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متهيد 
ــاك  ــوح أنَّ هن ــي ٢٠١٧ بوض رات العالم ــدِّ ــر المخ ــن تقري يِّ ب وي

ــه لمعالجــة األضرار  ــن القيام ب ــر مــن العمــل الــذي يتعيَّ ي الكث

ــة  ــد الصح ــى صعي رات عل ــدِّ ــببها المخ ــي تس ــرة الت ي الكث

والتنمية والسالم واألمن في جميع مناطق العالم.

رات تســبب  ر أنَّ المخــدِّ قــدَّ فعلــى الصعيــد العالمــي، يُ

ــة وفــاة مبكــرة، معظمهــا يمكــن  ما ال يقــل عــن ٠٠٠ ١٩٠ حال

تجنبها، يُعزى أغلبها إلى تعاطي المؤثرات األفيونية.

رات علــى  ــة لتعاطــي المخــدِّ ب ــار الرهي ويمكــن مالحظــة اآلث

ــة بفيــروس نقــص المناعة  الصحــة أيضــاً فــي حــاالت اإلصاب

المرتبطــة  والســل  الكبــد  والتهــاب  البشــرية 

رات. بتعاطي المخدِّ

ــر لضمــان تمكين األشــخاص،  ي ــام بالكث ــزال ينبغــي القي وال ي

ــى  ــة إل ــسِّ الحاج ــي أم ــم ف ــن ه ــجناء، الذي ــم الس ــن فيه بم

ــى  ــتندة إل ــة والمس ــة الفعال ــالج والرعاي ــة والع ــات الوقاي خدم

ــات.  ــك الخدم ــن تل ــر م س يُ ــتفادة ب ــن االس ــة، م ــة العلمي األدل

ــر هــذا العــام الضــوء علــى  ــال علــى ذلــك، يســلط تقري وكمث

ل الوصــول إلــى العــالج مــن مرض  ــبُ الحاجــة إلــى تعجيــل ُس

التهــاب الكبــد مــن النــوع C، وهو مرض يفــوق تأثيره الســلبي 

ــر تأثير فيــروس نقص  ي رات بكث علــى صحة متعاطــي المخــدِّ

المناعة البشرية/األيدز عليهم.

ــى  ــرة عل ــة األخي ــي اآلون ــدي ف ــذي أُب ــام ال ــز االهتم ــد تركَّ وق

التهديدات التي يشــكلها الميثامفيتامين والمؤثرات النفسانية 

ــع  ــإنَّ صن ــر، ف ــن التقري يِّ ب ــا ي ــك، وكم ــع ذل ــدة. وم الجدي

ــزال  ــاد. وال ت ــي االزدي ــذ ف ــة آخ ي ــرات األفيون ــن والمؤث الكوكايي

ــرة، وال توجــد شــواهد  رات تشــكل شــواغل خطي هــذه المخــدِّ

تُذكر على قرب انتهاء أزمة المؤثرات األفيونية.

ــالت  ــاً الص ــي ٢٠١٧ أيض رات العالم ــدِّ ــر المخ ــاول تقري ن ت وي

ــر  ــة غي ي ــات المال بســائر أشــكال الجريمــة المنظمــة والتدفق

المشــروعة والفســاد واإلرهــاب. وهــو يســتند إلى أفضــل األدلة 

المتاحــة، ويســلط الضــوء أساســاً على ضــرورة إجــراء المزيد 

من البحوث في هذه المجاالت.

مة،  والفســاد هو العامــل التمكيني الرئيســي للجريمــة المنظَّ

حيــث توجــد فرصــه فــي كل مرحلة مــن مراحل سلســلة إمداد 

ــة تفاعل  ــر عــن كيفي ي عــرف الكث رات. ومــع ذلــك، ال يُ المخــدِّ

رات.  مختلف أنواع الفساد مع أسواق المخدِّ

ــام  ــذا الع ــل ه ــا نحتف ن ــجل أن ــر أن أس ــي الفخ ــن دواع ــه لم إن

رات العالمي. بمرور ٢٠ عاماً على إصدار تقرير المخدِّ

رات  ــدِّ ــي بالمخ ــدة المعن ــم المتح ــب األم ــف مكت ــد عك لق

والجريمــة )المكتــب( علــى مــدى العقديــن الماضييــن على 

ــاالت  ــي المج ــة ف ــوث العالمي رت البح ــدَّ ــوث تص ــراء بح إج

رات وعرضها، مما أســهم  المعقــدة المتعلقــة بتعاطي المخــدِّ

فــي دعــم التعــاون الدولــي، وتوفيــر أحــدث التقديــرات 

والمعلومــات عــن االتجاهــات والتحليــالت لألخــذ بخيارات 

سياساتية مستنيرة.

ــاح فــي  ت ــر هــذا العــام بصيغــة جديــدة حيــث ي ونطلــق التقري

ــة  بــات منفصلــة، تتضمــن مــا يلــي: خالصــة وافي يِّ خمســة كت

مشــفوعة باالســتنتاجات والتبعــات السياســاتية؛ ولمحة عامة 

ــد العالمــي؛  ــى الصعي ــا عل رات وعرضه عــن تعاطــي المخــدِّ

اتيــة؛ وتحليــل أســواق  ب ن رات ال وتحليــل أســواق المخــدِّ

ــب مواضيعــي بشــأن الصالت  يِّ ــة؛ وكت رات االصطناعي المخــدِّ

مــة والتدفقــات المالية غير  رات والجريمــة المنظَّ يــن المخــدِّ ب

ــة  ــذه الصيغ ــا به ــد أخذن ــاب. وق ــاد واإلره ــروعة والفس المش

اســتجابًة الحتياجات القراء، وتيســيراً الســتخدام هذا المنشور 

ــى  ــه عل ــت نفس ــي الوق ــاظ ف ــع الحف ــب، م ــي للمكت الرئيس

المعايير الصارمة المتوقع أن تتوافر فيه.

ــع  ــه المجتم ك في ــرَّ ــت تَح ــي وق ــام ٢٠١٧ ف ــر ع ــي تقري ويأت

الدولــي علــى نحو حاســم للتوصل إلــى توافق في اآلراء بشــأن 

ُدماً من أجل العمل المشترك. ل المضي قُ ُسبُ

مـدت باإلجمـاع فـي الـدورة  فالوثيقـة الختاميـة التـي اعتُ

ائية للجمعية العامة، التي ُعقدت العام الماضي بشأن  ن ث االسـت

رات العالميـة، تتضمـن أكثر مـن ١٠٠ توصية  مشـكلة المخـدِّ

ُهـج متوازنـة وشـاملة ومتكاملـة  ملموسـة مـن أجـل تنفيـذ نُ

ومواجهتهـا  العالميـة  رات  المخـدِّ لمشـكلة  للتصـدي 

ال. على نحو فعَّ

رات، فـي دورتهـا  وعـالوة علـى ذلـك، اعتمـدت لجنـة المخـدِّ

السـتين المعقودة فـي آذار/مـارس ٢٠١٧، القـرار ١/6٠ الذي عزَّز 

تنفيذ الوثيقة الختامية، ورسم المسار صوب عام ٢٠١٩،  االلتزام ب

وهـو التاريخ المسـتهدف في اإلعالن السياسـي وخطـة العمل 

رات العالميـة، وعـزَّز العمل  لعـام ٢٠٠٩ بشـأن مشـكلة المخـدِّ

صوب تحقيق األهداف والغايات المتفق عليها في خطة العمل.
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ِّرات العاملي ٢٠١٧ تقرير املخد

ائية للجمعية العامة والدورة األخيرة  ن ث وكما أوضحت الدورة االست

ز للتصدي بسرعة  رات، فإنَّ المجتمع الدولي مجهَّ للجنة المخدِّ

رات. وحزم للتحديات العالمية المتعلقة بالمخدِّ

رات في آذار/مارس  فعلى سبيل المثال، جدولت لجنة المخدِّ

ب  تانيل المجدوَل. وستُصعِّ ن ر الفي سليفتين ونظيراً واحداً لمخدِّ

المشروع  الصنع غير  المجرمين  المهمُة على  الخطوُة  هذه 

تانيل ونظائره، وآمل أن تساعد على كبح الزيادة المأساوية  ن للفي

في  األفيونية  المؤثرات  من  مفرطة  جرعات  تعاطي  في 

السنوات األخيرة.

ــدرات  ــاء الق ن ــى ب ــة إل ــاك حاجــة ملحَّ ــزال هن ــك، ال ت ــع ذل وم

ــل أقــل  ــزال مســتوى التموي ــة، وال ي ي ــم المســاعدة التقن وتقدي

ــاك حاجــة ماســة  ــزام السياســي. وهن ت ــر مــن مســتوى االل ي بكث

ــى  ــاء عل ــدول األعض ــع ال ــاعدة جمي ــة لمس ــوارد إضافي ــى م إل

ــدورة  ــة لل ــة الختامي ــي الوثيق ــواردة ف ــات ال ــذ التوصي تنفي

ــة  ــات ذات الصل ــق الغاي ــة العامــة وتحقي ائية للجمعي ن ث االســت

في إطار أهداف التنمية المستدامة.

رات  ــدِّ ــة بالمخ ــتجدة المتعلق ــدة المس ــات العدي وإنَّ التحدي

رات  ــدِّ ــي المخ ــن تعاط ــة م ــة —أْي الوقاي ــة الوقاي ــرز أهمي ب ت

القائمــة علــى أســس علمية وعلــى أســاس مراعــاة الحقوق— 

ــرف  ــاب والتط ــاد واإلره ــة والفس ــن الجريم ــة م ــك الوقاي وكذل

ــات ومعايير  اً مع االلتزامــات بموجب االتفاقي العنيف، تماشــي

األمم المتحدة وقواعدها.

ــى  ــاعدنا عل ــات أن تس ــع الحكوم ــن جمي ــب م ــراً، أطل وأخي

ــر. فمــن الواضح  ــة الالزمــة لهــذه التقاري تحســين قاعــدة األدل

ــة  ــتخباراتية حساس ــات اس ــط بمعلوم ــاالت ترتب ــاك مج أنَّ هن

ــا  ــرد، مم ــاب والتم رات واإلره ــدِّ ــن المخ ي ــالت ب ــل الص مث

يســتتبع شــواغل مشــروعة إزاء تقويــض مصــادر تلــك 

ــك.  ــة بذل ــات المرتبط ــا والعملي ل جمعه ــبُ ــات وُس المعلوم

ولكــن إذا أردنــا التصــدي بفعاليــة للتحديــات المتعلقــة 

ــز التعاون الدولــي وتبادل  ــا بحاجة إلى تعزي ن رات، فإن بالمخــدِّ

المعلومــات إلــى أقصــى مــدى ممكن مــن أجل ســد الثغرات 

ــة  ــداف وفعال ــددة األه ــتركة مح ــراءات مش ــاذ إج ــة اتخ وكفال

في الوقت المناسب.

يوري فيدوتوف

المدير التنفيذي

رات والجريمة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ

ائية للجمعية العامة  ن ث ــدورة االســت ــرِب الوثيقة الختامية لل وتُع

ــة وقــرارات مجلــس األمــن  رات العالمي بشــأن مشــكلة المخــدِّ

ــار  ــن االتِّج ــة م ي ــات اإلرهاب ــح الجماع ــق إزاء تربُّ ــن القل ع

رات، إلــى جانــب األشــكال األخــرى للجريمــة  بالمخــدِّ

مة عبر الوطنية. المنظَّ

ييــن وجماعات مســلحة غير تابعة  ومــن الثابــت أنَّ هناك إرهاب

ــض  ــب بع رات — فحس ــدِّ ــارة المخ ــن تج ــح م ــدول تتربَّ لل

التقديــرات، يقع ما نســبته 85 فــي المائة من زراعة خشــخاش 

األفيــون فــي أفغانســتان فــي اإلقليــم الواقــع ضمــن 

نفوذ حركة طالبان.

مة  بيـد أنَّ األدلـة علـى الصـالت القائمة بيـن الجريمـة المنظَّ

واإلرهـاب ال تـزال، في أفضـل األحـوال، غير ُمحكمـة. وعالوة 

علـى ذلـك، فإنَّ هـذه الصالت ليسـت ثابتـة. فالعالقـات بين 

مـة والجماعات اإلرهابية تشـهد تطـوراً دائماً،  الجريمـة المنظَّ

رات ذاتها. شأنها في ذلك شأن أسواق المخدِّ

ا فيما يتعلق بسوق المؤثرات النفسانية الجديدة، فإنَّ  ن وكما رأي

رات وعرضها ودروب االتِّجار بها والمواد نفسها  تعاطي المخدِّ

ن وبسرعة تدعو إلى القلق. تشهد تحوالً وتنوعاً متواصليْ

ا لدخــل شــبكات  ــل مصــدراً رئيســيًّ رات تمث ــزال المخــدِّ وال ت

ــراً  ــهد تغي ــة تش ــاذج التجاري ــن النم ــة، ولك م ــة المنظَّ الجريم

ــل  ــدة، مث ــات الجدي ــون التكنولوجي ــتغل المجرم ــث يس حي

ــر طابع تجارة  ــت" )darknet(( بما يغي الشــبكة الخفية )"دارك نِ

ــر المشــروعة وأنواع الجهــات الفاعلــة المعنية  رات غي المخــدِّ

بحيــث تــزداد أهميــة الشــبكات األفقيــة األكثــر مرونــة 

ــليم  ــدة لتس ل الجدي ــبُ ُس ــير ال ــرة. وتش ــات الصغي والمجموع

رات إلى ضرورة إشــراك قطاعات أخــرى مثل الخدمات  المخــدِّ

رات. البريدية في مكافحة االتِّجار بالمخدِّ

ومــن الواضــح أنَّ علــى البلــدان أن تكــون قــادرة علــى التحرك 

ر من التهديدات والمشــاكل  إزاء طائفــة واســعة ومســتمرة التغيُّ

وعلــى التصــدي لهــا. ويشــارك المكتــب مشــاركة كاملــة فــي 

التعــاون الوثيق  ــز تدابير التصــدي ذات الصلــة، إذ يعمل ب تعزي

ــات  ــع االتفاقي اً م ــم المتحــدة، وتماشــي ــي األم ا ف ن ــع شــركائ م

رات وصكــوك حقــوق اإلنســان وخطة  ــة المخــدِّ ــة لمراقب ي الدول

ــة المســتدامة لعــام ٢٠3٠، وهــي فــي حد ذاتهــا صكوك  التنمي

متكاملة ومتعاضدة.
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ب األول خالصة وافية _ االستنتاجات والتبعات السياساتيةالكتيِّ

ب الثاني رات وعرضها على الصعيد العامليالكتيِّ حملة عامة عن الطلب على املخدِّ
أحدث االجتاهات والقضايا الشاملة

ب الثالث رات النباتيةالكتيِّ حتليل أسواق املخدِّ
األفيونيات والكوكايني والقنَّب

ب الرابع رات االصطناعيةالكتيِّ حتليل أسواق املخدِّ
املنشطات األمفيتامينية واملؤثرات النفسانية اجلديدة

ب اخلامس رات واجلرمية املنظمة الكتيِّ  مشكلة املخدِّ
والتدفقات املالية غير املشروعة والفساد واإلرهاب
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شكر وتقدير
ملكتب  التابعة  العامة  والشؤون  السياسات  تحليل  شعبة  يف  االتجاهات  وتحليل  األبحاث  فرع  هذا   ٢٠١٧ العاملي  رات  املخدِّ تقرير  أعد 
رات والجرمية، تحت إرشاف جان-لوك لومايو، مدير الشعبة، وأنجيال مي، رئيسة فرع األبحاث وتحليل االتجاهات. األمم املتحدة املعني باملخدِّ

التصميم واإلنتاجإدارة البيانات وإعداد التقديراتالتنسيق العام ومراجعة املحتوى

كلويه كاربنتييه

أنجيال مي

إنريكو بيسونيو

كووين بوسينك

خيسوس ماريا غارسيا كاييخا )منظمة الصحة 
العاملية(

ريكو ليهتوفوري

تون ناي سو

أندريا أوتريوفا

أوميدجون راهمونبريدييف 

عيل سعد الدين

 كيث سابني )برنامج األمم املتحدة 
املشرتك لأليدز وفريوسه(

أنطوان فيال

لورينزو فيتا

التحرير

جوزيف بويل

جوناثان غيبونز

أنيا كورينبليك

سوزان كونن

كريستينا كوتنيك

التحليل والصياغة

كونور كرين

فيليب ديفيس

ناتاشا آيشنغر

سوزان إيفياغو 

سابرينا ليفيسيانوس

كامران نياز

توماس بيتشامن

مارتن رايتلهوبر

أغاتا ريبارسكا

جاستيس تيتيي

التنسيق

فرانشيسكا ماسانيللو

دعم البيانات

ديانا كامرييني

رافائيال كونكوين

ساريكا ديوان

الدعم اإلداري

أنيا هيلد

يوليا الزار

املراجعة والتعليقات

رات  رات العاملي ٢٠١٧ إىل الخبات واملساهامت القيِّمة من الزمالء يف مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ استند تقرير املخدِّ
رات والشؤون الصحية التابع لشعبة العمليات؛ والفرع املعني بالفساد والجرائم االقتصادية، والفرع  والجرمية يف فرع الوقاية من املخدِّ

املعني بالجرمية املنظمة واالتِّجار غري املرشوع، وفرع منع اإلرهاب بشعبة شؤون املعاهدات؛ وفرع األبحاث وتحليل االتجاهات 
التابع لشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة.

ويعرب فرع األبحاث وتحليل االتجاهات أيضاً عن امتنانه للمساهامت التي قدمها فريُق رصد املحاصيل غري املرشوعة باملكتب الُقطري 
رات واإلرهاب والتمرد من هذا التقرير. رات والجرمية يف أفغانستان فيام يخص القسم املتعلق باملخدِّ ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

ويعرب فرع األبحاث وتحليل االتجاهات عن امتنانه للمساهامت القيمة واملشورة التي قدمتها اللجنة االستشارية العلمية لتقرير 
رات العاملي، وأعضاء هذه اللجنة هم: املخدِّ

تشارلز باري جوناثان كولكنـز 

بيرت رويرت  بول غريفيث 

فرانسيسكو تومي  ماريا هاينز 

أليسون ريرت  فيكناسنغام كازيناتر 

بريس دو رويفري ليتيسيا باويل 

رات والجرمية عن امتنانه للمساهمة التي قدمها مسعود دارا وآنابيل باديل من   ويعرب مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
منظمة الصحة العاملية فيام يخص القسم املتعلق بالسل.

ويعرب املكتب أيضاً عن امتنانه للتعليقات واملشورة التي قدمها فريق الدعم التحلييل ورصد الجزاءات يف مجلس األمن التابع 
رات واإلرهاب والتمرد. لألمم املتحدة بشأن القسم املتعلق باملخدِّ

رات والشؤون الصحية  وقد شارك قسم فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب يف فرع الوقاية من املخدِّ
رات والجرمية يف متويل أعامل البحث واإلعداد املتعلقة بالتقديرات  التابع لشعبة العمليات يف مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

رات والجرمية/برنامج األمم املتحدة املشرتك بشأن األيدز وفريوسه/منظمة الصحة العاملية/البنك  املشرتكة بني املكتب املعني باملخدِّ
رات بالحقن. الدويل بشأن عدد متعاطي املخدِّ
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رات العالمي، حســب الســياق، المصطلحات  ــر المخــدِّ تقري

رات"  رات" و"اســتهالك المخــدِّ اليــة: "تعاطــي المخــدِّ ت ال

رات". و"استعمال المخدِّ

رات  ــر المخــدِّ رات" فــي تقري ويشــير اســتعمال كلمــة "مخــدِّ

المــواد الخاضعــة للمراقبــة بموجــب  إلــى  العالمــي 

رات. االتفاقيات الدولية لمكافحة المخدِّ

رات  ــدِّ ــر المخ ــي تقري ــواردة ف ــالت ال ــع التحلي ــتند جمي وتس

مهــا الــدول  يانــات الرســمية التــي تقدِّ ب العالمــي إلــى ال

رات  األعضــاء إلــى مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدِّ

التقارير الســنوية،  والجريمــة مــن خالل االســتبيان الخــاص ب

د خالف ذلك. ما لم يحدَّ

انــات المتعلقــة بالســكان المســتخدمة في هــذا التقرير  ي ب وال

ــؤون  ــي إدارة الش ــكان ف ــعبة الس ــور ش ــن منش ــة م مقتبس

 االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي األمــم المتحــدة بعنــوان 

."World Population Prospects: The 2015 Revision"

ــات  ــا دوالرات الوالي ــد به ــدوالرات يُقص ــى ال ــارات إل واإلش

المتحدة، ما لم يُذكر خالف ذلك.

ــة، ما لم  ــان المتري ــان يُقصــد بهــا األطن واإلشــارات إلــى األطن

ــر خــالف ذلك. ويشــير الحــرف R إلــى ُمعامــل االرتباط،  ذكَ يُ

ــن أو  ني ــن اث ي ــة ب ي ــة إحصائ ــاس لشــدة عالق ســتخدم كمقي ويُ

ــة  ــي حال ــى ١ ف ــن ٠ إل ــراوح م ت ــرات، وي ــن المتغي ــر م أكث

العالقة الموجبة أو من ٠ إلى _١ في حالة العالقة السالبة.

