
 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  
 يدعو إلى العمل من أجل إنقاذ األرواح 

 الرعاية في األزمات والنزاعات:

في   - المدرجة  للمراقبة  الخاضعة  األدوية  على  الحصول  إمكانية  للعقاقير ضمان  النموذجية  العالمية  الصحة  منظمة  قائمة 
 كجزء من جهود االستجابة اإلنسانية.  األساسية

تعاطي المخدرات وفيروس نقص ضمان استمرارية الرعاية والعالج والخدمات القائمين على األدلة لالضطرابات الناجمة عن  -
 والتهاب الكبد واألمراض المعدية ذات الصلة. يدز اإلالمناعة البشرية/

األطفال والشباب، من خالل توفير  بين  االنجراف إلى سلوكيات التأقلم السلبية مثل تعاطي مواد اإلدمان، خصوصا    اتقاء -
 المهارات األسرية والدعم النفسي واالجتماعي.

 ف أحد عن الركب:كفالة عدم تخل  

تحسين جمع البيانات وتحليلها، وتصنيفها حسب نوع الجنس والعمر، من أجل تعزيز اإلنذار المبكر وتدابير التصدي القائمة   -
 على األدلة.

مصممة خصيصا لتالئم النساء والشباب والفئات المعرضة للخطر، وسد الفجوات العالجية حتى يتمكن الجميع    دخالتت تنفيذ   -
المعايير الدولية لعالج االضطرابات الناجمة عن من الوصول إلى ما يلزمهم من خدمات دون وصم أو تمييز، استنادا إلى  

 .المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية الصادرة عنتعاطي المخدرات 
من أجل اتباع نهج   -ليم واإلعالم والترفيه  الصحة والعدالة والشؤون االجتماعية والتع  -تعبئة جميع القطاعات والصناعات   -

القائمة على األدلة، استنادا إلى   الوقاية  بأسره لتعزيز جهود  للوقاية من تعاطي المخدرات  شامل للمجتمع  الدولية  المعايير 
 .المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية الصادرة عن

 

 التعاون الحتواء األسواق اإلجرامية:
  كيانات تعطيل  من أجل  القانون والعدالة الجنائية عبر الحدود وتبادل المعلومات االستخبارية    تعزيز التعاون في مجالي إنفاذ -

 االتجار عبر الوطنية.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2021.02
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2021.02
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2021.02
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2021.02
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-WHO_International_Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_April_2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-WHO_International_Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_April_2020.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
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استهداف االتجار المتزايد بالمخدرات عبر الممرات المائية من خالل تعزيز قدرات مراقبة الحاويات واعتراضها في الموانئ،   -
 لتجاري بالمخاطر ذات الصلة.وتوعية سلطات الموانئ وشركات الشحن ا

زيادة المساعدة التقنية المقدمة إلى البلدان النامية لتيسير مشاركتها في جهود التعاون الدولي والعمليات المشتركة، ألغراض   -
 منها التصدي لالتجار بالمخدرات عبر الشبكة الخفية. 
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حيث بلغت مستويات قياسية جديدة في التصنيع   ،سوق الكوكايين آخذة في االزدهار
 ومستويات عالية في التعاطي

 التبعات السياساتية  النتائج واالستنتاجات 
 . 2020بلغ مستوى صنع الكوكايين رقما قياسيا في عام   •
الزيادة في عام   • بالكوكايين على األرجح في  استمر االتجار 

مضبوطات    2020 زادت  حيث  الجائحة،  من  الرغم  على 
الكوكايين العالمية )غير المعدلة بحسب النقاء( إلى مستوى  

 طنا.   1  424قياسي جديد بلغ  
بشكل    أصبح االتجار عن طريق البحر، في حاويات الشحن  •

في المائة تقريبا من    90يمثل    ، آخذا في االزدياد، حيث رئيسي 
 .  2021الكوكايين المضبوط على الصعيد العالمي في عام  

التوسع   • إلى أن االتجار آخذ في  بيانات المضبوطات  تشير 
ليشمل مناطق أخرى خارج السوقين الرئيسيتين ألمريكا الشمالية  

 وأوروبا، مع زيادة مستويات االتجار إلى أفريقيا وآسيا.  
م  • مؤشرات  تعاطي  تشير  في  عامة  زيادة  وجود  إلى  تعددة 

أن    إلى مؤشرات مبكرة    تشير الكوكايين خالل العقد الماضي، و 
بعد أن شهد    2021التعاطي آخذ في الزيادة من جديد في عام  

 انخفاضا خالل الجائحة. 
 

وضع استراتيجيات شاملة مصممة خصيصا لخفض عرض   •
العيش البديلة في  المخدرات، تشمل التنمية االقتصادية وسبل  

الكوكا بصورة غير مشروعة.   فيها شجيرة  تزرع  التي  البلدان 
وتوجيه تدابير التصدي بفعالية أكبر عن طريق تحسين قاعدة  

ما يتخذ من  األدلة المتعلقة باآلثار القصيرة والطويلة األجل ل 
 تدابير مثل اإلبادة القسرية والطوعية للمحاصيل. 

الستهداف االتجار عن طريق البحر  توجيه موارد إنفاذ القانون   •
في المائة تقريبا من الكوكايين عبر    90)يتجر بنسبة    والحاويات 

 الطرق البحرية(. 
على   • القانون  إنفاذ  أجهزة  قدرة  لتعزيز  التقنية  المساعدة  زيادة 

كشف الكوكايين واعتراضه في أفريقيا وآسيا، في المواقع التي  
جد  بالكوكايين  االتجار  فيها  يكون  فيه  قد  تكون  أو  نسبيا  يدا 

 قدرات االعتراض منخفضة. 
تعزيز وتيسير التحقيقات االقتفائية في مرحلة ما بعد الضبط   •

الجماعات   وتفكيك  استبانة  على  الدولي  التعاون  تحسين  مع 
االتجار   في  الضالعة  الوطنية  عبر  المنظمة  اإلجرامية 

 بالمخدرات وما يتصل بذلك من تدفقات مالية. 
عن طريق زيادة االستثمار في جهود الوقاية  التصدي للطلب   •

األدلة  على  في    القائمة  خصوصا  الوعي،  تحسين  أجل  من 
التي يشكلها الكوكايين.   صفوف الشباب، باألضرار الصحية 

الصحية وفي البحوث المتعلقة بعالج    التدخالت واالستثمار في  
 االرتهان للكوكايين.  
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على الرغم من أن غالبية األشخاص الذين يتعاطون المخدرات من الرجال، فإن النساء  
يتعاطين بعض أنواع المخدرات بنفس القدر تقريبا مثل الرجال؛ وما زالت المرأة ممثلة  

 المخدرات تمثيال ناقصا في العالج من تعاطي 
 

 التبعات السياساتية  النتائج واالستنتاجات 
الذين  • األشخاص  من  العظمى  الغالبية  زالت  ما 

