراجات النارية 

خمّدرات أخرى 
 غري مشروعة

 ىخرأبية بريطانية، هولندية، ليتوانية، شرق أورو
ى، ة أخروبيالنارية، غرب أور بريطانية، فنلندية، عصابات الدراجات

 ألبانية، روسية/جورجية، تركية، صينية، آسيوية أخرى

 Ernesto U. Savona and Michele Riccardi, eds., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crimeاملصدر: 

in Europe, Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio (Trento, Transcrime, Università degli Studi di Trento, 2015). 
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 ني اجلرمية املنظَّمة واملخّدرات يف أملانياالصلة ب

نسبة جرائم املخدِّرات يف مجيع اجلرائم املبلَّغ عنها ويف مجيع 
٢٠١٥و ٢٠١٤املالحقات املتصلة جبماعات اجلرمية املنظَّمة، أملانيا، 

وية
ب مئ

نس
 

نسبة مجيع 
 اجلرائم

ــزال االّتجــار بامل ــ خــدِّراتومــع ذلــك، ال ي ذي النشــاط الرئيســي ال
تتقامسه مجاعات اجلرمية املنظَّمة يف أملانيـا. وال تـزال أمهيـة املخـدِّرات 
غــري املشــروعة يف الــدعاوى القانونيــة ضــد مجاعــات اجلرميــة املنظَّمــة 

) مـن أمهيتهـا يف ٢٠١٥أعلى بكثري (أعلى بثمانيـة أضـعاف يف عـام 
 (د)إمجايل اجلرائم املبلَّغ عنها.

ات ضد مجاعات اجلرمية املنظَّمة * بقي العدد اإلمجايل للمالحق
، ٢٠٠٩مالحقة يف عام  ٥٧٩مستقرًّا نسبيًّا يف السنوات األخرية: 

 . ٢٠١٥مالحقة يف عام  ٥٦٦و
 ,BKA, “Organisierte Kriminalität: Bundeslagebildاملصدر: 

2015”.

نسبة اجلماعات الضالعة يف املخدِّرات غري املشروعة املالَحقة يف 
 *٢٠١٥-٢٠٠٩ات اجلرمية املنظَّمة املالَحقة، أملانيا، إمجايل مجاع

مية 
جلر
يف ا

عة 
شرو

ري امل
ت غ

دِّرا
ملخ
بة ا
نس

وية)
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(نس
مة 
ملنظَّ
ا

 

 BKA, “Organisierte Kriminalität, Bundeslagebildاملصدر:

2015“(and 2014); BKA, Polizeiliche Kriminalstatistik: 

Bundesrepublick Deutschland – Jahrbuch 2015 (and 2014). 

 BKA, "Organisierte Kriminalität, Bundeslagebild 2015 and (ج)
 .www.bka.de متاح يف:. "2010

 ,Polizeiliche Kriminalstatistik: BundesrepublickBKA  (د)
Deutschland – Jahrbuch 2014, 62nd ed. (Wiesbaden, 

Kriminalistisches Institut, 2014). 

 نسبة الدعاوى املتصلة
 باجلرمية املنظَّمة
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ـــى صـــعيد مكافحـــة  االّتجـــار وأدت النجاحـــات املســـجلة عل
ىل ، إدويلالتعـــاون الـــن حتســـّ إىل جزئيًّـــا  الراجعـــة ،باملخـــدِّرات

مجاعــات مــن  تصــاعد مســتويات املخــاطر، وحفَّــزت العديــَد
ا جـذب لبحث عـن فـرص بديلـة مـن شـأهنعلى ا اجلرمية املنظَّمة

داة أحدثت قدر أقل من انتباه السلطات. ومن هذا املنطلق، اسـُت
، ٢٠٠٠فـــي عـــام . فاجلرميـــة املنظَّمـــةدوليـــة جديـــدة ملكافحـــة 

عـــرب  نظَّمـــةاملتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املاتفاقيـــة األمـــم ُوقِّعـــت 
 عــون علــىملوقِّ، وُتســمَّى أيضــًا اتفاقيــة بــالريمو. واتفــق االوطنيــة

، ألمــوالاوغســل ، مجاعــات اجلرميــة املنظَّمــةجتــرمي املشــاركة يف 
ملسـاعدة طار اوالفساد، وعرقلة سري العدالة. ووسَّعت االتفاقية إ

، مـن ملجـرمنيوتسـليم ا نونإنفاذ القاالتعاون يف جمال والقانونية 
  .ظَّمةاجلرمية املنإىل مجيع أشكال  االّتجار باملخدِّرات

 شـكلةوبالتوازي مع ذلك، زادت اجلهـود املبذولـة للتصـدي مل
ب ، لـيس يف جانـب العـرض فحسـب وإمنـا يف جانـاملخدِّرات

 ١٩٩٨الطلــب أيضـــًا. فقـــد أكــد اإلعـــالن السياســـي لســـنة 
، وخطة عمله ٢٠٠٩لسنة وخطط عمله، واإلعالن السياسي 

امــة ة العللجمعيــوكــذلك الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية 
يف عام  عقودةالعاملية امل املخدِّراتبشأن مشكلة  لألمم املتحدة

ج ، على أمهية جهود خفض الطلب يف إطار اعتماد هنـ٢٠١٦
  .املخدِّراتمتوازن للتصدي ملشكلة 

 ا الـيتدي للتكنولوجيـكما تسعى احلكومات الوطنية إىل التصـ
يث مــن خــالل حتــد خــدِّراتاالّتجــار باملتســخِّرها منظمــات 

ــة وتــدريب مو ــة اإللكتروني  ظفيهــامعايريهــا بشــأن قبــول األدل
علــى كشــف هــذا النــوع مــن األدلــة واســتخدامه، واألخــذ 

ــدًا اســتعمال متَّجــ ــدة تســتهدف حتدي ري باســتراتيجيات جدي
  ترونية.للوسائط االجتماعية واإللك املخدِّرات

بيد أنه يبدو أن حكومات عّدة بدأت يف حتويل تركيزها من 
إىل طائفة أوسع من األنشطة اإلجرامية. ذلك  املخدِّراتمراقبة 

ُينظر إليها على حنو متزايد  جتارة املخدِّرات غري املشروعةأن 
باعتبارها نوعًا واحدًا من اجلرائم من بني أنواع كثرية. ويزداد 

واالّتجار املخصَّصة ملكافحة اإلرهاب حجم امليزانيات 
والفساد وخمتلف  وغسل األموالواجلرمية السيربانية  باألشخاص

تراجعت األشكال األخرى للجرائم االقتصادية. ومبوازاة ذلك، 
 املخدِّراتصة ألنشطة مكافحة املساعدات الدولية املخصَّ 

مرار استإىل ؛ وهو أمر جدير باملالحظة نظرًا والتنمية البديلة
 )٤٥(.٢٠٠٩تزايد املساعدات اإلمنائية الشاملة منذ عام 

                                                           
 (منشورات األمم املتحدة، ٢٠١٦تقرير املخدِّرات العاملي     )٤٥(

  ).A.16.XI.7رقم املبيع 

  والتدفقات املالية املخدِّراتعائدات   -باء
  غري املشروعة

ــدوالرات بواســطة  ــن ال ــني م ــدفق البالي ــات االّتتت جــار منظم
ل ألمـوااكل عام، وميكن لكيفية تصرفهم يف هـذه  باملخدِّرات

قـد . فاموالعـاملحلـي  نأن يكون هلا أثـر هائـل علـى االقتصـادْي
ــة إىل خــارج ب ــالغ النقدي ــداهنُتهــرِّب هــذه املنظمــات املب ا، أو ل

قمـــار ، أو تســـتثمر يف نـــوادي الهـــاتبيعأو العقـــارات  تشـــتري
ــة أرباحهــا يف مراكــز ما ختفــي، أو غســل األمــوالألغــراض  لي

لنتـائج مثل اأن تتخارجية. ورهنًا بالطريقة اليت ختتارها، ميكن 
عـاد لة، وإباملمتلكات، وإجياد منافسة غري عادتشويه أسعار يف 

ملنــاخ ســاد ااملنشـآت التجاريــة القانونيــة، وانتشـار الفســاد، وإف
ىل إملطـاف الدولية، مبـا يـؤدي يف هنايـة ا لالستثماراتاجلاذب 

  تقويض سيادة القانون وزعزعة االستقرار االقتصادي.
ــرا ــن اجل ــة م ــوال املتأتي ــدار األم ــذا القســم مق ــيِّم ه تصــلة م املئويق

ــا مجاعــات باملخــدِّرات ــه هب ــيت توجِّ ــة ال  ارالّتجــا، ويصــف الكيفي
واًال سل أمعندما تر وخصوصًاأمواهلا إىل داخل االقتصاد األوسع، 
  ".شروعةري املغالتدفقات املالية إىل اخلارج، وعندئذ ُيطلق عليها "

جلـرائم اافحـة وُيَعدُّ فهم هذه العمليات عنصـرًا أساسـيًّا يف مك
  .على حد سواء باملخدِّراتواجلرائم املتصلة الية امل

  املخدِّراتعائدات جرائم 
إجـراء  عة مـنُيمكِّن قياس األمهية املاليـة لألنشـطة غـري املشـرو

ويعـادل  مقارنة بني األنشطة اإلجرامية على نطاق القطاعات.
ل" مصــطلح "العائــدات" تعــابري "املبيعــات" و"حجــم األعمــا

ــــ ــــرادات". ويف حال ــــاملخــــدِّراتة و"اإلي ــــة ل كم، فهــــو ميثِّ ي
  ة.الصل املبيعة مضروبًة يف أسعار التجزئة ذات املخدِّرات

 املخدِّراتوتشري بعض التقديرات العاملية األخرية إىل أن مبيعات 
مجاعـات مثَّلت ما يزيد بقليل على ربـع إمجـايل اإليـرادات لـدى 

النطـاق  ، حيث تراوح٢٠١٤يف عام عرب الوطنية  اجلرمية املنظَّمة
األقصـــى بـــني ُخمـــس وُثلـــث تلـــك اإليـــرادات. ويف الســـنوات 

ــدخل املتصــل  ــدو أن ال ــاين أكــرب  باملخــدِّراتاألخــرية، يب ــل ث مثَّ
لـدى  –بعد تزييف طائفة واسعة مـن البضـائع  –مصدر للدخل 

  )٤٦(.على الصعيد العامليعرب الوطنية  مجاعات اجلرمية املنظَّمة

                                                           
إىل  ٤٢٦استند ذلك إىل تقديرات االّتجار باملخِّدرات بواقع   )٤٦(

بليون دوالر من أصل إمجايل دخل اجلرمية املنظَّمة عرب  ٦٥٢
 ٢٠١٤الر يف عام تريليون دو ٢,٢إىل  ١,٦الوطنية وقدره 
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  الصناعيةيف البلدان  عائدات املخدِّرات
ثاين أكرب مصدر لإليرادات اإلجرامية  املخدِّراتكانت أموال 

ـــات املتحـــدةيف  ـــا العظمـــى  الوالي واململكـــة املتحـــدة لربيطاني
ــدا الشــمالية ــدا  وأيرلن ــا، وذلــك وفــق تقــديرات وهولن وإيطالي

ــرة  ــود للفت ــا مجَّ ٢٠٠٩-٢٠٠٠تع ــم املتحــدة عه ــب األم مكت
ــة ــين باملخــدِّرات واجلرمي ــ )٤٧(.املع ــع األنشــطة فق ــت مجي د ظل

اإلجرامية األخرى ضئيلة من حيث اإليرادات مقارنًة بالتهرب 
ـــات الضـــريب ـــيت تضـــمنت أيضـــًا بيان ي، حســـب الدراســـة، ال

أنـــه إذا  إىلمســـتمدة مـــن أســـتراليا وأملانيـــا. وتشـــري البيانـــات 
مثَّلت ما بـني ُخمـس  املخدِّراتي، فإن اسُتثين التهرب الضريب
اجلرميـة يف البلـدان السـتة جمتمعـة خـالل وربع إمجايل عائـدات 

متثـل  املخـدِّراتي، تظـل هذه الفترة. وبإدراج التهرب الضـريب
  من إمجايل عائدات اجلرمية. يف املائة ١٠حنو 
 ٢٠١٣يف عــام  املخــدِّرات، ُتقــيَّم ســوق االحتــاد األورويبويف 

ووفقـــًا لدراســـات  )٤٨(بليـــون يـــورو يف الســـنة. ٣,٢٤بنحـــو 
، كنســبة مئويــة مــن ٢٠١٠يف عــام  خــدِّراتاملقيَّمــت ســوق 

مهيـة يف أأقـل  املخـدِّراتاإلنتاج االقتصـادي، كانـت مبيعـات 
، ٢٠١٠. ففي عـام الواليات املتحدةمنها يف  االحتاد األورويب

بليــون  ٢٧,٧( يف املائــة ٠,٢٣ املخــدِّراتبلــغ اإلنفــاق علــى 
مقارنًة  )٤٩(،لالحتاد األورويب الناتج املحلي اإلمجايليورو) من 

ــــبة  ــــني دوالر) يف  ١٠٩( يف املائــــة ٠,٧بنس الواليــــات بالي
  )٥٠(.املتحدة

                                                                                               
)Channing May, “Transnational crime and the 

developing world”, Global Financial Integrity 

(Washington D.C., March 2017).(  
)٤٧(  UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting 

from Drug Trafficking and Other Transnational Organized 

Crime, Research report (October 2011), pp. 70-91.  
 European Monitoringبليون يورو ( ٣١إىل  ٢١النطاق: من   )٤٨(

Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 

European Drug Report, Trends and Developments 

(Lisbon, 2016).(  
)٤٩(  Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets to 

Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime 

in Europe.  
)٥٠(    Beau Kilmer and others, What Americas Users Spend on 

Illegal Drugs: 2000-2010, Research Reports Series, 

document No. RR-534-ONDCP (Santa Monica, 

California, Rand Corporation, 2014).  
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  وغريها من اجلرائم يف بلدان صناعية خمتارة، معبَّرًا عنها املخدِّرات غري املشروعةعائدات مبيعات   -٢اجلدول 
  الناتج املحلي اإلمجايلكنسبة من 

 ,UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crime املصادر:

Research report (October 2011). Based on: Peter Reuter and Edwin M. Truman, “Chasing Dirty Money – the Fight against Money 

 اإلمجايل كنسبة من الناتج املحلي

  إمجايل اجلرائم، باستثناء املخدِّرات سنة التقدير 
 يالتهرب الضريب

  إمجايل اجلرائم، مبا فيها
 يالتهرب الضريب

 ٪٨,٠ ٪٢,٣٪٢٠٠٠٠,٧ الواليات املتحدة

/١٩٩٦/٢٠٠٣ اململكة املتحدة
 غري متاح (أ)٪٢,١ ٪٢٠٠٤٠,٥

 غري متاح ٪١,٥٪٢٠٠٣٠,٣أستراليا
 ٪٣,٥ (ب)٪٧,١٪٢٠٠٣٠,٤هولندا
 ٪٢,٣ ٪١,٣٪٢٠٠٧٠,٤أملانيا
 غري متاح ٪٧,٧٪٢٠٠٩٠,٧إيطاليا

  ٪٠,٥  املتوسط غري املرجَّح
)٠,٦-٪٠,٤(٪

٢,٦٪  
)٤,٦-٪٠,٦(٪ 

٤,٦٪  
)٧,٠-٪٢,٢(٪ 

  ٪٠,٦  (ج)املتوسط املرجَّح
)٠,٧-٪٠,٥(٪

٢,٥٪  
)٤,٥-٪٠,٥(٪ 

٥,٣٪  
)٧,٧-٪٢,٩(٪ 

 ٤-١٦ستدامة؛ الغايةأهداف التنمية امل
احلــد بقــدر كبــري مــن التــدفقات غــري املشــروعة لألمــوال واألســلحة،
وتعزيز اسـترداد األصـول املسـروقة وإعادهتـا ومكافحـة مجيـع أشـكال

  .٢٠٣٠اجلرمية املنظمة، حبلول عام 
يعكف املجتمـع الـدويل حاليًّـا علـى وضـع مؤشـرات لقيـاس احلـد مـن

ــري املشــروعة ــة غ ــدفقات املالي ــاعالت ــا بقط ــة منه ــك املتعلق ــا يف ذل ، مب
 املخدِّرات غري املشروعة.

  ما تقوله األمم املتحدة
ُتعرَّف العائـدات اإلجراميـة يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة

، وكـــذلك يف اتفاقيـــة مكافحـــة٢٠٠٠املنظَّمـــة عـــرب الوطنيـــة لســـنة 
ــا  ،٢٠٠٣الفســاد لســنة  ــى أهن ــة أو عل متحصــل"أي ممتلكــات متأتي

  .عليها، بشكل مباشر أو غري مباشر، من ارتكاب جرم"
وقد ُوصف ذلك مـن قبـل يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االّتجـار

"أيبأنـه  ١٩٨٨غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقليـة لسـنة 
عليهــا، بطريــق مباشــر أو غــري مباشــر، مــن ُحصــلدة أو مأمــوال مســت

مفاهيم القياس: من عائدات املخدِّرات إىل التدفقات املالية  ."٣من املادة  ١عليها يف الفقرة  ارتكاب جرمية منصوص
 غري املشروعة

التدفقات املالية غري املشروعة املتصلة باملخدِّرات

 * تكاليف النقل والوسطاء والرشاوى، إخل.
 ** النفقات املعيشية والسلع الكمالية والسيارات، إخل.
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Laundering” (Washington D.C., 2004); ONDCP, What America’s Users Spend on Illegal Drugs (Washington D.C., December 

2001); Chris Groom and Tom Davies, “Developing a Methodology for Measuring Illegal Activity for the UK National Accounts”, 

Economic Trends, No. 536, July 1998, pp. 33-71; Stephen Pudney, Celia Badillo, Mark Bryan, Jon Burton, Gabriella Conti, Maria 

lacovou, “Estimating the size of the UK illicit drug market”, in Home Office, “Measuring different aspects of problem drug use: 

methodological developments”, Home Office Online Report 16/06; Updates from an original paper undertaken by John Walker for 

the Australian Institute of Criminology in 1992, quoted in Brigitte Unger, The Scale and Impacts of Money Laundering 

(Cheltenham, Edward Elgar Publishing Company, 2007); FATF, Mutual Evaluation Report, February 2010 and International 

Monetary Fund, March 2010; International Monetary Fund, “Germany: Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering 

and Combating the Financing of Terrorism”, IMF Country Report No. 10/78 (Washington D.C., February 2010). Statistisches 

Bundesamt, Wiesbaden; Consiglio Italiano per le Scienze Sociali, Il mercato illecito and SOS Impresa, XII Rapporto – Le mani 

della criminalità sulle imprese (Rome, SOS, 27 January 2010).  
  تقدير جزئي لعدد حمدود من اجلرائم املختارة.  (أ)

ي، ي فيما خيص هولندا؛ ومن أجل توفري تقدير إلمجايل اجلرمية، باستثناء التهرب الضريبُأبلغ عن فئة جممَّعة من االحتيال والتهرب الضريب  (ب)
  افُترض أن هولندا لديها نفس التوزيع املوجود يف أملانيا.