مالحظات تفسيرية
نــة فــي الخرائــط  يَّ ال تنطــوي الحــدود واألســماء المب

والتســميات المســتخدمة فيها علــى أيِّ إقرار أو قبول رســمي 

ا  يًّ ب ــط تقري قَّ ــل الخــط المن مــن جانــب األمــم المتحــدة. ويمثِّ

ــه  ــت علي ــذي اتفق ــمير ال ــو وكش ــي جام ــة ف ــط المراقب خ

ــع  ــى الوض ــد عل ــان بع ــق الطرف ــم يتف ــد. ول ــتان والهن باكس

ــا  ــازع عليه ن ــدود المت ــا الح ــمير. أمَّ ــو وكش ــي لجام النهائ

)الصين/الهنــد( فهــي ممثلــة بتظليــل تعارضــي بســبب 

الصعوبة في إظهار القدر الكافي من التفاصيل. 

رات  ــر المخــدِّ وال تنطــوي التســميات المســتخدمة فــي تقري

ــن أيِّ  ــراب ع ــى اإلع ــه، عل ــرض مادت ــة ع ــي، وال طريق العالم

ــأن  ــدة بش ــم المتح ــة لألم ــة العام ــب األمان ــن جان رأي كان م

ــة أو  ــة أو منطق ن ــم أو مدي ــد أو إقلي ــي أليِّ بل ــز القانون المرك

تحديــد  بشــأن  أو  فيهــا،  القائمــة  للســلطات 

حدودها أو تخومها.

ويُشــار إلــى البلــدان والمناطــق باألســماء التــي كانــت 

ا في وقت جمع البيانات ذات الصلة. مستخدمة رسميًّ

ــوفو  ــأن كوس ــواردة بش ــارات ال ــع اإلش ــوم أنَّ جمي ــن المفه وم

ــس  ــرار مجل ــع ق ــي متســقة م رات العالم ــر المخــدِّ ــي تقري ف

األمن ١٢44 )١٩٩٩(.

ــأن  ــي بش ــي والقانون ــوض العلم ــض الغم ــود بع ــراً لوج ونظ

رات" و"إســاءة اســتعمال  ــاول المخــدِّ ن ــن "تعاطي/ت ي ــز ب ي التمي

ــي  ــتخدم ف ــر"، تُس ــتعمال العقاقي ــاءة اس رات" و"إس ــدِّ المخ
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خالصة وافية
ــاة  ــالل والوف ــاالت االعت ــى ح ــزى إل ــي تُع ــة الت ــب اإلعاق حس

رات. الناجمة عن جميع أسباب تعاطي المخدِّ

ــات  ــى معلوم ــة عل ــات القائم ــر الخدم ــزال تواف ــك، ال ي ــم ذل ورغ

رات  علميــة مــن أجل عــالج االضطرابات الناتجــة عن تعاطــي المخدِّ

واألحــوال المتصلــة بــه والوصــول إلــى تلــك الخدمــات محدودين، 

حيــث ال يتلقــى العــالج كل عــام إال أقــل مــن ُســدس األشــخاص 

رات. الذين يعانون من االضطرابات المتأتية عن تعاطي المخدِّ

رات ضرراً املؤثرات األفيونية هي أكثر أنواع املخدِّ
ــواع  ــر أن ــن، أكث ــا الهيروي ــا فيه ــة، بم ــرات األفيوني ــزال المؤث ال ت

رات ضرراً مــن الناحية الصحيــة. ويرتبط تعاطــي المؤثرات  المخــدِّ

األفيونيــة بخطــر الجرعــات المفرطة المميتــة وغير المميتــة، وخطر 

اإلصابــة باألمــراض المعديــة )مثــل فيروس نقــص المناعة البشــرية 

ــوع C( مــن خــالل ممارســات الحقــن  ــد مــن الن أو التهــاب الكب

غيــر المأمونــة، والمخاطــر األخــرى المتمثلــة فــي العلــل الطبيــة 

والنفسية المصاحبة.

رات فادحًا ال يزال الضرر الناجم عن تعاطي املخدِّ
ر أنَّ هنــاك ربــع بليــون نســمة، أو نحو 5 فــي المائة من ســكان  يُقــدَّ

رات مــرة واحــدة علــى األقــل في  العالــم البالغيــن، تعاطــوا المخــدِّ

ــن  ــاً م ــو ٢٩,5 مليون ــق أنَّ نح ــاة للقل ــر مدع ــام ٢٠١5. واألكث ع

رات هــؤالء، أو ٠,6 فــي المائــة من ســكان العالم  متعاطــي المخــدِّ

رات،  البالغيــن، يعانــون مــن اضطرابات ناشــئة عــن تعاطي المخــدِّ

رات ضــارٌّ إلــى درجــة أنهــم قــد  ممــا يعنــي أنَّ تعاطيهــم للمخــدِّ

رات وبحاجة إلى العالج. يصبحون مرتهنين للمخدِّ

لــة  ويُبــِرز عــدُد ســنوات الحيــاة "الصحيــة" )ســنوات العمــر المعدَّ

حســب اإلعاقــة( المفقــودة علــى نطــاق العالــم فــي عــام ٢٠١5 

رات،  نتيجــة للوفــاة المبكــرة واإلعاقــة الناتجــة عــن تعاطي المخــدِّ

ــي عــن  ــون ســنة، حجــَم الضــرر المتأت ر بـــ ٢8 ملي ــدَّ ــذي يُق وال

رات. تعاطي المخدِّ

ومــن بيــن تلــك الســنوات المفقــودة، يُعــزى ١٧ مليــون ســنة إلــى 

رات بجميــع أنواعهــا.  االضطرابــات الناتجــة عــن تعاطــي المخــدِّ

لــة  وقــد زادت إجمــاالً فــي العقــد الماضــي ســنواُت العمــر المعدَّ

+ =

سنوات العمر 
عاقة لة حسب ا�� المعد�

المعزوة إ� تعاطي 
رات المخد�

فقدان ٢٨ مليونًا من سنوات احلياة الصحية نتيجة لتعاطي املخدرات
فقدان ١٧ مليونًا من سنوات احلياة الصحية نتيجة لالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدرات

فقدان ٢٨ مليوناً
من سنوات الحياة "الصحية"

رات عاقة المعزوة إ� ا�ضطرابات الناشئة عن تعاطي المخد� لة حسب ا�� ١٧ مليوناً من سنوات العمر المعد�
رات � من سنوات العمر المفقودة نتيجة للعجز الناجم عن تعاطي المخد� ١٠ م�ي��

رات ١٨ مليوناً من سنوات العمر المفقودة نتيجة للوفاة المبكرة بسبب تعاطي المخد�

لة  سنوات العمر المعد�
عاقة حسب ا��

سنوات العمر المفقودة 
نتيجة للوفاة المبكرة

سنوات الحياة "الصحية" 
عاقة المفقودة نتيجة ل��

رات تعاطي المخد�
عاقة ا��

الوفاة المبكرة

سنوات
العمر المفقودة

سنوات العمر 
المتوقعة

الو�دة
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ِّرات العاملي ٢٠١٧ تقرير املخد

عــام بســبب تعاطــي المؤثــرات األفيونية يفــوق بكثير عــدد الوفيات 

بسبب حوادث الطرق أو أعمال العنف.

ويرتبــط ظهــور مشــتقات األدويــة المصروفــة بوصفات طبيــة، التي 

تُصنَّــف ضمــن فئــة المؤثِّــرات النفســانية الجديدة، وال ســيما نظائر 

الفينتانيــل، بارتفــاع أعــداد الجرعات المفرطــة، بما فيهــا الجرعات 

المفرطــة المميتــة، بيــن متعاطــي المؤثــرات األفيونيــة. وفــي 

الســنوات األخيــرة، ارتبــط العديــد مــن المؤثــرات األفيونيــة 

ــرة  ــارة الخطي ــداث الض ــداد األح ــادة أع ــئة بزي ــة الناش االصطناعي

ــى  ــوي عل ــي تحت ــاحيق الت ــوب والمس ــكل الحب ــات. وتش والوفي

مؤثــرات أفيونيــة اصطناعيــة والتــي تباع في الســوق غير المشــروعة 

خطــراً علــى الصحــة العامــة، وهــي مشــكلة تتفاقــم بســبب التباين 

في مقدار وقوة مكوناتها الفعالة.

امليثامفيتامني مسؤول عن أضرار كبيرة
تمثِّــل االضطرابــات المتصلــة بتعاطــي األمفيتامينــات جــزءاً كبيــراً 

ــات  ــزى إلــى االضطراب مــن العــبء العالمــي لألمــراض التــي تُع

رات، وال تســبقها فــي ذلــك ســوى  الناشــئة عــن تعاطــي المخــدِّ

ــر  ــة. وتُظِه ــرات األفيوني ــتعمال المؤث ــة باس ــات المتصل االضطراب

البيانــات المتاحــة أن الميثامفيتامين، مــن بيــن األمفيتامينات، يمثل 

ــة. وينتشــر تعاطــي الميثامفيتاميــن،  ــر تهديــد للصحــة العالمي أكب

وهنــاك عــدٌد متزايــد مــن متعاطــي الميثامفيتاميــن ممــن يلتمســون 

العــالج. وإضافــة إلــى ســوق الميثامفيتاميــن الراســخة واآلخذة في 

ــاك  ــيا، هن ــيا وأوقيانوس ــرق آس ــوب ش ــرق وجن ــي ش ــاع ف االتس

شــواغل متزايــدة إزاء تعاطــي الميثامفيتاميــن فــي أمريــكا الشــمالية 

وجنوب غرب آسيا وأجزاء من أوروبا.

ــر مــن  ــب العــدد الكبي ــي معظــم الحــاالت تجن ومــن الممكــن ف

رات. وتُعــزى نســبة كبيــرة مــن  الوفيــات المبكــرة المرتبطــة بالمخــدِّ

تلــك الوفيــات إلــى المؤثــرات األفيونيــة. وإضافــة إلى ذلــك، تمثل 

االضطرابــات الناشــئة عن تعاطي المؤثــرات األفيونيــة العبء األكبر 

ــات الناشــئة عــن تعاطــي  ــى االضطراب ــزوة إل ــراض المع ــن األم م

رات: فــي عــام ٢٠١5، كان نحــو ١٢ مليونــاً مــن ســنوات  المخــدِّ

ــبء  ــن ع ــة م ــي المائ ــة، أو ٧٠ ف ــب اإلعاق ــة حس ل ــر المعدَّ العم

رات،  ــات تعاطــي المخــدِّ المــرض العالمــي المعــزوِّ إلــى اضطراب

يُعزى إلى المؤثرات األفيونية.

ــدُّ  ــي تَُع ــة، الت ــرات األفيوني ــببه المؤث ــذي تس ــرر ال ــى الض ويتجل

مشــكلة في العديــد من البلــدان، في الواليــات المتحــدة األمريكية 

بوجــه خــاص. فقــد أدى تعاطــي المؤثــرات األفيونيــة الصيدالنيــة، 

ــي وباء  مقترنــاً بزيــادة فــي تعاطــي الهيرويــن والفينتانيــل، إلــى تفشِّ

تراكمــي ومترابــط فــي الواليــات المتحــدة، إلــى جانــب زيــادة في 

معدالت االعتالل والوفيات المرتبطة بالمؤثرات األفيونية.

ــات  ــي الوالي رات ف ــدِّ ــة بالمخ ــات المرتبط ــدد الوفي ــل ع ويمث

رات  المتحــدة نحو ربــع العدد التقديــري للوفيات المرتبطــة بالمخدِّ

فــي جميــع أنحــاء العالم، بما فــي ذلــك الوفيات بســبب الجرعات 

المفرطــة، وهــي نســبة مســتمرة فــي االرتفــاع. وقــد زادت الوفيــات 

ــا  ــات المتحــدة، ومعظمه ــي الوالي بســبب الجرعــات المفرطــة ف

بســبب المؤثــرات األفيونيــة، بأكثــر من ثالثــة أضعاف خــالل الفترة 

١٩٩٩-٢٠١5، مــن 84٩ ١6 حالــة إلى 4٠4 5٢ حاالت ســنويًّا، 

كمــا زادت بنســبة ١١,4 فــي المائــة فــي الســنة الماضيــة وحدهــا، 

لتصــل إلــى أعلــى مســتوى مســجَّل علــى اإلطــالق. وفــي الواقع، 

فــإنَّ عــدد األشــخاص الذيــن يتوفــون فــي الواليــات المتحــدة كل 

١٨٣ ٣٥

١٨ ١٧

٣٧

٢٢
مليونامليونامليونا

مليونامليونامليونا

ب القنَّ املؤثرات األفيونية

األفيونيات

عدد املتعاطني يف العام السابق يف عام ٢٠١٥

الكوكايني

األمفيتامينات واملنشطات
 املوصوفة طبيًا

"اإلكستاسي"
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1خالصة وافية

ــاب  ــى الته ــزى إل ــي تُع ــات الت ــدد الوفي ــك أن ع ــي. ذل العالم

رات يفــوق مثيلــه الذي  الكبــد مــن النــوع C بيــن متعاطــي المخدِّ

رات.  ــزى إلــى األســباب األخــرى المرتبطــة بتعاطــي المخــدِّ يُع

ــب  ــة حس ل ــر المعدَّ ــنوات العم ــدد س ــإن ع ــوم، ف ــى العم وعل

ــوق  ــوع C يف ــن الن ــد م ــاب الكب ــبب الته ــودة بس ــة المفق اإلعاق

مثيلــه الــذي يُعزى إلــى اإلصابــة بفيروس نقــص المناعة البشــرية 

ــة  ل ــر المعدَّ ــنوات العم ــم س رات. ومعظ ــدِّ ــي المخ ــن متعاط بي

حســب اإلعاقــة تلــك هــي نتيجــة للوفــاة المبكــرة، فــي حيــن أن 

البقية هي نتيجة لسنوات اإلعاقة.

وقــد هيَّــأ التقــدم الــذي أُحــرز مؤخــراً فــي عــالج التهــاب الكبــد 

ــر  ــات ذات التأثي ــادات الفيروس ــتخدام مض ــوع C، باس ــن الن م

المباشــر، فرصــة جديــدة لتخفيــف العــبء الثقيــل للمــرض بيــن 

رات. ومــع ذلك، ال تزال ســبل الوصــول محدودة  متعاطــي المخــدِّ

بالنســبة إلــى العديــد مــن المحتاجيــن ألنَّ تلــك الخيــارات 

العالجية ال تزال باهظة التكلفة في معظم البلدان.

تزايد االضطرابات الناجمة عن تعاطي الكوكايني
علــى الرغــم مــن تراجــع عــدد متعاطــي الكوكاييــن أو اســتقراره 

ــاه الصــرف الصحــي  ــل مي ــا، تشــير تحالي ــن أوروب ــي أجــزاء م ف

إلــى أن اســتهالك الكوكاييــن فــي تلــك المنطقــة قــد يكــون فــي 

ــادة فــي تعاطــي  تزايــد. وهنــاك مؤشــرات أيضــاً علــى وجــود زي

الكوكاييــن فــي أمريــكا الشــمالية، بعــد عدة ســنوات مــن تراجعه. 

وعــالوة علــى ذلــك، فقــد شــهدت الحــاالت التــي تنطــوي علــى 

ــي  ــة ف ــادة ملحوظ ــن زي ــن الكوكايي ــة م ــات مفرط ــي جرع تعاط

الواليــات المتحــدة ما بيــن عامــْي ٢٠١٢ و٢٠١5.  بيــد أن الجزء 

ــاً  ــن مقترن ــي الكوكايي ــط بتعاط ــادة يرتب ــك الزي ــن تل ــر م األكب

بالمؤثــرات األفيونيــة. وعلــى الصعيــد العالمــي، زاد عدد ســنوات 

لــة حســب اإلعاقــة المرتبطــة باالضطرابــات الناتجــة  العمــر المعدَّ

عــن تعاطــي الكوكاييــن من ٠٠٠ ٧٢٩ ســنة فــي عــام ٢٠٠5 إلى 

٠٠٠ ٩٩٩ سنة في عام ٢٠١5.

يُحتمل أن تكون املؤثِّرات النفسانية اجلديدة أشد فتكاً 
رات األخرى، ولكن سوقها ال تزال صغيرة نسبّيًا من املخدِّ

رغــم العــدد الكبيــر مــن المؤثِّــرات النفســانية الجديــدة الموجودة 

ــا  ــوق فيم ــم الس ــي حج ــإن إجمال رات، ف ــدِّ ــواق المخ ــي أس ف

ــواق  ــًة بأس ــبيًّا مقارن ــراً نس ــزال صغي ــواد ال ي ــك الم ــص تل يخ

رات األخــرى. بيــد أنَّ أحــد أهــم الجوانــب الباعثــة علــى  المخــدِّ

ـرات النفســانية الجديــدة يتمثــل فــي أنَّ  القلــق بشــأن المؤثِـّ

ـرات النفســانية  متعاطيهــا يجهلــون محتــوى وجرعــة المؤثِـّ

الموجــودة فــي بعــض المؤثِّــرات النفســانية الجديــدة. األمر الذي 

ــى  ــدة إل ــرات النفســانية الجدي يمكــن أن يعــرِّض متعاطــي المؤثِّ

المزيــد مــن التهديــدات الصحيــة الخطيــرة. وال تتوافــر معلومات 

ــة  ــار المحتمل ــد اآلث ــا لتحدي ــل منه ــد إال قلي ــة أو ال يوج علمي

لتلك المنتجات وأفضل الســبل للتصدي لها.

وقــد تســبب عــدد مــن المؤثِّــرات النفســانية الجديدة فــي حاالت 

ــدة ذات  ــانية الجدي ــرات النفس ــي المؤثِّ ــن تعاط ــغ ع ــاة، وأُبل وف

التأثيــر المنشِّــط بالحقــن لــدى فئــات معرَّضــة للخطــر بشــدة من 

ــي  ــة الت ــر الصحي ــم المخاط ــا يفاق رات، مم ــدِّ ــي المخ متعاط

تتعرض لها تلك الفئات.

رات؟ اء تعاطي املخدِّ من يعاني عبء املرض األثقل جرَّ
ــار  ــد اآلث ــن أش ــاً م ــن بعض رات بالحق ــدِّ ــو المخ ــه متعاط يواج

رات. فهنــاك نحــو ١٢ مليــون  الصحيــة المرتبطــة بتعاطــي المخــدِّ

رات بالحقــن، ثُمنهــم   شــخص فــي العالــم يتعاطــون المخــدِّ

)١,6 مليــون( مصــاب بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، وأكثر من 

.C نصفهم )6,١ ماليين( مصاب بالتهاب الكبد من النوع

التهاب الكبد من النوع C يسبب أشد األضرار بني 
رات متعاطي املخدِّ

تُعتبــر العواقــب الصحيــة الســلبية المرتبطــة بالتهــاب الكبــد مــن 

رات علــى الصعيــد  النــوع C فادحــة بيــن متعاطــي المخــدِّ

 1٫6 مليون من متعاطي املخدرات باحلقن مصابون 
بفيروس نقص املناعة البشرية

 6٫1 ماليني من متعاطي املخدرات
C مصابون بالتهاب الكبد من النوع

 1٫3 مليون من متعاطي املخدرات مصابون
 بالتهاب الكبد من النوع C وفيروس

نقص املناعة البشرية معًا

12 مليون شخص يتعاطون املخدرات باحلقن
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ِّرات العاملي ٢٠١٧ تقرير املخد

رات بحاجــة خاصــة إلــى تدخــالت  وقــد يكــون متعاطــو المخــدِّ

الوقايــة والعــالج من الســل. وقــد يتأثرون علــى نحو غير متناســب 

بعوامــل الخطــر المؤديــة إلــى المــرض )مثــل الفقــر وســوء التغذية 

واإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية والوقــت المقضي في 

الســجن(. وتَُعــدُّ اإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية أحــد 

األســباب الرئيســية لالنتشــار الكبير لحاالت الســل بين األشــخاص 

رات عــن طريــق الحقن، والســل هــو أحد  الذيــن يتعاطــون المخــدِّ

رات المصابيــن  األســباب الرئيســية للوفيــات بيــن متعاطــي المخــدِّ

بفيروس نقص المناعة البشرية.

وينطــوي العــالج مــن الســل علــى تعقيــدات شــديدة فيمــا يخــص 

رات نظــراً الحتمــال أن يكونــوا مصابيــن بالعديــد  متعاطــي المخــدِّ

مــن األمــراض المعديــة المتزامنــة )مثــل فيــروس نقــص المناعــة 

البشــرية والتهــاب الكبــد مــن النــوع C( والعلــل النفســية والطبيــة 

المصاحبــة )مثــل االكتئــاب والقلــق(، إضافــًة إلــى االرتهــان 

رات. وعــالوة علــى ذلــك، يكــون التغلــب علــى الكثيــر  للمخــدِّ

مــن عوائــق الوقايــة والعــالج مــن الســل أصعــب لــدى متعاطــي 

رات مقارنًة بعموم السكان. المخدِّ

السجن بيئة عالية املخاطر النتشار األمراض املعدية
هنــاك فــي أي يــوم معيَّــن نحــو ١٠ مالييــن شــخص محتجــز فــي 

الســجون )بمــا في ذلــك االحتجــاز الســابق للمحاكمة( فــي جميع 

أنحــاء العالــم. بيد أن عدد األشــخاص الذيــن يمرون من الســجون 

كل عام يزيد على ذلك بكثير.

