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 2020تقزيز املخذراد انعبملً 
 عزض كتبة

 رنب محذي

 بالمخدرات والجريمة، ى عن مكتب األمم المتحدة المعنىيصدر تقرير المخدرات العالم
 فى مجال مكافحة المخدرات يًّا عالمارائدً وىو جية تابعة لييئة األمم المتحدة، ويعتبر 

وًًل عن تنفيذ برنامج األمم ئغير المشروعة والجريمة الدولية، عالوة عمى كونو مس
. ، ويقع مقره فى فيينا1997وقد تأسس عام  لمكافحة اإلرىاب، ىالمتحدة الرئيس

ويعمل مكتب األمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لتحسين إجراءات منع 
الجريمة والمساعدة عمى إصالح العدالة الجنائية بغية تعزيز سيادة القانون وتطوير 

نظم مستقرة ومستدامة لمعدالة الجنائية ومكافحة األخطار المتنامية الناجمة عن 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد، كما يعمل لتوعية الناس فى العالم بمخاطر 
تعاطى المخدرات ولتعزيز العمل عمى الصعيد الدولى لمكافحة إنتاج المخدرات غير 

واستيل لتحقيق ذلك مجموعة . المشروع واًلتجار بيا والجريمة المتصمة بالمخدرات
مبادرات شممت البدائل فى مجال زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة، ورصد 

 .المحاصيل غير المشروعة وتنفيذ مشاريع مكافحة غسل األموال
 يقدم تقييًما شاماًل عن ىلممخدرات ىو إصدار سنو ويعد التقرير العالمى

مشكالت المخدرات العالمية، ويوفر معمومات مفّصمة عن وضع تجارة المخدرات غير 
 ويوفر تقييًما ومعمومات عن التوجيات الجديدة المتّبعة فى إنتاج ونقل. المشروعة
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 وحشيشة القنب والكوكايين والكوكا والييروين األفيونوتجارة واستخدام  وتوزيع
يتم إعداد ىذا التقرير اعتماًدا عمى البيانات والتقديرات . والمنشطات األمفيتامينية

المجموعة والمقدمة من قبل الحكومات، ويستخدمو المكتب وىيئات دولية أخرى 
لمحاولة تحديد التوجيات والمستجدات التى تطرأ عمى تجارة واستيالك المخدرات 

 .عالمًيا
 من ستة كتيبات منفصمة تقدم وفرة من 2020يتألف تقرير المخدرات العالمى 

المعمومات والتحميل لدعم المجتمع الدولى فى تنفيذ التوصيات العممية حول عدد من 
اًللتزامات التى تعيدت بيا الدول األعضاء، ًل سيما التوصيات الواردة فى الوثيقة 

الختامية لمدورة اًلستثنائية لمجمعية العامة بشأن مشكمة المخدرات العالمية المنعقدة فى 
. 2016عام 

يوفر الكتيب األول ممخًصا لمكتيبات الخمسة الالحقة باستعراض النتائج 
ويركز الكتيب . الرئيسية التى توصمت إلييا وتسميط الضوء عمى تبعاتيا السياسية

 عمى الطمب عمى المخدرات ويتضمن استعراًضا عاًما بشأن معدًلت تعاطى ىالثان
المخدرات واتجاىاتيا بما فى ذلك اًلضطرابات الناشئة عن تعاطى المخدرات وعواقبيا 

ويتناول الكتيب الثالث عرض المخدرات ويقدم أحدث التقديرات واًلتجاىات . الصحية
نتاج المواد األفيونية والكوكايين والمنشطات األمفيتامينية والقنب واًلتجار إالمتعمقة ب

فى حين يتطرق الكتيب الرابع إلى عدد من القضايا متعددة الجوانب، ًل سيما . فييا
الديناميات الكمية التى تقود توسع أسواق المخدرات وزيادة تعقيدىا، ويصف بعض 

أحدث أزمة عالمية متعددة األوجو لممواد : المخاوف سريعة التطور المتعمقة بالمخدرات
 وسوق المؤثرات النفسية الجديدة واستخدام ،األفيونية والتغيرات السريعة فى السوق

شبكة اإلنترنت الخفية لعرض المخدرات والتطورات فى الوًليات القضائية التى تتخذ 
ويتناول الكتيب الخامس العالقة . تدابير تسمح باستخدام القنب ألغراض غير طبية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A8
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واًلقتصادية واضطرابات تعاطى المخدرات، ًل سيما عمى  بين الخصائص اًلجتماعية
المستويات الكمية والمجتمعية والفردية، مع التركيز خاصة عمى المجموعات الفرعية 