  . ٢٠٠٩جَّحة بناجتها احمللي اإلمجايل يف عام نتائج البلدان مر  (ج)

  اإليرادات من األسواق غري املشروعة كل عام (باليني اليوروهات)   -٣اجلدول 
 االحتاد األورويب (أ)سبعة بلدان يف أوروبا الغربية السوق غري املشروعة

 ٢٠,٢٢٧,٧ املخدِّرات غري املشروعة
 يف عدد حمدود من البلدان األوروبيةالتقدير غري متاح سوى االّتجار بالبشر

 ٠,٤-االّتجار غري املشروع باألسلحة النارية
 ٥,٢٩,٤التجارة غري املشروعة يف منتجات التبغ

 ٢١,٦٤٢,٧التزييف
 التقدير غري متاح سوى يف عدد حمدود من البلدان األوروبية القمار غري القانوين

 د حمدود من البلدان األوروبيةالتقدير غري متاح سوى يف عداالبتزاز
 التقدير غري متاح سوى يف عدد حمدود من البلدان األوروبيةالربا
  بعدم دفع القيمة املضافة داخل حتيال اال

 ٢٩,٣ ١٦,٩ االحتاد األورويب

 ٠,٣٦٠,٤٢ سرقة الشحنات
 ٦٤,٢١٠٩,٩املجموع

   .Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime in Europe املصدر:
  ، هولندا. اململكة املتحدةإسبانيا، أيرلندا، إيطاليا، فرنسا، فنلندا،   (أ)
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املحلي الناتج بوحدات العملة الثابتة، معبَّرًا عنها كنسبة مئوية من  لمخدِّرات غري املشروعةمبيعات التجزئة ل  -٤اجلدول 
  االحتاد األورويببلدًا من بلدان  ٢١و الواليات املتحدةيف  اإلمجايل

 ٢٠١٥ ٢٠١٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٨ 

 ة الثابتةمبيعات املخدِّرات بالتجزئة بوحدات العمل

 بالقيمة الثابتة للدوالر الواليات املتحدة
 .. ١٠٩ ١١٩ ١٠٨ ٩٥ ١٤٦ ١٩٥(بالباليني)٢٠١٠يف عام

لدًا يف االحتاد ب٢١
األورويب*

 بالقيمة الثابتة لليورو
 ١٨,٠ ١٩,٢ ١٩,٢ ١٥,٣ ١٣,١ .. ..(بالباليني)٢٠١٠يف عام

مبيعات املخدِّرات بالتجزئة كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل
 كنسبة مئوية من الناتج الواليات املتحدة

 ..٠,٧٤ ٠,٨٣ ٠,٩٠٠,٨٥ ١,٥٧ ٢,٢٢املحلي اإلمجايل
بلدًا يف االحتاد ٢١

األورويب*
 كنسبة مئوية من الناتج

 ٠,٣٤٠,٣٢ ٠,٣٧ ٠,٦٢٠,٤٩  .. ..املحلي اإلمجايل

 Kilmer and others, What America’s Users Spend on، استنادًا إىل: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميةاملصادر: حسابات 

Illegal Drugs: 2000-2010 مؤشرات التنمية العاملية؛ واملكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب (اليوروستات)، قاعدة بيانات ك الدويلوالبن؛ ،
  .http://ec.europa.eu/eurostat/data/databaseاليوروستات. متاحة يف: 

ص، التفيا، لسويد، فنلندا، قربوفينيا، اسل يا،إسبانيا، إستونيا، أيرلندا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، تشيكيا، الدامنرك، رومانيا، سلوفاك (أ)
  ، النمسا، هنغاريا، اليونان.اململكة املتحدةلكسمربغ، ليتوانيا، 

  ملحوظة: تشري النقطتان إىل أن البيانات غري متاحة.

يعـادل  االحتاد األورويبلدى  ٢٠١٠وكان التقدير اخلاص بعام 
رامية مبا جيعـل من جمموع العائدات اإلج يف املائة ٢٥تقريبًا حنو 
 اجلرميـة املنظَّمـةثالث أكرب مصدر للدخل املتـأيت مـن  املخدِّرات

ي والتزييــف. وباســتثناء االحتيــال هنــاك، بعــد االحتيــال الضــريب
مـن إمجـايل اإليـرادات  يف املائـة ٣٤ املخـدِّراتي، مثَّلت الضريب

  )٥١(.االحتاد األورويبيف  اجلرمية املنظَّمةمن 
من إمجـايل  يف املائة ٤٢، اليت متثِّل خدِّراتاملكما زادت أمهية 

 )٥٢(،ييباالحتيـال الضـربعـد اسـتبعاد  اجلرميـة املنظَّمـةعائدات 
أيرلنـدا ووهـي إسـبانيا  - أوروبـا الغربيـةلدى سبعة من بلدان 

  جمتمعًة. -وهولندا  واململكة املتحدةوإيطاليا وفرنسا وفنلندا 
ــــــــب اإلحصــــــــائي   د األورويبلالحتــــــــاواســــــــتنادًا إىل املكت

دولـة  ٢١(اليوروستات)، أنفقـت األسـر املعيشـية األوروبيـة يف 
بليـون  ٢١مـا جمموعـه  االحتـاد األورويبيف  الدول األعضـاءمن 

) علــــى النــــاتج املحلــــي اإلمجــــايلمــــن  يف املائــــة ٠،٣يــــورو (
. ويشــري هــذا التقــدير، الــذي يســتند ٢٠١٥يف عــام  املخــدِّرات

                                                           
)٥١(    Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets to 

Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime 

in Europe.  
  املرجع نفسه.    )٥٢(

ــل حنــ ــدان متثِّ ــام مــن بل ــي و نصــف جممــوع إىل أرق ــاتج املحل الن
إىل حـدوث تراجـع مقارنـًة  )٥٣(،االحتـاد األورويبلدى  اإلمجايل

الناتج من  يف املائة ٠,٦، عندما ُقدَِّر اإلنفاق بنسبة ١٩٩٥بعام 
الواليـات ولوحظ حدوث تراجع مماثل يف  )٥٤(.املحلي اإلمجايل

ـــد تراجعـــت مبيعـــات  املتحـــدة ـــدين املاضـــيني؛ فق خـــالل العق
النـاتج املحلــي مـن  يف املائـة ١,٦مــن  رات غـري املشـروعةاملخـدِّ

  .٢٠١٠يف عام  يف املائة ٠,٧إىل  ١٩٩٠يف عام  اإلمجايل
ة العملــ ، معبَّــرًا عنهــا بوحــداتاملخــدِّراتوتراجعــت مبيعــات 

ن ت القـــرمنـــذ أواخـــر مثانينيـــا الواليـــات املتحـــدةالثابتـــة، يف 
ـــدى الع ـــى م ـــا عل ـــا زادت يف أوروب ـــدين العشـــرين، ولكنه ق
ـــك إىل أن التراجـــع امللحـــوظ يف ن ســـبة املاضـــيني. ويشـــري ذل

و هـوروبـا أيف  النـاتج املحلـي اإلمجـايلإىل  املخـدِّراتمبيعات 
عـات القطا بدرجة أقوى يف الناتج املحلي اإلمجايلنتيجة لنمو 

  .املخدِّراتاألخرى وليس لتراجع سوق 

                                                           
مجيع البلدان األوروبية باستثناء أملانيا وإيطاليا وبولندا وفرنسا     )٥٣(

  وكرواتيا ومالطة وهولندا.
نات اليوروستات. متاحة يف: قاعدة بيا    )٥٤(

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.  
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رين مـن يف البلدان الواحـد والعشـ املخدِّراتوقد زادت مبيعات 
إىل  ١٩٩٥مــن عــام  يف املائـة ٥٠بنحــو  االحتــاد األورويببلـدان 

، وهو العام الذي شهد اندالع األزمة املالية العامليـة. ٢٠٠٨عام 
 ١٠، تراجعـت املبيعـات بنحـو ٢٠١٥و ٢٠٠٨وما بـني عـامْي 

 ٠,٦( واململكـة املتحـدة. وتراجعت املبيعـات يف إسـبانيا يف املائة
) بنسـبة الناتج املحلـي اإلمجـايل، من التوايلعلى ، يف املائة ٠,٤و

. وُأبلغ عـن أكـرب ٢٠١٥- ٢٠٠٨على مدى الفترة  يف املائة ١٥
تراجع لدى قربص. وميكـن أن يشـري ذلـك إىل وجـود صـلة بـني 

تشـري التقـديرات  ومـع ذلـك،واألزمة املاليـة.  املخدِّراتمبيعات 
ــرية يف  ــادة كب ــان إىل حــدوث زي  راتمبيعــات املخــدِّلــدى اليون

)، مبــا يشــري إىل أن يف املائــة ٣١( ٢٠١٥- ٢٠٠٨خــالل الفتــرة 
األزمة املالية مل تكن بالضرورة العامل احلاسم يف تفسري التغريات 

كانـت  ويف الوقـت نفسـه،. أسـواق املخـدِّراتاليت طرأت علـى 
ــل مــن  املخــدِّراتمبيعــات  ــة ٠,١أق ــي مــن  يف املائ ــاتج املحل الن
لربتغــــال والســــويد وفنلنــــدا لــــدى ا ٢٠١٥يف عــــام  اإلمجــــايل

  )٥٥(ولكسمربغ وليتوانيا والنمسا.
  اتخدِّرللم يف البلدان الرئيسية املنتجة املخدِّراتعائدات 

ل ث متثِّـ، حيالواليات املتحدةأو  االحتاد األورويبعلى عكس 
كــان  نســبة ضــئيلة مــن إمجــايل االقتصــاد، املخــدِّراتأســواق 

ـــًا يف أفغانســـتان يف ـــًا متام ـــة الالوضـــع خمتلف ـــة املرحل ويف  راهن
  .األلفيةكولومبيا عند مطلع 

إنفاق األسر املعيشية التقديري على   -٢الشكل 
  االحتاد األورويبمن بلدان  ٢١يف  املخدِّرات

  

  

  

  

  

  

  

  .EUROSTATاملصدر: 

                                                           
  املرجع نفسه.  )٥٥(

بـت القيمـة الصـافية لصـادرات األفيونيـات ويف أفغانستان، تقلَّ
لناتج املحلي اإلمجايل خالل يف املائة من ا ١٦يف املائة و ٧بني 

، وذلك وفقًا لتقـديرات مكتـب األمـم ٢٠١٦-٢٠١١الفترة 
  )٥٦(املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية.

ويف كولومبيــا، وفقــًا لــبعض الدراســات، تراجــع الــدخل غــري 
املشــروع مــن مجيــع األنشــطة اإلجراميــة (مبــا فيهــا املخــدِّرات) 

وازى التراجـع يف علـى مـدى حنـو عقـدين. وتـ بصـفة مسـتمرة
الدخل املتصل باملخـدِّرات يف كولومبيـا مـع تنـاقص شـامل يف 

يف املائــة عــن الفتــرة  ٧٠بنحــو  –املســاحة املزروعــة بالكوكــا 
يف إنتـــــاج ي إىل جانـــــب تراجـــــع قـــــو – ٢٠١٣-٢٠٠٠
  )٥٧(األفيون.

  غسل أرباح املخدِّرات
ــد بكثــري علــى نصــف إمجــ ــا يزي ايل تشــري التقــديرات إىل أن م

  .األموال  غسلاملتأتية من جتارة املخدِّرات ُيوجَّه إىل األرباح
ويف أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، افترضــت فرقــة 
ـــْي أمـــوال  ـــة أن مـــا بـــني ثلث ـــة بـــاإلجراءات املالي العمـــل املعني

ــة منهــا جيــري غســله. ٧٠املخــدِّرات و واســتندت  )٥٨(يف املائ
ــواردة يف دراســة فرقــة العمــل، وهــي مــ ــام ال  ن بــني أوىلاألرق

مثل ذلك التقدير، إىل مقـابالت ُأجريـت اليت تضع  الدراسات
  مع خرباء يف هذا املجال.

                                                           
)٥٦(  Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics (MCN) and 

UNODC, Sustainable Development in an Opium 

Production Environment – Afghanistan Opium Survey 

Report 2016 (Vienna, 2017).وسنوات سابقة ،  
  ، وسنوات سابقة.٢٠١٦تقرير املخدِّرات العاملي   )٥٧(
)٥٨(  United Nations International Drug Control Programme 

(UNDCP), Economic and Social Consequences of Drug 

Abuse and Illicit Trafficking, UNDCP Technical Series No. 

6 (Vienna, 1998); International Monetary Fund (IMF), 

“Financial system abuse, financial crime and money 

laundering – background paper” (12 February 2001).  

من بلدان االحتاد األورويب)،٢١مشتريات املخدِّرات كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل (
يف املائة ٩٥مبا فيها هامش ثقة قدره  

من بلدان االحتاد األورويب بالقيمة احلالية لليورو ٢١خدِّرات يف مشتريات امل

من بلدان االحتاد األورويب بالقيمة الثابتة لليورو ٢١مشتريات املخدِّرات يف 
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  تقديرات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية للمبالغ العاملية املغسولة يف أواخر الثمانينيات من القرن العشرين  - ٥اجلدول 
بليون دوالر ١٢٤)١٩٨٨تقدير مبيعات املخدِّرات يف األسواق الرئيسية (  
٪٨,٠)١٩٨٨كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلمجايل العاملي (  

٪٧٠-٢/٣ النسبة املفتَرضة اليت ُتغسل  
بليون دوالر ٨٥تقدير املبالغ املغسولة املتصلة باملخدِّرات  

الناتج املحلي اإلمجايل٪ من ٥,٠)١٩٨٨نسبة الناتج املحلي اإلمجايل العاملي (  
٪٢٥ولةرات يف إمجايل املبالغ املغسالتقديرية للمخدِّبةالنس  

بليون دوالر ١٩٨٨٣٤٠إمجايل املبالغ التقديرية املغسولة يف عام  
الناتج املحلي اإلمجايل٪ من ٢,٠كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل العاملي  

 ,Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking, UNDCP Technical Series No. 6املصدر: 

Vienna 1998; International Monetary Fund, Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering-

Background Paper, February 2001.  
  

وتتفق االستنتاجات عمومـًا مـع اسـتعراض أجـراه مكتـب األمـم 
خدِّرات واجلرمية لألدبيات يف أسـتراليا وهولنـدا املتحدة املعين بامل

وقــد اســتخدمت تلــك  )٥٩(.٢٠١١والواليــات املتحــدة يف عــام 
الدراسات منهجيات خمتلفة، بيد أن املتوسط العام لنسبة األموال 

ــغ حنــو  ــة،  ٧٠املتاحــة للغســل ضــمن عائــدات اجلرميــة بل يف املائ
ــني  ــام تراوحــت ب ــأن األرق ــد ب ــث ُأفي ــة ٣٩حي يف   ٨٣و يف املائ

وُيغســل معظــم هــذه األمــوال، وإن جــاز إخفــاء جــزء  )٦٠(املائــة.
  صغري من املبالغ النقدية وختزينه كي ُيستعمل يف مرحلة الحقة.

                                                           
)٥٩(  UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from 

Drug Trafficking and Other Transnational Organized 

Crime, Research report (October 2011), pp. 70-91.  
)٦٠(  John Walker, “Estimates of the extent of money 

laundering in and through Australia,” paper prepared 

for Australian Transaction Reports and Analysis 

Centre, (Queanbeyan, Australia, John Walker 

Consulting Services, September 1995); John Walker 

and Brigitte Unger, “Measuring global money 

laundering: the Walker gravity model”, Review of Law 

and Economics, vol 5 (2009); Brigitte Unger, The Scale 

and Impacts of Money Laundering (Cheltenham, 

Edward Elgar Publishing Company, 2007); Douglas 

Farah, “Money laundering and bulk cash smuggling: 

challenges for the Mérida Initiative”, Working Paper 

Series on U.S.-Mexico Security Cooperation, Woodrow 

Wilson Center for International Scholars/Trans-Border 

Institute, University of San Diego, May 2010); United 

States, ONDCP, What America’s Drug Users Spend on 

Illicit Drugs, 1988-2000, (Washington D.C., 2001); 

واســـتحدثت دراســـة أخـــرى ملكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين 
باملخــدرات واجلرميــة منوذجــًا أكثــر تفصــيًال فيمــا يتعلــق بتجــارة 

حة للغسل مـن كـل مـن مبيعـات الكوكايني: ُقدِّرت احلصة املتا
يف املائـة يف عـام  ٦٢التجزئة (العائدات) وإمجايل األرباح بنسبة 

ــداد  )٦١(.٢٠٠٩ ــاين كبــري علــى امت بيــد أن النســبة اتســمت بتب
ــا متوســطه  ــان م ــة، ك ــى مســتوى التجزئ ــداد. فعل سلســلة اإلم

يف املائة مـن إمجـايل األربـاح املتأتيـة مـن الكوكـايني متاحـًا   ٤٤
  يف املائة على مستوى اجلملة. ٩٢رتفعت النسبة إىل للغسل؛ وا

  

                                                                                               
National Drug Intelligence Centre, National Drug 

Threat Assessment 2009, (Illicit Finance – Bulk Cash 

Smuggling) (Washington D.C. December 2008).  
)٦١(  Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug 

Trafficking and Other Transnational Organized Crime.  