رات، بمــا فــي ذلــك تعاطــي الهيرويــن  ــر تعاطــي المخــدِّ ويُعتب

رات معرَّضون بصفة خاصة لإلصابة بالسل متعاطو املخدِّ
رات  ينتشــر مــرض الســل علــى نطــاق أوســع بيــن متعاطــي المخــدِّ

مقارنــًة بعامــة الســكان. واســتناداً إلــى البيانــات المحــدودة المتاحــة 

مــن الدراســات التــي أُجريــت فــي أوروبــا وآســيا والقــارة األمريكيــة، 

رات بالحقــن تبلغ  ر أنَّ نســبة انتشــار الســل بيــن متعاطــي المخــدِّ يُقــدَّ

نحــو 8 فــي المائــة. وفي الوقت نفســه، فإن انتشــار الســل بيــن عموم 

ر بأقل من ٠,٢ في المائة. السكان على الصعيد العالمي يُقدَّ

٠٠٠ ٢٢٢ حالة وفاة 
بسبب اإلصابة
بالتهاب الكبد 

 C من النوع

٠٠٠ ٦٠ حالة وفاة 
بسبب اإلصابة 
بفيروس نقص 
املناعة البشرية

لدى متعاطي املخدرات، يفوق عدد الوفيات
 بسبب التهاب الكبد من النوع C عدد 

الوفيات بسبب فيروس نقص املناعة البشرية

عاقة   ٠,٢ مليون سنة مفقودة نتيجة ل��

 ٢٫٨ مليون سنة مفقودة نتيجة للوفاة المبكرة 

عاقة  ٠,١ مليون سنة مفقودة نتيجة ل��

� سنة مفقودة نتيجة للوفاة المبكرة  ٦,٢ م�ي��

رات تعاطي المخد�
الوفاة المبكرة

سنوات
العمر المفقودة

رات تعاطي المخد�

الوفاة المبكرة

سنوات
العمر المفقودة

سنوات العمر 
المتوقعة

الو�دة سنوات العمر 
المتوقعة

لة حسب  سنوات العمر المعد�
وس  ة إ� ف�� عاقة المعزو� ا��

ية نقص المناعة الب��

لة حسب  سنوات العمر المعد�
ة إ� التهاب  عاقة المعزو� ا��

C الكبد من النوع الو�دة

لة حسب اإلعاقة(  عدد سنوات احلياة "الصحية" املفقودة )سنوات العمر املعدَّ
 نتيجة لإلصابة بالتهاب الكبد من النوع C يفوق عدد السنوات املفقودة 

بسبب اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية بني متعاطي املخدرات
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1خالصة وافية

رات ع أسواق املخدِّ تنوُّ
رات اتســاعاً  شــهدت طائفــة المــواد المتاحــة فــي ســوق المخــدِّ

رات التقليديــة  كبيــراً فــي الســنوات األخيــرة مــع اســتمرار المخــدِّ

ــي  ــر تعاط ــام. وال يُعتب ــدة كل ع ــانية جدي ــرات نفس ــور مؤثِّ وظه

رات المتعــددة، وهــو مــن الخصائــص التــي اتســمت بهــا  المخــدِّ

رات لســنوات عديــدة، ظاهرة جديــدة؛ ومع  أنمــاط تعاطــي المخــدِّ

ذلــك، فهــو يشــكل اآلن خطــراً أكبــر بســبب ضخامــة عــدد المواد 

المتاحة في السوق والتوليفات التي يمكن تعاطيها.

سوق املؤثرات األفيونية يف حالة تغيُّر مستمرة
تتســم ســوق المؤثــرات األفيونيــة بأنهــا بــدأت تصبــح أكثــر تنوعاً، 

ويتجلــى ذلــك فــي مثــال الواليــات المتحــدة، حيــث تضم ســوق 

المؤثــرات األفيونيــة مزيجاً مــن المــواد الخاضعة للمراقبــة الدولية، 

ــي  ــة الت ــة طبي ــة بوصف ــة المصروف ــن، واألدوي ــاً الهيروي وخصوص

بة مــن الســوق القانونيــة أو منتَجــة كأدويــة مزيَّفــة  تكــون إمــا مســرَّ

علــى نطــاق واســع. وتُصنَّــع هــذه األدويــة المزيَّفــة بحيــث تشــبه 

ــا علــى  المســتحضرات الصيدالنيــة فــي حيــن أنهــا تحتــوي فعليًّ

الفينتانيــل ونظائــره وكذلــك علــى مــواد غيــر المؤثــرات األفيونيــة 

مثل مشتقات البنزوديازيبين وفينيدات الميثيل.

وفــي العديــد مــن المناطــق، يالَحــظ وجــود عالقــة معقــدة علــى 

نحــو متزايــد بيــن تعاطــي الهيرويــن والمؤثــرات األفيونيــة 

االصطناعيــة. ويشــكل الصنــع غير المشــروع للمؤثــرات األفيونية 

وتوافــر العديــد مــن المؤثــرات األفيونيــة "البحثيــة"، التــي جــرى 

ــى  ــا بُن ــرين وله ــرن العش ــبعينيات الق ــي س ــرة ف ــا ألول م توليفه

تميزهــا عــن تلــك المســتخدمة فــي الممارســة الطبيــة، شــاغليْن 

خطيريــن فــي مجــال الصحــة العامــة. وعلــى وجــه الخصــوص، 

يتســبب تعاطــي مزيــج مــن مختلــف المؤثــرات األفيونيــة 

والمؤثــرات النفســانية األخــرى فــي الكثير مــن الوفيــات المرتبطة 

بالمؤثرات األفيونية.

رات بالحقــن، مــن األمــور المألوفــة فــي كثيــر  وتعاطــي المخــدِّ

مــن الســجون. وهنــاك واحــد مــن كل ثالثة ســجناء تعاطــى مادة 

غيــر مشــروعة فــي وقــت مــا أثنــاء وجــوده فــي الســجن، حيــث 

أبلــغ مــا نســبته ١6 فــي المائــة عــن التعاطي فــي الوقــت الحالي 

ـل القنَّــب إلــى حــد بعيــد أكثــر  )الشــهر الماضــي(. ويمثِـّ

رات تعاطيــاً فــي الســجون، يليــه الهيرويــن. ويبلِّــغ نحــو  المخــدِّ

١٠ فــي المائــة مــن الســجناء عــن تعاطيهــم الهيرويــن فــي وقت 

ــغ ثلثهــم عــن التعاطــي  ــي الســجن، ويبلِّ ــاء وجودهــم ف ــا أثن م

في الوقت الحالي )الشــهر الماضي( داخل السجن.

ــن المســجونون لمخاطــر  رات بالحق ويتعــرض متعاطــو المخــدِّ

كثيــرة مــن حيــث انتشــار األمــراض المعديــة. فممارســات الحقــن 

غيــر المأمونة تســاعد علــى انتشــار فيروس نقــص المناعة البشــرية 

رات بالحقــن مــن نــزالء الســجون، ومــن ثــمَّ  بيــن متعاطــي المخــدِّ

رات  فــي المجتمــع األوســع. كمــا يكــون متعاطــو المخــدِّ

الموجودون في السجن أكثر عرضة لإلصابة بمرض السل.

معدل الزيادة يف عبء املرض املرتبط باالضطرابات الناشئة 
رات لدى النساء أعلى منه لدى الرجال عن تعاطي املخدِّ

يفــوق عــدد الرجــال الذيــن يعانون مــن االضطرابــات الناشــئة عن 

رات عــدد النســاء بواقــع الضعــف علــى األقــل.  تعاطــي المخــدِّ

ــان،  ــواد اإلدم ــي م ــي تعاط ــاء ف ــدأ النس ــرد أن تب ــه بمج ــد أن بي

وخصوصــاً الكحوليات والقنَّــب والمؤثرات األفيونيــة والكوكايين، 

ــر مــن  ــادة معــدل اســتهالكهن بســرعة أكب ــى زي فإنهــن يملــن إل

ــر مــن  الرجــال. ونتيجــة لذلــك، قــد تصــاب النســاء بســرعة أكب

رات. كمــا أن  الرجــال باالضطرابــات الناشــئة عــن تعاطــي المخــدِّ

ســبل حصــول المــرأة علــى العالج مــن االضطرابــات الناشــئة عن 

رات أكثر محدودية مقارنًة بالرجل. تعاطي المخدِّ

وفــي العقــد الماضــي، ازدادت اآلثــار الصحيــة الســلبية لتعاطــي 

رات بســرعة أكبر بين النســاء مقارنــًة بالرجــال. وكان معدل  المخــدِّ

لــة حســب اإلعاقة بســبب  الزيــادة فــي عــدد ســنوات العمــر المعدَّ

رات فــي عــام ٢٠١5،  االضطرابــات الناشــئة عــن تعاطــي المخــدِّ

وال ســيما االضطرابــات الناتجــة عــن تعاطــي المؤثــرات األفيونيــة 

والكوكاييــن، بيــن النســاء )٢5 فــي المائــة و4٠ فــي المائــة، علــى 

التوالــي( أعلــى منه بيــن الرجــال )١٧ في المائــة و٢6 فــي المائة، 

على التوالي(.
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ارتفاع معدل الزيادة يف عبء املرض 
من االضطرابات الناشئة عن تعاطي 
املخدرات بني النساء مقارنة بالرجال

٢٠٠٥٢٠١٥ ٢٠٠٥٢٠١٥



Source: UNODC, responses to annual report questionnaire, 2012-2015.
Note: �e origins of the �ow arrows do not necessarily indicate the source/manufacture of ecstasy. Flow arrows represent the direction of ecstasy tra�cking and are not an indication of the quantity tra�cked. 
�e boundaries shown on this map do not imply o�cial endorsement or acceptance by the United Nations. Dashed lines represent undetermined boundaries. �e dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. �e �nal status of Jammu and Kashmir 
has not yet been agreed upon by the parties. �e �nal boundary between the Sudan and South Sudan has not yet been determined. A dispute exists between the Governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning sovereignty over the Falkland Islands (Malvinas).
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٢٠٠٠ كم٠١٠٠٠

رات والجرمية، استناداً إىل الردود عىل االستبيان الخاص بالتقارير السنوية، ٢٠١٢-٢٠١5. املصدر: من إعداد مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

ملحوظة: ال تشري بدايات أسهم التدفق بالرضورة إىل َمصدر/صانع "اإلكستايس". ومتثل أسهم التدفقات اتجاه االتِّجار بـ"اإلكستايس"، وهي ليست مؤرشاً عىل الكمية املتََّجر 
ا الخط  بها. وال تنطوي الحدود املبيَّنة يف هذه الخريطة عىل اإلعراب عن تأييدها أو قبولها رسميًّا من جانب األمم املتحدة. ومتثِّل الخطوط املتقطعة حدوداً غري محسومة. أمَّ

املنقَّط فيمثل تقريبيًّا "خط املراقبة" يف جامو وكشمري الذي اتَّفقت عليه باكستان والهند. ومل يتَّفق الطرفان بعد عىل الوضع النهايئ لجامو وكشمري. والحدود النهائية بني 
جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان مل تقرَّر بعد.

التدفقات األقاليمية لالتِّجار بـ"اإلكستايس"، ٢٠١٢-٢٠١5
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استمرار تطور املؤثرات النفسانية اجلديدة وتنوُّعها 
ومنوها

ــة  ــم بالدينامي ــدة تتس ــانية الجدي ــرات النفس ــوق المؤث ــزال س ال ت

الشــديدة، وبظهــور أعــداد كبيــرة مــن المــواد الجديــدة التــي تنتمي 

إلــى مختلــف المجموعــات الكيميائيــة. فمــا بيــن عامــْي ٢٠٠٩ 

و٢٠١6، أبلــغ ١٠6 بلــدان وأقاليــم مكتب األمم المتحــدة المعني 

رات والجريمــة )المكتــب( بظهــور ٧3٩ مؤثــراً مختلفاً من  بالمخــدِّ

المؤثرات النفسانية الجديدة.

وكثيــراً مــا تظهــر المــواد الجديــدة، التــي تُســوَّق بطرائــق وأشــكال 

مختلفــة عديــدة، بســرعة ثــم تختفــي، فــي حيــن يُتعاطــى بعضهــا 

بانتظــام بيــن مجموعة صغيرة مــن المتعاطيــن. وأفادت عــدة بلدان 

رات  ــاع تحــت اســم مخــدِّ ــدة تب ــرات النفســانية الجدي ــأن المؤث ب

خاضعــة للمراقبــة مــن قبيــل ثنائــي إيثيالميــد حمض الليســرجيك 

)LSD( أو "اإلكستاســي". وقــد أدى يســر الحصــول علــى بعــض 

المؤثــرات النفســانية الجديــدة، التــي كثيــراً مــا تُتعاطــى ألســباب 

رات التقليديــة، وانخفــاض  مماثلــة ألســباب تعاطــي المخــدِّ

أســعارها، إلــى أن تصبــح شــديدة الجاذبيــة لــدى بعــض الفئــات 

رات. ويبــدو اآلن أن بعض المؤثرات النفســانية  مــن متعاطي المخدِّ

الجديدة قد أصبح لها سوقها الخاصة.

ثرًا
٤٨٣ مؤثرا٢٦٠ً مؤ

غ عنها يف  مبلَّ
٢٠١٢

غ عنها يف  مبلَّ
٢٠١٥

تنوع
 املؤثرات النفسانية اجلديدة 

مازال يف ازدياد
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1خالصة وافية

رات تشهد ازدهارًا سوق املخدِّ
رات شــهد زيــادة طفيفــة عمومــاً فــي  يبــدو أن االتِّجــار بالمخــدِّ

ــة  رات، وبخاص ــدِّ ــواق المخ ــض أس ــدو أن بع ــام ٢٠١5، ويب ع

رات االصطناعية، تشهد ازدهاراً. ســوق الكوكايين والمخدِّ

ع نطاق سوق الكوكايني توسُّ
ــا  ــار به رات واالتِّج ــدِّ ــاج المخ ــة بإنت ــات المتعلق ــير البيان تش

ــع شــامل فــي ســوق الكوكاييــن في  وتعاطيهــا إلــى حــدوث توسُّ

جميــع أنحــاء العالــم. فبعــد انخفــاض دام لمــدة طويلــة، زادت 

المســاحة المزروعــة بشــجيرة الكوكا بنســبة 3٠ فــي المائة خالل 

الفتــرة ٢٠١3-٢٠١5، وهــو مــا يعــزى أساســاً إلــى زيــادة 

ــي العالمــي  ــغ اإلجمال ــا. وبل ــي كولومبي المســاحة المزروعــة ف

ــام  ــي ع ــا ف ــي ١٢5 ١ طنًّ ــن النق ــد الكوكايي ــع هيدروكلوري لصن

٢٠١5، بمــا يمثــل زيــادة إجماليــة قدرهــا ٢5 فــي المائــة علــى 

عام ٢٠١3.

ويبــدو أن تعاطــي الكوكاييــن فــي تزايــد في أكبــر ســوقيْن، وهما 

أمريــكا الشــمالية وأوروبــا. ويشــير معــدل انتشــار تعاطــي 

الكوكاييــن بيــن عامــة الســكان واالختبــارات التــي أُجريــت على 

ــات  ــي الوالي ــن ف ــي الكوكايي ــد تعاط ــى تزاي ــة إل ــوة العامل الق

المتحــدة. وفــي أوروبــا، أُبلــغ عــن بــوادر زيــادات في اســتهالك 

ــي  ــي ف ــرف الصح ــاه الص ــل مي ــى تحلي ــتناداً إل ــن، اس الكوكايي

ــة أو  ــادة بنســبة 3٠ فــي المائ ــارة، حيــث ُســجلت زي مــدن مخت

أكثر خالل الفترة ٢٠١١-٢٠١6.

وأُبلــغ عــن مجموعــة أساســية مــن أكثــر مــن 8٠ مــن المؤثــرات 

النفســانية الجديــدة كل ســنة خــالل الفتــرة ٢٠٠٩-٢٠١5، ويبــدو 

أنهــا أصبحــت راســخة فــي الســوق العالميــة؛ وقــد أُخضــع عــدد 

منهــا للمراقبــة الدوليــة. ومــن ناحيــة أخرى، يبــدو أن نحــو 6٠ من 

ــام  ــذ ع ــوق من ــن الس ــت م ــدة اختف ــانية الجدي ــرات النفس المؤث

ــد هــذه المــواد األقــل  ــد أن المشــاكل المرتبطــة بتحدي ٢٠١3. بي

ــاض  ــل انخف ــن عوام ــالً م ــون عام ــد تك ــر ق ــي المختب ــهرة ف ش

مستوى اإلبالغ عنها. 

أصبحت سوق "اإلكستاسي" تتسم على نحو  متزايد 
بكونها متعددة األوجه

إنَّ ســوق "اإلكستاســي" أصغــر مــن ســوق الميثامفيتاميــن، لكنهــا 

ــة  ــي" المتاح ــات "اإلكستاس ــوع منتج ــداً، وازداد تن ازدادت تعقي

رات. واألنــواع الثالثــة الرئيســية هــي: )أ( أقراص  لمتعاطــي المخــدِّ

"اإلكستاســي" التــي تخلــو مــن "المدمــا" )4،3-ميثيليــن ديوكســي 

ميثامفيتاميــن( أو تحتــوي علــى القليــل منهــا؛ )ب( أقــراص 

ــن  ــاع م ــديدة االرتف ــبة ش ــى نس ــوي عل ــي تحت ــي" الت "اإلكستاس

ــحوق أو  ــكل مس ــي ش ــة ف ــي" المبيع ــا"؛ )ج( "اإلكستاس "المدم

بلــورات بأســماء مختلفة في الشــارع. وتثيــر أقراص "اإلكستاســي" 

ذات النســبة العاليــة مــن "المدمــا" القلق بصفــة خاصة فــي أوروبا، 

حيــث اكتشــفت أجهــزة إنفــاذ القانــون أيضــاً مرافــق لصنــع المدما 

على نطاق صناعي.

التداخل بني شبائه القنَّب النباتية واالصطناعية
شــبائه القنَّــب االصطناعيــة ليســت مجــرد نســخ اصطناعيــة مــن 

ــه  ــي ب ــد توح ــا ق ــبي كم ــب العش ــي القنَّ ــد ف ــي توج المــواد الت

األســماء الدارجــة فــي الشــوارع مــن قبيــل "القنَّــب االصطناعــي" 

أو "الماريوانــا االصطناعيــة". فهــي مجموعــة متنوعــة مــن 

المركبــات ذات التأثيــرات النفســانية القويــة التــي تَُعــدُّ بديــالً عن 

القنَّــب الطبيعــي، الــذي يوجــد منــه أيضــاً العديــد مــن المنتجات 

الجديــدة فــي الســوق. ورغــم غلبــة شــبائه القنَّــب االصطناعيــة 

علــى طائفــة المؤثــرات النفســانية الجديــدة، فقــد أفــاد متعاطــو 

ــورون أن  ــم يتص ــي. فه ــب الطبيع ــون القنَّ ــم يفضل ــب بأنه القنَّ

ــار  ــن اآلث ــد م ــط بمزي ــة يرتب ــب االصطناعي ــبائه القنَّ ــي ش تعاط

السلبية الشــاملة مقارنًة بالقنَّب الطبيعي.

وهنــاك اعتــراف متزايــد باألضــرار المرتبطــة بالتســمم الناجــم عن 

تعاطــي شــبائه القنَّــب االصطناعيــة. وفــي حيــن أن هــذه األضرار 

ــب  ــاً عــن التســمم الناجــم عــن القنَّ ــة ال تختلــف عموم الصحي

الطبيعــي، فــإن تعاطــي منتجــات تحتــوي علــى أنــواع معيَّنــة مــن 

شــبائه القنَّــب االصطناعيــة ارتبــط بأحــداث صحيــة ســلبية حادة، 

بمــا فــي ذلــك إيــداع المتعاطيــن المستشــفيات أو وفاتهــم. بيــد 

أنــه ال يمكــن الجــزم بــأن اآلثــار غيــر المحمــودة أو غيــر 

ــن  ــدُّ م ــوف تَِح ــة س ــب االصطناعي ــبائه القنَّ ــا لش ــوب فيه المرغ

اإلقبال عليها أو تعاطيها.

* 5٧ طنًّا منها 34 طنًّا متثل ضبطيات من غاما بوتريوالكتون والكيتامني 
وأدوية أخرى، انظر الكتيب 4.  