يتعاطون المخدرات من الرجال، إال أن النساء يشكلن 
في المائة من األشخاص الذين يتعاطون    40أكثر من  

المنشطات األمفيتامينية والذين يقبلون على االستعمال 
غير الطبي للمنشطات الصيدالنية والمؤثرات األفيونية 

 الصيدالنية والمهدئات والمسكنات.
إلى  • النساء  لدى  المخدرات  تعاطي  يتطور  ما  غالبًا 

تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من  ضروب 
 رات بمعدل أسرع من الرجال.المخد

ما زالت الفجوة في العالج بين الجنسين تمثل مشكلة  •
عالمية وتشتد حدتها بشكل خاص بالنسبة للنساء الالتي 
يتعاطين المنشطات األمفيتامينية. فمن بين كل اثنين 
من متعاطي المنشطات األمفيتامينية في العام الماضي 

أنه   إال  تقريبا،  واحدة  امرأة  امرأة ال توجد  سوى  توجد   
من بين كل خمسة أشخاص يتلقون العالج من واحدة  

 اضطرابات ناجمة عن المنشطات األمفيتامينية. 
أنحاء  القنب • تعاطيا في جميع  المخدر األكثر  ، وهو 

العالم، يتعاطاه الرجال أيضا أكثر من النساء، إال أن  
الفجوة بين الجنسين آخذة في التناقص بشكل ملحوظ  

مستوى التعاطي ، التي يرتفع فيها  الشمالية  في أمريكا
 بشكل خاص. 

االستثمار في البحوث لتحسين فهم دور الجنس والنوع الجنساني في   •
مسارات تعاطي المخدرات واالضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات  
الوقاية   استراتيجيات  إرشاد  المختلفة، ولتحسين  بالمخدرات  يتعلق  فيما 

 التي تتصدى بفعالية لمواطن الضعف وعوامل الخطر.  
توسيع نطاق الخدمات التي تراعي الفوارق بين الجنسين في العالج   •

من تعاطي المخدرات وخدمات الوقاية والعالج والرعاية فيما يتعلق  
وفقا   البشرية،  المناعة  نقص  لعالج بفيروس  الدولية  للمعايير 

المخدرات   تعاطي  الناجمة عن  المكتب   الصادرة عناالضطرابات 
العالمية الصحة  ومنظمة  والجريمة  بالمخدرات  وضمان المعني   ،

شعور النساء الساعيات إلى الحصول على الخدمات بأنهن موضع  
تتيح للنساء الشعور باألمان وعدم الوصم،    تدخالتترحيب. وتوفير  

سائر و  في  ودعمهن  األطفال  رعاية  عن  مسؤولياتهن  ممارسة 
وإمكانية   القانونية،  أو  االقتصادية  أو  االجتماعية  االحتياجات 
الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، وإمكانية تلقي  

واضطر  النفسية  الصدمات  لمعالجة  العقلية  الدعم  الصحة  ابات 
 .على سبيل األولوية الرعاية للحوامل توفيرالُمصاحبة، مع 

 

https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-WHO_International_Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_April_2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-WHO_International_Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_April_2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-WHO_International_Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_April_2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-WHO_International_Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_April_2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-WHO_International_Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_April_2020.pdf
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ما زال الشباب يتعاطون المخدرات أكثر من البالغين، ومستويات تعاطيهم أعلى مما كانت  
 عليه في أجيال سابقة 

 التبعات السياساتية  النتائج واالستنتاجات 
اضطرابات  • من  يعالجون  الذين  األشخاص  غالبية 

وأمريكا   أفريقيا  في  المخدرات  تعاطي  عن  ناجمة 
 عاما.  35الالتينية تقل أعمارهم عن 

يبلغ معدل انتشار تعاطي القنب السنوي العالمي في  •
  16و  15صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  

نسبة   بنسبة    5,8عاما  مقارنة  المائة،  في   4,1في 
المائة في صفوف السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

 عاما.  64و 15
لتعاطي بل  يُ  • أعلى  مستوى  عن  عادة  الشباب  غ 

البالغي  من  أصبحت  المخدرات  كثيرة  بلدان  وفي  ن، 
في   أعلى  الشباب  بين  المخدرات  تعاطي  مستويات 

 .الوقت الراهن مما كانت عليه في أجيال سابقة

 

للوقاية من المخدرات   • األطفال في    تصل إلىوضع نظم وطنية 
أبكر وقت ممكن من مراحل نموهم، والتركيز على بناء القدرة على 

وفقا   المخدرات  الصمود  تعاطي  من  للوقاية  الدولية  للمعايير 
عن بالمخدرات  الصادرة  المعني  المتحدة  األمم  والجريمة   مكتب 

العالمية الصحة  النمو  ومنظمة  على  اليوم  أطفال  لمساعدة   ،
 ليصبحوا المراهقين األصحاء في الغد.

التواصل مع المراهقين وإشراكهم، وتعميم رسائل الوقاية على وسائل   •
لمواجهة   اإللكترونية  المنصات  من  وغيرها  االجتماعي  التواصل 

القنوات    استغالل  ا هذه  ال في  لتعاطي  وتيسير  لترويج  مخدرات 
تقليل   أجل  من  مشروعة،  غير  بصورة  المخدرات  من  المعروض 

 حد.   األضرار المتصلة بالمخدرات وتثبيط االستهالك إلى أدنى 
الذين  • للشباب  باألدلة  المدعومة  والعالج  الوقاية  خيارات  تعزيز 

يتعاطون المخدرات والشباب الذين يعانون من اضطرابات ناجمة  
 :بما في ذلكعن تعاطي المخدرات، 

   من يعانون  الذين  لألشخاص  العقلية  الصحة  خدمات  تقديم 
اضطرابات الصحة العقلية التي ُشخصت في سن مبكرة، إلى  
بهذه   يتعلق  فيما  الوضع  مع  التعامل  في  أسرهم  دعم  جانب 
 االضطرابات، بسبل من بينها التدريب على المهارات الوالدية؛  

   الفحص خدمات  إلى    الموجزة  والتدخالت تعميم  واإلحالة 
 الخدمات الصحية في المجتمع المحلي وفي النظم التعليمية؛

https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
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  العالج األسري توفير.  
بالنسبة لألطفال والشباب الذين تعرضوا للمخدرات في سن مبكرة   •

أطفال  الشديد مثل  الحرمان  يعيشون في ظروف من  جدا و/أو 
المهارات المهنية  تعليمية والتدريب على  الفرص  الالشوارع، توفير  

 وغير ذلك من أشكال الدعم االجتماعي واالقتصادي.
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 المخدرات المختلفة تفرض متطلبات مختلفة على نظم الرعاية الصحية 
 التبعات السياساتية  النتائج واالستنتاجات 