  القطاعات اليت تستثمر فيها اجلرمية املنظَّمة أرباحها
 األعمال التجارية اليت ُتستخدم فيها املبالغ النقدية •

ئمة على التكنولوجيا املتدنية والكثيفة العمالة القطاعات القا •
 لتصديرإىل اوغري املوجَّهة 

القطاعات اليت تنطوي على حيز كبري من اإلدارة العامة و/أو  •
 اإلعانات احلكومية

القطاعات اخلاصة مبناطق بعينها، مما قد يفيد و/أو يسهِّل  •
 سيطرة اجلماعات اإلجرامية على تلك املناطق

تتسم برقابة ضعيفة أو تكون يف مرحلة  القطاعات اليت •
التطور، وهو ما قد يعين ضعف الرصد أو املزيد من فرص 

االختراق (على سبيل املثال، الطاقة املتجددة أو ألعاب احلظ)
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كتب إىل أن الرقم تباين وفقـًا للموقـع. املكما أشارت دراسة 
وحت نسـبة إمجـايل األربـاح املتاحـة للغسـل اعلى العموم، ترو

يف املائـة، وعلـى مسـتوى  ٩٤و ٨٧على مسـتوى اجلملـة بـني 
اإلقليميــة. يف املائــة، بــني املنــاطق دون  ٥٠و ٣٢التجزئــة بــني 

ويف أمريكا الشمالية، كان حنو نصف إمجايل األربـاح املرتبطـة 
يف أوروبـا وبالكوكايني على مستوى التجزئـة متاحـًا للغسـل؛ 

يف  ٤٤الغربية والوسطى، كانـت النسـبة أدىن بدرجـة طفيفـة (
يف املائــة مــن  ٣٥املائــة). وأشــارت هــذه األرقــام إىل أن نســبة 

ــن مبيعــات ا ــأيت م ــدخل املت ــة اخلاصــة بالكوكــايني يف ال لتجزئ
ــة  ٢٦أمريكــا الشــمالية ونســبة  ــا الغربي ــه يف أوروب ــة من يف املائ

ـــاحتني ألغـــراض الغســـل. ـــا مت ـــل،  )٦٢(والوســـطى كانت وباملث
أشارت دراسة أجراها مركز البحوث املشـترك املعـين باجلرميـة 

) على سبعة بلدان يف أوروبـا الغربيـة Transcrimeعرب الوطنية (
 فنلنــدا واململكــة املتحــدةوأيرلنــدا وإيطاليــا وفرنســا (إســبانيا و

وهولنــدا) إىل صــورة مماثلــة عمومــًا فيمــا خيــص اهلــريوين علــى 
يف  ٤٢و ٢٥رت الدراسة أن ما بـني مستوى التجزئة. فقد قدَّ

املائــة مــن إمجــايل مبيعــات التجزئــة اخلاصــة بــاهلريوين يف عــام 
ــان ٢٠١٠ ــت متاحــة لالســتثمار يف االقتصــاد الق وين؛ أي كان

  )٦٣(لغسل.لبعبارة أخرى، كانت تلك األموال متاحة 

  ةروعالغسل عرب احلدود: التدفقات املالية غري املش
 ءًا مـنبـد –ينفق متَّجرو املخـدِّرات أربـاحهم بطـرق متنوعـة 

ــةشــراء  ــل اليخــوت واملجــوهرات، وانت الســلع الكمالي ــاًء مث ه
رجيــة. اخلا باالســتثمار يف العقــارات واســتخدام املراكــز املاليــة

 يكلهمهن شبكات الغسل املدَمجة يف يويستخدم بعض املتَّجر
 طريقـــةالتنظيمـــي الشـــامل ويوظِّفـــون املحاســـبني واملحـــامني ب

ات مباشـرة؛ وهنــاك مجاعــات أخــرى تتجــه إىل التعهيــد لشــبك
راجـع "مستقلة" تتخصص يف إخفاء عائـدات اجلرميـة. ومـع الت

اكـل اهلي اهلرمي وظهورالبطيء يف منظمات اجلرمية ذات البناء 
ــاه ــإن االجت ــة شــبكيًّا، ف ــة أو املربوط ــة املرن ــل اهلرمي صــوب  ميي

  التعهيد االحترايف.

                                                           
  املرجع نفسه.  )٦٢(
)٦٣(  Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets to 

Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime 

in Europe.  

ى ، ُيخفداخل البلداملخدِّرات ويف حني ُيغسل جزء من أموال 
لتـدفقات ل ااجلزء اآلخر أو يعاد استثماره عرب احلدود مبا يشكِّ

دود در حمـقـهنـاك . واملتصـلة باملخـدِّرات املالية غـري املشـروعة
ليت ارات جدًّا من املعلومات حول نسبة ومستوى أرباح املخدِّ

شـاط ن لـد. وكمـا هـي احلـال بالنسـبة إىل أيُتغسل خـارج الب
اح األربـجتاري، من املرجح أن يعتمد ذلك على جمال التمتـع ب

  ية.ملتأتواهلوامش اليت ميكن حتقيقها إضافًة إىل األموال ا
ــوذج ا ــم املتحــدة املعــين واســتنادًا إىل من ــب األم ســتحدثه مكت
ــة  ــق بباملخــدِّرات واجلرمي ســوق الكوكــايني يف عــام فيمــا يتعل

يف املائــة مــن عائــدات الكوكــايني  ٣٠، ُيقــدَّر أن حنــو ٢٠٠٩
ـــاملي ـــى الصـــعيد الع ـــة غـــري  )٦٤(عل ـــدفقات مالي ـــت إىل ت حتول

وخلصــت دراســة أخــرى تســتند إىل مقــابالت  )٦٥(مشــروعة.
ني يف جتارة املخـدِّرات يف إيطاليـا إىل مع سجناء ضالعُأجريت 

ــيت  ــوال ال ــث األم ــث أشــارت إىل أن حنــو ثل ــة حي نتيجــة مماثل
  )٦٦(ينفقها متعاطو الكوكايني ُتغسل عرب احلدود.

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           
خلص هذا النموذج إىل تقدير مماثل فيما خيص نسبة إمجايل   )٦٤(

  .شروعةمري غاألرباح من الكوكايني املتحولة إىل تدفقات مالية 
)٦٥(  Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug 

Trafficking and Other Transnational Organized Crime.  
)٦٦(  Jonathan Caulkins and others, “Modelling the structure 

and operation of drug supply chains: the case of cocaine 

and heroin in Italy and Slovenia”, International Journal 

of Drug Policy (Elsevier, 2016), pp. 64-73.  

  كيفية غسل اموال املخدِّرات
 املبالغ النقدية، مبا فيها التهريب والتخزين •
 احلوالة، وهي نظام غري رمسي لتحويل األموال •
 شراء العقارات وأنشطة البناء ذات الصلة •
االستثمار يف األنشطة املدّرة للمبالغ النقدية مثل املطاعم ونوادي  •

 الدعارة وحمطات البنـزين القمار والترفيه القائم على
  مثل الفلل واليخوت واملجوهراتالسلع الكمالية شراء  •
 االستثمار يف املراكز اخلارجية  •
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  صايف األرباح املتأتية من إمداد اهلريوين يف سبعة من بلدان أوروبا الغربية (مباليني اليوروهات)  - ٦اجلدول 
 املجموع اجلملة السوق الوسيطة التجزئة

 األقصى األدىن األقصى األدىن األقصى األدىن األقصى األدىن  
٥٦,٤ اإليرادات  ٦٠,٧  ٧٨,٢  ٦٢,٤  ٢٧,٢  ٧٥,٣  ٥٦,٤  ٦٠,٧  

٧٧,١ إمجايل األرباح  ٩٧,٢  ٥١,٠  ٨٧,٠  ٦٥,٠  ٠٩,١  ٩٣,٢  ٩٤,٤  
  صايف األرباح

 (األموال املتاحة للغسل)
٠٨,٠  ٢٨,١  ٤٤,٠  ٨٠,٠  ٦٤,٠  ٠٨,١  ١٦,١  ١٦,٣  

٪٢ل)لغسلاهلامش الصايف (نسبة اإليرادات املتاحة   ١٧٪  ١٦٪  ١٧٪  ٢٨٪  ٢٩٪  ٢٥٪  ٤٢٪  

  .Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime in Europe املصدر:
  

  

  

  

  

  

  
خدِّرات اليت حتاول غسل األمـوال بيد أن مجاعات االّتجار بامل

ــالغ  ــيص املب ــداهنا ســتتحمل تكــاليف مــن شــأهنا تقل خــارج بل
الفعلية اليت ميكن استثمارها مرة أخرى يف االقتصاد املشروع. 
ذلك أن العمليات الكبرية احلجم اليت ُيتطلع من خالهلا لغسـل 
مئات املاليني من الدوالرات ميكـن أن ختضـع لرسـوم تتـراوح 

يف املائـة، وذلـك وفـق شـهادة أدىل هبـا عميـل  ١٠و ٥ما بـني 
سري حلساب إدارة إنفاذ القـانون يف الواليـات املتحـدة عمـل 
كغاســل أمــوال ملصــلحة عمليــة هتريــب كــربى للكوكــايني يف 

  )٦٧(البوليفارية).-زويال (مجهوريةكولومبيا وفن

                                                           
)٦٧(    Affidavit of Jaime X. Cepero, in Federal District Court of 

Massachusetts, 9 August 2013 (Melvin Soudijn and Peter 

Reuter, “Cash and carry: the high cost of currency smuggling 

in the drug trade”, Crime Law and Social Change, vol. 66, 

No. 3 (Heidelberg, Springer, 2016), pp. 1-20)). 

وتشــري األمثلــة مــن أفغانســتان إىل أن مــن يســتعملون نظــام 
يف  ٢إىل  ١الرمســي ُيضــطرون إىل دفــع مــا نســبته  احلوالــة غــري

  )٦٨(املائة من إمجايل املبالغ املراد حتويلها.

  األثر االقتصادي ألموال املخدِّرات
غاسلني، رب العإن لتدفق أموال املخدِّرات من أيادي املتَّجرين، 

ــة و ــارًا اجتماعي دية اقتصــاوأخــريًا إىل االقتصــاد املشــروع، آث
  شديدة التعقيد.

ـــى املـــدى القصـــري، ميكـــن لعـــودة أمـــوال املخـــدِّرات إىل فع ل
ـــي اإلمجـــايل يف  ـــاتج املحل االقتصـــاد أن تعـــزز االســـتثمار والن
املنــاطق املعنيــة مبــا يولِّــد الوظــائف واإليــرادات. بيــد أن اآلثــار 
ــدما  ــلبية، وخصوصــًا عن ــا تكــون س ــًا م ــة األجــل غالب الطويل

                                                           
 Samuel Munzele Maimbo, “The money املرجع نفسه؛ و    )٦٨(

exchange dealers of Kabul, a study of the hawala system 

in Afghanistan”, Working Paper No. 13 (World Bank, 

Washington D.C., 2003).  

  ما هي التدفقات املالية غري املشروعة؟
د ركزت األدبيات املبكرة قف (أ)كثريًا ما ُيستخدم تعبري "التدفقات املالية غري املشروعة" يف سياقات خمتلفة حيث قد يرتبط مبعاٍن وأهداف خمتلفة.

تلك األموال  ت الطرف عن ما إذا كانت مصادربشأن التدفقات املالية غري املشروعة على هروب رؤوس األموال من البلدان النامية، وغضَّ
ت احلوالة أو املعامالت تقيس عمليات مثل احلواالت النقدية الكبرية احلجم أو مدفوعا مشروعة أو غري مشروعة. ويرى النقاد أن هذه املنهجية ال

  (ب)، (ج)األخرى املستكملة خارج نطاق النظام املايل الرمسي.
 بني التدفقات املالية غري املشروعة ونتائج األنشطة غري املشروعة أو متويل اجلرمية املنظَّمة واإلرهاب.وضوحًا وهناك ُنهج أخرى تربط على حنو أكثر 

املرحلة الراهنة أن التدفقات املالية غري املشروعة تتأتى عندما تعرب العائدات املتصلة باجلرمية (مبا فيها األموال وَيعترب التعريف األشيع استخدامًا يف 
  .احلدود املكتسبة أو املحوَّلة أو املستخدمة على حنو غري قانوين)

  
  . Marchktaking Illicit Financial Flows: A Stoc to Response s’Group BankWorld The Bank, World) 22 ,2016(  (أ)

 ,Darmstadt Discussion Papers in Economics, ”, Trillion dollar estimate: illicit financial flows from developing countries“Volker Nitsch  (ب)

(December 2015) :متاح يف ،http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/5437/1/ddpie_227.pdf.  
 .Global Financial Integrity, December  2013-2004, Financial Flows from Developing Countries: v Kar and Joseph SpanjersDe)2015(  (ج)
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رية نسـبيًّا مـن تشكِّل العائـدات املتصـلة باملخـدِّرات حصـة كبـ
بلد. وضـمن هـذا السـيناريو،  االقتصاد اإلمجايل ألي جمتمع أو

ــــؤدي إىل تضــــخم أســــعار  ميكــــن ألمــــوال املخــــدِّرات أن ت
العقــارات، وتشــويه أرقــام الصــادرات، وإجيــاد منافســة غــري 

 )٦٩(عادلة، وتكـريس االخـتالالت يف توزيـع الـدخل والثـروة،
ـــ ـــد تضـــطر واستشـــراء الفســـاد. ويف ســـياق هـــذه العملي ة، ق

املنشآت التجاريـة املشـروعة، غـري املسـتفيدة مـن األمـوال غـري 
املشروعة، إىل اخلروج مـن السـوق، وقـد ال ُتنفِّـذ اسـتثمارات 

ويساعد ظهـور االقتصـاد غـري املشـروع  )٧٠(مشروعة جديدة.
وييسِّر الفساد، مما يوطـد بـدوره  ،على إضعاف سيادة القانون

  احللقة االقتصادية املفرغة.
وعندما تكون مبالغ كبـرية مـن األمـوال غـري املشـروعة متاحـة 
يف اقتصاد ما، فإن بعض الكيانـات املموَّلـة علـى حنـو إجرامـي 
قــد تســتحوذ علــى بعــض وظــائف اإلقــراض. ويف مثــل تلــك 

                                                           
)٦٩(    World Drug Report 2012; Estimating Illicit Financial 

Flows Resulting from Drug Trafficking and Other 

Transnational Organized Crime; IMF, Anti-Money 

Laundering and Combating the Financing of Terrorism 

(AML/CFT) Report on  the Review of the Effectiveness of 

the Program (Washington D.C., May 2011), Unger, The 

Scale and Impacts of Money Laundering; Naím, Moisés, 

Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats are 

Hijacking the Global Economy (London, William 

Heinemann, 2006); Francisco E. Thoumi, Illegal Drugs, 

Economy, and Society in the Andes (Washington D.C., 

Woodrow Wilson Press, 2003); International Narcotics 

Control Board (INCB), Report of the International 

Narcotics Control Board for 2002 (New York, 2002); 

UNDCP, “The social impact of drug abuse”, prepared for 

World Summit for Social Development, Copenhagen 6-

12 March 1995; Lamond Tullis, “Illegal drugs in nine 

countries − socioeconomic and political consequences”, 

report prepared for UNRISD and the United Nations 

University, published as Unintended Consequences; 

Illegal Drugs and Drug Policies in Nine Countries 

(Boulder, Colorado, Lynne Rienner, 1995); UNDCP, 

“Drugs and development”, UNDCP Technical Series, 

No. 1 (Vienna, 1994); UNDCP, Economic and Social 

Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking, 

UNDCP Technical Series, No. 6 (Vienna, 1998).  
)٧٠(    Economic and Social Consequences of Drug Abuse and 

Illicit Trafficking.  

احلـاالت، فـإن اإلجـراءات احلكوميـة املصـمَّمة لوقـف تضــخم 
ــ ــد ال ُتكلَّ ــة، ق ــة تقييدي ــرض سياســة نقدي ــل ف ل االقتصــاد، مث

بالنجاح. وقد يستحث ذلك اختـاذ تـدابري نقديـة وماليـة أكثـر 
صرامة. وميكن أن يؤدي غسل األموال إىل تقلبـات يف أسـعار 
ــة واخلارجــة غــري  ــدفقات الداخل ــدة بســبب الت الصــرف والفائ
املتوقَّعة لرؤوس األموال، ومجيعها عوامـل غالبـًا مـا تكـون هلـا 

  )٧١(آثار سلبية على النمو االقتصادي ككل.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتشــري الدراســات إىل أن تــدفق األمــوال املغســولة، مبــا فيهــا 
عائدات املخـدِّرات، إىل االقتصـاد املحلـي مـن جديـد يـرتبط 

 )٧٢(بالتراجع يف إمجايل معـدالت النمـو االقتصـادي السـنوي،
ســيما يف البلــدان األصــغر حجمــًا واألقــل تقــدمًا. ويشــري  ال

بلـدًا  ١٧ىل دراسـة ُأجريـت علـى أحد التقديرات، اسـتنادًا إ
من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي، إىل 

                                                           
)٧١(    Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug 

Trafficking and Other Transnational Organized Crime.  
)٧٢(    Peter J. Quirk, “Money laundering: muddying the 

macroeconomy”, Finance & Development, vol. 34, No. 1 

(IMF, March 1997), pp. 4-9.  