٨٦٤٣١٧

األفيون

الهيروين 
واملورفني

املؤثرات األفيونية 
الصيدالنية

ب (العشبة/الراتنج)الكوكايني القنَّ

األمفيتامني"اإلكستاسي"

 امليثامفيتامني

املؤثرات النفسانية 
اجلديدة االصطناعية@

٥٨٧

١١٣ ٩٠١٣٢

٥٢٥٧ ٦

٧

كميات املخدرات 
املضبوطة يف عام ٢٠١٥

 طنًا طنًا طنًا

 طنًا طنًا طنًا

 أطنان طنًا طنًا



16

ِّرات العاملي ٢٠١٧ تقرير املخد

وكميــات الكوكاييــن المضبوطــة هــي أيضــاً آخــذة فــي االزديــاد. 

ــات بنســبة 3٠ فــي  ــد العالمــي، زادت تلــك الكمي فعلــى الصعي

المائــة لتصــل إلــى 864 طنًّــا )بدرجــات متفاوتــة مــن النقــاء( في 

عــام ٢٠١5، وهــو أعلــى مســتوى يُســجَّل علــى اإلطــالق. وفــي 

ــة  ــي المائ ــات بنســبة 4٠ ف ــك الكمي ــكا الشــمالية، زادت تل أمري

لتصــل إلــى ١4١ طنًّــا؛ وفــي أوروبــا، زادت بنســبة 35 فــي المائة 

لتصل إلى 84 طنًّا.

إنتاج األفيون يف ازدياد
ـــدار  ـــون بمق ـــن األفي ـــي م ـــاج العالم ـــام ٢٠١6، زاد اإلنت ـــي ع ف

الثلـــث مقارنـــًة بالعـــام الســـابق. وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود 

ـــون  ـــخاش األفي ـــة بخش ـــاحة المزروع ـــم المس ـــي حج ـــادة ف زي

ــون كانـــت  ــاج األفيـ ــي إنتـ ــرة فـ ــادة الكبيـ ــإن الزيـ ــاً، فـ  أيضـ

ـــن غلـــة خشـــخاش األفيـــون فـــي  ناتجـــة أساســـاً عـــن تحسُّ

ـــاج  ـــوع اإلنت ـــد أن مجم ـــابق. بي ـــام الس ـــًة بالع ـــتان مقارن أفغانس

ـــل  ـــزال أق ـــا، كان ال ي ـــغ 38٠ 6 طنًّ ـــون، البال ـــن األفي العالمـــي م

بنحـــو ٢٠ فـــي المائـــة مـــن ذروتـــه التـــي بلغهـــا فـــي عـــام 

ـــي الســـنوات  ـــه ف ـــغ عن ـــاً مـــن المتوســـط المبلَّ ٢٠١4، وكان قريب

الخمس الماضية.

وقــد ظلــت مضبوطــات األفيــون والهيرويــن على الســواء مســتقرة 

إلــى حــد بعيــد علــى الصعيــد العالمــي فــي الســنوات األخيــرة، 

ممــا يشــير إلــى سالســة إمــدادات الهيرويــن، بغــض النظــر عــن 

التغيــرات الســنوية فــي إنتــاج األفيــون. وشــهدت كميــة الهيرويــن 

المضبوطــة فــي أمريــكا الشــمالية زيــادة حــادة فــي عــام ٢٠١5. 

وتــوازى ذلــك مــع تقاريــر عــن تزايــد تعاطــي الهيرويــن والوفيات 

المتصلة بالهيروين في تلك المنطقة دون اإلقليمية.

رات االصطناعية ع سوق املخدِّ توسُّ
رات  ـــدِّ ـــع المخ ـــإن صن ـــن، ف ـــن والكوكايي ـــع الهيروي ـــاً لصن خالف

ـــة ال تنطـــوي علـــى  ـــا ألن العملي ـــداً جغرافيًّ ـــة ليـــس مقيَّ االصطناعي

اســـتخراج مكونـــات فعالـــة مـــن نباتـــات ينبغـــي زرعهـــا فـــي ظروف 

رات  ــدِّ ــوق المخـ ــل لسـ ــد أن أي تحليـ ــو. بيـ ــي تنمـ ــة كـ معيَّنـ

ـــدا بســـبب محدوديـــة المعلومـــات بشـــأن  االصطناعيـــة ســـيكون معقَّ

ـــر حجـــم  ـــة، ممـــا يحـــول دون تقدي رات االصطناعي ـــع المخـــدِّ صن

ـــم.  ـــاء العال ـــع أنح ـــي جمي رات ف ـــدِّ ـــك المخ ـــن تل ـــع م ـــا يُصن م

ـــير  ـــي تش ـــات والتعاط ـــن المضبوط ـــات ع ـــإن البيان ـــك، ف ـــع ذل وم

عاً. رات االصطناعية يشهد توسُّ إلى أن عرض المخدِّ

الكوكاينياألفيونيات املنشطات 
األمفيتامينية

الـُمهلِوسات

ب القنَّ

املؤثرات النفسانية
 اجلديدة

املسكنات 
واملهدئات
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عدد البلدان التي أبلغت عن مضبوطات من املخدرات، 
من أصل ١٦٨ بلدًا، ٢٠١٠-٢٠١٥
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٠٠٠ 2 كم٠٠٠ ١ ٠

رات والجرمية، استناداً إىل الردود عىل االستبيان الخاص بالتقارير السنوية، وقاعدة بيانات ضبطيات  املصدر: من إعداد مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

رات املنفردة. املخدِّ

رات املضبوطة وعبورها ومقصدها حسبام أفادت به الدول األعضاء يف االستبيان الخاص بالتقارير  د تدفقات االتِّجار عىل أساس بلد منشأ/مغادرة املخدِّ مالحظات: تحدَّ

رات املنفردة، ومن ثمَّ فهي تبنيِّ عموماً دروب االتِّجار القامئة يف حني أنها قد ال تبنيِّ العديد من التدفقات الثانوية. ومتثِّل أسهم  السنوية وقاعدة بيانات ضبطيات املخدِّ

التدفق اتجاه االتِّجار، حيث تشري بدايات األسهم إما إىل منطقة الصنع أو منطقة آخر مصدر، أما نهايات األسهم فتشري إما إىل منطقة االستهالك أو الوجهة املقبلة لالتِّجار. 

ا الخط املنقَّط  وال تنطوي الحدود املبيَّنة يف هذه الخريطة عىل اإلعراب عن تأييدها أو قبولها رسميًّا من جانب األمم املتحدة. ومتثِّل الخطوط املتقطعة حدوداً غري محسومة. أمَّ

فيمثل تقريبيًّا "خط املراقبة" يف جامو وكشمري الذي اتَّفقت عليه باكستان والهند. ومل يتَّفق الطرفان بعد عىل الوضع النهايئ لجامو وكشمري. والحدود النهائية بني جمهورية السودان 

وجمهورية جنوب السودان مل تقرَّر بعد. ومثة نزاع بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية حول السيادة عىل جزر فوكالند )مالفيناس(.

التدفقات الرئيسية لالتِّجار بالكوكايني، ٢٠١١-٢٠١5
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1خالصة وافية

ويبلِّــغ عــدد متزايــد مــن البلــدان عــن مضبوطــات مــن المؤثرات 

النفســانية االصطناعيــة الجديــدة حيــث ُضبــط أكثــر مــن ٢٠ طنًّا 

فــي عــام ٢٠١5. وقــد تضاعفــت المضبوطــات مــن المنشــطات 

األمفيتامينيــة فــي الســنوات الخمس الســابقة لعــام ٢٠١5 فبلغت 

١٩١ طنًّــا فــي عــام ٢٠١5. وكان ذلــك نتيجــة للزيــادات الحادة 

فــي كميــات األمفيتامينــات المضبوطــة، التــي شــكَّل منهــا 

الميثامفيتاميــن تقريبــاً مــا بيــن 6١ و8٠ فــي المائــة ســنويًّا خالل 

تلك الفترة.

ويظهــر اتســاع ســوق الميثامفيتاميــن فــي شــرق وجنــوب شــرق 

ــي  ــن تعاط ــا، ع ــى ندرته ــة، عل ــات المتاح ــي المعلوم ــيا ف آس

الميثامفيتاميــن والعــالج مــن ذلــك التعاطــي. وفــي عــام ٢٠١5، 

أبلــغ خبــراء فــي عــدة بلــدان فــي المنطقــة دون اإلقليميــة عــن 

زيــادة ملحوظــة فــي تعاطــي الميثامفيتاميــن البلــوري وأقــراص 

الميثامفيتاميــن علــى الســواء. كمــا اعتبــروا الميثامفيتاميــن أشــيع 

ــي العــام  ــدان. وف ــي بعــض تلــك البل رات المتعاطــاة ف المخــدِّ

نفســه، مثَّــل األشــخاص الذيــن يتلقــون العــالج بســبب تعاطــي 

الميثامفيتاميــن أكبــر نســبة مــن األشــخاص الذيــن تلقــوا العــالج 

رات فــي معظــم البلــدان واألقاليم في شــرق  مــن تعاطــي المخــدِّ

وجنوب شــرق آسيا التي أبلغت عن ذلك المؤشر.

وفــي أوقيانوســيا، كانــت هناك زيــادة فــي كميــات الميثامفيتامين 

المضبوطة وكذلك في تفشي تعاطيه.

زيادة فعالية إنفاذ القوانني
ــدأ يصبــح فعــاالً على نحــو متزايد  يــن ب بــدو أن إنفــاذ القوان ي

ــى  ــل عل ــي. والدلي ــي التعــاون الدول بمــا يجســد التحســن ف

ر العتــراض الكوكايين  ذلــك هو أن المعــدل العالمــي المقــدَّ

ــراوح ما بيــن 45 و55 فــي المائة في عــام ٢٠١5،  ت زاد بنســب ت

ر  وهــو مســتوى قياســي. كما ارتفــع المعــدل العالمــي المقدَّ

ــة خالل  يــن ٩ و١3 فــي المائ يــات مــن مــا ب العتــراض األفيون

ــة خــالل  ــرة ١٩8٠-١٩٩٧ إلــى مــا بيــن ٢3 و3٢ فــي المائ الفت

الفترة ٢٠٠٩-٢٠١5.



التدفقات الرئيسية لالتِّجار باألفيونيات، ٢٠١١-٢٠١5
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رات والجرمية، استناداً إىل الردود عىل االستبيان الخاص بالتقارير السنوية، وقاعدة بيانات ضبطيات  املصدر: من إعداد مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

رات املنفردة. املخدِّ

رات املضبوطة وعبورها ومقصدها حسبام أفادت به الدول األعضاء يف االستبيان الخاص بالتقارير السنوية  د تدفقات االتِّجار عىل أساس بلد منشأ/مغادرة املخدِّ مالحظات: تُحدَّ

رات املنفردة، ومن ثمَّ فهي تبنيِّ عموماً دروب االتِّجار القامئة يف حني أنها قد ال تبنيِّ العديد من التدفقات الثانوية. ومتثِّل أسهم التدفق اتجاه االتِّجار،  وقاعدة بيانات ضبطيات املخدِّ

 حيث تشري بدايات األسهم إما إىل منطقة الصنع أو منطقة آخر مصدر، أما نهايات األسهم فتشري إما إىل منطقة االستهالك أو الوجهة املقبلة لالتِّجار. وال تنطوي الحدود املبيَّنة 

ا الخط املنقَّط فيمثل تقريبيًّا "خط املراقبة"  يف هذه الخريطة عىل اإلعراب عن تأييدها أو قبولها رسميًّا من جانب األمم املتحدة. ومتثِّل الخطوط املتقطعة حدوداً غري محسومة. أمَّ

 يف جامو وكشمري الذي اتَّفقت عليه باكستان والهند. ومل يتَّفق الطرفان بعد عىل الوضع النهايئ لجامو وكشمري. والحدود النهائية بني جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان 

مل تقرَّر بعد. ومثة نزاع بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية حول السيادة عىل جزر فوكالند )مالفيناس(.
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ِّرات العاملي ٢٠١٧ تقرير املخد

ويتفـادى ذلك الـدرب تركيـا حيث قد تكـون الزيـادة األخيرة 

فـي تدفقـات الالجئيـن باتجاه بلـدان فـي االتحـاد األوروبي 

ِجرين إلى البحث عن خيارات أخرى. اضطرت المتَّ

ــن  ــن الهيروي ــة م ــات المضبوط ــات أن الكمي ان ي ب ــر ال وتُظِه

ــالل  ــان خ ــا واليون ــا وتركي ــي بلغاري ــت ف ــن انخفض والمورفي

ــرة ٢٠١٢-٢٠١3. وفي المقابل،  الفت ــًة ب ــرة ٢٠١4-٢٠١5 مقارن الفت

ــر  ــداد درب االتِّجــار عب ــى امت ــة عل ــات المعترَض زادت الكمي

ــود  ــر األس ــق البح ــن طري ــا، وع ــا وجورجي ي ن ــان وأرمي أذربيج

يا، زيادة حادة بين هاتين الفترتين. يا ورومان إلى أوكران

التحول اجلغرايف يف سوق امليثامفيتامني
يبــدو أن تحــوالً جغرافيًّــا رئيســيًّا حــدث فــي ســوق الميثامفيتامين 

فــي الســنوات الخمــس األخيرة. ففي عــام ٢٠١5، تجــاوزت كمية 

الميثامفيتاميــن التــي اعتُرضــت فــي شــرق وجنــوب شــرق آســيا 

الكميــة المعترَضــة فــي أمريــكا الشــمالية ألول مــرة، ممــا جعــل 

رات التقلبات يف تدفقات املخدِّ
ــع  ــتمر. وم ــب المس ــن التقل ــة م ــي حال رات ف ــدِّ ــات المخ تدفق

التغيــرات الناجمــة عــن العولمــة وانتشــار تكنولوجيــات االتصال 

رات تتســم، أكثــر مــن  الجديــدة، فقــد أصبحــت تدفقــات المخــدِّ

أي وقــت مضــى، بالتغيــرات الســريعة فــي دروب االتِّجــار 

وأساليب العمل واإلخفاء.

تزايد أهمية فرع القوقاز من درب البلقان
ــة مــن  ــة مــن المضبوطــات العالمي ُضبــط نحــو 4٠ فــي المائ

ــى  ــدان تقــع عل ــي بل ــي عــام ٢٠١5 ف ــن ف ــن والمورفي الهيروي

ــزال  ــدرب ال ي ــدو أن ال ب ــث ي ــان" بحي ــمى "درب البلق ــا يُس م

يــات. وفي  ــل الــدرب العالمي الرئيســي لالتِّجــار باألفيون يمثِّ

ــى درب  ــة عل ــات المضبوط ــي الكمي ــع إجمال ــن تراج حي

ــر  ــالً للــدرب، عب ــدو أن فرعــاً بدي ب البلقــان فــي عــام ٢٠١5، ي

بلدان القوقاز، أخذ يزداد أهمية في السنوات األخيرة.



Source: UNODC, responses to annual report questionnaire, 2012-2015.
Note: �e origins of the �ow arrows do not necessarily indicate the source/manufacture of methamphetamine. Flow arrows represent the direction of methamphetamine tra�cking and are not an indication of the quantity tra�cked. 
�e boundaries shown on this map do not imply o�cial endorsement or acceptance by the United Nations. Dashed lines represent undetermined boundaries. �e dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. �e �nal status of Jammu and Kashmir 
has not yet been agreed upon by the parties. �e �nal boundary between the Sudan and South Sudan has not yet been determined.

Interregional tra�cking �ows of methamphetamine, 2012-2015
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رات والجرمية، الردود عىل االستبيان الخاص بالتقارير السنوية، ٢٠١٢-٢٠١5. املصدر: مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

مالحظة: ال تشري بدايات أسهم التدفق بالرضورة إىل َمصدر/صانع امليثامفيتامني. ومتثل أسهم التدفقات اتجاه االتِّجار بامليثامفيتامني، وهي ليست مؤرشاً عىل 

الكمية املتَّجر بها. وال تنطوي الحدود املبيَّنة يف هذه الخريطة عىل اإلعراب عن تأييدها أو قبولها رسميًّا من جانب األمم املتحدة. ومتثِّل الخطوط املتقطعة حدوداً 

ا الخط املنقَّط فيمثل تقريبيًّا "خط املراقبة" يف جامو وكشمري الذي اتَّفقت عليه باكستان والهند. ومل يتَّفق الطرفان بعد عىل الوضع النهايئ لجامو  غري محسومة. أمَّ

وكشمري. والحدود النهائية بني جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان مل تقرر بعد.

التدفقات األقاليمية لالتِّجار بامليثامفيتامني، ٢٠١٢-٢٠١5
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ار بالكوكايني شرقاً ع االجتِّ توسُّ
هنـاك دالئل تشـير إلـى تواصل نمـو أسـواق الكوكاييـن في عدة 

بلـدان فـي آسـيا، رغـم أنهـا ال تزال فـي المجمـل صغيرة نسـبيًّا. 

ل أحـد األدلـة الممكنـة علـى ذلـك في ضبطيـة كبيـرة جداً  وتمثَـّ

)٩٠٠ كيلوغرام( من الكوكايين في سـري النـكا في عام ٢٠١6، 

وأخـرى مقدارهـا 5٠٠ كيلوغـرام فـي جيبوتـي في عـام ٢٠١٧، 

ربمـا كانـت فـي طريقهـا إلـى آسـيا. وكانـت تلـك أكبـر كميـة 

شـرق  فـي  واحـدة  عمليـة  فـي  الكوكاييـن  مـن  مضبوطـة 

أفريقيا منذ عام ٢٠٠4.

وعمومـاً، فـي عـام ٢٠١5، زادت كميـات الكوكاييـن المعترَضة 

في آسـيا بنسـبة أكثـر من 4٠ فـي المائـة مقارنًة بالسـنة السـابقة، 

حيـث أُبلغ عن زيادات في جميـع المناطق دون اإلقليمية. وكانت 

أكبـر نسـبتين من إجمالـي كميـة الكوكاييـن المضبوطة في آسـيا 

خـالل الفتـرة ٢٠١٠-٢٠١5 في شـرق وجنوب شـرق آسـيا )56 

في المائة( وفي الشرق األدنى واألوسط )4٠ في المائة(.

شــرق وجنــوب شــرق آســيا المنطقتيــن دون اإلقليميتيــن الرائدتين 

مــن حيــث المضبوطــات مــن الميثامفيتاميــن علــى النطــاق 

ــة إنفــاذ  ــادًة فــي فعالي ــد هــذا زي العالمــي. وفــي حيــن قــد يجسِّ

القوانيــن في شــرق وجنــوب شــرق آســيا، يبــدو أن دروب االتِّجار 

بالميثامفيتاميــن تربــط علــى نحــو متزايــد بيــن أســواق لــم تكــن 

مرتبطــة فــي الســابق فــي مناطــق دون إقليميــة مختلفــة. وتجــدر 

ــات  ــي مضبوط ــرة ف ــادة الكبي ــى الزي ــاص إل ــه خ ــارة بوج اإلش

الميثامفيتامين في الصين.

ار باألمفيتامني يف آسيا وأمريكا الوسطى ع االجتِّ توسُّ
علـى عكـس الميثامفيتاميـن، اقتصـر األمفيتاميـن على عـدد أقل 

من المناطق دون اإلقليمية، مثل الشـرقين األدنى واألوسط وغرب 

ووسـط أوروبا. وتشـير الكميـات المضبوطة مـن األمفيتامين في 

عـام ٢٠١5 إلى توسـع محتمل مؤخـراً في سـوق األمفيتامين في 

جنوب شـرق أوروبـا، ولكن قد يكون ذلك راجعاً فقط إلى سـوق 

األمفيتاميـن الكبيـرة في الشـرقين األدنـى واألوسـط المجاورين. 

وشـهدت الكميـات المضبوطـة مـن األمفيتاميـن زيادة حـادة في 

أمريكا الوسطى وجنوب غرب آسيا.



الواليات القضائية يف الواليات املتحدة التي تسمح بتعاطي القنَّب لألغراض الرتويحية والطبية وتلك التي ال تسمح بالحصول عىل القنَّب
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املصدر: استناداً إىل املعلومات املقدمة من املؤمتر الوطني للهيئات الترشيعية يف الواليات، حتى ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧.

مالحظة: الحدود املبيَّنة يف هذه الخريطة ال تنطوي عىل أيِّ إقرار أو قبول من جانب األمم املتحدة.
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ب التطورات يف أسواق القنَّ
تسمح معظم الواليات القضائية يف الواليات املتحدة اآلن 

باحلصول على القنَّب لألغراض الطبية، بينما تسمح 
تسع واليات بزراعة القنَّب لالستعمال الترويحي

ــات المتحــدة،  ــن فــي الوالي ــادرات الناخبي ســمحت أحــدث مب

فــي عــام ٢٠١6، بإباحــة اســتعمال القنَّــب لألغــراض الترويحيــة 

فــي أربــع واليــات إضافيــة. ويُســمح اآلن بتعاطــي القنَّــب 

ــا.  لألغــراض الترويحيــة فــي ثمانــي واليــات ومقاطعــة كولومبي

وممــا لــه أهميــة أكبــر أن التراخيــص فــي تلــك الواليــات 

ــركات  ــح اآلن للش ــا، تُمن ــة كولومبي ــتثناء مقاطع ــة، باس القضائي

الربحيــة إلنتــاج وبيع مجموعــة من المنتجــات الســتعمال القنَّب 

في األغراض الطبية وغير الطبية.