ما زالت المؤثرات األفيونية أكثر المخدرات فتكا. وفي أمريكا  •
الناجمة  الوفيات  الفنتانيالت في تزايد أعداد  تتسبب  الشمالية، 
عن جرعات مفرطة إلى مستويات قياسية جديدة: فقد ُسجلت 

في   91 799 المتحدة  الواليات  في  بجرعة مفرطة  وفاة  حالة 
لعام  2020عام   المؤقت  التقدير  ويبلغ  مستوى   2021، 
في    95حالة وفاة. وأبلغت كندا عن زيادة نسبتها    107 622

المائة في الوفيات الناجمة عن جرعات مفرطة من المؤثرات  
فيروس كورونا  األولى من جائحة مرض  السنة  األفيونية في 

 (. 19-)كوفيد
على الرغم من أن القنب نادرا ما يرتبط بوفيات مباشرة متصلة  •

يس فإنه  المتصل  بالمخدرات،  الضرر  من  كبيرة  بحصة  تأثر 
بالمخدرات على الصعيد العالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى  

في المائة من البلدان   40ارتفاع معدالت انتشاره. وأفاد نحو  
بأكبر عدد من االضطرابات   بأن القنب هو المخدر المتصل 

في المائة بأنه المخدر   33الناجمة عن تعاطي المخدرات، وأفاد  
 يسي للذين يعالجون من تعاطي المخدرات.الرئ 

تشكل الزيادات في تعاطي القنب أعباء جديدة على نظم الرعاية   •
الالتينية   أمريكا  في  البلدان  وبعض  أفريقيا،  وفي  الصحية. 

ناجمة ،  الكاريبي و  يشكل ملتمسو المساعدة بسبب اضطرابات 
النسبة األكبر من األشخاص الذين يعالجون عن تعاطي القنب  

 من المخدرات.  

توفير المزيد من الموارد لزيادة فرص الحصول على الخدمات   •
وفقا   األدلة،  على  القائمة  لعالج  الطوعية  الدولية  للمعايير 

المخدرات   تعاطي  عن  الناجمة  عن االضطرابات   الصادرة 
 . ة ومنظمة الصحة العالميةالمكتب المعني بالمخدرات والجريم

إدماج خدمات التوعية والخدمات النفسية واالجتماعية والدوائية   •
والرعاية الصحية والدعم االجتماعي لتحسين سبل حماية صحة  
من   يعانون  والذين  المخدرات  يتعاطون  الذين  األشخاص 
اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات وتعزيز تعافيهم، وفي  

إنشاء   نفسه  تعزيز الوقت  أجل  من  الجودة  لضمان  آليات 
الفعالية، وضمان أن تكون الخدمات إنسانية، وتجنب العقاب  

 أو الوصم. 
المؤثرات   • من  مفرطة  جرعات  عن  الناجمة  الوفيات  اتقاء 

األفيونية، ودعم   المؤثرات  بمساعدة  العالج  األفيونية، وتعزيز 
كسون  التعافي واتقاء الجرعات المفرطة، فضال عن توفير النالو 

على مستوى المجتمع المحلي، مما يتيح التعامل اآلمن والفوري  
 مع الجرعات المفرطة من المؤثرات األفيونية. 

الناجمة   • االضطرابات  بعالج  المتعلقة  البحوث  في  االستثمار 
نشر  تعزيز  نفسه  الوقت  وفي  المنشطات،  استخدام  عن 

ل إدارة  العالجات النفسية واالجتماعية التي ثبتت فعاليتها، مث 
 الطوارئ والعالج السلوكي المعرفي والعالج األسري. 

https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-WHO_International_Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_April_2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-WHO_International_Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_April_2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-WHO_International_Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_April_2020.pdf
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مع تزايد مفعول منتجات القنب، إلى جانب التعاطي المنتظم   •
والمتكرر للقنب، ارتفعت أيضا االضطرابات واألمراض النفسية  

أوروبا.   غرب  في  القنب  لتعاطي  تعاطي المصاحبة  واستأثر 
مرافق  في المائة من األشخاص الذين دخلوا    31القنب بنسبة  

خدمات متخصصة للعالج من المخدرات في االتحاد األوروبي 
 . 2019في عام 

واضحة  توجد • إقليمية  ذلك، اختالفات  مع  المخدر   ،  نوع  في 
الرئيسي الذي يفيد بتعاطيه األشخاص الذين يلتمسون العالج  

شرق وجنوب شرق أوروبا وفي غالبية آسيا،  من المخدرات: ففي  
تعد االضطرابات الناجمة عن تعاطي المؤثرات األفيونية هي 
السبب الرئيسي اللتماس األشخاص العالج من المخدرات؛ وفي  
غالبية أمريكا الالتينية، كان السبب هو االضطرابات الناجمة  

يا عن تعاطي الكوكايين؛ أما في شرق وجنوب شرق آسيا وأسترال
ونيوزيلندا، كان السبب هو المنشطات األمفيتامينية، ال سيما  

 الميثامفيتامين.  

بالنظر إلى تزايد األشخاص الذين يشرعون في تعاطي القنب   •
ويتعاطونه بانتظام، وارتفاع تكاليف تعاطي القنب التي تتكبدها  
نظم الصحة العامة بدرجة أعلى مما هو مفترض عموما، ينبغي  

ر التكاليف االجتماعية أن توضع منهجية واضحة وشاملة لتقدي 
 لتعاطي القنب وأثره على الصحة العامة بمزيد من الدقة. 

الخدمات  • توفير  في  الركب  خلف  شخص  أي  ُيترك  ال  حتى 
خدمات   توافر  ضمان  ينبغي  بالمخدرات،  المتصلة  الصحية 
العالج من المخدرات وكذلك خدمات الوقاية والعالج والرعاية  
الذين  لألشخاص  البشرية،  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلقة 

 يتعاطون المخدرات في السجون. 
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 رؤى متعمقة
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الصحة  فيواسع النطاق   ترتب عليها أثرتشير مؤشرات مبكرة إلى أن إباحة القنب 
 والسالمة العامتين، وديناميات السوق، والمصالح التجارية، وتدابير العدالة الجنائية 

 التبعات السياساتية  النتائج واالستنتاجات 
التصاعدية في التعاطي  تسببت إباحة القنب على ما يبدو في تعجيل االتجاهات   •

اليومي المبلغ عنه للمخدر، مع وجود زيادة واضحة في التعاطي المتكرر المبلغ  
 عنه للمنتجات العالية المفعول في صفوف الشباب.

 في المقابل، لم يتغير كثيرا معدل انتشار تعاطي القنب في صفوف المراهقين.   •
نفسي  • اضطرابات  من  يعانون  الذين  األشخاص  نسبة  االنتحار زادت  وحاالت  ة 

المرتبطة بالتعاطي المنتظم للقنب، وكذلك عدد حاالت دخول المستشفيات بسبب  
 االضطرابات الناجمة عن تعاطي القنب.