  كيفية تأثري أموال املخدِّرات على االقتصاد
تشويه ختصيص املوارد من االستثمارات ذات العائد    •

خماطر املرتفع إىل االستثمارات اليت تتسم بتدّني 
 (أ)اكتشافها

 (ب)تشويه األسعار، مبا فيها األسعار يف قطاع العقارات   •
تشويه الصادرات وإجياد مشاكل حمتملة على صعيد    •

 االستثمار والنمو االقتصادي
 التسبب يف املنافسة غري العادلة   •
إبعاد األنشطة املشروعة والتأثري سلبًا يف االستثمار    •

 (ج)األجنيب املباشر
 سادتعميق الف   •
 (د)تكريس االختالالت يف توزيع الدخل والثروة   •

 ,The negative effects of money laundering on “Bartlett  (أ)
economic development”, p. 30; Estimating Illicit Financial 

Flows Resulting from Drug Trafficking and Other 
Transnational Organized Crime; INCB, Report of the 

International Narcotics Control Board for 2002, Sales No. 
E.03.XI.1, New York 2002.  

 Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug  (ب)
Trafficking and Other Transnational Organized Crime; 

Thoumi, Illegal Drugs, Economy, and Society in the Andes.  
 Christine Ebrahimzadeh, “Dutch disease: wealth managed  (ج)

unwisely”, IMF (28 March 2012) :متاح يف .
www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/dutch.htm. 

 World Drug Report 2012; Estimating Illicit Financial Flows  (د)
Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational 

Organized Crime. 
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أن زيــادة غســل األمــوال بواقــع بليــون دوالر ميكــن أن َتُحــدَّ 
 ٠,٠٦و ٠,٠٣من النمو االقتصـادي الشـامل بواقـع مـا بـني 

   )٧٣(نقطة مئوية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ع أحنــاء العــامل تضــلع يف وهنــاك عــدة مــالذات ضــريبية يف مجيــ
ـــة  –أنشـــطة غســـل األمـــوال  ـــدو أهنـــا  –بنشـــاط أو غفل ويب

ازدهــرت اقتصــاديًّا، حيــث اتَّســع نطــاق قطاعــات اخلــدمات 
املالية لديها. بيد أن التحمل الدويل لتلك السلوكيات آخذ يف 
التالشي، وُأطلقت نداءات لوضع استراتيجيات ملنع ومكافحة 

وتواجه املراكز املاليـة  )٧٤( املشروعة.مجيع التدفقات املالية غري

                                                           
)٧٣(  Unger, The Scale and Impacts of Money Laundering.  
إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف   )٧٤(

جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّي 
للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على 

 )٧٥(الــيت ال تتقيــد بالقواعــد والــنظم الدوليــة عقوبــات قانونيــة،
وقــد ُتحــرم يف هنايــة املطــاف مــن ســبل الوصــول إىل األســواق 

ــب  ــه عواق ــا ميكــن أن تكــون ل ــة، مم ــة العاملي ــى املالي ــلبية عل س
  استقرارها االقتصادي.

  مشكلة املخدِّرات والفساد    - جيم
ـــا ك عالقـــة تعاضـــدية بـــني مشـــكلة املخـــدِّرات والفســـاد. هن

ر إنتـاج املخـدِّرات غـري املشـروعة واالّتجـار هبـا،  فالفساد ييسـِّ
وميكـن لثـروة  )٧٦(وهو ما يعود بـدوره بالفائـدة علـى الفسـاد.

وقوة بعض منظمـات االّتجـار باملخـدِّرات أن تفوقـا مثيلتيهمـا 
ظمــات بشــراء لــدى احلكومــات املحليــة، مبــا يســمح لتلــك املن

احلماية من موظفي إنفاذ القـانون ومؤسسـات العدالـة اجلنائيـة 
والساسة وقطاع األعمال. ولدى قيامها بـذلك، فهـي تواصـل 
تكريس الفساد. وسيادة القانون هـي يف آن ضـحية وكـذلك، 

  إذا كانت ضعيفة بالفعل، عامل كامن يغذِّي هذه الدورة.
لة مشك العالقة بني ورغم ذلك، ُأجريت عدة حماوالت ملعاجلة

املخـــدِّرات والفســـاد. وقـــد ركـــزت دراســـات ســـابقة علـــى 
مـدت ا اعتأحداث أو مناطق جغرافية حمددة، غري أهنا نـادرًا مـ

ى هنجــًا أوســع أو حاولــت التعــرف علــى عناصــر املشــكلة علــ
 لوصـولانطاق سوق املخـدِّرات غـري املشـروعة ككـل. وُيَعـدُّ 

ارة جتــكافحــة أساســيًّا، ال ملإىل فهــم أفضــل هلــذه العالقــة أمــرًا 
ن مــاملخــدِّرات غــري املشــروعة فحســب، وإمنــا أيضــًا للحــد 

  الفساد.

  أمهية تقييم مستويات الفساد
ــا كــوزا نوســترا و ــا املافي ــا اســتفادت منظمت ــدراجنيتاطامل مــن  ن
وبصــورة  )٧٧(الصــالت السياســية الرفيعــة املســتوى يف إيطاليــا.

                                                                                               
الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور (قرار اجلمعية  الصعيدين

  ، املرفق).٧٠/١٧٤العامة 
)٧٥(  Brent. L. Bartlett, “The negative effects of money 

laundering on economic development”, report for the 

Asian Development Bank (May 2002).  
)٧٦(  Franciso Thoumi, Debates y Paradigmas de las Políticas 

de Drogas en el Mundo (Bogotá, 2015).  
)٧٧(  Letizia Paoli, “Italian organised crime: mafia associations 

and criminal enterprises”, Global Crime, vol. 6, No. 1 

(Taylor & Francis Group, February 2004), pp. 19-31.  

  ما تقوله اتفاقيات األمم املتحدة
"االّتجــار غــري املشــروع يــدر أرباحــًا وثــروات طائلــة متكِّــن 
املنظمات اإلجرامية عرب الوطنية مـن اختـراق وتلويـث وإفسـاد 
ــروعة  ــة املش ــة واملالي ــات واملؤسســات التجاري هياكــل احلكوم

  .ياته"واجملتمع على مجيع مستو
ديباجة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف 

  .١٩٨٨املخّدرات واملؤّثرات العقلية لسنة 
 

"إن الفســاد وبــاء غــادر يترتــب عليــه نطــاق واســع مــن اآلثــار 
الضارة يف اجملتمعات. فهو يقوِّض الدميقراطية وسيادة القـانون، 

ـــؤدي إىل ارتكـــاب انتهاكـــات حقـــوق اإلنســـ ان وتشـــويه وي
األسواق وتـدهور نوعيـة احليـاة ويتـيح ازدهـار اجلرميـة املنظَّمـة 
واإلرهاب وغري ذلك من التهديدات الزدهار األمن البشري". 

  .)٢٠٠٣تصدير اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (
  

مـــن اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة  ٤مـــن املـــادة  ١"عمـــًال بـــالفقرة 
لــى أن تــؤدِّي الــدول األطــراف الــيت تــنص ع ملكافحــة الفســاد،

التزاماهتا مبقتضى االتفاقية على حنو يّتسـق مـع مبـدأي املسـاواة 
يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبـدأ عـدم التـدّخل 
ـــدول  ـــإن مـــؤمتر ال ـــدول األخـــرى، ف ـــة لل يف الشـــؤون الداخلي
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ينشئ [آلية] 

 ".تعراض تنفيذ االتفاقيةاس
اإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة 

  .ملكافحة الفساد
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رات املكســـيكية مماثلـــة، ُيـــزعم أن بعـــض عصـــابات املخـــدِّ
اســتفادت مــن احلمايــة املقدَّمــة مــن الشــرطة املحليــة والساســة 

بيســـاو، راهـــن متَّجـــرو املخـــدِّرات -ويف غينيـــا )٧٨(املحليـــني.
الدوليون على دعم الشرائح النافذة ضمن اجلهـازْين السياسـي 

  )٧٩(والعسكري لسنوات طويلة.
يـــع وكثـــريًا مـــا ُيطلـــق علـــى هـــذا النشـــاط اســـم الفســـاد الرف

 يف ســتوى. فهــو يشــمل عــددًا صــغريًا مــن كبــار املســؤولنيامل
ـــــة أو الشـــــرطة أو اجلمـــــارك أو النظـــــام القضـــــائي  احلكوم

سـليب هـم الاملستهَدفني يف معاملة جتارية بالرشاوى مقابـل دعم
االت، ن احلأو النشط لتيسري أنشطة غري قانونية. ويف العديد م
ن لـك أة. ذيشكل الفساد الرفيـع املسـتوى هتديـدًا علـى الدولـ
ــأثري ع ــة تســعى إىل الت ــة املنظَّم ــات اإلجرامي ــاجلماع ــى نت ائج ل

ويــل متالعمليــات الدميقراطيــة؛ علــى ســبيل املثــال، مــن خــالل 
ــزا ــددين أو أح ــة ملصــلحة مرشــحني حم ب احلمــالت االنتخابي
ــع  ــق "شــراء األصــوات" أو التروي و أسياســية حمــددة عــن طري

لــك، ذعــالوة علــى إفســاد املشــاركني يف العمليــة السياســية. و
 ن إىليؤدي فساد النظام القضائي وغياب احلوكمة يف السـجو

  إفالت نسيب من العقوبة.
ويف املقابــل، يف االحتــاد األورويب، يبــدو أن اجلــزء األكــرب مــن 
الفساد املبلَّغ عنه يتم علـى مسـتوى مـنخفض، وذلـك حسـب 

ويبدو أن الفساد السياسي على  )٨٠(أحباث أجراها اليوروبول.
توى املمثلــني الــوطنيني املنتَخبــني أو رؤســاء اهليئــات نــادر مســ

احلدوث. ومع ذلك، وجـد اليوروبـول أن الفسـاد يف أوسـاط 
أعضاء جملـس املدينـة ورؤسـاء البلـديات وغـريهم مـن الساسـة 
علـــى املســـتوى املحلـــي أكثـــر شـــيوعًا، وخصوصـــًا يف املـــدن 

                                                           
)٧٨(  Richard Snyder and Angélica Durán-Martinez, “Drugs, 

violence, and state-sponsored protection rackets in Mexico 

and Colombia”, Colombia Internacional, No. 70 (Bogotá, 

Universidad de los Andes, July/Dec. 2009), pp. 61-91.  
)٧٩(  UNODC, Transnational Organized Crime in West 

Africa: A Threat Assessment (Vienna, February 2013); 

UNODC, Drug Trafficking as a SecurityThreat in West 

Africa (Vienna, November 2008).  
)٨٠(  EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report 2016, 

EMCDDA – Europol Joint publications (Luxembourg, 

Publications Office of the European Union, 2026), p. 38.  

وعلى  )٨١(.الواقعة على احلدود الربية الشرقية لالحتاد األورويب
ــة  ــة املنظَّم ــات اجلرمي ــول إىل أن مجاع ــص اليوروب ــوم، خل العم
الضالعة يف االّتجار باملخدِّرات يف أوروبا تعتمـد علـى الفسـاد 

  )٨٢(لتيسري أنشطتها املرتبطة باالّتجار.
وال يتضح دائمًا أثر الفساد الرفيع أو املنخفض املسـتوى علـى 

املسـتوى املحلـي. استهالك املخدِّرات ومستويات العنف على 
ذلك أن العالقة بالعنف غـري مباشـرة وغـري مفهومـة علـى حنـو 
جيد. والعنف ليس دائمًا نتيجة مباشرة لالّتجـار باملخـدِّرات، 
كمــا يتضــح مــن املســتويات الشــديدة التبــاين للعنــف املســجَّلة 

 )٨٣(على الصعيد العـاملي يف بلـدان العبـور أو الصـنع الرئيسـية.
ة بالسياق على حنو مماثل ما إذا كـان تزايـد ومن األمور املرتبط

الفساد أو تناقصه يعين قدرًا أكرب أو أقل من العنف. ذلـك أن 
نتائج الرشوة قد ختتلـف بـاختالف الغـرض الـذي ُقـدِّمت مـن 
أجله. وعادًة مـا يـرتبط الفسـاد بضـعف املؤسسـات؛ كمـا أن 
أجهــزة إنفــاذ القــانون الضــعيفة هــي بطبيعتهــا أقــل قــدرة علــى 

تواء اجلرائم العنيفة. ويف بعض البيئـات، قـد يـؤدي التـوازن اح
الفاسد مؤقتًا إىل ظهور انطباع بتراجع العنـف؛ بيـد أن اآلثـار 

  السلبية للفساد عمومًا تتجلى يف األمد الطويل.

 الفساد على امتداد سلسلة إمداد املخدِّرات

فسـاد عـة إلفيما خيص املنظمـات اإلجراميـة، فـإن النتـائج املتوق
ة. فعلى ملعنيامؤسسة تابعة للقطاع العام تتباين رهنًا باملؤسسة 

ظــف ســبيل املثــال، قــد تســعى منظمــة إجراميــة إىل إفســاد مو
مــن خــالل غــّض الطــرف  –مجركــي لتســهيل عبــور خمــدِّرات 

 مليـاتعند عبور شـحنة مـا أو مـن خـالل إبـالغ املتَّجـرين بع
ــى ــد ُتســتهدف الشــرطة مــن أجــل احلصــول عل ــيش. وق  التفت

 ا مـنمعلومات من داخل اجلهـاز بشـأن العمليـات املخطَّـط هلـ
قــدمي تأجــل محايــة األنشــطة غــري القانونيــة اجلاريــة. وميكــن 

ة هم بطريقـ عليالرشاوى إىل القضاة واملّدعني العاّمني أو التأثري
 د، أوأخرى لتقويض حتريات الشـرطة، أو التـأثري علـى الشـهو

  ون.خاصة يف السج اختصار ُمدد األحكام، أو منح معاملة

                                                           
)٨١(  EU Drug Markets Report 2016.  
)٨٢(  SOCTA 2017.  
  .٢٠١٦تقرير املخدِّرات العاملي   )٨٣(
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وهنـــاك عوامـــل خمتلفـــة قـــد تـــؤثِّر علـــى مســـتوى ضـــعف أي 
مؤسســة. فعلــى ســبيل املثــال، إذا كــان موظفــو إنفــاذ القــانون 
ــأمني احتياجــات  ــي لت ــاد ال تكف ــون أجــورًا تك والقضــاة يتلّق
ــة، فقــد  ــة غــري عادل ُأســرهم، أو يعتقــدون أهنــم حيظــون مبعامل

الفعل، تشري البحوث يكونون أكثر عرضة لتلّقي الرشاوى. وب
إىل أن تصوُّر املوظف للكيفية اليت ُيعاَمل هبا قد يكون له تـأثري 

زاهـــة مقارنـــًة حبجـــم األجـــر أكـــرب علـــى الثقافـــة التنظيميـــة للن
ومن بني العوامل املهمة األخرى  )٨٨(،)٨٧(،)٨٦(،)٨٥(،)٨٤(نفسه.

وجود آليات فعالـة للمراقبـة الداخليـة، أو ثقافـة تنظيميـة قويـة 
ــات للشــفافية واملحاســبة تســاعد لألخال ــات، أو وجــود آلي قي

  على تعزيز الثقة العامة.

  االزدهار والفساد وأسواق املخدِّرات
كثـــريًا مـــا ُتعـــَرض الصـــلة بـــني الفســـاد والتنميـــة االقتصـــادية 
باعتبارها غري متناظرة: كلما قلَّ مسـتوى التنميـة زاد الفسـاد. 

                                                           
)٨٤(  “Fighting fraud in the Government”, Austin Association 

of Certified Fraud Examiners :متاح يف .
www.acfe.com/gf/.  

)٨٥(  Jeremy D. Foltz and Kweku A. Opoku-Agyemang, “Do 

higher salaries lower petty corruption? A policy 

experiment on West Africa’s highways” :متاحة يف .
http://cega.berkeley.edu/assets/miscellaneous_files/118_-

_Opoku-

Agyemang_Ghana_Police_Corruption_paper_revised_v

3.pdf.  
)٨٦(  Ting Gong and Alfred M. Wu, “Does increased civil 

service pay deter corruption? evidence from China”, 

MPRA Paper No. 41815 (Munich University Library, 

-https://mpra.ub.uni. متاحة يف: (2012

muenchen.de/41815/1/MPRA_ paper_41815.pdf.  
)٨٧(  Deon Filmer and David L. Lindauer, “Does Indonesia 

have a “low pay” civil service?” :متاح يف .
http://citeseerx.ist. 

psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.17.9760&rep=re

p1 &type=pdf.  
)٨٨(  Mushtaq H. Khan, “Governance and anti-corruption 

reforms in developing countries: policies, evidence and 

ways forward”, United Nations Conference on Trade and 

Development, G-24 Discussion Paper Series, No. 42 

(November 2006) :متاحة يف .
http://unctad.org/en/docs/gdsmdpbg2420064_en.pdf-.  

رشـوة وأشـكال ويف حني توجد أدلة على انطباق ذلك على ال
أخرى من الفساد ذي املستوى املنخفض، فإن املعلومات أقـل 

  بشأن الفساد الرفيع املستوى عمومًا.
وقد ال تتاح لالقتصادات األقل تقدمًا املوارد العمومية الـوفرية 
لبنــاء مؤسســات قويــة وقــادرة علــى مقاومــة الفســاد، بيــد أن 

مجعهــا الفســاد نفســه ســيعرقل عمليــة توليــد تلــك املــوارد و
وختصيصها. ذلك أن الفساد وأشكال اجلرمية ذات الصلة مثـل 
االبتــزاز يثــبط االســتثمار وريــادة األعمــال وتكــوين املنشــآت 
التجارية (مبـا لـذلك مـن شـروط أساسـية مثـل سـيادة القـانون 
والشفافية اإلجرائية)، وقد يكون مسؤوًال يف هناية املطاف عن 

  ة.عرقلة االزدهار والتنمية االقتصادي
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  القطاعات املعرَّضة للفساد فيما يتصل باملخدِّرات -٣الشكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ومن منظور أعم، ترى البحوث اليت أجراها البنـك الـدويل أن 
 )٨٩(الفساد يكرس الفقر من خالل تثبـيط االسـتثمار األجنـيب.