وفــي الواليــات القضائيــة التــي يُســمح فيهــا اآلن بتعاطــي القنَّب 

لألغــراض الترويحيــة، زاد تعاطــي القنَّــب بيــن الســكان البالغين، 

وهــو ال يــزال أعلــى مــن المتوســط الوطني. بيــد أن هــذا االتجاه 

ــن  ــة. وم ــات القضائي ــك الوالي ــي تل ــريعات ف ــَر التش ــبق تغيي س

ــب  ــة بالقنَّ ــدة المتعلق ــريعات الجدي ــر التش ــاس أث ــب قي الصع

حيــث يبــدو أن مزيجــاً مــن العناصــر كان قــد بــدأ بالفعــل فــي 

عمليــة تغييــر ســوق تعاطــي القنَّب فــي تلــك الواليــات القضائية 

عندمــا ُوضعت تدابير اإلباحة موضع التنفيذ.

ــك  ــي تل ــب ف ــي القنَّ ــي تعاط ــرة ف ــادة الكبي ــدأت الزي ــد ب وق

الواليــات القضائيــة في عــام ٢٠٠8، بالتــوازي مع تدابير تســمح 

باســتعمال القنَّــب في األغــراض الطبية )وإن لــم تخضع منتجات 

الواليات املتحدة: أمناط تعاطي القنَّب، وتصور مخاطره، 

ومدى توافره واستعامله يف األغراض الطبية يف أوساط 

السكان الذين تبلغ أعامرهم ١8 عاماً فأكرث، ٢٠٠٢-٢٠١5
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 Key Substance Use and Mental Health Indicators in the :املصادر
 United States: Results from the 2015 National Survey on Drug

 Compton ودراسات استقصائية سابقة، ومستمدة من Use and Health
 and others, "Marijuana use and use disorders in adults in the

 USA, 2002-14: analysis of annual cross sectional surveys",
.Lancet Psychiatry 2016; 3: 954-64

مالحظة: قام كومبتون وآخرون بتحليل اتجاهات تعاطي القنَّب من 
الفرتة ٢٠٠٢-٢٠١4.
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رات بالنسبة إلى جماعات   استمرار أهمية املخدِّ
اجلرمية املنظمة

ــر  ــأن جماعــات الجريمــة المنظمــة عب َر ب ــدِّ فــي عــام ٢٠١4، قُ

ــل نحــو مــا بيــن ُخمــس  الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم تُحصِّ

رات. وثلث إيراداتها من بيع المخدِّ

د اليوروبــول نحــو ٠٠٠ 5 جماعــة إجراميــة منظمــة دوليــة  وحــدِّ

ر  تعمــل فــي بلــدان االتحــاد األوروبــي فــي عــام ٢٠١٧، وقــدَّ

رات. وهــذا  ــع فــي االتِّجــار بالمخــدِّ ــر مــن ثلثهــا ضال ــأن أكث ب

رات أكثــر انتشــاراً علــى نطــاق الجريمة  يجعــل االتِّجــار بالمخــدِّ

ــكات أو  ــة بالممتل ــة المتعلق ــة المنظم ــة بالجريم ــة مقارن المنظم

ــي  ــال الضريب ــن أو االتِّجــار بالبشــر أو االحتي ــب المهاجري تهري

أو أي نشاط غير مشروع آخر.

رات حكراً على اجلماعات  ار باملخــدِّ لــم يعــد االجتِّ
الكبيرة اإلجرامية 

ــل  ــكل هرمــي محكــم، مث ــي تتســم بهي تُواِصــل الجماعــات الت

ــان، وإلــى حــد مــا فــي  تلــك الموجــودة فــي المكســيك والياب

رات. وحســب  ــي تجــارة المخــدِّ ــوع ف االتحــاد الروســي، الضل

ــل  ــلوب العم ــج أس ــي تنته ــات الت ــزال المنظم ــول، ال ت اليوروب

مــن القمــة إلــى القاعــدة وذات البنــى الهرميــة تمثــل نــوع 

جماعات الجريمة المنظمة األكثر انتشــاراً في أوروبا.

ــة  ــة الشــبكات األفقي ــى أن أهمي ــة عل ــاك أدل ــك، هن ــع ذل وم

ر  ــدَّ ــام ٢٠١٧، ق ــي ع ــاد. فف ــي االزدي ــذة ف ــة آخ ــر مرون واألكث

اليوروبــول أن تلــك الشــبكات تمثــل 3٠ إلــى 4٠ فــي المائة 

ــدان  ــي بل ــة ف ــة العامل ــة المنظم ــات الجريم ــن جماع م

االتحاد األوروبي.

ــة(،  ــات الصيدالني ــر المنتج ــط تطوي ــة لضواب ــب المصروف القنَّ

وتراُجــع تصــورات المخاطــر المؤديــة إلــى الضــرر مــن تعاطــي 

القنَّــب، واســتمرار الجــدل حول إباحــة تعاطي القنَّــب لألغراض 

الطبيــة والترويحيــة. ومنذ إقــرار تدابيــر اإلباحة، تَواصــل االتجاه 

المتزايد في تعاطي القنَّب في تلك الواليات القضائية.

القضائيـة  الواليـات  تلـك  فـي  الزيـادات  أن  حيـن  فـي   لكـن 

كانـت أكثـر وضوحاً منها فـي الواليات التـي لم يُسـمح فيها بذلك 

التعاطـي، فقـد زاد تعاطـي القنَّب علـى الصعيد الوطنـي. ويبدو أن 

التطـورات المالَحظة في الواليـات القضائية التي أُبيـح فيها تعاطي 

 القنَّـب )بمـا فـي ذلـك إدراك مخاطـر الضـرر مـن تعاطـي القنَّب( 

قد أثَّرت في سـوق القنب والتصورات بشـأن القنَّب لدى المتعاطين 

 علـى الصعيـد الوطنـي. ولوحـظ أن الزيـادات فـي تعاطـي القنَّب 

علـى نطـاق الواليـات المتحـدة ترتبـط علـى نحـو غيـر متناسـب 

بالبالغيـن ذوي المكانـة االجتماعيـة واالقتصاديـة المتدنيـة ممـن 

يتعاطون القنَّب بانتظام وبكميات كبيرة.

تنظيم القنَّب يف أوروغواي
فــي عــام ٢٠١3، أقــرَّت حكومــة أوروغــواي تشــريعاً ينظــم زراعة 

ــب وإنتاجــه وتوزيعــه وتعاطيــه لألغــراض الترويحيــة. ومنــذ  القنَّ

ذلــك الحيــن، أصــدرت الحكومــة المزيد مــن المراســيم واألوامر 

بشــأن تنفيــذ عناصر محــددة مــن اللوائــح المنظِّمــة للقنَّــب. وهي 

تشــمل تنظيم اســتعمال القنَّــب لألغــراض الطبية، وتســويق القنَّب 

وتوزيعــه لألغــراض الترويحيــة عــن طريــق قنــوات منهــا 

الصيدليــات، وتســجيل متعاطــي القنَّــب لألغــراض الترويحية. بيد 

أن أثــر األحــكام المنظِّمــة لتعاطــي القنَّــب لألغــراض الترويحيــة 

فــي أوروغــواي لــن يتضــح إال بعــد تنفيذهــا بالكامــل، وســوف 

يتطلب رصداً وثيقاً بمرور الوقت.

رات  ار باملخدِّ النماذج التجارية املتغيرة لالتِّ
مة واجلرمية املنظَّ

تشعُّب عمل جماعات اجلرمية املنظمة
ــعت جماعــات الجريمــة المنظمة نطــاق حافظتها من األنشــطة  وسَّ

ــدة للجريمــة مثــل  ــر المشــروعة. فقــد ظهــرت مجــاالت جدي غي

ــن  ــل م ــدد أق ــاك ع ــة. وهن ــة البيئي ــيبرانية والجريم ــة الس الجريم

الجماعــات المتخصصــة حصــراً فــي االتِّجــار بالمخــدرات، فــي 

حيــن يوجــد عــدد أكبــر مــن الجماعــات التــي تعمــل أيضــاً فــي 

قطاعات أخرى غير مشروعة.

ـــي  ـــرطة األوروب ـــب الش ـــا مكت ـــي أجراه ـــوث الت ـــب البح وحس

رات  )يوروبـــول(، يضلـــع نحـــو ثلثـــي جماعـــات االتِّجـــار بالمخـــدِّ

ـــال  ـــن مج ـــر م ـــي أكث ـــي ف ـــاد األوروب ـــدان االتح ـــي بل ـــة ف العامل

إجرامـــي، وهـــذا الرقـــم فـــي تزايـــد منـــذ ســـنوات. وكثيـــراً 

ـــاً  ـــا أيض ـــي أوروب رات ف ـــدِّ ـــار بالمخ ـــات االتِّج ـــع جماع ما تضل

ـــن،  ـــب المهاجري ـــف الســـلع، واالتِّجـــار بالبشـــر، وتهري ـــي تزيي ف

واالتِّجار باألسلحة.

املصدر: مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، مقتبس من 

.SOCTA 2017 ،اليوروبول

تهريب 
املهاجرين

ضلوع أكثر من ٣٥ يف 
املائة من جميع 

جماعات اجلرمية 
املنظمة االحتيال 

الضريبي

االجتار باملخدرات 

االجتار 
بالبشر

اجلرمية املنظمة 
املتصلة باملمتلكات

 أهمية جماعات اجلرمية املنظمة، االحتاد األوروبي
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ِّرات العاملي ٢٠١٧ تقرير املخد

التدفقات املالية غير املشروعة 
رات املتصلة باملخدِّ

رات رات - تكلفة املخدِّ إجمالي أرباح املخدرات = عائدات املخدِّ

ار* رات = إجمالي الربح - تكاليف االجتِّ صايف أرباح املخدِّ

األرباح املتاحة للغسل = 
ِجرين**      صايف الربح - النفقات املعيشية للمتَّ

الدولية احمللية

رات عائدات املخدِّ

=

ــات  ــن والمهلوس ــي" والكوكايي ــب و"اإلكستاس ــن للقنَّ الترويحيي

والمؤثــرات النفســانية الجديــدة. وهنــاك احتمــال أقــل بــأن يطلبــوا 

ــبكة  ــم أن الش ــن. ورغ ــن أو الميثامفيتامي ــى الهيروي ــول عل الحص

الخفيــة ال تمثــل ســوى نســبة مئويــة ضئيلــة مــن مبيعــات 

رات، تشهد السوق نموًّا سريعاً في السنوات األخيرة. المخدِّ

رات ُتلِحق الضرر  عائــدات جرائم املخدِّ
باالقتصــادات يف األمد الطويل

 تســهم نســبة نحو 30 يف املائة من عائدات الكوكايني 
يف التدفقات املالية غير املشــروعة

وفقــاً لنمــوذج أعــده المكتــب، ُغســلت نســبة نحــو 3٠ فــي المائة 

ــي  ــي ف ــد العالم ــى الصعي ــن عل ــات الكوكايي ــدات مبيع ــن عائ م

ــي عــام  ــت ف ــي عــام ٢٠٠٩. وخلصــت دراســة أُجري الخــارج ف

رات فــي  ٢٠١6 اســتناداً إلــى مقابــالت مــع مدانيــن بجرائــم مخــدِّ

إيطاليــا إلــى اســتنتاج مماثــل، ممــا يوحــي بأن نحــو ثلــث األموال 

التي ينفقها متعاطو الكوكايين يجري غسلها عبر الحدود.

رات أن جتعــل البلدان أكثر فقراً ميكــن ألمــوال املخــدِّ
ــج  ــتثمار والنات ــزِّز االس رات أن يع ــدِّ ــوال المخ ــق أم ــن لتدف يمك

المحلــي اإلجمالــي علــى المــدى القصيــر. بيــد أن اآلثــار الطويلة 

األجــل غالبــاً مــا تكــون ســلبية، ال ســيما عندمــا تشــكل العائدات 

رات جــزءاً كبيراً مــن مجموع اقتصــاد أي مجتمع  المرتبطــة بالمخــدِّ

رات  أو بلــد. وفــي هــذا الســيناريو، يمكــن أن تــؤدي أموال المخــدِّ

إلــى تضخــم أســعار العقــارات، وتشــوُّه أرقــام الصــادرات، وقيــام 

منافســة غيــر عادلــة، وتعميــق الخلــل فــي توزيــع الدخــل والثروة، 

وتفاقــم الفســاد. وفــي ســياق هــذه العمليــة، قــد تضطــر المنشــآت 

التجاريــة المشــروعة، غير المســتفيدة مــن األموال غير المشــروعة، 

ــذ اســتثمارات مشــروعة  ــد ال تُنفَّ ــن الســوق، وق ــى الخــروج م إل

جديدة.

ـــاف  ـــى إضع ـــروع عل ـــر المش ـــاد غي ـــور االقتص ـــاعد ظه ويس

ـــاع  ـــدوره قط ـــد ب ـــا يوط ـــاد، مم ـــر الفس ـــون وييسِّ ـــيادة القان س

رات غير المشروعة. المخدِّ

رات ذات مخاطر  دور التكنولوجيا يف إنشــاء أســواق مخدِّ
منخفضة نســبيا

أتاحــت ثــورة االتصــاالت باألجهــزة المتنقلــة فرصــاً جديــدة 

للمتَِّجريــن. فلم يعــودوا بحاجة إلــى االتصال الشــخصي بالزبائن؛ 

وبــدالً مــن ذلــك، يمكــن أن يتولــى "ســعاة" مــن مســتوى أدنــى 

تحصيــل المبالــغ النقديــة، ويمكــن للموزعين، باســتخدام رســائل 

رة، أن يوضحــوا للزبائــن األماكــن التي  مرَســلة عبــر شــبكات مشــفَّ

راتهم. يمكنهم منها التقاط مخدِّ

رات  وتتيــح الشــبكة الخفيــة )darknet( للمتعاطيــن شــراء المخــدِّ

رة، مثــل "البت كويــن"، حيث تُســلَّم مشــترياتهم إليهم  بعملــة مشــفَّ

ــن  ــن المتعاطي ــون م ــترون النمطي ــكل المش ــة. ويتش ــة خفي بطريق

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 Corpo-
ration, 2016).
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تكاليف النقل والوسطاء والرشاوى، إلخ.  *

النفقات المعيشية والسلع الكمالية والسيارات، إلخ.  **
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1خالصة وافية

وصنعــه واالتِّجــار به بطريقــة غير مشــروعة في أفغانســتان. وعالوة 

علــى ذلك، فــإن القائمــة الموحــدة لجــزاءات مجلس األمــن التابع 

لألمــم المتحــدة تتضمــن عــدداً مــن قــادة حركــة طالبــان المتهمين 

رات. بالضلوع بشكل مباشر في االتِّجار بالمخدِّ

ــدول  ــة لل ــر التابع ــلحة غي ــات المس ــب أن الجماع ر المكت ــدِّ ويق

ــارة  ــن تج ــام ٢٠١6 م ــي ع ــون دوالر ف ــو ١5٠ ملي ــت نح جمع

األفيونيــات األفغانيــة غيــر المشــروعة في شــكل ضرائــب مفروضة 

ــد أن  ــات. بي ــون واالتِّجــار باألفيوني علــى زراعــة خشــخاش األفي

رات قد يكــون أعلى مــن ذلك.  إجمالــي الدخــل المتصــل بالمخــدِّ

ــرار ١٩88  ــالً بالق ــأة عم ــن المنش ــس األم ــة مجل رت لجن ــدَّ وق

ــو 4٠٠  ــان بنح ــة طالب ــنوي لحرك ــل الس ــي الدخ )٢٠١١( إجمال

ــاد  ــن اقتص ا م ــتَمدًّ ــا مس ــون نصفه ــل أن يك ــون دوالر، يُحتم ملي

رات غير المشروعة. المخدِّ

رات دور القوات املسلحة الثورية يف كولومبيا يف جتارة املخدِّ
إنَّ حركــة القــوات المســلحة الثوريــة فــي كولومبيــا ضالعــة فــي 

رات منــذ عقــود عديــدة. ففــي أوقــات مختلفة،  االتِّجــار بالمخــدِّ

ـرت هــذه الحركــة األمــن لمحاصيــل الكــوكا، وفرضــت  وفَـّ

الضرائــب علــى إدخــال الســالئف الكيميائيــة واســتخدام مهابــط 

ــارة  ــي تج ــت ف ــوكا، وانخرط ــة الك ــت عجين ــرات، وباع الطائ

الكوكايين داخل المنطقة.

ــن  ــة م ــنوي للحرك ــل الس ــوع الدخ ــادر مجم ــدة مص رت ع ــدَّ وق

رات بنحــو بليــون دوالر. ووافقــت الحركــة في عــام ٢٠١6  المخــدِّ

رات بعــد توقيــع اتفــاق  علــى وقــف مشــاركتها فــي تجــارة المخــدِّ

السالم مع الحكومة.

ضعف األدلة التي تثبت تورط جماعات أخرى
تربــط تقاريــر إعالمية وبعــض األدلة المســتمدة من مصادر رســمية 

بيــن عــدد آخــر مــن الجماعــات اإلرهابيــة والجماعــات المتمــردة 

رات.  والجماعــات المســلحة غيــر التابعــة للــدول وتجــارة المخــدِّ

ــة  ــم الدول ــة أن تنظي ــر إعالمي ــي تقاري ع ــال، تدَّ ــبيل المث ــى س فعل

اإلســالمية فــي العــراق والشــام )داعــش( وغيــره مــن الجماعــات 

المســلحة فــي العــراق والجمهوريــة العربيــة الســورية ينتــج 

ــن  ــارة ع ــادًة عب ــي ع ــون" — وه ــراص "الكابتاغ ــتهلك أق ويس

األمفيتاميــن المخلــوط بالكافييــن. وتعمــل الجماعــة فــي منطقــة 

يُحتمــل أن تكــون مركز صنع، حســب بيانات المضبوطــات، ولكن 

لــم تظهــر أدلــة قاطعــة حتــى اآلن بالنظــر إلــى وجــود جماعــات 

أخرى أيضاً تعمل في المنطقة نفسها.

ـــاعدت  ـــاً س ـــرام أيض ـــو ح ـــة بوك ـــأن جماع ـــر ب ـــادت تقاري وأف

ـــن  ـــن والكوكايي ـــب الهيروي ـــى تهري رات عل ـــن بالمخـــدِّ المتَِّجري

عبـــر غـــرب أفريقيـــا. وخـــالل المحاكمـــة التـــي أُجريـــت 

ـــتمعت  ـــاد، اس ـــي تش ـــرام ف ـــو ح ـــة بوك ـــي جماع ـــاء ف ألعض

ـــن  ـــرة م ـــات كبي ـــأن كمي ـــد ب ـــا يفي ـــى م ـــتئناف إل ـــة االس محكم

وتشــير الدراســات إلــى أن ضــخ األمــوال المغســولة عــن طريــق 

ــي  ــع ف ــط بالتراج ــروعة يرتب ــر المش رات غي ــدِّ ــا المخ ــطة منه أنش

إجمالــي معدالت النمو االقتصادي الســنوي، ال ســيما فــي البلدان 

األصغــر حجمــاً واألقــل تقدمــاً. ويشــير أحــد التقديــرات، اســتناداً 

إلــى دراســة أُجريــت علــى ١٧ بلــداً مــن بلــدان منظمــة التعــاون 

والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي، إلــى أن زيــادة غســل األمــوال 

بواقــع بليــون دوالر يمكــن أن تَُحــدَّ من النمــو االقتصادي الشــامل 

بواقع ما بين ٠,٠3 و٠,٠6 نقطة مئوية.

رات غير املشروعة  ر أسواق املخدِّ  الفساد ييسِّ
التي تقوم بدورها بتغذيته

رات الفساد موجود على امتداد سلسلة إمداد املخدِّ
هنــاك فــرص للفســاد فــي كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة إمــداد 

ــو  ــن رش ــن للمزارعي ــاج، يمك ــتوى اإلنت ــى مس رات. فعل ــدِّ المخ

طواقــم اإلبــادة، ويمكن للمنتجين رشــو القضــاة وضباط الشــرطة، 

ويمكــن للمصنِّعيــن اســتغالل العمــال فــي الشــركات الكيميائيــة 

للحصــول علــى الســالئف الكيميائيــة. وفــي المراحــل التالية على 

امتــداد السلســلة، يرشــو المتَِّجــرون موظفــي الجمارك، ويســتغلون 

نقــاط الضعف فــي شــركات النقــل. وعلى مســتوى المســتهلكين، 

رات عن طريــق األطباء  يمكــن للمتعاطيــن الحصــول علــى المخــدِّ

والصيادلة الفاسدين.