أصبحت منتجات القنب متنوعة، واستمر متوسط مستويات التتراهيدروكانابينول في   •
في بعض    في المائة   60شتى منتجات القنب في االرتفاع إلى مستويات تصل إلى  

 األسواق.  
أصبح التزايد في تأثير الشركات الكبيرة واستثماراتها، بما فيها الشركات الكبيرة في   •

قطاعي الكحول والتبغ، واضحا في صناعة القنب القانونية. واستمرت اإليرادات  
الضريبية المتأتية من السوق القانونية في االرتفاع. وأصبحت سوق القنب غير 

واليات القضائية، لكنها ما زالت موجودة القانونية آخذة في التقلص في بعض ال 
 إلى جانب األسواق القانونية.  

األشخاص عن جرائم   • اعتقاالت  في عدد  كبير  انخفاض  إلى  القنب  إباحة  أدت 
متصلة بالقنب ومعدالت اعتقالهم. إال أنه بالنظر إلى أن حيازة القنب ما زالت 

ت  لم  القنب  إباحة  فإن  ر،  للُقصَّ بالنسبة  انخفاض كبير في  جريمة جنائية  إلى  ؤد 
 معدالت اعتقال الشباب.

إباحة القنب، وال سيما  • مواصلة رصد أثر 
القانون   وسيادة  العامة  الصحة  على 
القانونية   غير  والسوق  العامة  والسالمة 
الموازية، من أجل فهم التكاليف االجتماعية  

 واالقتصادية المرتبطة بها فهما أفضل. 
المتعلقة • البحوث  في  بآثار    االستثمار 

تعاطي القنب، خصوصا العواقب الصحية  
تحتوي على  التي  القنب  منتجات  لتعاطي 
بما   التتراهيدروكانابينول،  من  عالية  نسبة 
في ذلك على الشباب والنساء وعلى النساء 

 أثناء الحمل. 
المتعلقة  • الخاطئة  التصورات  معالجة 

تعميم   خالل  من  القنب  تعاطي  بمخاطر 
على قائمة  وقائية  تستهدف   رسائل  األدلة 

 الشباب على وجه الخصوص. 
العامتين  • والسالمة  للصحة  األولوية    إيالء 

مع تزايد ضغوط المصالح التجارية لتوسيع  
سوق القنب القانونية. واستخالص الدروس 
والكحول   التبغ  صناعات  من  المستفادة 
صناعة  ومن  المصنعة،  واألغذية 
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والحاالت   الصيدالنية  المستحضرات 
الت  لتحقيق الموثقة  السعي  أن  فيها  ثبت  ي 

الفئات  استهدف  التجارية  المصالح 
الضعيفة أو المحرومة وتنافس مع شواغل 

 الصحة العامة. 
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 أثر المخدرات على البيئة يمكن أن يكون كبيرا على المستوى المحلي 
 التبعات السياساتية  النتائج واالستنتاجات 

ليس كبيرا   • البيئة  المشروعة على  المخدرات غير  أثر 
تكون   أن  يمكن  اآلثار  ولكن  العالمي،  الصعيد  على 
 كبيرة من حيث األثر المحلي أو المجتمعي أو الفردي.  

إمدادات   • سالسل  أن  إلى  المتاحة  الدراسات  تشير 
المخدرات لها تأثير كبير على البصمة الكربونية لكل  
كمية منتجة. فكيلوغرام واحد من الكوكايين، مثال، له 

من    30 واحد  لكيلوغرام  الكربونية  البصمة  ضعف 
 حبوب الكاكاو.

تبلغ البصمة الكربونية للقنب المزروع في أماكن مغلقة،   •
، في زراعتهالطاقة المستخدمة    كم ة أساسا عن  الناتج

ضعف عن   100ضعفا إلى  16متوسطا يزيد بمقدار 
 بصمة القنب المزروع في الهواء الطلق. 

غير  • المخدرات  محاصيل  زراعة  تجري  ما  كثيرا 
المشروعة في نظم إيكولوجية هشة مشمولة بالحماية،  
ويمكن   الحرجية،  والمحميات  الوطنية  المتنزهات  مثل 

ن تكون بمثابة محرك أو حافز إلزالة الغابات. ويمكن أ
غير   الكوكا  بزراعة  المرتبطة  الغابات  إزالة  تكون  أن 

 المشروعة كبيرة. 
تكون   • أن  يمكن  المحلية،  المجتمعات  لبعض  بالنسبة 

كمية نفايات المخدرات المتولدة أثناء صنع المخدرات  
أثناء  المتولدة  النفايات  وتتراوح  كبيرة.  االصطناعية 
عملية تخليق المخدرات االصطناعية مثل األمفيتامين 

تصدي تعميم هدف "عدم إلحاق ضرر بالبيئة" في التدابير السياساتية لل  •
للمخدرات على الصعد العالمية والوطنية والمحلية، وذلك للتقليل إلى أدنى  
حد من أثرها البيئي والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في حماية 

 البيئة والتنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ.  
 وضع معايير دولية جديدة ومكرسة لدعم الدول األعضاء والمجتمع الدولي •

في إدماج حماية البيئة بصورة منهجية في تصميم برامج التنمية البديلة  
 ورصدها.  

يمكن أن تستند هذه المعايير إلى الخبرات الحديثة واألدوات القائمة، مثل   •
ومصائد  األراضي  لحيازة  المسؤولة  لإلدارة  الطوعية  التوجيهية  المبادئ 

الصادرة   2012لعام األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني 
عن منظمة األغذية والزراعة، ومبادئ األمم المتحدة اإلرشادية المتعلقة 

لعام   البديلة  البيئية 2013بالتنمية  لإلدارة  التوجيهية  والمبادئ   ،
 الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة.   2015واالجتماعية لعام 

ئي للزراعة غير ينبغي أن تسعى أي معايير توجيهية إلى طرح األثر البي  •
المشروعة للمخدرات النباتية في المناقشات األوسع نطاقا بشأن اإلنتاج 
البيئية  الشواغل  بين  البديلة  التنمية  برامج  توازن  أن  وينبغي  الزراعي. 

خيارات الزراعة    نظر فيأن ت وذلك ب واألهداف التجارية المتصلة باإلنتاج،  
  الزراعية   األراضي  منفصلة منالمساحات  الالمكثفة والزراعة العضوية؛ و 

الزراعية التي تتخللها مساحات برية   ألراضيوا  (land sparing)  يةوالبر 
(land sharing)  .؛ والزراعات الصغيرة والكبيرة 
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ومادة   ديوكسي -4،3والميثامفيتامين  ميثيلين 
 ( بينMDMAميثامفيتامين  و  (  أضعاف    30خمسة 

استخدام  ويتسبب  النهائي.  المنتج  حجم  ضعف 
زيادة   في  البدائية  األولية  والسالئف  األولية  السالئف 

 حجم النفايات. 
المتولدة من   • النفايات  وتصريف  إلقاء  يؤثر  أن  يمكن 

صنع المخدرات على التربة والماء والهواء، مع ما لذلك  
والحيوانات   من آثار غير مباشرة على الكائنات الحية

 والسلسلة الغذائية. 
يعد تنظيف النفايات المتصلة بالمخدرات االصطناعية   •

تصنيعها  مختبرات  أو  تخزينها  مواقع  أو  المضبوطة 
 مكلفا ويمكن أن ينشئ مخاطر على السالمة العامة.  