ويـزداد ذلــك جـالًء إذا بــدأ بلـد يف التحــول حنـو اقتصــاد قــائم 
دِّرات؛ فقد ُتقرِّر املنشآت التجارية األجنبيـة سـحب على املخ

استثماراهتا مبجرد اكتشافها أن النظام القضائي مل يعـد يعمـل، 
وقــد تتوقــف املصــارف املراســلة عــن ممارســة نشــاطها حيــث 
ـــد  ـــد يبتع ـــة، وق ـــة الكثاف ـــوال بالغ تصـــبح خمـــاطر غســـل األم

                                                           
)٨٩(  World Bank, “Combatting corruption”, 11 May 2017 .

  /http://www.worldbank.org/en/topic/governanceمتاح يف: 
brief/anti-corruption.  

ـــة.  ـــأثر صـــورهتم الدولي املســـتثمرون املحتملـــون خشـــية أن تت
يؤدي كـل ذلـك إىل اخنفـاض مسـتويات االسـتثمار والنمـو، و

  )٩٠(وتراجع بعض القطاعات اإلنتاجية يف االقتصاد.
ويف مثل تلـك املواقـف، قـد تبـدي السـلطات املحليـة اهتمامـًا 

جرامــي ملــلء أقــل مبنشــأ أمــوال االســتثمار وتقبــل التمويــل اإل
الفراغ. وعالوة على ذلك، يؤثر الفسـاد سـلبًا علـى املنشـآت 
التجارية من خالل زيادة تكاليف املعامالت مما يقلص القـدرة 

                                                           
، ٢٠٠٢تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام   )٩٠(

  .١٥-١ الصفحات

$

يسعى املنتجون واملصنِّعون إىل تفادي الضوابط 
 وتفكيك مواقع اإلنتاج واالعتقال

يسعى متعاطو املخدِّرات إىل احلصول على 
وصفات طبية من أجل االستعمال غري الطيب 

خدِّرات (مثل املؤثرات األفيونية والقّنب للم
 الطيب)
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التنافســـــية للمســـــتثمرين ويـــــؤدي إىل ضـــــعف األداء املـــــايل 
  )٩١(عمومًا.

ــة والرشــوة.  ــني مســتويات التنمي ــة ب ــد الدراســات العالق وتؤي
حتليل انتشار الرشوة اليت ُتصـاِدف ، عند ٤وكما يبني الشكل 

يتضــح أن  )٩٢(األفــراد يف تعــامالهتم مــع املــوظفني العمــوميني،
أفراد الشرطة والقضاء هم األكثر عرضـة لالرتشـاء يف البلـدان 

  ذات املستوى التنموي املنخفض.
ووفقـًا لبحــوث أجراهـا صــندوق النقــد الـدويل، يرفــع الفســاد 

ــداخ وتــؤثر هــذه  )٩٣(يل.أيضــًا مــن مســتوى عــدم تكــافؤ امل
العملية تـأثريًا شـديدًا علـى األفـراد األفقـر يف املجتمـع، الـذين 

  ميكن أن يتوقعوا أن يتراجع منو دخلهم واحتمال تزايد الفقر.
ومن املعروف أيضًا أن ارتفاع مستويات عدم تكافؤ املداخيل 

ويف الواقــع، جيــوز  )٩٤(يســتثري االّتجــار باملخــدِّرات والفســاد.
خدِّرات أن تدمي عدم تكافؤ املداخيل وُتفاِقمه، وهو لصناعة امل

ــاج املخــدِّرات واالّتجــار  ع إنت ــدوره إىل توســُّ ــؤدي ب ــد ي ــا ق م
ويف املجتمعـــات غـــري املتكافئـــة، قـــد ينظـــر أفـــراد  )٩٥(هبـــا.

اجلماعــــات املهمَّشــــة إىل الفســــاد واالخنــــراط يف املنظمــــات 
  )٩٦(اإلجرامية باعتبارمها طريقة ناجعة لتحسني حياهتم.

  

                                                           
)٩١(  Oman E. Hawthorne, “Do international corruption metrics 

matter? Assessing the impact of Transparency 

International's Corruption Perceptions Index”, 

Dissertation, Old Dominion University (2015), pp. 77-78.  
ُيعرَّف انتشار الرشوة هنا باعتباره النسبة املئوية للسكان الذين   )٩٢(

ى كان هلم اتصال مبوظف عمومي ودفعوا رشوة واحدة عل
  ية.ل األشهر االثين عشر املاضاألقل لذلك املوظف خال

)٩٣(  Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi and Rosa Alonso-Terme, 

“Does corruption affect income inequality and 

poverty?”, Governance, Corruption, & Economic 

Performance, George T. Abed and Sanjeev Gupta, eds., 

Chapter 17 (IMF, 2002); Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi 

and Rosa Alonso- Terme, “Does corruption affect 

income inequality and poverty?”, IMF Working Paper, 

WP/98/76 (May 1998).  
 (منشورات األمم املتحدة، ٢٠١٢تقرير املخدِّرات العاملي   )٩٤(

  ).A.12.XI.1رقم املبيع 
  .٢٠٠٢راقبة املخدِّرات لعام تقرير اهليئة الدولية مل  )٩٥(
  .٢٠١٢تقرير املخدِّرات العاملي   )٩٦(

انتشار الرشوة، حسب نوع املوظف العمومي  -٤الشكل 
  ٢٠١٣ومستوى الدخل، 

  

  

  

  

  

  

  

  
رمية جتاهات اجلاية، نائاملصدر: األمم املتحدة، جلنة منع اجلرمية والعدالة اجل

نع مال جميف  على الصعيد العاملي واملسائل وتدابري التصدي املستجدة
  ).E/CN.15/2016/10( ٢٠١٦ر/مارس آذا ٢٠اجلرمية والعدالة اجلنائية، 

يني مومملحوظة: يشمل متوسط األنواع الثمانية من املوظفني الع
 لطبيةت اموظفني من القطاعات التالية: التعليم، القضاء، اخلدما

يبية لضروالصحة، الشرطة، السجل واألذون، املرافق، اإليرادات ا
  واجلمارك، دائرة األراضي.
لفسـاد مـن منـو االقتصـاد غـري املشـروع وعلى العموم، ُيمكُِّن ا

والعديـد مـن  )٩٧(الذي يتضمن جتارة املخدِّرات غري املشـروعة
األنشــطة غــري القانونيــة األخــرى، مثــل االّتجــار بالســجائر أو 
األشخاص أو األسـلحة أو البضـائع املزيفـة. وأظهـرت دراسـة 
ــاط وثيــق بــني  ُأجريــت حلســاب االحتــاد األورويب وجــود ارتب

وينطبـق ذلـك  )٩٨(لفساد وأنشـطة اجلرميـة املنظَّمـة.مستويات ا
بصفة خاصة على جتارة املخدِّرات غري املشروعة؛ أما النشـاط 
ـــر مـــن الفســـاد فهـــو  ـــذي اســـتفاد أكث ـــد ال اإلجرامـــي الوحي

  )٩٩(الدعارة.
                                                           

)٩٧(  SOCTA 2013; Michele Riccardi and Federica Sarno, 

“Corruption”, Encyclopedia of Criminology and 

Criminal Justice, Gerben Bruinsma and David Weisbud, 

eds. (New York, Springer, 2013).  
)٩٨(  Philip Gounev and Tihomir Bezlov, Examining the Links 

Between Organised Crime and Corruption (Sofia, Center 

for the Study of Democracy, 2010).  
)٩٩(  Gouev and Bezlov, Examining the Links Between 

Organised Crime and Corruption, quoted in EU Drug 

Markets Report 2016.  
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متوسط مثانية أنواع من
الشرطة اجلهاز القضائي املوظفني العموميني
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  سد الفجوات على صعيد املعلومات
عـن  ملحـة ال يقدِّم اجلـزء األكـرب مـن املعلومـات املتاحـة سـوى

ــــافة إ ــــرون. وإض ــــتعملها املتَّج ــــيت يس ــــاد ال ــــات الفس ىل آلي
لتثبـت ساد لاالستعراضات املنهجية لربامج منع املخدِّرات والف

 يــد مــنمــن أجنــع االســتراتيجيات، هنــاك حاجــة أيضــًا إىل املز
  املعارف الوقائعية املفصَّلة.

علـى وويستند العديد من الدراسات إىل "تصـورات" الفسـاد. 
ــة ذلــك ل ــاك حاجــة إىل بياأمهي ــام، هن ــاس الشــعور الع ــات قي ن

طرق وأخرى بشأن مدى الفساد وطبيعته على نطاق البلدان، 
 وابط بـنيل الرتأثريه على االّتجار باملخدِّرات. وال بد من حتلي
ح  ُيـرجَّع اليتاملستويني املرتفع واملنخفض للفساد لتقييم املواض

ــة الــيت ســيتفاع ع ل هبــا مــأن يظهــر فيهــا كــل شــكل، والكيفي
  خمتلف أسواق املخدِّرات واهلياكل السياسية.

ن مـزيـد وأخريًا، فـإن العالقـة بـني الفسـاد والعنـف تسـتحق امل
 لعنـف؛التحري. ففي بعض السياقات، يبدو أن الفساد يقهـر ا

 راتويف سـياقات أخــرى، يبــدو أن منظمـات االّتجــار باملخــدِّ
 تندفع صوب مستويات أعلى من العنف.

  )١٠٠(رات واإلرهاب والتمرداملخدِّ  - دال
عنـف يـل المن أمريكا الالتينية إىل الشرق األوسـط، ارتـبط متو
ري رات غــاملســلح يف بعــض األمثلــة ملــدة طويلــة بتجــارة املخــدِّ

  املشروعة.
ــة  ــو نصــف دخــل حرك ــأّتى حن ــديرات، يت ــبعض التق ــًا ل ووفق
طالبان يف أفغانسـتان مـن ضـلوعها يف املخـدِّرات (األفيونيـات 

القـــوات املســـلحة الثوريـــة ويبـــدو أن حركـــة  )١٠١(؛أساســـًا)
اعتمدت بدرجة كبرية على جتارة الكوكايني علـى  الكولومبية

 –حــىت مــؤخرًا  –مــدى اجلــزء األكــرب مــن العقــدين املاضــيني 
حيث أشارت التقديرات قبل عدة سنوات إىل أن ما بـني ربـع 
ونصــف إمجــايل دخلهــا كــان متأتيــًا مــن مثــل تلــك األنشــطة 

رات غـري املشـروعة. ويقـال إن اجلماعـات املسـلحة يف للمخدِّ
اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية تســـتخدم أقـــراص األمفيتـــامني، 
وتوجد مؤشرات علـى أن منظمـات إرهابيـة يف غـرب أفريقيـا 

  قد تكون ضالعة يف هتريب الكوكايني والقّنب.

                                                           
يشمل هذا القسم الكيانات املدرجة يف القائمة املوحدة  )١٠٠(

 ا منجلزاءات جملس األمن التابع لألمم املتحدة، وغريه
  اجلماعات املتمردة واجلماعات غري التابعة للدول.

م عم التحليلي ورصد اجلزاءات املقدَّالتقرير السابع لفريق الد )١٠١(
ركة طالبان ) املتعلق حب٢٠١٥( ٢٢٥٥عمًال بالقرار 

م لسالليرتبط هبا من أفراد وكيانات يشكلون هتديدًا  وما
  .١٥ ، الفقرةS/2016/842واالستقرار واألمن يف أفغانستان، 

 كيفية مكافحة الفساد
  راتيجيات املمكنة ملنع الفساد ومكافحته، منها: تقترح اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد قائمة باالست

األخذ مبمارسات عادلة وقائمة على الكفاءة فيما يتعلق بإدارة املوارد مواصلة تعزيز فّعالية مؤسسات إنفاذ القانون بوسائل منها  •
 ياهتم.البشرية مع تقدمي التدريب املنتظم وضمان إجراء الفحص الواجب للموظفني الرئيسيني مثل تدقيق خلف

 وضع مدونات أخالقية ومعاجلة تضارب املصاحل بوسائل منها األخذ بنظم بيانات املوجودات واملصاحل. •
 ماعات اجلرمية املنظَّمة.جبدائمة  تكان ذلك جمديًا لتفادي إقامة صالضة للخطر مىت النظر يف تناوب املوظفني يف املراكز املعرَّ •
 ت وتطوير وتنفيذ خطط حمددة ملعاجلة تلك املخاطر وختفيف آثارها.حتديد خماطر الفساد املحددة يف املؤسسا •
تعزيز التعاون على نطاق اهليئات املختلفة للحد من احتمال النجاح بسبب رشو عدد حمدود من املوظفني ولزيادة خطر االنكشاف. •
 ،جلنائية أو اإلجراءات اإلدارية أو التأديبيةضمان وجود طائفة من التدابري التنفيذية ملعاجلة الفساد، مبا فيها إجراءات العدالة ا •

 وكذلك إرساء نظم فعالة السترداد املوجودات.
 تعزيز التعاون الدويل الفعال، مبا يف ذلك تبادل املعلومات املالية. •
غني من االنتقام املوظفني العموميني واملواطنني، وكذلك اختاذ تدابري حلماية املبلِّمن جانب فساد الإرساء نظم لتشجيع اإلبالغ عن  •

 أو اإليذاء. وهلذا الغرض، تتيح بلدان عدة اإلبالغ املجهول اهلوية عن الفساد.
 إرساء نظم فعالة حلماية الشهود. •
 تعزيز الشفافية يف متويل احلمالت االنتخابية والساسة واألحزاب السياسية. •
 لعواقب السلبية للفساد.ء وعي املجتمع ككل، مبا يف ذلك طالب املدارس واجلامعات بشأن ااإذك •
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 إىل بعـض نسبةا للدخل بالل جتارة املخدِّرات مصدرًا مهمًّومتثِّ
احـدة ثل وتلك اجلماعات، وبالنسبة إىل البعض اآلخر، فإهنا مت

االت من بـني عـدة قنـوات لإليـراد، يف حـني أنـه يف بعـض احلـ
  يكاد يكون دورها معدومًا.

 تاعااجلماعات اإلرهابية واجلماعات املتمردة واجلم
  غري التابعة للدولاملسلحة 

لإلرهاب، فقد مسَّى  يف حني ال يوجد تعريف متفق عليه عامليًّا
جملــــس األمــــن التــــابع لألمــــم املتحــــدة ومنظمــــات إقليميــــة 
ــات املســلحة  ــن اجلماع ــد م ــدول أعضــاء العدي ــات ل وحكوم
ــة اجلــرائم  ــرِّف املعاهــدات الدولي ــة"، وُتع كجماعــات "إرهابي

مجاعـة  ٨٠اإلرهابية. ويفرض جملس األمن عقوبات على حنـو 
بـــان وتنظـــيم فـــردًا ذوي صـــلة حبركـــة طال ٣٨٠وأكثـــر مـــن 

القاعدة وتنظيم الدولة اإلسـالمية يف العـراق والشـام (داعـش) 
بــــدعوى ضــــلوعهم يف أنشــــطة إرهابيــــة أو دعمهــــم لتلــــك 

وكانت حركة طالبان وتنظيم القاعدة وتنظـيم  )١٠٢(األنشطة.
يف املائة  ٧٤داعش ومجاعة بوكو حرام التابعة له مسؤولة عن 

ت إرهابية ومجاعات من مجيع الوفيات اليت تسببت فيها مجاعا

                                                           
انظر القائمة املوحدة جلزاءات جملس األمن التابع لألمم  )١٠٢(

  املتحدة.

ــــدول يف عــــام  متمــــردة ومجاعــــات مســــلحة غــــري تابعــــة لل
١٠٣(.٢٠١٥(   

وتـــرتبط أمشـــل األدلـــة الـــيت تـــربط بـــني اجلماعـــات اإلرهابيـــة 
اخلاضعة لعقوبات جملس األمن فيمـا يتعلـق بتجـارة املخـدِّرات 
حبركة طالبان اليت تفرض الضرائب على الكيانات الضـالعة يف 

ها واالّتجار هبـا بطريقـة غـري مشـروعة. إنتاج املخدِّرات وصنع
  )١٠٤(كما أهنا ضالعة بصورة مباشرة يف االّتجار باملخدِّرات.

ــرب  ــالد املغ ــدة يف ب ــيم القاع ــة إىل أن تنظ وتشــري بعــض األدل
يضـلع اإلسالمي، الذي يعمل أساسًا يف مشال وغرب أفريقيا، 

يف االتِّجـــار بالقنَّـــب والكوكـــايني، أو علـــى األقـــل يف محايـــة 
مـن هـذه اجلماعـة  وإن بدا أن إمجـايل إيـرادات )١٠٥(ملتَِّجرين،ا

ويبـدو أن فـرادى قـادة  )١٠٦(.قطاع املخدِّرات متواضـع نسـبيًّا
حركة التوحيد واجلهـاد يف غـرب أفريقيـا، الـيت انفصـلت عـن 
ــا  ــرب اإلســالمي، ضــالعون حاليًّ ــالد املغ ــدة يف ب ــيم القاع تنظ

  )١٠٧(بشكل مباشر يف االّتجار باملخدِّرات.