رات غير املشروعة والفقر بعضها  الفساد وجتارة املخدِّ
يعزز بعضاً

ــخ الفســاُد الفقــَر بتثبيط  وفقــاً ألبحــاث أجراها البنــك الدولي، يُرسِّ

رات، يكون  االســتثمار األجنبي. وفي االقتصــاد القائم على المخــدِّ

هــذا صحيحــاً علــى نحــو مضاعــف. فالشــركات األجنبيــة التــي 

رات مــن  ــى المخــدِّ ــه االقتصــادات القائمــة عل ــا تتســم ب ــرى م ت

ــذ  ــح أن تنفِّ ــوال ال يُرجَّ ــل األم ــي غس ــة وتفشِّ ــام العدال ــاد نظ فس

استثمارات جديدة أو تزيد حجم استثماراتها القائمة.

واســتناداً إلــى البحــوث التي أجراهــا صنــدوق النقد الدولــي، يؤدي 

ــن  ــل. وم ــي الدخ ــاوت ف ــتوى التف ــادة مس ــى زي ــاً إل ــاد أيض الفس

المعــروف أن ارتفــاع مســتويات التفــاوت فــي الدخــل يشــجع علــى 

رات والفســاد. وفــي الواقــع، قــد تــؤدي صناعــة  االتِّجــار بالمخــدِّ

رات إلــى إدامــة التفــاوت فــي الدخــل وتَفاقمــه، وهــو ما قد  المخــدِّ

رات واالتِّجار بها. يتسبب بدوره في توسيع نطاق إنتاج المخدِّ

رات تفيد بعض اجلماعات اإلرهابية  تارة املخدِّ
واجلماعات املتمردة واجلماعات املسلحة غير 

التابعة للدول
اجلماعات اإلرهابية التي حددتها األمم املتحدة: حركة 

طالبان ال تزال مستفيدة
رات موثَّق توثيقــاً جيداً.  إن ضلــوع حركــة طالبان فــي تجارة المخــدِّ

فهــي تفــرض الضرائــب على الكيانــات الضالعــة في إنتــاج األفيون 
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رات مصدر رئيسي بالنسبة  اإليرادات املتأتية من املخدِّ
إلى بعض اجلماعات اإلرهابية واجلماعات املتمردة 

واجلماعات املسلحة غير التابعة للدول
ــه كل  ــد في ــذي توج ــع ال ــى الموق ــف عل ــرة تتوق ــور كثي ــة أم ثم

جماعــة. فقــد اســتفاد بعــض هــذه الجماعــات مــن التمركــز فــي 

رات. وتحتــاج الجماعــات  مناطــق تزدهــر فيهــا محاصيــل المخــدِّ

التــي تطمــح إلــى الســيطرة علــى مســاحات كبيــرة مــن األراضــي 

إلــى مــوارد ماليــة هائلــة، وهــي تعتمــد علــى الجريمــة المنظمــة 

رات غير المشروعة لتمويل طموحاتها. وتجارة المخدِّ

المؤثـــرات العقليـــة قـــد جـــرى اســـترجاعها، وأن األعضـــاء 

ـــار  ـــي االتِّج ـــام ف ـــون بانتظ ـــرام يضلع ـــو ح ـــة بوك ـــي جماع ف

ـــك المـــواد واســـتهالكها. وباالتجـــاه شـــماالً، تشـــير بعـــض  بتل

األدلـــة إلـــى أن تنظيـــم القاعـــدة فـــي بـــالد المغـــرب اإلســـالمي 

ـــل  ـــى األق ـــن، أو عل ـــب والكوكايي ـــار بالقنَّ ـــي االتِّج ـــع ف يضل

ـــن  ـــه م ـــي إيرادات ـــدا أن إجمال ـــن، وإن ب ـــة المتَِّجري ـــي حماي ف

رات متواضع نسبيًّا. قطاع المخدِّ

 الجهات

الفاعلة

 القطاعات 

املهددة

 سلسلة 

اإلمداد

•  يسعى املزارعون إىل تفادي 
اإلبادة يف حقولهم

•  طواقم اإلبادة

رات إنتاج املخدِّ

•  يسعى املزارعون واملجتمعات املحلية إىل 
االستفادة من استثامرات التنمية البديلة

•  مشاريع التنمية البديلة

•  يسعى منظِّمو املشاريع إىل بيع 
منتجاتهم وخدماتهم

•  يسعى املنتجون إىل واملصنِّعون إىل تفادي 
الضوابط وتفكيك مواقع اإلنتاج واالعتقال

•  أجهزة إنفاذ القانون )الرشطة 
والجامرك، إلخ.(

•  يسعى املنتجون واملصنِّعون إىل تفادي 
الخضوع لألحكام القضائية

•  نظام العدالة الجنائية

•  يسعى املصنِّعون إىل ترسيب 
السالئف الكيميائية

•  الرشكات الكيميائية

•  يسعى املتَّجرون إىل تفادي الضوابط وتفكيك 
الجامعات واالعتقال

•  أجهزة إنفاذ القانون )الرشطة 
والجامرك، إلخ.(

رات •  يسعى املتَّجرون إىل تفادي الخضوع االتِّجار باملخدِّ
لألحكام القضائية

•  نظام العدالة الجنائية

رات عن  •  يسعى املتَّجرون إىل شحن املخدِّ
طريق الجو والبحر والرب

•  رشكات النقل

رات إىل الحصول عىل  •  يسعى متعاطو املخدِّ
وصفات طبية من أجل االستعامل غري الطبي 

رات )مثل شبائه األفيون والقنَّب الطبي( للمخدِّ

•  األطباء

رات استهالك املخدِّ

رات إىل الحصول عىل  •  يسعى متعاطو املخدِّ
األدوية بدون وصفة طبية

•  الصيدليات

رات القطاعات املعرَّضة للفساد فيام يتصل باملخدِّ
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رات ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، الدراسة االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان ٢٠١6 - الزراعة   املصدر: وزارة مكافحة املخدِّ

واإلنتاج )فيينا، ٢٠١6(. الجامعات املتمردة مأخوذة من معهد دراسات الحرب، ترشين الثاين/نوفمب ٢٠١6.

مالحظة: الحدود واألسامء والتسميات املبينة يف هذه الخريطة ال تنطوي عىل أيِّ إقرار أو قبول من جانب األمم املتحدة. ومتثل الخطوط املتقطعة حدوداً غري 

ا الخط املنقَّط فيمثل تقريبيًّا "خط املراقبة" يف جامو وكشمري الذي اتفقت عليه باكستان والهند. ومل يتَّفق الطرفان بعد عىل الوضع النهايئ لجامو وكشمري. دة. أمَّ محدَّ

.WGS 84 :ُوضعت الجامعات املتمردة عىل الخريطة بدرجات مختلفة من الثقة، وأُدمجت ألغراض هذه الخريطة: اإلسقاط الجغرايف

املناطق الخاضعة لسيطرة الجامعات املتمردة واملناطق املزروعة بخشخاش األفيون يف أفغانستان، ٢٠١6

WGS 84 :اإلسقاط الجغرايف
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1خالصة وافية

ـــاط،  ـــك االرتب ـــود ذل ـــا، وج ـــع، بديهيًّ ـــن يُتوق ـــي حي ـــال، ف المث

ال يُعـــرف مـــن حيـــث البحـــوث ســـوى القليـــل عـــن الطريقـــة التـــي 

رات  ـــدِّ ـــواق المخ ـــع أس ـــة م ـــاد المختلف ـــواع الفس ـــا أن ـــل به تتفاع

والهيـــاكل السياســـية؛ كمـــا أن طريقـــة التعايـــش بيـــن الفســـاد 

والعنف بحاجة هي أيضاً إلى مزيد من التحقيق.

تباين كبير يف التقديرات بشأن أموال اجلماعات 
اإلرهابية واجلماعات املتمردة وغيرها من اجلماعات 

املسلحة غير التابعة للدول
ال توجـــد بيانـــات موثوقـــة تُذكـــر مـــن أجـــل تقديـــر إجمالـــي ثـــروة 

الجماعـــات اإلرهابيـــة والجماعـــات المتمـــردة وســـائر الجماعـــات 

ـــة  ـــر أهمي ـــب تقدي ـــا يصعِّ ـــدول، مم ـــة لل ـــر التابع ـــلحة غي المس

رات. وحاولـــت مجلـــة فوربـــس إنترناشـــونال  تجـــارة المخـــدِّ

ـــر  ـــات العش ـــرادات الجماع ـــرات إي ـــد أن تقدي ـــة، بي ـــع قائم تجمي

ـــوي  ـــت تنط ـــة( كان ـــن دوالر مجتمع ـــو 5 باليي ـــراًء )نح ـــر ث األكث

ـــون دوالر  ـــن ٢5 ملي ـــت بي ـــث تراوح ـــة بحي ـــاء بالغ ـــى أخط عل

وبليونْي دوالر للمجموعة الواحدة.

واحد من بني عدة مصادر إيرادات ملعظم اجلماعات
ـرع الجماعـات اإلرهابيـة وغيرها من الجماعات المسـلحة  بْ تَ

غيـر التابعة للدول في االسـتفادة من تعدد مصـادر اإليرادات. 

رات، قـد تنتقـل الجماعـات إلـى  فـإذا جفـت أربـاح المخـدِّ

اً للفدية، أو السـطو على المصارف،  االبتزاز، أو االختطاف طلب

أو بيـع المـوارد الطبيعيـة، أو بيـع التحـف الثقافيـة. بيـد أن 

الجماعـات التـي تهـدف إلـى مجـرد شـن هجمـات صادمـة 

على المدنيين يمكنها أن تفعل ذلك باستثمارات مالية ضئيلة.

ندرة البيانات املوثوقة بشأن اإلرهاب والفساد
رات والفساد عدم فهم العالقة بني املخدِّ

تركـــز دراســـات عديـــدة علـــى أحـــداث أو مناطـــق جغرافيـــة 

دة؛ وتســـتند دراســـات أخـــرى إلـــى التصـــورات بشـــأن  محـــدَّ

ـــوة،  ـــن الق ـــض مواط ـــج بع ـــذه النُّه ـــن أن له ـــي حي ـــاد. وف الفس

ــن  ــة بيـ ــالت القائمـ ــن الصـ ــات عـ ــدرة البيانـ ــِرز نـ ــي تُبـ فهـ

ــبيل  ــدان. فعلـــى سـ ــاق البلـ ــاد علـــى نطـ رات والفسـ ــدِّ المخـ
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رات واإلرهاب والتمرد محدودية األدلة بشأن املخدِّ
ــال  ــذا المج ــي ه ــه ف ــع ب ــل المضطلَ ــم العم ــب معظ يتعق

ــا  ــى مصــادر له ــن الجماعــات، أو يســتند إل ــراً م عــدداً صغي

ــم  ــالت. ومعظ ــض الص ــص بع ــد أو تقلي ــي تأكي ــة ف مصلح

وكاالت  تجمعهــا  باإلرهــاب  المتعلقــة  المعلومــات 

االســتخبارات وتتســم بالســرية، مما يعني أن علــى الباحثين 

ــة والدراســات الصــادرة عن  ــر اإلعالمي ــى التقاري االعتمــاد عل

المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر.
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االستنتاجات والتبعات السياساتية
والتدخالت المتاحة فعالة ومستندة إلى األدلة العلمية.

وفــي بيئــة تؤثِّــر فيهــا تصــورات المخاطــر واألعــراف االجتماعيــة 

رات مــن قبيل  علــى المواقــف والســلوكيات تجــاه تعاطــي المخــدِّ

القنَّــب، فــإن الحاجة إلــى اســتراتيجيات وتدخالت الوقايــة الفعالة 

ــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى. وتوفــر المعاييــر الدولية  تصبــح ملحَّ

رات التــي وضعهــا المكتــب األدلــة  للوقايــة مــن تعاطــي المخــدِّ

العلميــة فيمــا يتعلــق بالتدخالت والسياســات التــي ثبتــت فعاليتها 

وتفضــي إلــى نتائــج إيجابيــة علــى صعيــد الوقايــة. وفــي ســياق 

رات، فــإنَّ التدخــالت  تعاطــي البالغيــن للقنَّــب وغيــره مــن المخــدِّ

مــن قبيــل الفحــص والتدخــالت الســريعة تعالــج األنمــاط الضارة 

لتعاطي الكبار للمواد وتمنع تطورها إلى اضطرابات.

...عدم تخلُّف أحد عن الركب
ــف  ــيء، أال يتخلَّ ــل كل ش ــب، أوالً وقب يج

ــالت  ــذ تدخ ــي تنفي ــد ف ــب أح ــن الرك ع

ــة التدخالت  ــالج. وينبغي مواءم الوقاية والع

ــات  ــف الفئ ــددة لمختل ــات المح ــع االحتياج ــات م والخدم

رات  ــدِّ ــي المخ ــؤدي تعاط ــا ي ــراً م ي ــة. وكث ية الفرعي ــكان الس

ــع  ــس م ــون الجن ــن يمارس ــال الذي ــدى الرج ــاء ول ــدى النس ل

ــد مــن الفئــات المهمشــة، بما فــي ذلك  الرجــال ولــدى العدي

ــزدوج.  ــم م ــن وص ــاة م ــى المعان ــس، إل ــتغلون بالجن المش

ــة  ــة وعالجي ي ــات وقائ ــى خدم ــات إل ــك الجماع ــاج  تل وتحت

ــق أن  ــي القل ــن دواع ــإن م ــياق، ف ــذا الس ــي ه ــة. وف ص مخصَّ

ية الجديدة القــى قبوالً في أوســاط  بعــض المؤثــرات النفســان

ــاً  ب ــن غال ــرَّدين، الذي ــل المش ــة مث ية الضعيف ــات الســكان الفئ

ما ال تشملهم الخدمات الصحية بالدرجة الكافية.

رات  وتوجــد أعــداد مفرطة من األشــخاص الذيــن يتعاطــون المخدِّ

فــي أوســاط نــزالء الســجون فــي كثيــر مــن البلــدان، ولذلــك مــن 

المهــم أيضــاً تعميــم الجهــود المســتندة إلــى المعلومــات العلميــة 

رات وعــالج المتعاطين وكذلــك توفير  للوقايــة مــن تعاطــي المخــدِّ

ــالج  ــرية وع ــة البش ــص المناع ــروس نق ــن في ــة م ــات الوقاي خدم

المصابيــن بــه ورعايتهــم فــي نظــم الســجون الوطنيــة. وينبغــي أن 

يكــون مســتوى الرعايــة المقدمــة إلــى الســجناء معــادالً لمســتوى 

ــان  ــع ضم ــجن، م ــارج الس ــم خ ــن ه ــا م ــي يتلقاه ــة الت الرعاي

االســتمرارية المناســبة للرعايــة بيــن الســجن والمجتمــع المحلــي 

ــة  ــاً )تماشــياً مــع قواعــد األمــم المتحــدة النموذجي األوســع نطاق

الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال((.

ملا كانت املؤثرات األفيونية تواصل التسبب يف 
أشد اآلثار الصحية السلبية املتصلة بتعاطي 

رات، فإنَّ الوقاية والعالج من تعاطي  املخدِّ
املؤثرات األفيونية يظالن من األولويات

تُعــزى نســبة ســبعين فــي المائــة مــن العــبء العالمــي لألمــراض 

رات إلــى  الناجمــة عــن االضطرابــات الناشــئة عــن تعاطــي المخــدِّ

ــة تتســم  ــزال التدخــالت التالي ــة. وال ت ــرات األفيوني تعاطــي المؤث

ــي  ــن تعاط ــة م ــبء: الوقاي ــك الع ــف ذل ــرة لتخفي ــة كبي بأهمي

رات فــي األُســر والمــدارس والمجتمعــات المحليــة  المخــدِّ

باســتخدام األســاليب العلميــة الفعالــة فــي معالجة أوجــه الضعف 

ــات  ــن االضطراب ــة م ــالج والرعاي ــم الع ــة؛ وتقدي ــة والفردي البيئي

الناشــئة عــن تعاطــي المؤثــرات األفيونيــة؛ ومنــع عواقبهــا الصحية 

الســلبية. وفــي معظــم البلــدان التــي ترتفع فيهــا مســتويات تعاطي 

ــن  ــة م ــي الوقاي ــع ف ــك التوسُّ ــمل ذل ــة، يش ــرات األفيوني المؤث

ــة مــن خــالل إتاحــة  ــرات األفيوني الجرعــات المفرطــة مــن المؤث

ســبل الوصول فــي المجتمــع المحلي إلــى النالوكســون وخدمات 

ــة علــى  ــة بمســاعدة األدوي ــة النفســية واالجتماعي العــالج والرعاي

ــات الناشــئة عــن تعاطــي  ــل فيمــا يتعلــق باالضطراب األمــد الطوي

ــلوكي  ــالج الس ــا الع ــالت منه ــمل تدخ ــة )تش ــرات األفيوني المؤث

والمعرفي وإدارة حاالت الطوارئ(.

رفع مستوى الوقاية والعالج من 
االضطرابات الناشئة عن تعاطي 

رات لتحقيق الغاية 3-5 من أهداف  املخدِّ
التنمية املستدامة بحلول عام 2030���

بعــد مــرور عامين علــى اعتمــاد الغايــة 3-5 من 

ــة والعــالج مــن  ــز الوقاي ــة المســتدامة، بشــأن تعزي أهــداف التنمي

تعاطــي مــواد اإلدمــان، ال توجــد حتــى اآلن أي بادرة للتحســن في 

رات، حيــث ال يتلقى  توفيــر خدمــات العــالج مــن تعاطــي المخــدِّ

ــخاص  ــتة أش ــن كل س ــداً م ــدى واح ــل ال يتع ــدد ضئي ــوى ع س

رات. وال يزال  بحاجــة إلــى التدخــالت العالَج مــن تعاطــي المخــدِّ

توافــر التدخالت المســتندة إلى األدلــة العلمية لعــالج االضطرابات 

رات، وإمكانيــة الوصــول إلــى تلــك  الناشــئة عــن تعاطــي المخــدِّ

التدخــالت، محدوديـْـن فــي العديــد مــن البلــدان. وتوجــد حاجــة 

ــي وضعهــا المكتــب ومنظمــة  ــة الت ــر العالمي ــى إدمــاج المعايي إل

ــات الناشــئة عــن  ــة بشــأن العــالج مــن االضطراب الصحــة العالمي

رات على نحــو أفضل ضمــن نظم الرعايــة الصحية  تعاطــي المخــدِّ

علــى نطــاق جميــع البلــدان لضمــان أن تكــون السياســات 
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ــة واإلدارة  إلــى جانــب اعتمــاد نهــج متعــدد التخصصــات للرعاي

وإقامــة تعــاون أوثــق بيــن ســلطات الصحــة والرعايــة االجتماعيــة 

والسجون، إلى تحسين االلتزام بالعالج وتعزيز النتائج الصحية.

هناك حاجة إلى حتسني نطاق خدمات الوقاية 
والعالج القائمة على األدلة لوقف ارتفاع عدد 

اإلصابات اجلديدة بفيروس نقص املناعة 
رات باحلقن وحتقيق  البشرية بني متعاطي املخدِّ

الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة
إن الهــدف المتمثــل فــي الحــدِّ من انتشــار فيــروس نقــص المناعة 

رات بالحقــن بنســبة 5٠ في  البشــرية فــي أوســاط متعاطــي المخــدِّ

ــي  ــالن السياس ــدده اإلع ــذي ح ــام ٢٠١5، ال ــول ع ــة بحل المائ

الصــادر فــي عــام ٢٠١١ بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية 

ــا  ومتالزمــة نقــص المناعــة المكتســب )األيــدز(: تكثيــف جهودن

مــن أجــل القضــاء علــى فيــروس نقــص المناعــة البشــرية واأليدز، 

لــم يتحقــق. فقــد ارتفــع عــدد اإلصابــات الجديــدة بالفيــروس في 

رات بالحقــن مــن ٠٠٠ ١١4 إصابــة فــي  أوســاط متعاطــي المخــدِّ

ــل  ــا يمث ــي عــام ٢٠١5؛ م ــة ف ــى ٠٠٠ ١5٢ إصاب عــام ٢٠١١ إل

زيادة بنسبة 33 في المائة.