لحماية   • البديلة عناصر  التنمية  شملت بعض مشاريع 
البيئة، مثل إعادة التحريج والحراجة الزراعية، في حين 
استحدثت مشاريع أخرى صكوكا مثل أرصدة الكربون  

مقابل والمخططات   مدفوعات  على  تنطوي  التي 
 الخدمات البيئية.

برامج  • في  اعتمادها  يمكن  التي  المحددة  التكميلية  االستراتيجيات  تشمل 
خدمات البيئية، التنمية البديلة مخططات أرصدة الكربون، والدفع مقابل ال

واإليكولوجيا الزراعية، وهي نهج يمكن أن تعزز العناصر البيئية للبرامج، 
 مع تحقيق فوائد أخرى مثل توليد الدخل والوصول إلى أسواق جديدة. 

اعتماد أطر قانونية تشمل التخلص على نحو مسؤول بيئيا من المعدات  •
صنع المخدرات في  والسالئف والمواد الكيميائية األخرى المستخدمة في  

الخفاء، وتعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على مناولة هذه المواد والتخلص 
 منها بأمان، وعلى تدمير المخدرات المضبوطة. 

بين االتجار  • إجراء بحوث محددة الهدف لفهم حجم وديناميات الروابط 
تربية   منها  بأمور  يتعلق  فيما  أفضل،  فهما  الغابات  وإزالة  بالمخدرات 

ماشية غير المشروعة وغيرها من االستثمارات المتصلة بغسل األموال. ال
وتستلزم اآلثار األطول أجال للمخدرات على التنوع البيولوجي إجراء دراسة  
أوثق، بما في ذلك تحديد آثار تعرض األحياء البرية الطويل األجل أو 

ا نظم  الدوائية على  نفاياتها  أو  مستقلباتها  أو  للمخدرات  ألحياء المزمن 
اآلثار على امتداد السلسلة الغذائية، مثل اآلثار   وكذلك البرية اإليكولوجية،  

 الناجمة على األشخاص الذين يستهلكون األسماك المعرضة للمخدرات.
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اقتصادات المخدرات غير المشروعة يمكن أن تزدهر في حاالت النزاع وضعف سيادة  
 النزاع أو تؤججهالقانون، ويمكن بدورها أن تطيل أمد 

 التبعات السياساتية  النتائج واالستنتاجات 
في  • تزدهر  أن  يمكن  المشروعة  غير  المخدرات  اقتصادات 

حاالت النزاع وضعف سيادة القانون، ويمكن بدورها أن تطيل  
 أمد النزاع أو تؤججه. 

مثل   • النباتية  المخدرات  الماضي  في  األطراف  استخدمت 
سبيل  على  النزاعات،  لتمويل  األفيونية  والمؤثرات  الكوكايين 

 المثال في كولومبيا وأفغانستان.  
استخدمت أطراف النزاع أيضا االتجار غير المشروع بالمخدرات   •

على   المخدرات،  تجارة  على  "ضرائب"  بفرض  الدخل،  لتوليد 
 في منطقة الساحل. سبيل المثال، 

تشير المعلومات المستمدة من الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا  •
بمثابة مغناطيس لصنع  تكون  أن  يمكن  النزاع  أن حاالت  إلى 
المخدرات االصطناعية، التي أصبح من الممكن صنعها في أي 
مكان؛ وقد يكون هذا التأثير أكبر حين تقع منطقة النزاع بالقرب 

استهالكية  أسواق  األمفيتامين و كبيرة.    من  عدد مختبرات  ارتفع 
 2019مختبرا في عام    17التي جرى تفكيكها في أوكرانيا من  

، وهو أكبر عدد من المختبرات 2020مختبرا في عام    79إلى  
عام   في  بلد  أي  في  عنها  المبلغ  وهذه 2020المضبوطة   .

المختبرات كانت صغيرة على األرجح، إال أن العدد الكبير الذي 
مخدرات ُضب   إنتاج  على  القدرة  إلى  يشير  الحرب  قبل  ط 

 اصطناعية في البلد، التي يمكن أن تتوسع مع استمرار النزاع.

إدماج نهوج السياسات المتعلقة بالمخدرات في تدابير التصدي  •
لألزمات وضعف سيادة  للنزاعات وبناء السالم، وعند التصدي  

من   وغيرها  المنظمة  الجريمة  جماعات  لمنع  وذلك  القانون، 
غير   االتجار  ومنع  النزاع،  حاالت  استغالل  من  الجماعات 

 المشروع بالمخدرات من اإلسهام في العنف وعدم االستقرار.
عبر   • الجرائم  في  وعمقا  تعقيدا  أكثر  تحقيقات  إجراء  تشجيع 

التدف عن  الكشف  بهدف  الصلة  الوطنية  ذات  المالية  قات 
استخدام   احتمال  من  حد  أدنى  إلى  التقليل  بغرض  وتفكيكها، 
العائدات المتأتية من صنع المخدرات غير المشروعة واالتجار  

 بها في تأجيج النزاعات. 
رصد حاالت النزاع بحثا عن التهديدات الناشئة للمخدرات: تشير   •

عب  بالهيروين  االتجار  أن  إلى  المضبوطات  أوكرانيا  بيانات  ر 
نشوب   قبل  ازدياد  في  كانا  البلد  في  األمفيتامين  صنع  وكذلك 

. وربما أدى النزاع المستمر إلى  2022الحرب في شباط/فبراير  
 تعطيل هذه التدفقات و/أو تغيير مكانها. 

القوانين   • إنفاذ  القدرات في مجال  المعلومات وبناء  تبادل  تعزيز 
ت النزاع، في البلدان لمنع ومواجهة التحديات الناشئة عن حاال

بديلة  بمثابة طرق  تكون  قد  التي  المناطق  في  المجاورة وأيضا 
 لالتجار بالمخدرات. 

 



15 

قد تؤدي النزاعات أيضا إلى تعطيل طرق االتجار بالمخدرات   •
وتحويلها، حسبما ُشهد خالل الحروب اليوغوسالفية مع طرق  

واحدة من    تهريب الهيروين عبر منطقة البلقان )التي ال تزال
طرق االتجار الرئيسية للمؤثرات األفيونية من أفغانستان(، وفي 
أوكرانيا مؤخرا حيث تشير اإلفادات إلى أن االتجار بالمخدرات  

 .2022ربما انخفض منذ أوائل عام 
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 هارصد ينبغيديناميات 



17 

 ظهور بعض األدلة على النتائج الطويلة األجل لإلبادة القسرية والطوعية للمحاصيل  
وفق  تحليل    وأجري ما زالت البيانات الالزمة لتقييم فعالية واستدامة الطرائق المختلفة إلبادة محاصيل المخدرات غير المشروعة شحيحة.  