                                                           
)١٠٣( Institute for Economics and Peace, Global Terrorism 

Index 2016اح يف:  . مت
http://visionofhumanity.org/?s=%22Global+Terrorism+I

ndex+2016%22.  
من  ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٨جملس األمن، "الرسالة املؤرخة  )١٠٤(

 ١٩٨٨رئيس جلنة جملس األمن املشكَّلة عمًال بالقرار 
آب/أغسطس  ٢٦) املوجَّهة إىل رئيس جملس األمن" (٢٠١١(

 ,UNODC, The Opium Economy in Afghanistan)؛ ٢٠١٥

An International Problem (New York, 2003); UNODC, 

Addiction, Crime and Insurgency – The Transnational 

Threat of Afghan Opium (Vienna 2009); UNODC, The 

Global Afghan Opium Trade – A Threat Assessment 

(Vienna, July 2011).  
)١٠٥( Daurius Figueria, Cocaine Trafficking in the Caribbean 

and West Africa in the Era of the Mexican Cartels 

(iUniverse, Bloomington, Indiana, November 2012); 

Stephen A. Harmon, Terror and Insurgency in the 

Sahara-Sahel Region: Corruption, Contraband, Jihad 

and the Mali War of 2012- 2013 (Routledge, 2014).  
)١٠٦( Marc Mémier, “Aqmi et Al-Mourabitoun: le djihad 

sahélien réunifié?” Études de l'Ifri (January 2017), pp. 

31-34.  
  املرجع نفسه. )١٠٧(

  ما تقوله األمم املتحدة
نعرب عن بالغ … حنن الدول األعضاء يف األمم املتحدة "

القلق إزاء الصالت بني إنتاج املخدِّرات واالّتجار هبا على حنو 
غري مشروع واستخدام اجلماعات اإلرهابية واجملرمني واجلرمية 

ا على تدعيم تعاوننا املنظَّمة عرب احلدود الوطنية، ونعلن عزمن
  ردًّا على تلك األخطار."

إعالن سياسي اعتمدته الدورة االستثنائية العشرون للجمعية  
  .١٩٩٨العامة يف حزيران/يونيه 

سلطت اجلمعية العامة الضوء على احلاجة إىل "مواجهة 
التحديات اخلطرية اليت تطرحها الصالت املتزايدة بني االّتجار 

ائم السيربانية وغسل األموال، وكذلك واجلر… باملخِّدرات 
جرائم اإلرهاب يف بعض احلاالت، مبا يف ذلك غسل األموال 

 املرتبط بتمويل اإلرهاب".
الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن 

(قرار  ٢٠١٦مشكلة املخدِّرات العاملية، املعقودة يف عام 
 ، املرفق).٣٠/١-اجلمعية العامة دا
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ـــات  ـــة الســـورية وحواليهـــا، تشـــري بيان ـــة العربي ويف اجلمهوري
 وهـو عـادًة عبـارة عـن -املضبوطات من أقراص "الكبتاغون" 

إىل أن هنـاك مركـزًا للصـنع  -األمفيتامني املخلوط بالكـافيني 
يف منطقة عمليات تنظيم الدولـة اإلسـالمية (داعـش)، وجبهـة 

ســابقًا باســم فــتح الشــام املنبثقــة عــن القاعــدة (كانــت ُتعــرف 
 )١١٠(ومجاعــات مســلحة أخــرى. )١٠٩(،)١٠٨(جبهــة النصــرة)،

ويرتبط تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وغريه من اجلماعـات 
املســــلحة غــــري التابعــــة للــــدول يف تقــــارير إعالميــــة بإنتــــاج 
"الكبتاغون"، ولكن مل تظهر أدلة دامغة على ذلك حـىت اآلن. 

دولــة اإلســالمية كمــا أشــارت تقــارير إىل أن مقــاتلي تنظــيم ال
وكــذلك مقــاتلي مجاعــات أخــرى ضــالعة يف  )١١١((داعــش)،

ــة الســورية، يســتهلكون  ــة العربي ــة يف اجلمهوري احلــرب األهلي
  )١١٣(،)١١٢("الكبتاغون".

                                                           
تقرير األمني العام عن خطر استفادة اإلرهابيني من اجلرمية  )١٠٨(

  ).S/2015/366املنظَّمة عرب الوطنية (
لتصبح جبهة فتح  ٢٠١٦ُأعيدت تسمية جبهة النصرة يف عام  )١٠٩(

 ,ABC Newsالشام، وأعلنت انفصاهلا عن تنظيم القاعدة (

“Syrian branch of Al Qaeda rebrands in effort to escape 

foreign air strikes”, 29 July 2016 :متاح يف .
http://www.abc.net.au/news/2016-07-29/al-nusra-

rebrandsin-effort-to-escape-foreign-air-

strikes/7671390.(  
  .٢٠١٦تقرير املخدِّرات العاملي  )١١٠(
)١١١( Max Kravitz and Will Nichol, “A bitter pill to swallow: 

connections between captagon, Syria and The Gulf”, 

Journal of International Affairs, vol. 69, No. 2 (18 May 

2016).  
)١١٢( Lukasz Kamieński, Shooting up: A Short History of 

Drugs and War (New York, Oxford University Press, 

2016); Zeinab Abul-Magd and Elke Grawert, 

Businessmen in Arms: How the Military and other 

Armed Groups Profit in the MENA Region (New York, 

Rowman & Littlefield, 2016); Vijay Prashad, The Death 

of the Nation and the Future of the Arab Revolution 

(University of California Press, Oakland, California, 

2016); Solomon Hussein, Islamic State and the Coming 

Global Confrontation, University of the Free State 

(Palgrave Macmillan, Bloemfontain, 2016); Robert J. 

Bunker, Blood Sacrifices: Violent Non-State Actors and 

Dark Magico-Religious Activities, A Terrorism Research 

Center Book (Bloomington, 2016).  

وُأفيــد بــأن مجاعــة بوكــو حــرام، املتمركــزة يف نيجرييــا والبلــدان 
املجــاورة أساســًا، تســاعد املتَّجــرين باملخــدِّرات علــى هتريــب 

ــة.اهلــريوين   )١١٤(والكوكــايني علــى نطــاق املنطقــة دون اإلقليمي
وُكشف عن املزيد من الصالت بني اجلماعـة وجتـارة املخـدِّرات 
أثنــاء دعــوى قضــائية منظــورة يف تشــاد. فقــد اســتمعت حمكمــة 

آب/أغســـطس   ٢٨االســـتئناف يف جنامينـــا، يف قرارهـــا املـــؤرخ 
أعضاء مزعومني يف مجاعة بوكو حـرام،  ١٠يف حماكمة  ٢٠١٥

إىل أن كميات كبرية من املؤثِّرات العقلية اسُترجعت أثناء تفتيش 
منـــزل أحــد املتهمــني املنتســبني جلماعــة بوكــو حــرام. وخلصــت 
املحكمة إىل أن أعضاء مجاعـة بوكـو حـرام يضـلعون بانتظـام يف 

  )١١٥(االّتجار بتلك املواد واستهالكها.
ت رادِّويف حني قد يكون هناك ارتباط وثيق بـني أسـواق املخـ

لــى عواجلماعــات اإلرهابيــة يف بعــض احلــاالت، توجــد أمثلــة 
ت، دِّرامجاعــات إرهابيــة أدى تأثريهــا إىل تراجــع زراعــة املخــ
ان طالبـ مؤقتًا على األقل. فقد أدى احلظر الذي فرضته حركة

ــون يف عــام  ــى خشــخاش األفي إىل تراجــع حــاد يف  ٢٠٠١عل
 تلــــك الزراعــــة يف أفغانســــتان، وإن مل تســــتمر احلركــــة يف

 راتالسياسة، بل وعاودت املشـاركة بنشـاط يف قطـاع املخـدِّ
  املزدهر يف السنوات الالحقة.

ويف اآلونة األخـرية، شـهدت زراعـة األفيـون تراجعـًا سـريعًا يف 
بعد أن  ٢٠١٦بعض املناطق يف والية ننكرهار األفغانية يف عام 

طق حظر تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) هذه املمارسة يف املنـا
الواقعــة حتــت ســيطرته. ويف املقابــل، شــهدت املنــاطق املجــاورة 

ومــع ذلــك،  )١١٦(زيــادة كبــرية يف الزراعــة يف الفتــرة نفســها.
يبدو أن تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) لديـه موقـف ثابـت   ال

مناهض للمخدِّرات. فقـد أفـادت جلنـة جملـس األمـن أن تنظـيم 
                                                                                               

)١١٣( Kravitz and Nichol, “A bitter pill to swallow: 

connections between captagon, Syria and the Gulf”.  
)١١٤( South Front, “Video: arms and drug trafficking in Africa. 

The role of Boko Haram”, Centre for Research on 

Globalization (14 March 2016) :متاح يف .
www.globalresearch. ca/video-arms-and-drug-

trafficking-in-africa-the-role-of-boko-haram/5514293.  
الصادر عن حمكمة  ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٨القرار املؤرخ  )١١٥(

 االستئناف يف جنامينا (تشاد).

)١١٦( MCN and UNODC, Afghan Opium Survey 2016 – 

Cultivation and Production (Vienna, 2016).  
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بـــان يف عـــام الدولـــة اإلســـالمية (داعـــش) حـــارب حركـــة طال
من أجـل السـيطرة علـى أربـاح االّتجـار باملخـدِّرات يف  ٢٠١٥

ــة اإلســالمية (داعــش)  )١١٧(ننكرهــار. وال يســيطر تنظــيم الدول
ــه  ــدو أن ــار، وال يب ــدودة يف ننكره ــاطق مع ــى من اآلن ســوى عل
أصبح يتدخل بشكل ممـنهج يف إنتـاج املخـدِّرات، وإن جـاز أن 

  ة.يكون مستمرًّا يف ذلك يف حاالت فردي
 دِّدحتـوإىل جانب الكيانات اخلاضـعة لعقوبـات جملـس األمـن، 
ري غــفــرادى الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة واملنظمــات 

بيـة إرها احلكومية عدة منظمات إضافية باعتبارها إما مجاعات
  ل.أو مجاعات متمردة أو مجاعات مسلحة غري تابعة للدو

ت باالّتجـار وُيستمد أقـوى األدلـة علـى ارتبـاط تلـك اجلماعـا
باملخدِّرات من كولومبيا، حيـث بـدأت تضـطلع بـدور مباشـر 
يف جتـارة املخــدِّرات يف مثانينيـات القــرن العشـرين، واكتســبت 
أمهية يف تسعينيات ذلـك القـرن. فقـد وفَّـرت األمـن ملحاصـيل 
الكوكا، وفرضت ضرائب على استقدام السـالئف الكيميائيـة 

ــابط الطــائرات. ــى )١١٨(واســتخدام مه وجــه اخلصــوص،  وعل
بــدور  القــوات املســلحة الثوريــة الكولومبيــةاضــطلعت حركــة 

بارز يف فرض الضرائب على خمتلـف جوانـب سلسـلة اإلنتـاج 
ويف بيع معجون الكوكـا، وأصـبحت الحقـًا ضـالعة يف جتـارة 

  )١٢٠(،)١١٩(الكوكايني إىل البلدان املجاورة.
ـــاطع  ـــق الس ـــة الطري ـــتخدمت حرك ـــريو املجـــاورة، اس ويف ب

)Sendero Luminoso ـــل معاجلـــة ـــن معام ـــة م ـــاح املتأتي ) األرب

                                                           
لرسالة املؤرخة جملس األمن التابع لألمم املتحدة، "ا )١١٧(

من رئيس جلنة جملس األمن  ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٨
ىل رئيس إ) املوجَّهة ٢٠١١( ١٩٨٨املشكَّلة عمًال بالقرار 

  .٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٦جملس األمن"، 
)١١٨( Arlene Beth Tickner, Diego García and Catalina Arreaza, 

“Actores violentos no estatales y narcotráfico en 

Colombia”, Politica Antidrogas en Colombia: Exitos, 

fracasos y extravios (Bogotá, 2011).  
)١١٩( Richard Snyder and Angelica Duran-Martinez, "Does 

illegality breed violence? Drug trafficking and state-

sponsored protection rackets." Crime, Law and Social 

Change, vol. 52, No. 3 (Springer, 2009), pp. 253-273.  
)١٢٠( M. Romero, “Paramilitares y autodefensas 1982-2003”, 

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales Universidad Nacional de Colombia 

(Bogotá, 2003).  

ــل أنشــطتها علــى مــدى أربعــة عقــود.  )١٢١(الكوكــايني لتموي
  ونشطت اجلماعة بصفة خاصة يف تسعينيات القرن العشرين.

وُأفيـــد بـــأن اجلماعـــات واجليـــوش املتمـــردة العاملـــة يف شـــرق 
ميامنــار، وخصوصــًا يف واليــة شــان، تضــلع يف جتــارة اهلــريوين 

ويف صنع امليثامفيتامني واالّتجـار بـه منـذ  )١٢٢(تة عقود،منذ س
  )١٢٣(عقدين.

م  تــدعأمــا يف األمــاكن األخــرى مــن العــامل، فــإن األدلــة الــيت
 تمــردةوجــود روابــط بــني اجلماعــات اإلرهابيــة واجلماعــات امل

  .واجلماعات املسلحة غري التابعة للدول أقل إحكامًا

عات مااجلوتمردة متويل اجلماعات اإلرهابية واجلماعات امل
  املسلحة غري التابعة للدول

ت ماعـاتتسم البيانـات بشـأن متويـل اجلماعـات اإلرهابيـة واجل
ن، لنقصــااملتمــردة واجلماعــات املســلحة غــري التابعــة للــدول با

وخي تـحيث توجد تباينات واسعة بني التقديرات حبيث يلـزم 
فـإن  ،ع ذلكاحلذر لدى التعامل مع كافة األرقام املجمَّعة. وم

  تلك األرقام ميكن أن تقدم بعض األحجام املحتملة.
فحســب تقــديرات مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات 

ــردة حنــو  ــة واملتم ــات اإلرهابي ــة، مجعــت اجلماع  ١٥٠واجلرمي
من جتارة األفيونيات األفغانيـة يف  ٢٠١٦مليون دوالر يف عام 

شـــكل ضـــرائب مفروضـــة علـــى زراعـــة خشـــخاش األفيـــون 

                                                           
)١٢١( Mirella von Dun, Cocaleros – Violence, Drugs and 

Social Mobilization in the Post-Conflict Upper Huallaga 

Valley, Peru (Amsterdam, 2009); Francisco E. Thoumi, 

Debates y Paradigmas de las Políticas de Drogas en el 

Mundo y los Desafiós para Colombia (Bogotá, 

Academia Colombiana de Ciencias, 2015), pp. 448-449; 

Patricik L. Clawson and Rensselaer W. Lee III, The 

Andean Cocaine Industry (Palgrave Macmillan US, 

1998) pp. 180-183.  
)١٢٢( Letizia Paoli, Victoria A. Greenfield and Peter Reuter, 

The World Heroin Market: Can Supply Be Cut? (New 

York, Oxford University Press, 2009); Howard 

Abadinsky, Organized Crime 11 ed. (Boston, Cengage 

Learning, 2016).  
)١٢٣(  Pierre-Arnau Chouvy and Joël Meissonier, Yaa Baa: 

Production, Traffic and Consumption of Methamphetamine 

in Mainland Southeast Asia (Singapore University Press, 

2004); Abadinsky, Organized Crime.  
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بيــد أن دخلهــا اإلمجــايل املتصــل  )١٢٤(ّتجــار باألفيونيــات.واال
باملخدِّرات قد يكون أعلى من ذلك. وترد يف القائمة املوحدة 
ــان  ــادة حركــة طالب جلــزاءات جملــس األمــن أمســاء عــدد مــن ق
ــارة املخــدِّرات وكــذلك  ــى جت ــرض الضــرائب عل املتهمــني بف

 وقـــدَّرت جلنـــة )١٢٥(بالضـــلوع يف االّتجـــار بصـــورة مباشـــرة.
) الـدخل ٢٠١١( ١٩٨٨جملس األمن املشـكَّلة عمـًال بـالقرار 

 ٤٠٠السنوي اإلمجايل حلركة طالبان من مجيع املصادر بنحـو 
نصفها ُيحتمل أن يكون متأتيًا من اقتصاد  )١٢٦(مليون دوالر،

  )١٢٧(املخدِّرات غري املشروعة.
ويف كولومبيــــا، يبــــدو أن حركــــة القــــوات املســــلحة الثوريــــة 

تعتمــد اعتمــادًا كبــريًا علــى الــدخل املتصــل  الكولومبيــة كانــت
بالكوكا/الكوكــايني، وخصوصــًا عنــد مطلــع األلفيــة اجلديــدة. 
ــــاع  ــــاش قط ــــدء انكم ــــرادات بســــبب ب ــــم تراجــــع اإلي ورغ
ــــدخل املتصــــل  ــــدو أن ال ــــوميب، يب ــــايني الكول الكوكا/الكوك
باملخــدِّرات بقــي مصــدرًا مهمًّــا للــدخل يف الســنوات الالحقــة 

قــّدرت عــدة مصــادر جممــوع اإليــرادات الســنوية إذ  أيضــًا.
ــة مــن املخــدرات ل ــة الكولومبي وايل حبــلقــوات املســلحة الثوري

ــة الســالم واتفــاق الســالم  )١٢٨(بليــون دوالر. وكنتيجــة لعملي
، يوجد اتفاق اآلن على أن تنهي حركـة ٢٠١٦املوقَّع يف عام 

القــــوات املســــلحة الثوريــــة الكولومبيــــة ضــــلوعها يف جتــــارة 
  ة قانونية.املخدِّرات مع حتوهلا إىل قوة سياسي

وال بد من تناول التقديرات اخلاصة بالـدخل املتـأيت مـن جتـارة 
املخــــدِّرات غــــري املشــــروعة مــــن منظــــور الــــدخل اإلمجــــايل 

                                                           
)١٢٤( Sustainable Development in an Opium Production 

Environment – Afghanistan Opium Survey Report 2016.  
إضافًة إىل ذلك، تضم القائمة شركات تربطها صالت وثيقة  )١٢٥(

رية جتا حبركة طالبان وجتارة املخدِّرات، مبا فيها شركات
ات اتب صرافة وشركات لتحويل األموال تدعم العمليومك

  ان.انستالعسكرية حلركة طالبان وجتارة املخدِّرات يف أفغ
التقرير األول لفريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ اجلزاءات،  )١٢٦(

كة طالبان ) املتعلق حبر٢٠١١( ١٩٨٨املقدَّم عمًال بالقرار 
  .٣٤ة )، الفقرS/2012/683وما يرتبط هبا من أفراد وكيانات (

  .١٥، الفقرة S/2016/842الوثيقة  )١٢٧(
)١٢٨( John Otis, “The FARC and Colombia’s illegal drug 

trade” (Washington, D.C., Woodrow Wilson 

International Center for Scholars Latin American 

Program, November 2014), p. 10 :متاح على .
www.wilsoncenter.org/sites/default/files/ 

Otis_FARCDrugTrade2014_0.pdf.  