وهنــاك حاجــة إلــى تجديد الزخــم لتحقيــق الغاية 3-3 مــن أهداف 

ــام  ــول ع ــدز بحل ــاء األي ــى وب ــاء عل ــتدامة )القض ــة المس التنمي

٢٠3٠(. ومــن شــأن إزالــة الحواجــز وزيــادة فرص الحصــول على 

ــك  ــل تل ــة، مث ــى األدل ــة عل ــالج القائم ــة والع ــات الوقاي خدم

الموصــى بهــا فــي الدليــل التقنــي الصــادر عــن منظمــة الصحــة 

العالميــة والمكتــب وبرنامــج األمم المتحدة المشــترك بشــأن األيدز 

ــد أهــداف خاصــة  ــي تحدي ــة ف ــدان الراغب ــح البل وفيروســه لصال

بتوفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات الوقايــة من فيــروس األيدز 

رات  وعــالج المصابيــن بــه ورعايتهــم أمــام جميــع متعاطي المخــدِّ

ــى  ــاعد عل ــات، أن تس ــذه الخدم ــاق ه ــيع نط ــن،)١( وتوس بالحق

خفــض عــدد حــاالت اإلصابــة الجديــدة بفيــروس نقــص المناعــة 

رات بالحقن. البشرية في أوساط متعاطي المخدِّ

استخدام بدائل السجن فيما يتعلق 
رات أو شرائها أو زراعتها  بحيازة املخدِّ

لالستهالك الشخصي وباحلاالت 
املناسبة التي تنطوي على مخالفات 

 بسيطة يعد من تدابير العدالة اجلنائية الفعالة 
 والقائمة على حقوق اإلنسان، وسياسًة فعالًة ملنع 

انتشار األمراض املعدية
ــر مــن غيرهــم مــن  رات معرضــون أكث نعلــم أنَّ متعاطــي المخــدِّ

عامــة الســكان لخطــر اإلصابــة بأمــراض معديــة. وفــي الســجن، 

رات عرضــة لبيئــة عاليــة المخاطر تشــوبها  يكــون متعاطــو المخــدِّ

األمــراض المعديــة مثل فيــروس نقــص المناعــة البشــرية والتهاب 

جنيف، منظمة الصحة العاملية، ٢٠٠٩.  )١(

توفير ســبل العالج الفعال من التهاب الكبد 
من النوع C أساســي من أجل تخفيف العبء 

الشــديد الثقل للمرض بني متعاطي 
رات املخدِّ

رات  ــوع C علــى متعاطــي المخــدِّ ــد مــن الن ــر التهــاب الكب إن أث

أخطــر بكثيــر مــن أثــر فيــروس نقــص المناعــة البشــرية عليهــم، 

ــاة  ــنوات الحي ــات وس ــن الوفي ــر م ــر بكثي ــدد أكب ــى ع ــؤدي إل وي

"الصحيــة" المفقــودة نتيجــة للوفــاة المبكــرة والعجــز. وقــد كانــت 

التطــورات األخيــرة فــي صنــع مضــادات الفيروســات ذات التأثيــر 

 ،C المباشــر بمثابــة عهــد جديــد لعــالج التهــاب الكبــد مــن النــوع

بيــد أن ارتفــاع تكلفتهــا يمنــع العديد من األشــخاص من االســتفادة 

منهــا. ولمنــع اإلصابــة بالتهــاب الكبــد مــن النــوع C واإلصابــة بــه 

مجــدداً بعــد العــالج لــدى متعاطــي المؤثــرات األفيونيــة بالحقــن، 

ــة مــن التهــاب  ــى الوقاي يجــب توســيع نطــاق ســبل الوصــول إل

الكبــد مــن النــوع C وعــالج المصابيــن بــه. ويشــمل ذلــك إتاحــة 

الحصول علــى مضــادات الفيروســات ذات التأثير المباشــر بتكلفة 

ميســورة وإذكاء الوعــي وزيــادة فــرص الوصــول إلــى التشــخيص 

وبرامــج اإلبــر والمحاقــن، وكذلــك اســتعمال محاقــن ذات حيــز 

ركــود صغيــر والعــالج بالعقاقير المناهضــة ذات المفعــول األفيوني 

علــى المــدى الطويــل. ويَُعــدُّ دور المجتمــع المحلــي فــي التدابير 

المتخذة للوقاية والعالج عامالً رئيسيًّا في فعاليتها.

دة التي  يَُعدُّ التصدي للتحديات احملدَّ
تواجه األشخاص الذين يتعاطون 

رات ويعانون من االضطرابات  املخدِّ
رات وتلبية  الناشئة عن تعاطي املخدِّ
دة جزءاً ال يتجزأ   احتياجاتهم احملدَّ

من تدابير القضاء على السل
رات أكثر عرضــة ممن ال يتعاطونهــا لإلصابة  يكــون متعاطو المخــدِّ

رات بالحقــن  ــر بذلــك متعاطــو المخــدِّ  بمــرض الســل، كمــا يتأث

و/أو المصابــون بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية علــى نحــو غير 

متناســب. ولذلك ينبغــي أن يُعتبروا مــن الفئــات ذات األولوية فيما 

يتعلــق بالوقايــة من الســل وتشــخيصه والعــالج منه. وهنــاك حاجة 

إلــى تقديــم خدمــات الوقايــة والعالج لألشــخاص الذيــن يتعاطون 

ــرض  ــكال الم ــور أش ــع ظه ــل ومن ــالج الس ــة ع رات بغي ــدِّ المخ

المقاومة لألدوية ومنع انتشاره.

رات، ال بد من  وفيمــا يخــص األشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدِّ

أن يكــون العــالج مــن الســل مقترنــاً بخدمــات الوقايــة والعالج من 

ــروس نقــص المناعــة  ــة، ال ســيما في ــره مــن األمــراض المعدي غي

رات كسلســلة متصلــة من  البشــرية، وكذلــك مــن االرتهــان للمخــدِّ

خدمــات الرعايــة داخــل نظــام الرعايــة الصحيــة. ومــن الممكن أن 

يــؤدي تقديــم الخدمــات المتعلقة بالســل وفيــروس نقــص المناعة 

رات، بمــا  البشــرية وبرامــج اإلبــر والمحاقــن والعــالج مــن المخــدِّ

في ذلــك العالج اإلبدالــي بالمؤثــرات األفيونية، في الموقع نفســه، 
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تلـــك األدويـــة حيـــث إن الهـــدف منهـــا هـــو ضمـــان توافـــر المـــواد 

ـــي  ـــة ف ـــة والحيلول ـــة والعلمي ـــة لألغـــراض الطبي ـــة للمراقب الخاضع

الوقـــت نفســـه دون تســـريبها وإســـاءة اســـتعمالها. ويمكـــن لألطـــر 

ـــتندة  ـــريرية المس ـــة الس ـــادئ التوجيهي ـــة والمب ـــة والتنظيمي القانوني

ـــات  ـــة أي عقب ـــى إزال ـــاعد عل ـــوازن أن تس ـــج المت ـــذا النه ـــى ه إل

ـــة  ـــة الصيدالني ـــرات األفيوني ـــى المؤث ـــة الوصـــول إل ـــادة إمكاني وزي

مـــع تقليـــل خطـــر تســـريبها. ويمكـــن اســـتخدام مختلـــف المبـــادئ 

ـــة  ـــب والهيئ ـــا المكت ه ـــي يُِعدُّ ـــة الت ـــات المناقش ـــة وورق التوجيهي

ـــة كمـــورد  رات ومنظمـــة الصحـــة العالمي ـــة المخـــدِّ ـــة لمراقب الدولي

لمعالجة هذه المسائل.

فائدة التعاون اإلقليمي والدولي ودوره يف 
رات ار باملخدِّ مكافحة االجتِّ

ــا  ــة فيم ــراض المالَحظ ــدالت االعت ــادة مع ــن زي تبره

يتعلــق باألفيونيــات والكوكاييــن منــذ تســعينيات القرن 

العشــرين علــى أن البلدان تحقــق نتائج عندمــا تنخرط 

فــي جهــود التعــاون اإلقليمــي واألقاليمــي والدولــي. ومــن 

ــاون  ــه بالتع ــى التزام ــظ عل ــي يحاف ــع الدول ع أنَّ المجتم ــجِّ المش

عبــر الحــدود المنــدرج فــي صميــم جهــوده الراميــة إلــى التصدي 

رات، علــى النحو الــذي أعيــد تأكيده فــي الوثيقة  لمشــكلة المخــدِّ

ــكلة  ــأن مش ــة بش ــة العام ــتثنائية للجمعي ــدورة االس ــة لل الختامي

رات العالمية التي ُعقدت في عام ٢٠١6. المخدِّ

ــص  ــا يخ ــة فيم ــر متاح ــراض غي ــدالت االعت ــن أن مع ــي حي وف

ــع الســوق ودروب االتِّجار  رات االصطناعيــة، يتطلــب توسُّ المخــدِّ

بالميثامفيتاميــن، علــى وجــه الخصــوص، زيــادة التعــاون الدولــي 

ــاف  ــى اكتش ــدودة عل ــدرات المح ــدان ذات الق ــم البل ــة دع بغي

ومعالجة مشكلة الميثامفيتامين.

رات االصطناعية  يتطلب تعقُّد سوق املخدِّ
تعزيز قدرات التحليل اجلنائي

رات  لـــم يســـبق أن كانـــت ســـوق المخـــدِّ

االصطناعيـــة بهـــذه الدرجـــة مـــن التعقيـــد أو 

االنتشـــار الواســـع. وعلـــى وجـــه الخصـــوص، تتزايـــد 

مجموعـــة المـــواد ذات اآلثـــار المنشـــطة الموجـــودة فـــي 

نيـــة التقليديـــة  الســـوق، مثـــل المنشـــطات األمفيتامي

ـــريع  ـــور الس ـــب التط ـــدة. ويتطل ـــانية الجدي ـــرات النفس والمؤث

ـــل الجنائي  ـــدرات التحلي ـــالك ق ـــة امت رات االصطناعي للمخـــدِّ

ـــب اعتمـــاد  ـــى جان ـــة، إل والمعـــدات والمـــوارد البشـــرية الكافي

رات،  ـــات عـــن تعاطـــي المخـــدِّ ان ي ب ـــدة إزاء جمـــع ال ـــج جدي ُه نُ

يـــراً مـــا يجهلـــون  حيـــث إن العديـــد مـــن المتعاطيـــن كث

بات التي يتعاطونها. طبيعة المركَّ

الكبــد مــن النــوع C والســل. وال تــزال ممارســات تعاطــي 

رات، بمــا فيهــا الهيرويــن، وممارســات الحقــن غيــر  المخــدِّ

المأمونــة، مســتمرة فــي كثيــر من الســجون. وتســهم هــذه العوامل 

ــة  ــراض المعدي ــار األم ــدالت انتش ــي لمع ــاع اإلجمال ــي االرتف ف

واإلصابــة بهــا علــى نحــو متزامــن، المالَحــظ فــي أوســاط العديد 

مــن نــزالء الســجون. وتســاعد بدائل الســجن فيما يخــص الجرائم 

البســيطة علــى الحــد مــن انتشــار األمــراض المعديــة وعبئهــا فــي 

الســجون، ومــن ثــمَّ فــي المجتمــع األوســع. وتتيــح االتفاقيــات 

رات للــدول األطــراف المرونة فــي اعتماد  الدوليــة لمراقبــة المخــدِّ

مثــل ذلــك النهــج مــن خــالل اإلحالــة مــن نظــام العدالــة الجنائية 

إلى نظام العالج.

يوفر الرصد املتواصل ألثر السياسات 
اجلديدة املتعلقة بالقنَّب قاعدة معرفية 

مهمة للمجتمع الدولي

إن تحديــد األثــر الطويــل األجــل للوائــح المعتمدة فــي أوروغواي 

وفــي بعــض الواليــات القضائية فــي الواليــات المتحــدة األمريكية 

ــب وبيعــه لألغــراض الترويحيــة ســوف  التــي تســمح بإنتــاج القنَّ

يســتغرق ســنوات. بيــد أنَّ الرصــد المنتظــم لنتائــج تلــك اللوائــح 

علــى الصحة والســالمة العموميتيــن والعدالــة الجنائيــة وغير ذلك 

مــن النتائــج ســيواصل توفيــر رؤى قيِّمة. ومن شــأن قيــام الواليات 

ــم  ــاء نظ ــدة بإرس ــح جدي ــد لوائ ــي تعتم ــدان الت ــة والبل القضائي

للرصــد المســتمر ألثرهــا علــى نطــاق جميــع مجــاالت الصحــة 

العامــة والعدالــة الجنائيــة أن يعــود بالفائــدة علــى البلــدان المعنية 

وعلى المجتمع الدولي بصفة عامة.

يتطلب االستعمال الطبي للقنَّب اعتماد 
نهج علمي

أظهــرت البحــوث التي أُجريــت أنه رغــم جدوى 

ــة  ــاع طبي ــي إدارة أوض ــب ف ــبائه القنَّ ــض ش بع

ــبة  ــي لعش ــكل النبات ــي الش ــيما ف ــا، وال س ــإن تعاطيه ــددة، ف مح

ــاراً  ــون ض ــن أن يك ــن، يمك ــة مجهولي ــوى وجرع ــب بمحت القنَّ

بالصحــة. ولــذا مــن الضــروري، مــن أجل حمايــة صحة اإلنســان، 

أن تُطبَّــق علــى األدويــة المحتويــة علــى القنَّــب مبــادئ الســالمة 

والجــودة والفعالية واالختبــارات العلميــة الصارمة والنظــم الرقابية 

المطبَّقة على األدوية المعتادة.

حتسني فرص احلصول على املؤثرات 
األفيونية الصيدالنية وتوافرها لالستعمال 

الطبي من خالل معاجلة العقبات 
الرئيسية ووضع األطر القانونية والتنظيمية املناسبة

ال تتوافـــر مســـكنات اآلالم للكثيـــر مـــن النـــاس. وينبغـــي أالَّ يكـــون 

رات عقبـــة أمـــام توافـــر  تنفيـــذ االتفاقيـــات الدوليـــة لمراقبـــة المخـــدِّ
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يف ظل األهمية التي اكتسبها فرع جديد لدرب البلقان، 
باً حلدوث  توجد حاجة إلى رصد منطقة القوقاز حتسُّ

ار بالهيروين زيادة ممكنة يف االجتِّ
ــر  ي ــق الكب ــن التدف ــم ع ــد الناج ــام المتزاي ــون االهتم ــد يك ق

للمهاجريــن والالجئيــن عبــر درب البلقــان قــد اضطــر 

ــد  ــرع جدي ــق ف ــن طري ــن ع ــب الهيروي ــى تهري ــن إل ِجري المتَّ

ــع  ــى المجتم ــاز. وعل ــة القوق ــي منطق ــدان ف ــر بل ــدرب عب لل

ــع  ــة لمن اليقظ ــي ب ــادة التحل ــررة زي ــدان المتض ــي والبل الدول

ــة،  ــات التجاري ــؤدي االتفاق ــان أالَّ ت ــار ولضم ــار االتِّج انتش

المفيــدة بــال شــك القتصــاد المنطقــة، إلــى تيســير 

االتِّجار بالهيروين.

ميكن للتصدي لزراعة احملاصيل 
رات  ار باملخدِّ غير املشروعة واالجتِّ

أن يَِحدَّ من نطاق عمل بعض 
اجلماعات اإلرهابية

ــى  ــا، عل ــس كله ــة، ولي ي ــات اإلرهاب ــض الجماع ــد بع يعتم

ــاج  ت ــن إن ــة م ي أت ــدات المت ــدون العائ رات. فب ــدِّ ــاح المخ أرب

رات واالتِّجــار بهــا، التــي تشــكل نحو نصــف الدخل  المخــدِّ

ــم  ــا ل ــادر، ربم ــع المص ــن جمي ــان م ب ــة طال ــنوي لحرك الس

ــي  ــوم. وف ــه الي ــا علي ــا هم ــا كم ــة وأثره ــاق الحرك ــن نط يك

ــر  ــلحة غي ــات المس ــة والجماع ي ــات اإلرهاب ــة الجماع حال

ــاج  ت ــي إن ــع ف ــاق واس ــى نط ــة عل ــدول المتورط ــة لل تابع ال

ــة  ــون مكافح ــن أن تك ــا، ال يمك ــار به رات و/أو االتِّج ــدِّ المخ

ــزءاً  رات ج ــدِّ ــة المخ ــرت مكافح ب ــة إال إذا اعتُ ــاب فعال اإلره

ال يتجزأ من االستراتيجية.

يتطلب التغير التكنولوجي، مبا يف ذلك 
ار عبر الشبكة اخلفية، جياًل جديداً  االجتِّ

من تدخالت إنفاذ القوانني
تتســم جماعــات الجريمة المنظمة بالســرعة 

ــي  ــدم ف ــا واســتغالل أوجــه التق ــف أســاليب عمله ــي تكيي ف

ــورة  ــبه المغم ــفن ش ــتخدام الس ــن اس ــدءاً م ــا، ب التكنولوجي

ــة من أجل  ث هــة ومعــدات االتصاالت الحدي ــرات الموجَّ والطائ

االتِّجــار وانتهــاًء باســتخدام الشــبكة الخفيــة لشــراء 

ــذه  ــة له ــتجابة الفعال ــب االس ــا. وتتطل رات وبيعه ــدِّ المخ

ــى  ــة عل ب ــزة ومدرَّ ــرطة مجهَّ ــوات الش ــون ق ــورات أن تك التط

نحــو أفضــل. ومــن شــأن إنشــاء أفرقــة مكرَّســة إلجــراء 

ــة أن يســاعد أجهــزة إنفــاذ  التحقيقــات بشــأن الشــبكة الخفي

ــة التخصــص، لكن مع  ي القانــون علــى اكتســاب مهــارات عال

ــا  ــة فيم ــة الرقمي ــة األدل ــي وأهمي ــدم التكنولوج اســتمرار التق

ــاً، هنــاك حاجــة ماســة إلــى تعميم  ب يخــص كل جريمــة تقري

يتطلب فهم الضرر الذي تسببه املؤثرات 
النفسانية اجلديدة للصحة على نحو 

أفضل إرساء نظام عاملي للمعلومات بشأن 
مية اخلصائص الدوائية والسُّ

تنتشــر المؤثــرات النفســانية الجديــدة بمعــدل غير مســبوق، 

ــر مــن ١٠٠ بلــد وإقليــم علــى نطــاق العالم،  وأبلــغ عنهــا أكث

ــة التي  ية الفرعي يــد أن فهــم المــواد أو المجموعــات الســكان ب

ــد معالجــة المشــكلة يتطلــب  ــة عن يجــب أن تُعطــى األولوي

ــم  ي ــادراً علــى تقي إرســاء نظــام عالمــي للمعلومــات يكــون ق

ــة لــكل مــادة. ويتطلــب ذلك جمــع المزيد  العواقــب الصحي

ــذه  ــمية له ــة والسُّ ي ــص الدوائ ــن الخصائ ــات ع ــن المعلوم م

ــن  ــة. ويمك ــادة والمزمن ــلبية الح ــا الس ــواد وإدارة آثاره الم

ــذار المبكــر، واعتمــاد اســتراتيجيات اإلبالغ  إلرســاء نظــم اإلن

ــادئ توجيهية مــن أجــل إدارة اآلثار  عــن المخاطــر، ووضــع مب

ــرات النفســانية الجديدة أن يســهم  ــة بالمؤث الســلبية المتصل

ــراً في الجهــود الرامية إلــى حماية صحة اإلنســان  ي إســهاماً كب

ــي  ــة ف ــال الصح ــن لعم ــه، يمك ــت نفس ــي الوق ــه. وف ورفاه

ــن  ي ب ــوا مدرَّ ــم، أن يكون ــي له ــل وينبغ ــوارئ، ب ــاالت الط ح

على اإلدارة السريرية للحوادث الناجمة عن تلك اآلثار.