لتقدير آثار اإلبادة القسرية والطوعية للمحاصيل  للفرق في التغيرات التي شهدتها المناطق التي استهدفت والتي لم تستهدف  منهجية مقارنة  
 :إلى ما يلي وخلص على مناطق زراعة الكوكا في كولومبيا،

إلى انخفاض أولي في زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة بسبب اإلزالة المباشرة لشجيرات الكوكا.    اإلبادة القسريةأدت   •
إبادة قسرية. وعلى مدى   التي  مماثلةالمناطق  الفي    نظيرهإال أن الزراعة ازدادت بعد ذلك بمعدل أعلى من   فيها  ُتجر  لم 

وهي الفجوة في زراعة محاصيل المخدرات غير    -سب اإلبادة"  السنوات العشر المقبلة، من المتوقع أن تختفي تماما "مكا
مما يوحي بأن اإلبادة القسرية لمرة واحدة ال تسفر    -المشروعة بين المناطق التي ُأجريت فيها إبادة والمناطق التي لم تمس  

 عن فوائد طويلة األجل. 
ة البديلة، إلى زيادة أولية في الزراعة بسبب اآلثار "التحفيزية التنمي   تدخالت، التي ُتجرى بالتنسيق مع  اإلبادة الطوعيةأدت   •

في   المشاركة  أجل  من  مشروعة  غير  بصورة  المخدرات  محاصيل  زراعة  في  يشرعون  قد  المزارعين  بعض  )ألن  الضارة" 
ي تشهد المشروع(. ولكن مع مرور الوقت، انخفضت زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة بمعدل أعلى في المناطق الت 

إبادة طوعية وتنمية بديلة مقارنة بالمناطق التي ال يوجد بها ذلك. ومن المتوقع أن تستمر "مكاسب اإلبادة" في التزايد خالل 
 العقد المقبل.

 

ستترتب على التغيرات في إنتاج األفيون في أفغانستان آثار في أسواق المؤثرات األفيونية  
 في جميع مناطق العالم تقريبا  

تتوقف التطورات المقبلة في سوق المؤثرات األفيونية العالمية إلى حد كبير على الوضع في أفغانستان، التي استأثرت بنسبة  •
 . 2021في المائة من إنتاج األفيون غير المشروع في عام  86

ارتفع اإلنتاج   2021عام اتبع اإلنتاج العالمي من األفيون اتجاها تصاعديا طويل األجل على مدى العقدين الماضيين، وفي  •
 2021في المائة عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع غلة األفيون في أفغانستان. وُجم ع حصاد عام    7بنسبة  

 في الفترة من نيسان/أبريل إلى تموز/يوليه، قبل استيالء سلطات األمر الواقع لحركة طالبان على أفغانستان في آب/أغسطس.  
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روف االجتماعية واالقتصادية التي يواجهها الناس في أفغانستان، الذين يعانون من أزمة إنسانية مطولة، بمثابة قد تكون الظ •
، مما قد يكون 2021حافز لزيادة زراعة خشخاش األفيون غير المشروعة. وارتفعت أسعار األفيون منذ بداية آب/أغسطس  

 له تأثير أيضا.  
آثار  ، و 2022راعة خشخاش األفيون، الذي أعلن عنه في أفغانستان في نيسان/أبريل  ما زالت آثار الحظر المفروض على ز  •

تطبيقه وإنفاذه غير مرئية، ولكن التغيرات في إنتاج األفيون في أفغانستان سيكون لها آثار على أسواق المؤثرات األفيونية في  
 جميع مناطق العالم تقريبا. 

 

 الميثامفيتامين تتوسع خارج األسواق التقليدية ما زالت أسواق 
استمر صنع الميثامفيتامين وتعاطيه في التوسع إلى ما هو أبعد من األسواق "التقليدية" في شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا  •

 الشمالية، وال سيما في جنوب غرب آسيا وأمريكا الالتينية. 
في السنوات األخيرة، ويجري االتجار بالمخدر في المنطقة األوسع نطاقا.    ازداد صنع الميثامفيتامين وتعاطيه في أفغانستان •

"الكبتاغون" آخذ في االزدياد في جنوب غرب آسيا، وال الميثامفيتامين وأقراص  سيما في   وتشير اإلفادات إلى أن تعاطي 
أن سوقا للميثامفيتامين قد تنشأ  العراق، وإن لم تتوافر تقديرات حديثة في هذا الشأن. وتشير المضبوطات في الخليج إلى  

 أيضا.   هناك
يتجلى التوسع الكبير في أسواق الميثامفيتامين في المكسيك، على سبيل المثال، حيث فاق عدد حاالت ملتمسي العالج من   •

المخدر عدد ملتمسي العالج من الكحول، وحيث زاد عدد األشخاص الذين يلتمسون العالج من االضطرابات الناجمة عن 
 .2020إلى عام  2013في المائة من عام  218اطي الميثامفيتامين بنسبة تع

تشير مضبوطات المخدر وتزايد شعبيته لدى بعض فئات المتعاطين إلى أن سوقا للميثامفيتامين آخذة في التطور أيضا في   •
 غرب ووسط أوروبا.  

 أصبحت المختبرات السرية أكبر حجما وتصنع كميات أكبر.   •
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 ما زالت سوق "الكبتاغون" في ازدهار 
سوق "الكبتاغون"، وهو مادة مصنعة بصورة غير مشروعة تحتوي على تركيزات مختلفة من األمفيتامين، في ازدهار    تما زال •

 .2020في الشرقين األدنى واألوسط، حيث بلغت المضبوطات مستوى قياسيا في عام 
الشام )الجمهورية العربية السورية ولبنان(، وتبلغ وج • الخليج  ما زالت نقطة االنطالق لالتجار هي  بلدان  هات المقصد في 

مباشرة عن طريق البر والبحر، أو بشكل غير مباشر عن طريق أوروبا وربما شمال أفريقيا. وتشير المضبوطات األخيرة   إما
 في شرق آسيا وغرب أفريقيا إلى زيادة التوسع الجغرافي لسوق "الكبتاغون".

 

 شهد توسعا جغرافيا أسواق المخدرات على الشبكة الخفية ما زالت متقلبة وت
على الرغم من أن أسواق الشبكة الخفية ما زالت تمثل حصة صغيرة جدا من معامالت المخدرات، فإن استخدامها ما فتئ   •

على البلدان الغربية إذ أنها تؤثر أيضا على شرق أوروبا وأمريكا    مقصورةيتزايد على مدى العقد الماضي، ولم تعد األسواق  
 الالتينية وآسيا وأفريقيا. 