ـــات اإلرهابيـــة واجلماعـــات املتمـــردة وغريمهـــا مـــن  للجماع
اجلماعات املسلحة غـري التابعـة للـدول الـذي ال يوجـد بشـأنه 

ليهــا. فعلــى ســبيل ســوى القليــل مــن املعلومــات الــيت يعــوَّل ع
ــــة  ــــت جمل ــــال، حاول ــــىن  Forbes Internationalاملث ــــيم أغ تقي

منظمات إرهابية ومجاعـات أخـرى يف العـامل، حيـث بلـغ  ١٠
باليــني دوالر يف عــام  ٤,٩إمجــايل الــدخل التقــديري املجمَّــع 

. بيد أن توزيع الدخل املبلَّغ عنه يتسم فيما يبدو خبلـل ٢٠١٤
بليـون دوالر  ٢مليـون دوالر و ٢٥كبري حيث يتراوح ما بني 

  )١٢٩(منظمات. ١٠لدى أغىن 
وُيعزى أكثر من نصف الدخل إىل مجاعات تعتـرف هبـا األمـم 
املتحـدة رمسيًّـا باعتبارهـا منظمـات إرهابيـة (الدولـة اإلسـالمية 

ــان والقاعــدة والشــباب وبوكــو حــرام).  )١٣٠((داعــش) وطالب
ىن مجاعـة وُقدِّر أن تنظيم الدولـة اإلسـالمية (داعـش) كـان أغـ

بليـون  ٢حيث بلغ حجم أعمالـه حنـو  ٢٠١٤إرهابية يف عام 
دوالر. بيــد أن التنظــيم تكبَّــد خســائر إقليميــة ومــن مثَّ حصــل 
على إيرادات أقل مـن الضـرائب والـنفط، وتراجعـت إمكاناتـه 
املرتبطة بالنهب واملصادرات. ونتيجة لـذلك، ُأفيـد بـأن دخـل 

حبلــــول عــــام  التنظــــيم تراجــــع بواقــــع أكثــــر مــــن النصــــف
وإن كــــان ُيحتمــــل أن تكــــون نفقاتــــه أيضــــًا  )١٣١(،٢٠١٦

تراجعت حبّدة حيث إنـه مل يعـد يسـيطر علـى كثـري مـن املـدن 
  والقرى كما كانت عليه احلال من قبل.

  املخدِّرات واهلجمات اإلرهابية
شــخص لقــوا مصــرعهم يف هجمــات  ١٧٠ ٠٠٠هنــاك حنــو 

 ٣٠ ٠٠٠ ، مبـن فـيهم٢٠١٥و ٢٠٠٠إرهابية ما بـني عـامْي 
وحـده، وذلـك وفقـًا لقاعـدة بيانـات  ٢٠١٥شخص يف عـام 

                                                           
)١٢٩( Forbes International, “The world’s 10 richest terrorist 

organizations” (12 December 2014) :متاح يف .
https://www.forbes.com. 

استنادًا إىل تقديرات "أغىن" مجاعات إرهابية/متمردة (مستمدة  )١٣٠(
اء من مقابالت مع ممثلني عن أوساط االستخبارات، وخرب
ير أمنيني، ومتخصصني يف مكافحة اإلرهاب، وكذلك تقار

وحتليالت مستمدة من منظمات غري حكومية دولية 
  رية).ومؤسسات أكادميية وحكومية ومراكز فك

)١٣١( Stefan Heissner and others, “Caliphate in decline: an 

estimate of Islamic State’s financial fortunes” (London, 

The International Centre for the Study of Radicalisation 

and Political Violence, 2017) :متاح يف .http://icsr.info.  
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وهــي أكــرب جتميــع ممــنهج للمعلومــات  )١٣٢(اإلرهــاب العــاملي،
املفتوحة املصدر عن األعمال اإلرهابيـة علـى الصـعيد العـاملي. 

بلدًا  ١٦٣وتستخدم قاعدة البيانات، اليت تضم معلومات عن 
صـــطلح الشـــامل اعتبــارًا مـــن ســـبعينيات القــرن العشـــرين، امل

"اإلرهــاب" حبيــث يشــمل اهلجمــات الــيت ينفِّــذها اإلرهــابيون 
  واجلماعات املسلحة غري التابعة للدول واملتمردون.

 ويف بعـــض احلـــاالت، يوجـــد ارتبـــاط إجيـــايب بـــني اهلجمـــات
، عـــاملياإلرهابيـــة، كمـــا تعرِّفهـــا قاعـــدة بيانـــات اإلرهـــاب ال

ت راع املخــدِّواملنــاطق األكثــر كثافــة يف العــامل مــن حيــث صــن
ن بعـض . ذلـك أ٢٠١٥واالّتجار هبا كما ُأبلـغ عنهـا يف عـام 

ــن احلــوادث اإلره ــربًا م ــددًا معت ــاطق يشــهد ع ــة.تلــك املن  ابي
فهنــاك  أن االرتبــاط ال يشــري بالضــرورة إىل صــلة ســببية. بيــد

 ال تتأثرافة وبعض املناطق اليت توجد فيها جتارة املخدِّرات بكث
  والعكس صحيح.بدرجة كبرية باإلرهاب، 

  زراعة خشخاش األفيون والتمرد يف أفغانستان
يف املائة من مجيع الوفيـات  ١٣تعطي أفغانستان، اليت متثِّل حنو 

 ٢٠٠٠املتصلة باإلرهاب على الصـعيد العـاملي مـا بـني عـامْي 
، فكرة وافية عن الصلة املحتملة بني إنتاج املخدِّرات ٢٠١٥و

  )١٣٣(واإلرهاب.
يف املائـة مـن مجيـع  ٧٣بان مسؤولة عن فقد كانت حركة طال

الوفيــــات املتصــــلة باإلرهــــاب يف أفغانســــتان خــــالل الفتــــرة 
يف املائــة مــن تلــك الوفيــات يف عــام  ٨٤، و٢٠١٥-٢٠٠٠
ــة ٢٠١٥ ــة اإلســالمية (داعــش) يف املرتب . وجــاء تنظــيم الدول

يف املائــة مــن املجمــوع يف  ٤الثانيــة حيــث كــان مســؤوًال عــن 
  )١٣٤(.٢٠١٥عام 

ارتفاع مستوى انعدام األمن يف أفغانستان بطائفـة مـن  ويرتبط
ــا  ــة. كم ــات واألنشــطة اإلرهابي األحــداث: الصــراع واملنازع
يرتبط بزراعة خشـخاش األفيـون؛ ومـع ذلـك، مل تنشـأ عالقـة 
وثيقة بني ارتفـاع مسـتويات زراعـة اخلشـخاش وتزايـدها مـن 
 جهة وتزايد اهلجمات اإلرهابية من جهة أخرى سوى اعتبارًا

                                                           
)١٣٢( National Consortium for the Study of Terrorism and 

Responses to Terrorism (START), Global Terrorism 

Database (June 2016) :متاح يف .www.start.umd.edu/gtd.  
  املرجع نفسه. )١٣٣(
  املرجع نفسه. )١٣٤(

. واألسباب الكامنة وراء ذلك معقدة، بيد أن ٢٠١٠من عام 
ـــدة يف الوصـــول إىل  اجلماعـــات املســـلحة جتـــد صـــعوبة متزاي
مصادر التمويل "التقليدية"، وهو ما قـد يكـون أدى إىل تزايـد 

  االعتماد على التمويل "البديل" مثل االّتجار باملخدِّرات.
دد مـن بع ٢٠١٠كما يرتبط تزايد العنف يف فترة ما بعد عام 

 العوامل األخـرى، منهـا انسـحاب قـوات منظمـة حلـف مشـال
حقـًا، ات الاألطلسي (الناتو) وحّل أفرقة إعادة إعمار املقاطعـ

ملية عوظهور مجاعات تعمل على زعزعة االستقرار وُتعاِرض 
ع نطـاق االقتصـاد غـري املشـروع حبيـث  شـمل يالسالم، وتوسـُّ

يعيـة، الطب لقانوين للمواردجماالت جديدة مثل االستغالل غري ا
  وهو ما أدى إىل ظهور مجاعات متمردة جديدة.

 فيـونومن منظور أعـّم، ختضـع املنـاطق املزروعـة خبشـخاش األ
ابيــة يف أفغانســتان، بــدرجات متفاوتــة، لســيطرة مجاعــات إره

ــة  ــا حرك ــات مســلحة أخــرى، منه ــة وجلماع ــردة متفرق ومتم
ئـــة مـــن يف املا ٨٥و ٢٦طالبـــان. وُيقـــدَّر أن مـــا بـــني نســـبْيت 

 املســاحة املزروعـــة خبشـــخاش األفيــون ختضـــع لنفـــوذ حركـــة
  طالبان بدرجات متفاوتة.

القتلى يف اهلجمات اإلرهابية واملساحة    -٥الشكل 
املزروعة خبشخاش األفيون يف أفغانستان، 

٢٠١٦- ٢٠٠٠  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 - MCN and UNODC, Afghanistan Opium Survey 2016املصدر: 

Cultivation and Production (Vienna, 2016) وسنوات سابقة؛ ،
  قاعدة بيانات اإلرهاب العاملي.
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  ٢٠١٦املناطق اخلاضعة لسيطرة اجلماعات املتمردة واملناطق املزروعة خبشخاش األفيون يف أفغانستان،   - ١اخلريطة 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لتباينات يف مستوى سيطرة اجلماعات املتمردة،توزيع املساحات املزروعة خبشخاش األفيون وفقًا ل    - ٧اجلدول 
  ٢٠١٦أفغانستان، 
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  ٤٣ ٤٠٠  ٦٢٣  ٢ ٢٢٩ ١٧١ ٢٦٧  ٢ ٤٩٠ ١١٦ ١٣٥  ٥٢ ٦٤٢ ٢٠١ ٢٩٤ (باهلكتارات)

  ٪١٣  ٪٠,٣  ٪١,١  ٪٨٥ ٪١ ٪٥٨ ٪٢٦  ٪١٠٠ النسبة
؛ وحكومة أفغانستان. MCN and UNODC, Afghanistan Opium Survey 2016 – Cultivation and Production (Vienna, 2016)املصدر: 

.٢٠١٦اجلماعات املتمردة مأخوذة من معهد دراسة احلرب، تشرين الثاين/نوفمرب 
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وكشفت دراسة استقصـائية اجتماعيـة واقتصـادية ُأجريـت يف 
أن القرى اليت ُيزرع فيها خشـخاش  ٢٠١٦أفغانستان يف عام 

فــوذ اجلماعــات األفيــون أكثــر احتمــاًال بــأن تكــون خاضــعة لن
يف املائة) مقارنًة بالقرى اليت ختلو من  ٦١املناهضة للحكومة (

زراعة خشخاش األفيون. وعالوة على ذلـك، ُوجـد أن تزايـد 
نفوذ اجلماعات املتمردة وتدهور املوقف األمين يف مشـال البلـد 
تزامنا مع زيادة يف زراعة خشخاش األفيون. ومن الواضـح أن 

ع زراعـة خشـخاش غياب السـيطرة احلكوميـ ة يـؤدي إىل توسـُّ
  )١٣٥(األفيون واستمرارها.

السيطرة احلكومية على القرى، حسب حالة  -٦الشكل 
 ٢٠١٦زراعة األفيون، أفغانستان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNODC and MCN, Sustainable Development in anاملصدر: 

Opium Production Environment – Afghanistan Opium Survey 

Report 2016 (Vienna, 2017).  
ردة ملتمت ازراعة املخدِّرات واجلماعات اإلرهابية واجلماعا
ا ومبيكولواجلماعات املسلحة غري التابعة للدول يف بريو و

  وميامنار
تبيِّن األمثلة يف بريو وكولومبيا وميامنار العالقة املعقدة القائمـة 
 بـــــني زراعـــــة املخـــــدِّرات وأنشـــــطة اجلماعـــــات اإلرهابيـــــة

واجلماعات املتمردة واجلماعات املسـلحة غـري التابعـة للـدول. 
ويف حني ال ميكن إثبات وجود عالقة سببية، ميكن أن يتوازى 

                                                           
)١٣٥( Sustainable Development in an Opium Production 

Environment – Afghanistan Opium Survey Report 2016.  

التراجــع يف زراعــة املخــدِّرات مــع اخنفــاض مســتويات أنشــطة 
تلك اجلماعات؛ وميكن الخنفاض مستويات أنشطة التمـرد أن 

من مثَّ اإلسهام يساعد السلطات على إحالل سيادة القانون، و
  يف احلد من زراعة املخدِّرات غري املشروعة.

ويف بــريو، تقلصــت املســاحة املزروعــة بالكوكــا بواقــع حنــو 
ـــــام  ٧٠ ـــــن ع ـــــا م ـــــن ذروهت ـــــة م ـــــام  ١٩٩٢يف املائ إىل ع

وخالل الفترة نفسها، تراجع عـدد القتلـى علـى  )١٣٦(.٢٠١٥
يـــد اجلماعـــات اإلرهابيـــة واجلماعـــات املتمـــردة واجلماعـــات 

 ١٩٩٢شخصـًا يف عـام  ٨١٨سلحة غري التابعة للدول مـن امل
؛ وكانت تلك الوفيات ناجتة ٢٠١٥إىل ستة أشخاص يف عام 

يف معظمها عن العمليات اليت نفذهتا حركـة الطريـق السـاطع، 
ولكــن ثــالث  ١٩٩٢حالــة وفــاة يف عــام  ٧٧٢املســؤولة عــن 

وجــرت معظــم عمليــات  )١٣٧(.٢٠١٥حــاالت فقــط يف عــام 
و بالقرب من، إقليم ألتو هواالغا الذي ميثِّل عادًة احلركة يف، أ

املنطقة الرئيسية لزراعة الكوكا يف بريو. ويتضح هذا أيضًا من 
عدد اهلجمات واإلصابات اليت حلقت بأفراد املشروع اخلـاص 

، كـان ٢٠١٢و ٢٠٠٥ملراقبة زراعة الكوكا. وما بـني عـامْي 
اة بــني وفــ ١١إصــابة و ١٣٣هجومــًا، خلَّــف  ٣٠هنــاك حنــو 

أفراد املشروع. ويشري عـدد اهلجمـات الـيت نفـذهتا اجلماعـات 
اإلرهابية واجلماعات املتمردة واجلماعات املسلحة غري التابعـة 
ــة  ــة املاضــية إىل وجــود عالق ــدول علــى مــدى العقــود الثالث لل
إجيابية باملساحة املزروعة بالكوكا يف إقليم ألتو هواالجا حيث 

ــذ  ــل التســعينيات مــن القــرن تراجعــت زراعــة الكوكــا من أوائ
  العشرين بالتوازي مع التراجع يف اهلجمات.

                                                           
  ، وسنوات أخرى.٢٠١٦تقرير املخدِّرات العاملي  )١٣٦(
  قاعدة بيانات اإلرهاب العاملي. )١٣٧(
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اهلجمات اليت نفذهتا اجلماعات اإلرهابية واجلماعات املتمردة واجلماعات املسلحة غري التابعة للدول،   -٧الشكل 
 ٢٠١٦- ١٩٧٨واملساحات املزروعة بالكوكا، بريو، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNODC and Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Perú Monitorea de Cultivos de Cocaاملصادر: 

2015 (July 2016 and previous years); DEVIDA, Información sobre Drogas Estadística en el Perú, Lima (July 2006); Policía 

Nacional del Perú, Anuario Estadístico 2015 (2015 and previous years); Policía Nacional del Perú, Direccíon Contra el Terrorismo, 

Anuario Estadístico 2009; Hernán Manrique López, “Las bases históricas del milagro de San Martin: control territorial y estrategias 
estatales contra el narcotráfico y subversión (198-1995)”, Politai: Revista de Ciencia Política, vol. 6, No. 11 (2015), pp. 33-51; Juan 

Briceño and Javier Martínez, “El ciclo operativo del tráfico ilícito de la coca y sus derivados: implicancias en la liquidez del sistema 

financiero”, F. León, y R. Castro de Mata, eds., Pasta básica de cocaína (Lima, 1989), pp. 263-264; Ibán De Rementería,“Evolution 

of coca leaf production in Peru and its macroeconomic role between 1978 y 1990”, Peru Report, April 1991.  

روعــة بالكوكــا وباملثــل، يف كولومبيــا، انكمشــت املســاحة املز
أثناء تراجـع  ٢٠١٣و ٢٠٠٠يف املائة ما بني عامْي  ٧٠بنسبة 

ـــــة  ـــــلحة الثوري ـــــوات املس ـــــة الق ـــــات حرك ـــــدد عملي يف ع
ــة. ــد  )١٣٨(الكولومبي ــى ي كمــا شــهد عــدد ضــحايا العنــف عل

اجلماعات املسلحة غري التابعة للدول تراجعـًا ملحوظـًا خـالل 
ماعـات وتراجـع عـدد القتلـى علـى يـد اجل )١٣٩(الفترة نفسـها.