ميكن للتدخالت الطويلة األجل والواسعة 
النطاق من أجل حتقيق التنمية املستدامة، 
رات  املقرونة باستراتيجيات مراقبة املخدِّ

أن تعكس مسار الزيادات األخيرة يف 
زراعة خشخاش األفيون وشجيرة الكوكا

ــية  ــا األساس ــتدامة، بعناصره ــة المس ــز التنمي ــزال تعزي ال ي

ــة،  ي ئ ي ب ــة وال ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــي التنمي ــة ف المتمثل

ــة والمؤسســات الشــفافة، يمثــل  إلــى جانــب الســالم والعدال

ــن  ــي ع ــى التخل ــن عل ــاعدة المزارعي ــتجابة لمس ــل اس أفض

ــر المشــروعة. وال يمكن ســوى لعوامل  رات غي زراعــة المخــدِّ

ــر  ــم وتوفي ــون وإحــالل الســالم الدائ ــز ســيادة القان ــل تعزي مث

لــة إتاحة الخــروج من الحلقــة المفرغة  مصــادر الدخــل البدي

ــر المشــروعة.  للفقــر وانعــدام األمــن وزراعــة المحاصيــل غي

ــا  ــروعة بكونه ــر المش رات غي ــدِّ ــة المخ ــع زراع ــم دواف وتتس

ــر وداخــل  ــى آخ ــد إل ل ــن ب ــاوت م متعــددة األوجــه، وهــي تتف

ــة  ــم بأهمي ــوث تتس ــزال البح ــك ال ت ــها. ولذل ــدان نفس البل

الغــة فــي فهــم العوامــل المســاهمة فــي زراعــة المحاصيل  ب

ــر المشــروعة، علــى النحــو المبيــن فــي الوثيقــة الختامية  غي

َعدُّ تلــك المعارف،  ــة العامــة. وتُ ائية للجمعي ن ث للــدورة االســت

ــتمر،  ــاس مس ــى أس ــار عل ــم اآلث ي ــد وتقي ــب الرص ــى جان إل

ا لتنفيذ البرامج الفعالة للتنمية البديلة. شرطاً أساسيًّ
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1االستنتاجات والتبعات السياساتية

دور اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  

$

الفساد يف حتقيق الغاية 16-5 من 
أهداف التنمية املستدامة )احلد بدرجة 

كبيرة من الفساد والرشوة بجميع 
أشكالهما( واملساعدة يف التصدي 

رات ملشكلة املخدِّ
ــر  رات كل منهمــا اآلخر، فالفســاد ييسِّ يعــزز الفســاد والمخــدِّ

ــه بدورهما.  ان ــن يغذي رات واالتِّجــار بهــا، اللذي ــاج المخــدِّ ت إن

ــول  ــى ط ــتويات عل ــع المس ــى جمي ــاد عل ــدث الفس ويَح

ــر المشــروعة، بدءاً مــن اإلنتاج  رات غي سلســلة إمــداد المخــدِّ

ــعة  ــة واس ــى طائف ــر عل ــتهالك، ويؤث ــاًء باالس ته ــار وان واالتِّج

ــة البديلة،  ــادة، ومشــاريع التنمي مــن المؤسســات: طواقــم اإلب

ــاع  ــة، والقط ي ائ ــة الجن ــام العدال ــون، ونظ ــاذ القان ــزة إنف وأجه

الصحــي، وكذلــك الشــركات الخاصــة، بمــا فــي ذلــك 

ــة والصيدليــات وشــركات النقــل. وتوفــر  ي ائ الشــركات الكيمي

ــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد األدوات للخــروج  اتفاقي

ــتعراضية  ــا االس ــن آلليته ــة، ويمك ــة المفرغ ــذه الحلق ــن ه م

ــة للحد من  ــد الخطــوات العملي أن تدعــم البلــدان فــي تحدي

ــي ثبتــت فعاليتها فــي الحد  الفســاد. وتشــمل اإلجــراءات الت

رات الفحــص الســليم  مــن الفســاد المرتبــط بالمخــدِّ

ــاد،  ــة الفس ــى مكافح ــب عل ــيين، والتدري ــن الرئيس للموظفي

ــر دخــل الئق لألشــخاص المعرَّضيــن للفســاد، وتناوب  وتوفي

ــالت  ــاء ص ــادي إنش دة لتف ــدَّ ــدات المه ــي الوح ــن ف الموظفي

ــزاءات  ــرض ج ــة، وف ــة المنظم ــات الجريم ــع جماع ــة م دائم

ــه  ــامح في تس ــام ال يُ ــاخ ع ــة من ئ ــاد، وتهي ــى الفس ــة عل ي قانون

مــع الفســاد، بمــا في ذلــك إرســاء النظــم التــي تتيــح اإلبالغ 

المجهول الهوية عن الفساد وحماية الشهود.

رات  تعزيز القاعدة املعرفية ملشكلة املخدِّ
من خالل حتسني البيانات والتحليل والنشر 

على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي 
رات  بشأن أمور منها الروابط بني املخدِّ

واملسائل األخرى
رات العالمي أفضــل صورة عن مشــكلة  ــر المخــدِّ م تقري يقــدِّ

يانــات والمعلومــات  ب ال رات يمكــن تجميعهــا ب المخــدِّ

ــة كافية  المتاحــة علــى الصعيد العالمــي. ويقــدم التقرير أدل

لتوجيــه المجتمــع الدولــي بشــأن الجوانــب الرئيســية 

ــاك  ــزال هن ــن ال ي رات، ولك ــدِّ ــة بالمخ ــات المتعلق للسياس

الكثيــر مــن الجوانــب الغامضــة، حتــى فيمــا يتعلــق 

ــي  ــيما ف رات، وال س ــدِّ ــي المخ ــية لتعاط ــرات األساس بالمؤش

ــم  ــي لدع ــاون الدول ــز التع ــأن تعزي ــن ش ــيا. وم ــا وآس أفريقي

ــادل المعلومــات  ب ــات وت ان ي ب أقــل البلــدان نمــوًّا فــي جمــع ال

ــر شــبكة اإلنترنــت وعلى  القــدرات علــى إجــراء التحقيــق عب

ــاذ  ــزة إنف ــع أجه ــاق جمي ــى نط ــة عل ي ــة اإللكترون ــع األدل جم

ــى  ــون عل ق ــن محقِّ ــج أن يتمك ــذا النه ــيكفل ه ــون. وس القان

ية  درجــة عالية مــن التدريب والتخصــص في األمور الســيبران

ــز علــى أنســب الحــاالت التي تنطــوي علــى أكبر  مــن التركي

المخاطر والتحديات والتبعات.

رات بوصفها  ار باملخدِّ مكافحة االجتِّ
عاماًل أساسياً يف حتقيق الهدف 16 من 

أهداف التنمية املستدامة؛ يتطلب منع 
جماعات اجلرمية املنظمة من تنويع 
حافظاتها وضع استراتيجيات تتجاوز تقليص وإزالة 

فرادى األسواق غير املشروعة
يــن ُخمس  ــزال تمثل ما ب رات ال ت علــى الرغــم مــن أن المخــدِّ

ــة مــن الجريمــة المنظمــة  ي أت ــرادات المت وثلــث إجمالــي اإلي

ــر  ــطة غي ــي األنش ــي إجمال ــا ف ــإن أهميته ــة، ف ي ــر الوطن عب

ــات  ــت جماع ــد أصبح ــع. فق ــي التراج ــذة ف ــروعة آخ المش

ــر تنوعــاً،  ــة فــي هيكلهــا وأكث ــر مرون الجريمــة المنظمــة أكث

ــرى  ــى أخ ــوق إل ــن س ــازي م ــو انته ــى نح ــل عل ــث تنتق بحي

ــق الربــح. ولذلــك  ــة تحقي ــة بغي ي وتلتــف علــى النظــم الرقاب

ــب  ــة يتطل ي ــر الوطن ــة عب ــة المنظم ــدي للجريم ــإن التص ف

ــي  ــاً ف ــر حجم ــة وأكب ي ــر فعال ــد وأكث ــل األم ــتثماراً طوي اس

ــة. وتحتاج المناطــق المتضررة  األفــراد والمجتمعــات المحلي

مــن الجريمــة المنظمــة إلــى إيجــاد حلــول اجتماعيــة 

واقتصاديــة بديلــة تدعمهــا مؤسســات شــرعية وشــفافة 

وتطبيق صارم لسيادة القانون.

رات كأحد أجنع النُّهج ملكافحة  مالحقة أموال املخدِّ
رات ار باملخدِّ االجتِّ

رات  فــي حيــن أن األثــر االقتصــادي لعائــدات المخــدِّ

ــغ الصغر  ال ــر المشــروعة قــد يكــون ب ــة غي ي والتدفقــات المال

ــة حقيقية لــدى معظم البلــدان، يظل  بحيــث ال يشــكل أهمي

ــادات  ــى االقتص ــلبية عل ــار س ــه آث ــون ل ــن أن تك ــن الممك م

ــل  ــة. ويتمث ــدان النامي ــي البل ــاً ف ــاً، وخصوص ــر حجم األصغ

ــة المســتدامة فــي  ــة ١6-4 مــن أهــداف التنمي جــزء مــن الغاي

ــروعة.  ــر المش ــة غي ي ــات المال ــن التدفق ــر م ي ــدر كب ــد بق الح

ِجرين، ومن  رات هــي الدافــع وراء أنشــطة المتَّ ــاح المخــدِّ وأرب

ــة لتلــك األرباح من خــالل تحديد  ي الممكــن التصــدي بفعال

ــل  ــتثمر وتُغس ــي تُس ــوات الت ــا والقن ــة به ــات المتصل التدفق

ــال  ــي مج ــي ف ــاون الدول ــز التع ــاعد تعزي ــا يس ــا. كم فيه

ــب  ــة العواق ــص أو إزال ــى تقلي ــوال عل ــل األم ــة غس مكافح

االقتصادية واالجتماعية السلبية المحتملة من البداية.
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ِّرات العاملي ٢٠١٧ تقرير املخد

رات علــى الصعيدين  ــراً فهــم مشــكلة المخــدِّ ي ــن كث أن يحسِّ

ــرات  ــوالت والتغي ــتمرار التح ــع اس ــي. وم ــي والعالم اإلقليم

رات، أصبح الرصد  فــي الجوانب المتعــددة لمشــكلة المخــدِّ

ــت  ــي الوق ــا ف رات وعرضه ــدِّ ــى المخ ــب عل ــي للطل العالم

ــاج  ــى. ويحت ــت مض ــن أي وق ــة اآلن م ــر أهمي ــب أكث المناس

المجتمــع الدولــي، إلى جانــب اإلبقــاء على نطاق المســائل 

ــتجابة  ــى االس ــك إل رات، كذل ــدِّ ــة بالمخ ــية المتعلق األساس

ائية  ن ث ــة للــدورة االســت للدعــوات الــواردة فــي الوثيقــة الختامي

ــأن  ــراء البحــوث بش ــات وإج ان ي ب ــع ال ــة لجم ــة العام للجمعي

ــا الناشــئة مثل أســواق المؤثــرات النفســانية الجديدة،  القضاي

ــة،  ــبكة الخفي ــروعة، والش ــر المش ــة غي ي ــات المال والتدفق

رات واإلرهاب والفســاد وســائر أشــكال  والصــالت بين المخدِّ

الجريمة المنظمة.
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مسرد املصطلحات
األشــخاص الذيــن يعانــون من اضطرابات ناشــئة عــن تعاطي 

ــن  ــئة ع ــات ناش ــون باضطراب ــخاص المصاب رات/األش المخدِّ

ــخاص  ــن األش ــة م ــة فرعي رات — مجموع ــدِّ ــي المخ تعاط

ــون بهــذه  رات. واألشــخاص المصاب ــن يتعاطــون المخــدِّ الذي

ــة  ــة الصحي ــالج والرعاي ــى الع ــون إل ــات يحتاج االضطراب

عتبر االرتهــان من اضطرابات  واالجتماعية وإعــادة التأهيل. ويُ

رات. تعاطي المخدِّ

ــرات األفيونية تضم  يــات — مجموعــة فرعية مــن المؤثِّ األفيون

ــون،  ــخاش األفي ــة خش ت ب ــن ن ــتقة م ــات المش ــتى المنتج ش

بما في ذلك األفيون والمورفين والهيروين.

ــة  ي ن ــطات األمفيتامي ــن المنش ــة م ــات — مجموع األمفيتامين

تشمل األمفيتامين والميثامفيتامين.

ــى القلويدات  ــة — مصطلــح عام يشــير إل ي ــرات األفيون المؤث

ــا  ــات(، ونظائره ي ــون )األفيون ــخاش األفي ــن خش ــة م المنتج

ــا أو  يًّ يــة الموصوفــة طب االصطناعيــة )المؤثــرات األفيون

يتــم  التــي  باتهــا  ومركَّ أساســاً(،  الصيدالنيــة 

توليفها داخل الجسم.

ــي  ــا ف ــي، إمَّ ــواد للتعاط ــدة — م ــانية الجدي ــرات النفس المؤثِّ

ــر خاضعــة للمراقبة  شــكل نقي أو في شــكل مســتحضر، غي

رات لســنة ١٩6١ أو  بموجــب االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدِّ

ل خطــراً علــى الصحة  ــة ســنة ١٩٧١، ولكــن قــد تشــكِّ اتفاقي

ــدة"  ــارة "الجدي ــير عب ــياق، ال تش ــذا الس ــي ه ــة. وف العام

ثــاً بــل إلــى مــواد  رعــت حدي بالضــرورة إلــى مــواد اختُ

اً. ث أصبحت متاحة حدي

ــن  ــة م ف ــواد مؤلَّ ــة م ــة — مجموع ي ن ــطات األمفيتامي المنش

ــة الدولية فــي اتفاقية  ــة أُخضعت للمراقب منشــطات اصطناعي

ــة  ــى مجموع ــي إل ــنة ١٩٧١، وتنتم ــة لس ــرات العقلي المؤث

ــن  ــمل األمفيتامي ــي تش ــات، الت اة األمفيتامين ــمَّ ــواد المس الم

ــي"  ــة "اإلكستاس ــواد فئ ــون وم ــن والميثكاثين والميثامفيتامي

)3، 4- الميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين )MDMA( ونظائره(.

ــة مــن تعاطــي المخــدرات وعــالج اضطرابــات تعاطــي  الوقاي

رات"  رات — الهــدف مــن "الوقاية مــن تعاطــي المخدِّ المخــدِّ

رات، وكذلــك الوقاية  ــدء تعاطــي المخــدِّ هــو منــع أو تأخير ب

ــه أو تأخيرهــا. وحالما  ــة باالضطرابات الناشــئة عن مــن اإلصاب

رات، تكــون هنــاك حاجــة  يحــدث اضطــراب تعاطــي المخــدِّ

إلى العالج والرعاية وإعادة التأهيل.

ــة الكــوكا )أو قاعــدة الكوكا( — مســتخلَص مــن أوراق  ن عجي

شــجيرة الكــوكا. وينتــج الكوكاييــن )الهيدروكلوريــد 

والقاعدة( من تنقية عجينة الكوكا.

كوكاييــن "الكــراك" — قاعــدة الكوكاييــن الناتجــة مــن 

ــد الكوكاييــن عن طريــق عملية تحويــل تجعله  هيدروكلوري

اً للتدخين. مناسب

رات اإلشـكاليون — األشـخاص الذين يستهلكون  متعاطو المخدِّ

مثـل  ينطـوي علـى مخاطـر شـديدة،  اسـتهالكاً  رات  المخـدِّ

رات بالحقن و/أو األشـخاص  األشـخاص الذين يتعاطون المخدِّ

رات يوميا و/أو األشـخاص المشـخَّصين  الذيـن يتعاطـون المخدِّ

رات  علـى أنهـم يعانـون مـن اضطرابـات تتعلـق بتعاطي المخـدِّ

رات أو االرتهـان لهـا(، اسـتناداً إلـى  )التعاطـي الضـار للمخـدِّ

المعاييـر السـريرية الـواردة فـي "دليـل االضطرابـات العقليـة 

 Diagnostic and Statistical Manual( التشخيصي واإلحصائي

of Mental Disorders( )الطبعـة الخامسـة( الصـادر عـن رابطة 

الطـب النفسـي األمريكيـة، أو "التصنيـف الدولـي لألمـراض" 

)International Classification of Diseases( )التنقيح العاشر( 

الصادر عن منظمة الصحة العالمية.

معــدل االنتشــار الســنوي — إجمالــي عــدد األشــخاص 

راً  ــن تعاطــوا مخــدِّ ــة الذي ن ــة معيَّ ــة عمري ــي فئ ــن ف المندرجي

ــاً مــرة واحــدة على األقــل في الســنة الســابقة، مقســوماً  ن معيَّ

ــة العمرية،  علــى عــدد األشــخاص المندرجين في تلــك الفئ

ر عنه بالنسبة المئوية. عبَّ ويُ

ملح الكوكايين — هيدروكلوريد الكوكايين.



املجموعات اإلقليمية
رشق وجنوب رشق آسيا: إندونيسيا، بروين دار السالم، تايلند، 	 

تيمور-ليشتي، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية، جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، سنغافورة، 

الصني، الفلبني، فييت نام، كمبوديا، ماليزيا، منغوليا، 

ميامنار، اليابان

جنوب غرب آسيا: أفغانستان، إيران )جمهورية-	 

اإلسالمية(، باكستان

الرشق األدىن واألوسط: األردن، إرسائيل، اإلمارات العربية 	 

املتحدة، البحرين، الجمهورية العربية السورية، دولة فلسطني، 

العراق، ُعامن، قطر، الكويت، لبنان، اململكة العربية 

السعودية، اليمن

جنوب آسيا: بنغالديش، بوتان، رسي النكا، 	 

ملديف، نيبال، الهند

رشق أوروبا: االتحاد الرويس، أوكرانيا، بيالروس، 	 

جمهورية مولدوفا

جنوب رشق أوروبا: ألبانيا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، 	 

تركيا، الجبل األسود، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً، 

رومانيا، رصبيا، كرواتيا

أوروبا الغربية والوسطى: إسبانيا، إستونيا، أملانيا، أندورا، 	 

أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البتغال، بلجيكا، بولندا، تشيكيا، 

الدامنرك، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويرسا، 

فرنسا، فنلندا، قبص، التفيا، لكسمبغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، 

مالطة، اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية، 

موناكو، الرنويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان

أوقيانوسيا: أسرتاليا، بابوا غينيا الجديدة، باالو، تونغا، توفالو، 	 

جزر سليامن، جزر مارشال، ساموا، فانواتو، فيجي، كرييباس، 

ميكرونيزيا )واليات-املوحدة(، ناورو، نيوزيلندا، األقاليم 

الجزرية الصغرية.

رات العاملـي عـدداً مـن التسـميات اإلقليمية  يسـتخدم تقريـر املخـدِّ

معرَّفـة  وهـي  رسـمية،  ليسـت  التسـميات  وهـذه  اإلقليميـة.  ودون 

عـىل النحـو التـايل:

رشق أفريقيا: إثيوبيا، إريرتيا، أوغندا، بوروندي، جزر القمر، 	 

جمهورية تنزانيا املتحدة، جيبويت، رواندا، سيشيل، الصومال، 

كينيا، مدغشقر، موريشيوس

شامل أفريقيا: تونس، الجزائر، جنوب السودان، السودان، 	 

ليبيا، مرص، املغرب

الجنوب األفريقي: أنغوال، بوتسوانا، جنوب أفريقيا، زامبيا، 	 

زمبابوي، سوازيلند، ليسوتو، مالوي، موزامبيق، ناميبيا

غرب ووسط أفريقيا: بنن، بوركينا فاسو، تشاد، توغو، جمهورية 	 

أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الدميقراطية، سان تومي 

وبرينسيبي، السنغال، سرياليون، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، 

غينيا االستوائية، غينيا-بيساو، كابوفريدي، الكامريون، كوت 

ديفوار، الكونغو، ليبيا، مايل، موريتانيا، النيجر، نيجرييا

الكاريبي: أنتيغوا وبربودا، بربادوس، برمودا، ترينيداد وتوباغو، 	 

جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سانت 

فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، 

غرينادا، كوبا، هايتي

أمريكا الوسطى: بليز، بنام، السلفادور، غواتيامال، كوستاريكا، 	 

نيكاراغوا، هندوراس

أمريكا الشاملية: كندا، املكسيك، الواليات املتحدة األمريكية	 

أمريكا الجنوبية: األرجنتني، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، 	 

البازيل، بوليفيا )دولة-املتعددة القوميات(، بريو، سورينام، 

شييل، غيانا، فنـزويال )جمهورية-البوليفارية(، كولومبيا

وسط آسيا وما وراء القوقاز: أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان، 	 

تركامنستان، جورجيا، طاجيكستان، قريغيزستان، كازاخستان

34





م تقريـر املخـدرات  احتفـاالً مبـرور 20 عامـاً علـى إصـدار أول تقريـر مـن هـذا القبيـل، يُقـدَّ
مت لتكون يسيرة القراءة مع احلفاظ   العاملي 201٧، يف شكل جديد مكوَّن من خمسة كتيِّبات ُصمِّ

يف الوقت نفسه على وفرة املعلومات الواردة فيها.

ـص الكتيِّـب األول مضمـون الكتيِّبـات املواضيعيـة األربعـة الالحقـة، ويعـرض التبعـات  ويلخِّ
السياسـاتية املسـتخلصة مـن االسـتنتاجات الـواردة فيهـا. ويتنـاول الكتيِّـب الثانـي عـرض 
رات وتعاطيهـا ومـا لذلـك مـن عواقـب علـى الصحة. ويركز الكتيِّـب الثالث على زراعة  املخـدِّ
رات النباتيـة الثالثـة )الكوكايـني واألفيونيـات والقنَّـب( وإنتاجهـا واسـتهالكها، وعلـى  املخـدِّ
ـعاً للسـوق  تأثيـر السياسـات اجلديـدة املتعلقـة بالقنَّـب. ويقـدم الكتيِّـب الرابـع حتليـاًل موسَّ
بالتقييـم  املتعلـق  التحليـل  رات االصطناعيـة، ويتضمـن اجلـزء األكبـر مـن  للمخـدِّ العامليـة 
رات االصطناعيـة الـذي يجـري كل ثـالث سـنوات. وأخيـراً، يتضمـن الكتيِّـب  العاملـي للمخـدِّ
مـة والتدفقـات املاليـة  رات واجلرميـة املنظَّ اخلامـس نقاشـاً حـول الصلـة بـني مشـكلة املخـدِّ

غيـر املشـروعة والفسـاد واإلرهـاب.

ز بهـذا الشـكل اجلديد، كاملعتاد، إلى حتسـني  ويهـدف تقريـر املخـدرات العاملـي 201٧، املعـزَّ
رات العامليـة واإلسـهام يف تعزيـز التعـاون الدولـي من أجـل التصدي آلثار  فهـم مشـكلة املخـدِّ

هـذه املشـكلة على الصحـة واألمن.

www.unodc.org/wdr/2017 :ويُنَشر املرفق اإلحصائي على املوقع الشبكي للمكتب

http://www.unodc.org/wdr/2017
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