أن أحجام المبيعات على الشبكة الخفية تذبذبت على مر السنين، مما يجسد تكرار ظهور وزوال فرادى أسواق    على الرغم من •
  2020الشبكة الخفية، فإن البيانات المتاحة تشير إلى أن المبيعات المتعلقة بالمخدرات على الشبكة الخفية ازدادت في عام  

 .  2021، وُشهدت زيادة أقل في عام 2019مقارنة بعام 
ُتظه ر األبحاث وجود زيادة ملحوظة في عدد األشخاص الذين أبلغوا عن شراء المخدرات على الشبكة الخفية خالل الفترة من  •

، غالبا ألن السلطات  2022، يليها انخفاض حتى كانون الثاني/يناير  2021إلى كانون الثاني/يناير    2014كانون الثاني/يناير  
الخفية أو أن تلك األسواق تعرضت لعمليات خروج احتيالي، في حين أن المنصات البديلة، قامت بتفكيك بعض أسواق الشبكة  

 أدت دورا أيضا. قد تكون  ربمامثل وسائل التواصل االجتماعي وخدمات المراسلة المشفرة، 
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 االتجار بالمخدرات االصطناعية ينمو بوتيرة أسرع من االتجار بالمخدرات النباتية 
االتجار بالمخدرات االصطناعية، ال سيما المنشطات األمفيتامينية، ينمو بوتيرة أسرع من االتجار بالمخدرات النباتية  أصبح   •

 على مدى العقدين الماضيين، وفقا لبيانات المضبوطات العالمية.
ارتفعت المضبوطات العالمية من المنشطات األمفيتامينية بسرعة خالل العقد الماضي. وارتفعت مضبوطات الميثامفيتامين   •

 خمسة أضعاف؛ واألمفيتامين أربعة أضعاف؛ و"اإلكستاسي" ثالثة أضعاف. 
كيميائية للمراقبة وظهور  ما زالت السالئف المستخدمة في صنع المخدرات االصطناعية تتغير بسرعة مع إخضاع المواد ال •

رة".  السالئف األولية و"السالئف المحوَّ

 

انخفضت فرص األشخاص الذين يتعاطون المخدرات في الحصول على خدمات العالج من  
 ، بينما ازدادت مخاطر تعاطي المخدرات 19-المخدرات أثناء جائحة كوفيد

المخدرات ربما   • تعاطي  أنماط  أن  إلى  تشير  نفسه، كانت  توجد عالمات  الوقت  الجائحة. وفي  أثناء  أكثر ضررا  أصبحت 
 والعالج والوقاية من األمراض المعدية والجرعات المفرطة( أقل توافرا لألشخاص الذين يتعاطون المخدرات.    ،الخدمات )الوقاية

 في جميع المناطق.  2020تظهر البيانات النقص في توفير العالج من تعاطي المخدرات خالل عام  •
على تعاطي المخدرات أن هناك زيادة في   19-ر بيانات أحدث مستمدة من دراسات بشأن التأثير المبكر لجائحة كوفيدتظه •

 تواتر تعاطي القنب والكميات المتعاطاة منه، في حين ظل عدد المتعاطين مستقرا. 
 عدة بلدان أثناء الجائحة. ازداد معدل االنتكاس وخطر االنتكاس والسلوكيات الخطرة المتصلة بتعاطي المخدرات في  •
 قد تتأثر النساء اللواتي يتعاطين المخدرات بالجائحة أكثر من غيرهن. •
كان االنخفاض في تعاطي المخدرات التي ُتسَتهلك تحديدا في األماكن الترفيهية خالل الجائحة قصير األجل، وتشير بيانات   •

 .ةلسابقدالته اإلى معمبكرة إلى أن هذا التعاطي ربما يكون قد عاد بالفعل 
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 أحدث البيانات 
 واالتجاهات
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، بزيادة في 2020شخصا في جميع أنحاء العالم تعاطى مخدرا في عام  18من كل  1
 في المائة عن العقد السابق  26عدد األشخاص نسبتها  

ما يقدر بنحو   -عاما في جميع أنحاء العالم    64و  15شخصا تتراوح أعمارهم بين    18، تعاطى واحد من كل  2020في عام   •
 الماضية.   12مخدرا في األشهر الـ -في المائة من السكان(  5,6مليون شخص ) 284

،  2010 في المائة عن عام  26أعلى بنسبة    2020مليون شخص( في عام    284كان عدد األشخاص الذين تعاطوا المخدرات ) •
 المي.  ويرجع ذلك جزئيا إلى النمو السكاني الع

تنفيذ   التدخالتما زالت تغطية   • الناجمة عن تعاطي المخدرات منخفضة عموما. وما زال  الرامية إلى عالج االضطرابات 
المتوسطة   التدخالت البلدان  في  سيما  وال  اآلخر،  هو  منخفضا  المخدرات  من  للوقاية  األدلة  على  القائمة  العلمية 

 الدخل.  والمنخفضة

 

زال هناك تفاوت كبير في توافر المؤثرات األفيونية الصيدالنية ألغراض االستهالك  ما 
 الطبي
ما زالت هناك فوارق كبيرة في توافر المؤثرات األفيونية الصيدالنية ألغراض االستهالك الطبي، على الرغم من وجود زيادة  •

ت اليومية المحددة القياسية المتاحة لكل مليون نسمة  عالمية في الجرعات المتاحة في العقدين الماضيين. وكان عدد الجرعا
حتى بعد االنخفاض في مستوى   -مرة من العدد في غرب ووسط أفريقيا    755أعلى بـ  2020في أمريكا الشمالية في عام  

 .2013التوافر في أمريكا الشمالية منذ عام  
، معبرا عنها بجرعات  2020كانت أكبر كميات من المؤثرات األفيونية الصيدالنية المتاحة ألغراض االستهالك الطبي في عام   •

استثناء المستحضرات، الهيدروكودون، يليه الفنتانيل والميثادون والبوبرينورفين  هي الكوديين، يليه الهيدروكودون، وب   ،قياسية
 واألوكسيكودون والمورفين. 
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 ما زال عدد األشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن مرتفعا 
 .2020مليون شخص في جميع أنحاء العالم تعاطوا المخدرات عن طريق الحقن في عام  11,2تشير التقديرات إلى أن  •
البشرية ) • المناعة  نقص  بفيروس  الحقن مصاب  المخدرات عن طريق  يتعاطون  ثمانية أشخاص  مليون   1,4واحد من كل 

)ما يقدر    Cشخص(، وما يقرب من نصف األشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن مصاب بالتهاب الكبد  
مليون شخص ممن يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن مصاب بفيروس   1,2ماليين شخص(، في حين أن    5,5بنحو  