 ١٣٧إىل  ٢٠٠٠شخصًا يف عام  ٤٢٦غري التابعة للدول من 
؛ ومن بينهم، تراجـع عـدد مـن قتلـتهم ٢٠١٣شخصًا يف عام 

يف املائة،  ٦٠حركة القوات املسلحة الثورية الكولومبية بنحو 
أشـخاص يف عـام  ١٠٦إىل  ٢٠٠٠شخصًا يف عام  ٢٥٦من 

                                                           
  ، وسنوات سابقة.٢٠١٦تقرير املخدِّرات العاملي  )١٣٨(
)١٣٩( Unidad para la Atención y Preparación Integral a las 

Víctimas, Red Nacíonal de Información, "Registro único 

de víctimas" (1 April 2017) :متاح يف .
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV.  

ـــد أن الصـــلة الظـــاهرة بـــني زراعـــة الكو )١٤٠(.٢٠١٣ كـــا بي
والعنــــف أصــــبحت أقــــل وضــــوحًا يف الســــنوات األخــــرية. 

 ٢٠١٥و ٢٠١٣وتضاعفت املسـاحة املزروعـة مـا بـني عـامْي 
ــوات  ــة الق ــد حرك ــى ي ــى عل ــدد القتل ــتمرار تراجــع ع ــع اس م

  املسلحة الثورية الكولومبية بأكثر من النصف.
ـــف  ـــطة خمتل ـــني أنش ـــاط أضـــعف ب ـــد ارتب ـــار، يوج ويف ميامن

ابعــة للــدول واملتمــردين مــن جهــة اجلماعــات املســلحة غــري الت
 )١٤١(واملساحة املزروعـة خبشـخاش األفيـون مـن جهـة أخـرى.
ــة مــن  يف  ٨٦فقــد تراجــع عــدد القتلــى يف اهلجمــات اإلرهابي

. وقـد زاد مـرة ٢٠٠٦إىل صـفر يف عـام  ١٩٩٦املائة يف عـام 

                                                           
  قاعدة بيانات اإلرهاب العاملي. )١٤٠(
  ، وسنوات سابقة.٢٠١٦تقرير املخدِّرات العاملي  )١٤١(
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)١٩٩٠-١٩٧٨املساحات املزروعة بالكوكا يف إقليم ألتو هواالجا (ونطاق التقديرات املختلفة،   
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عنــدما زادت  )١٤٢(،٢٠١٥قتــيًال حبلــول عــام  ٥٨أخــرى إىل 
  فيون بواقع ثالثة أضعاف.املساحة املزروعة خبشخاش األ

الضحايا املسجَّلون* لعنف اجلماعات املسلحة  -٨الشكل 
غري التابعة للدول واملساحة املزروعة بالقنَّب، 

 ٢٠١٦- ٢٠٠٠كولومبيا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

غام ألل* ضحايا اهلجمات اإلرهابية وجرائم القتل ذات الصلة وا
  إخل. والتعذيب،واالختطاف والتشريد القسري واالختفاء القسري 

 UNODC and Gobierno de Colombia, Colombiaاملصادر: 

Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015  
 Unidad para la Atención yوسنوات سابقة)؛  ٢٠١٦(متوز/يوليه 

Peparación Integral a las Víctimas, Red Nacíonal de 

Información, "Registro único de víctimas" :متاح يف .
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. 

                                                           
  قاعدة بيانات اإلرهاب العاملي. )١٤٢(

عدد القتلى يف اهلجمات اإلرهابية واملساحة  -٩الشكل 
 املزروعة خبشخاش األفيون، ميامنار،

٢٠١٥- ١٩٩٦ 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 ,UNODC, Southeast Asia Opium Survey 2015 (Viennaاملصادر: 

  ة؛ وقاعدة بيانات اإلرهاب العاملي.، وسنوات سابق(2016

  أساليب اإلرهاب وأموال املخدِّرات
اب تتســم األدلــة علــى وجــود صــالت بــني املخــدِّرات واإلرهــ
مـن  والتمرد بكوهنا غري ُمحكمة حيث تركز على عدد صـغري

 اجلماعـــات، أو تســـتند إىل مصـــادر ذات مصـــلحة يف تأكيـــد
تعلقـة ومـات املومعظـم املعلأو االنتقاص منهـا.  بعض الصالت

. ةيباإلرهــاب جتمعهــا وكــاالت االســتخبارات وتتســم بالســّر
رير التقـــاوُتســـتمد معلومـــات املصـــادر املفتوحـــة أساســـًا مـــن 

ــة والدراســات  ــة املنظمــات غــري احلالــيت جتريهــا اإلعالمي كومي
ـــ ـــز الفك ـــاتومراك ـــات معلوم ِدر احلكوم ـــدر أن ُتصـــْ  ر. وين

  تفصيلية لالطالع العام.
مكن استخالص بعض النتائج املبدئية. فعلـى ومع ذلك، من امل

العموم، ُيَعدُّ الدخل املرتبط بقطاع املخدِّرات واحدًا فقط من 
عدة قنوات إليرادات اجلماعات اإلرهابية. فإذا جفَّت إحـدى 
ـــزاز أو  ـــل االبت ـــاة أخـــرى، مث ـــتم اللجـــوء إىل قن ـــوات، ي القن
االختطاف للحصول على فديـة أو السـطو علـى املصـارف أو 

ونتيجــة  )١٤٣(بيــع املــوارد الطبيعيــة أو بيــع التحــف الثقافيــة.
لــذلك، قــد ال يكــون احلــد مــن إنتــاج املخــدِّرات واحلــد مــن 
ـــة  االّتجـــار هبـــا كـــافيْين للتضـــييق بفّعاليـــة علـــى املـــوارد املالي

                                                           
)١٤٣( S/2015/366.  
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ــن اجلماعــات املســلحة غــري  ــا م ــة وغريه للجماعــات اإلرهابي
وجـد أدلـة علـى التابعة للدول واملتمردين. ويف الوقت نفسه، ت

أن إنتاج املخدِّرات وأنشطة بعض هذه اجلماعات قد يكونـان 
  مترابطْين يف بعض املجاالت.

ء مـن سـوا –ويتحدد مستوى اعتمادها على جتارة املخـدِّرات 
خــالل فـــرض الضـــرائب علـــى املـــزارعني أو محايـــة الـــدروب 

ــاج واالّتجــار ــًا وف – والتجــارة أو الضــلوع املباشــر يف اإلنت ق
ر وهيكلهــا وأيــديولوجيتها وموقعهــا ووجــود مصــاد حلجمهــا

ف يـل سـومالية بديلة. ولـذلك فـإن بـروز املخـدِّرات يف التمو
  يتباين بقوة من مجاعة إىل أخرى.

ومن املـرجح أن حيتـاج املتمـردون الـذين يسـتهدفون السـيطرة 
علــى مســاحات كبــرية مــن األراضــي إىل مــوارد ماليــة كبــرية، 

ــؤمِّن االخنــراط يف أ ــل جتــارة وقــد ي نشــطة اجلرميــة املنظَّمــة، مث
املخدِّرات، جزءًا على األقل من تلك االحتياجـات التمويليـة. 
بيد أن هناك الكثري الذي سيعتمد على استراتيجيتها. ذلك أن 
اهلجوم املحدد الذي يركز على تعظيم الربوز اإلعالمي وزرع 
اخلـــوف والرهبـــة ال حيتـــاج بالضـــرورة إىل متويـــل كبـــري أو 

ام. ويف الواقـع، مـن املمكـن لتوجيـه مبـالغ ماليـة صـغرية مستد
عن طريق عمليات بذلك الطابع أن يقلص خطر االنكشـاف. 
وإضافًة إىل ذلك، سوف يكون هناك دائمـًا "أهـداف ناعمـة" 

من أجل مثـل ذلـك اهلجـوم، وهـو  [أي غري حممية أو ضعيفة]
 ما ميكن أن يستغله اإلرهابيون بسـهولة، سـواء بوجـود أمـوال

  املخدِّرات أو بدوهنا.
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 مسرد املصطلحات
ضم تونية جمموعة فرعية من املؤثِّرات األفي — األفيونيات

ك  ذليفا شىت املنتجات املشتقة من نبتة خشخاش األفيون، مب
  األفيون واملورفني واهلريوين.

شمل نية تجمموعة من املنشطات األمفيتامي — األمفيتامينات
  تامني.األمفيتامني وامليثامفي

وراق مستخَلص من أ — عجينة الكوكا (أو قاعدة الكوكا)
) اعدةالقوشجرية الكوكا. وينتج الكوكايني (اهليدروكلوريد 

  من تنقية عجينة الكوكا.
 قاعدة الكوكايني الناجتة من — كوكايني "الكراك"

له هيدروكلوريد الكوكايني عن طريق عملية حتويل جتع
  مناسبًا للتدخني.
  هيدروكلوريد الكوكايني. — ينيملح الكوكا

جمموعة مواد مؤلَّفة من منشطات  — املنشطات األمفيتامينية
اصطناعية ُأخضعت للمراقبة الدولية يف اتفاقية املؤثرات العقلية 

، وتنتمي إىل جمموعة املواد املسمَّاة ١٩٧١لسنة 
األمفيتامينات، اليت تشمل األمفيتامني وامليثامفيتامني 

امليثيلني  -٤،٣ن ومواد فئة "اإلكستاسي" (وامليثكاثينو
  ) ونظائره).MDMAديوكسي ميثامفيتامني (

يدات مصطلح عام يشري إىل القلو — املؤثرات األفيونية
ها املنتجة من خشخاش األفيون (األفيونيات)، ونظائر

 صيدالنيةو الا أاالصطناعية (املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّ
  .سماليت يتم توليفها داخل اجل أساسًا)، ومركَّباهتا

ل  شكيفمَّا إمواد للتعاطي،  — املؤثِّرات النفسانية اجلديدة
ب نقي أو يف شكل مستحضر، غري خاضعة للمراقبة مبوج

اقية سنة أو اتف ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة 
يف و، ولكن قد تشكِّل خطرًا على الصحة العامة. ١٩٧١

واد مىل إ عبارة "اجلديدة" بالضرورة هذا السياق، ال تشري
  اخُترعت حديثًا بل إىل مواد أصبحت متاحة حديثًا

  
.  
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 املجموعات اإلقليمية
قليمية اإل ياتيستخدم تقرير املخدِّرات العاملي عددًا من التسم

فة عرَّمودون اإلقليمية. وهذه التسميات ليست رمسية، وهي 
  على النحو التايل:

إثيوبيــا، إريتريــا، أوغنــدا، بورونــدي، جــزر شــرق أفريقيــا:   •
يل، ، سيشـزانيا املتحدة، جيبويت، روانـداالقمر، مجهورية تن

  الصومال، كينيا، مدغشقر، موريشيوس
مشال أفريقيا: تونس، اجلزائر، جنـوب السـودان، السـودان،   •

  ليبيا، مصر، املغرب
يـا، اجلنوب األفريقي: أنغوال، بوتسوانا، جنوب أفريقيـا، زامب  •

  ميبيازمبابوي، سوازيلند، ليسوتو، مالوي، موزامبيق، نا
غرب ووسط أفريقيا: بـنن، بوركينـا فاسـو، تشـاد، توغـو،   •

، راطيـةمجهورية أفريقيـا الوسـطى، مجهوريـة الكونغـو الدميق
ـــومي وبرينســـيب ي، الســـنغال، ســـرياليون، غـــابون، ســـان ت

ـــا ـــا االســـتوائية، غيني ـــا، غيني ـــا، غيني ـــا، غان  و،ســـابي-غامبي
 ربيـا،فريدي، الكامريون، كوت ديفـوار، الكونغـو، لي كابو

  مايل، موريتانيا، النيجر، نيجرييا
ــاريب  • ــداد الك ــودا، تريني ــادوس، برم ــودا، برب ــوا وبرب ي: أنتيغ

ة، ينيكيـوتوباغو، جامايكا، جزر البهامـا، اجلمهوريـة الدوم
دومينيكا، سانت فنسنت وجـزر غرينـادين، سـانت كيـتس 

  لوسيا، غرينادا، كوبا، هاييت ونيفيس، سانت
ـــز، بنمـــا، الســـلفادور، غواتيمـــاال،   • أمريكـــا الوســـطى: بلي

  كوستاريكا، نيكاراغوا، هندوراس
أمريكــا الشــمالية: كنــدا، املكســيك، الواليــات املتحــدة   •

  األمريكية
ــــني، إكــــوادور، أوروغــــواي،  • ــــة: األرجنت  أمريكــــا اجلنوبي

ــا (دولــة )، ميــاتتعــددة القوامل-بــاراغواي، الربازيــل، بوليفي
-زويال (مجهوريــــةـبــــريو، ســــورينام، شــــيلي، غيانــــا، فنــــ

  البوليفارية)، كولومبيا
وســــط آســــيا ومــــا وراء القوقــــاز: أذربيجــــان، أرمينيــــا،   •

أوزبكســــتان، تركمانســــتان، جورجيــــا، طاجيكســــتان، 
  قريغيزستان، كازاخستان

شرق وجنوب شرق آسيا: إندونيسـيا، بـروين دار السـالم،   •
ريــا ليشــيت، مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة كو-، تيمــورتايلنــد

ة، لشـــعبيالشـــعبية الدميقراطيـــة، مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة ا
ا، اليزيـسنغافورة، الصني، الفلبـني، فييـت نـام، كمبوديـا، م

  منغوليا، ميامنار، اليابان
-جنــــوب غــــرب آســــيا: أفغانســــتان، إيــــران (مجهوريــــة  •

  اإلسالمية)، باكستان
واألوســـط: األردن، إســـرائيل، اإلمـــارات الشـــرق األدىن   •

، دولة سوريةالعربية املتحدة، البحرين، اجلمهورية العربية ال
ملكــة فلسـطني، العـراق، ُعمـان، قطـر، الكويـت، لبنـان، امل

  العربية السعودية، اليمن
جنــوب آســيا: بــنغالديش، بوتــان، ســري النكــا، ملــديف،   •

  نيبال، اهلند
ـــا: االحتـــاد الروســـ  • ـــيالروس،شـــرق أوروب ـــا، ب  ي، أوكراني

  مجهورية مولدوفا
جنوب شرق أوروبـا: ألبانيـا، بلغاريـا، البوسـنة واهلرسـك،   •

فية تركيــا، اجلبــل األســود، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســال
  سابقًا، رومانيا، صربيا، كرواتيا

أنـدورا،  أوروبا الغربية والوسطى: إسبانيا، إستونيا، أملانيـا،  •
ـــدا، آيســـلندا، إيط ـــال، بلجيكـــا، بأيرلن ـــا، الربتغ ـــداالي ، ولن

يا، تشـــيكيا، الـــدامنرك، ســـان مـــارينو، ســـلوفاكيا، ســـلوفين
ــــا،  ــــربص، التفي ــــدا، ق الســــويد، سويســــرا، فرنســــا، فنلن

ة ملتحـدالكسمربغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، اململكـة 
ــاكو، ال ــدا الشــمالية، مون ــا العظمــى وأيرلن ــرويجلربيطاني ، ن

  ا، اليونانالنمسا، هنغاريا، هولند
أوقيانوســيا: أســتراليا، بــابوا غينيــا اجلديــدة، بــاالو، تونغــا،   •

ــانواتو،  ــالو، جــزر ســليمان، جــزر مارشــال، ســاموا، ف توف
املوحـدة)، نـاورو، -فيجي، كرييباس، ميكرونيزيا (واليات

  نيوزيلندا، األقاليم اجلزرية الصغرية.

   



 

 
 

    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
ر تقريـل، ُيقـدَّم ر أول تقرير من هذا القبيعامًا على إصدا ٢٠احتفاًال مبرور 

ــاملي  ــ، ٢٠١٧املخــدرات الع ــن مخســة كتيبِّ ــد مكــوَّن م ات يف شــكل جدي
ــى  ــراءة مــع احلفــاظ يف الوقــت نفســه عل مِّمت لتكــون يســرية الق ــرة وصــُ ف

  املعلومات الواردة فيها.

حقــة، عــة الالويلخِّــص الكتيِّــب األول مضــمون الكتيِّبــات املواضــيعية األرب
 ة فيهـا.رض التبعـات السياسـاتية املستخلصـة مـن االسـتنتاجات الـواردويع

قـب مـن عوا ويتناول الكتيِّب الثاين عرض املخدِّرات وتعاطيها وما لـذلك
لثالثـة انباتيـة على الصحة. ويركز الكتيِّب الثالث على زراعة املخدِّرات ال

ــأثري لــى(الكوكــايني واألفيونيــات والقنَّــب) وإنتاجهــا واســتهالكها، وع  ت
 موسـَّعًا ع حتلـيًالالسياسات اجلديدة املتعلقة بالقنَّب. ويقـدم الكتيِّـب الرابـ

 مـــن للســـوق العامليـــة للمخـــدِّرات االصـــطناعية، ويتضـــمن اجلـــزء األكـــرب
ي كـل لـذي جيـرالتحليل املتعلق بالتقييم العاملي للمخـدِّرات االصـطناعية ا

 لة بـنياشـًا حـول الصـثالث سنوات. وأخريًا، يتضمن الكتيِّب اخلامس نق
وعة  املشـــرمشـــكلة املخـــدِّرات واجلرميـــة املنظَّمـــة والتـــدفقات املاليـــة غـــري

  والفساد واإلرهاب.

ــاملي ويهــدف  ــر املخــدرات الع ــذا الشــكل ا٢٠١٧تقري ــزَّز هب ــد، ، املع جلدي
ــة واإلســه ــاد، إىل حتســني فهــم مشــكلة املخــدِّرات العاملي ــز ام يف تعكاملعت زي

  واألمن. التصدي آلثار هذه املشكلة على الصحة التعاون الدويل من أجل

ر املرفـــــــق اإلحصـــــــائي علـــــــى املوقـــــــع الشـــــــبكي للمكتـــــــب:  وُينشـــــــَ
www.unodc.org/wdr/2017.  

 