 ، كليهما. Cنقص المناعة البشرية والتهاب الكبد 
 

الفنتانيل في   -ان المتعلقان باستعمال المؤثرات األفيونية ألغراض غير طبية  ما زال الوباء 
 - أمريكا الشمالية والترامادول في شمال وغرب أفريقيا والشرق األوسط وجنوب غرب آسيا  

 يشكالن مخاطر صحية كبيرة
في المائة من الكميات المبلغ عنها   55ما زال االتجار بالمؤثرات األفيونية االصطناعية مستمرا. واستأثر الترامادول بنسبة   •

في المائة(، الذي ضبط أغلبه    38، يليه الكودايين )2020-2016من المؤثرات األفيونية الصيدالنية المضبوطة في الفترة  
في المائة(. إال أنه عند تحويل تلك الكميات المضبوطة إلى جرعات   3يل ونظائره )في شكل أشربة سعال، وكذلك الفنتان 

في المائة من الجرعات اليومية المحددة للمؤثرات األفيونية    90يومية محددة، يصبح ترتيب األهمية واضحا، فقد كانت نسبة 
 من الفنتانيالت. 2020االصطناعية المضبوطة في عام 

لقان باستعمال المؤثرات األفيونية ألغراض غير طبية، وأحدهما يتعلق بالفنتانيالت المصنعة بصورة  ما زال الوباءان المتع •
أفريقيا  الترامادول ألغراض غير طبية في شمال وغرب  استعمال  ينطوي على  واآلخر  الشمالية  أمريكا  في  غير مشروعة 

 ة.والشرقين األدنى واألوسط وجنوب غرب آسيا، يشكالن مخاطر صحية كبير 
في أفريقيا، ما برح استعمال الترامادول ألغراض غير طبية آخذ في االنتشار على األرجح، حسبما يتجلى في زيادة الطلب  •

هناك مؤشر على استعمال الترامادول ألغراض غير طبية في مناطق أخرى، و على العالج من المخدرات في بعض البلدان. 
 يا وأمريكا الشمالية وأوروبا. ال سيما جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ووسط آس
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في الواليات المتحدة وكندا، ما زالت الوفيات الناجمة عن جرعات مفرطة، التي تعزى أساسا إلى تعاطي الفنتانيالت، عند   •
مستويات قياسية. وعادة ما ُتخَلط الفنتانيالت بالهيروين أو عقاقير مغشوشة أخرى، وهي تباع أيضا في صورة أدوية مزيفة. 

بلغت بلدان عديدة أخرى عن تعاطي الفنتانيالت، وإن لم تتوافر حاليا مؤشرات على وجود وباء لالستعمال غير الطبي  وقد أ
والعواقب الصحية ذات الصلة خارج أمريكا الشمالية. إال أن الفنتانيالت ما زالت تشكل تهديدا محتمال في أسواق المؤثرات 

الت بسرعة إذا أدت ديناميات السوق إلى حدوث نقص في المؤثر األفيوني الرئيسي  األفيونية. ومن الممكن أن تنتشر الفنتاني 
 المستخدم في أي سوق من األسواق. 

 

 تزايد صنع الكوكايين واالتجار به 
طنا    1  982إلى مستوى قياسي جديد بلغ    2019في المائة عن عام    11وفقا ألحدث التقديرات، نما صنع الكوكايين بنسبة   •

 .2020، بينما استمر االتجار بالكوكايين في الزيادة في عام 2020في عام 
تؤدي المرأة طائفة واسعة من األدوار في سلسة إمداد الكوكايين العالمية، بما في ذلك العمل في زراعة الكوكا، ونقل كميات   •

 وتهريبها إلى السجون. صغيرة من المخدرات، وبيعها للمستهلكين، 
 

 االتجار بالميثامفيتامين بكميات أكبر وإلى مناطق أكثر  يجري 
 ما زال االتجار بالميثامفيتامين آخذ في االزدياد وفي االنتشار.   •
من   • الميثامفيتامين  مضبوطات  عن  أبلغت  التي  البلدان  عدد  الفترة    84ارتفع  في  في    117إلى    2010-2006بلدا  بلدا 

 ، مما يشير إلى حدوث انتشار جغرافي كبير في االتجار بالمخدر. 2020-2016 الفترة
عامي   • بين  الفترة  في  أضعاف  خمسة  المضبوطة  الميثامفيتامين  كميات  سوقين   .2020و  2010ازدادت  أكبر  وفي 

 .2020للميثامفيتامين، وهما أمريكا الشمالية وشرق وجنوب شرق آسيا، بلغت المضبوطات مستوى قياسيا في عام  
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ما زالت المؤثرات النفسانية الجديدة آخذة في الظهور وما زالت سوق المؤثرات النفسانية  
 الجديدة آخذة في التوسع 

 شرق وجنوب شرق آسيا.  من في بلدان    2020ُأبلغ عن أكبر مضبوطات من المؤثرات النفسانية الجديدة االصطناعية في عام   •
بشكل خاص في بلدان شرق أوروبا ووسط   2020-2015تجلى انتشار المؤثرات النفسانية الجديدة االصطناعية خالل الفترة   •

 آسيا والقوقاز.
الكاريبي هو ظهور أوراق نشاف )"طوابع"( تحتوي على مؤثرات نفسانية جديدة مختلفة  تينية و ثمة اتجاه حديث في أمريكا الال •

 ذات آثار مهلوسة. 
المؤثرات النفسانية الجديدة األفيونية من أكثر مجموعات المؤثرات النفسانية الجديدة ضررا. وقد ارتفع عدد المؤثرات النفسانية   •

 . 2020 مادة في عام   86إلى    2009دة في األسواق في جميع أنحاء العالم من مادة واحدة فقط في عام  الجديدة األفيونية الموجو 
، كانت المؤثرات األفيونية االصطناعية ثالث أكبر مجموعة من المؤثرات النفسانية الجديدة من حيث عدد  2020في عام   •

 المواد التي أبلغت عنها الدول األعضاء.
 

األفيون في الزيادة مع بلوغ مضبوطات المؤثرات األفيونية مستوى قياسيا  استمر إنتاج 
 جديدا 
إلى عام  2020في المائة من عام   7واصل اإلنتاج العالمي من األفيون اتجاهه التصاعدي الطويل األجل، حيث زاد بنسبة  •

في    16األفيون انخفضت بنسبة  طنا، على الرغم من أن المساحة العالمية المزروعة بخشخاش   7  920، ليصل إلى  2021
. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى زيادة غلة األفيون في أفغانستان، التي  2021هكتار في عام    245  000المائة إلى  

  بكميات يتراوح تقديرها بين في المائة في إنتاج األفيون. وما زال صنع الهيروين العالمي مستقرا    8  نسبتهاأدت إلى زيادة  
 طنا.  752و 412

، لتصل إلى مستوى 2020إلى عام  2019في المائة من عام  40زادت المضبوطات العالمية من المؤثرات األفيونية بنسبة  •
 قياسي جديد.

 