من القضايا السياسية األخرى المتعمقة بالمخدرات التى تشكل جميًعا جزًءا من النقاش 
يجاد أدلة متعمقة عمييا، ًلسيما إالدولى القائم حول مشكمة المخدرات والتى يندر 

الحصول عمى األدوية الخاضعة لمرقابة والتعاون الدولى فى المسائل المتعمقة 
بالمخدرات والتنمية البديمة فى مناطق زراعة المخدرات والعالقة بين المخدرات 

. والجريمة
 الكتيب األول بوصفو يتضمن ممخًصا لمكتيبات الخمسة ىوسنعرض فيما يل

 .الالحقة

  وانتجعبد انسیبسیخ19  تأثیز جبئحخ كىفیذ..خالصخ وافیخ: انكتيت األول
:  من النقاط تتمثل فىاويتضمن عددً 

راد19 آثبر جبئحخ كىفیذ -1
ّ
  عهً أسىاق املخذ

زمة لم يسبق ليا مثيل، وفيما أقحام العالم فى إ العالمية إلى 19أدت جائحة كوفيد
يتعمق بأسواق المخدرات، فإن أثر الجائحة غير معروف ويصعب التنبؤ بو، ولكنو قد 

فمن الممكن أن يكون بعض المنتجين قد اضطروا إلى البحث عن . يكون بعيد المدى
طرق جديدة لتصنيع المخدرات ألن القيود المفروضة عمى التنقل تقيد الخناق عمى 

وقد يضطر الميربون إلى . مكانية حصوليم عمى السالئف والمواد الكيميائية األساسيةإ
إيجاد طرق وأساليب جديدة ألن القيود المفروضة عمى السفر تمنعيم من عبور 

وربما تتغير أنماط تعاطى المخدرات وتوافرىا وتتقيد قدرة الحكومات عمى . الحدود
أيضا عمى المدى الطويل قد يؤدى التراجع اًلقتصادى وتدابير اإلغالق . التصدى ليا

 ارتفاع البطالة وانعدام الفرص إلى ىالمرتبطة بو إلى تعطيل أسواق المخدرات، وسيؤد
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نشطة أزيادة احتمالية تورط الفقراء فى أنماط ضارة من تعاطى المخدرات واًلتجاه إلى 
. غير مشروعة مرتبطة بالمخدرات سواء أكان إلنتاجيا أو نقميا

 انتىسع و انتعقيذ -2
وميكن اننظز إنيه من عذح سوايب : منى انسىق -أ

 :تتمثل فى
 فقد أخذ تعاطى المخدرات حول : تفسر أنماط النمو السكانى جزئًيا توسع السوق

 ىفف. العالم فى اًلرتفاع من حيث نسبة سكان العالم الذين يتعاطون المخدرات
٪ من سكان العالم، وارتفعت ىذه 4,8 قدر عدد المتعاطين بنسبة 2009عام 

وعمى مدى العقدين الماضيين ازداد تعاطى . 2018٪ فى عام 5,3النسبة إلى 
 حيث ؛المخدرات بمعدل أسرع بكثير فى البمدان النامية عنو فى البمدان المتقدمة

. ٪ فى البمدان النامية28٪ فى البمدان المتقدمة وبنحو 7تقدر نسبتو بنحو 
ويعكس ىذا جزئًيا اًلختالفات فى النمو السكانى اإلجمالى فى غضون الفترة 

 .نفسيا
 ىو أحد العوامل المحركة فى أسواق المخدرات الحالية ىالتوسع العمران 

حيث يرتفع معدل تعاطى المخدرات فى المناطق الحضرية عن : والمستقبمية
 ىالمناطق الريفية فى كل من البمدان المتقدمة والنامية، ويفسر اًلنتقال الجماع

 .لألشخاص من الريف إلى المدن جزئًيا اًلرتفاع العام فى معدل تعاطى المخدرات
 ىترتبط زيادة الثروة بارتفاع معدل تعاطى المخدرات، إًل أن الفئات األفقر تعان 

تشير البيانات إلى وجود ارتباط بين األنماط : من العبء األكبر لالضطرابات
ومن المرجح أن تؤدى .  المخدرات واضطراباتيا والدخل المنخفضىالضارة لتعاط

 إلى تفاقم المخاطر التى تيدد 19 القيود اًلقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد
 .الفئات السكانية األكثر ضعًفا، ًل سيما األشخاص الذين يتعاطون المخدرات
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  فقد يمجأ :  إلى مزيد من التوسع فى أسواق المخدرات19قد تؤدى جائحة كوفيد
ن إلى زراعة المحاصيل غير المشروعة إما لتراجع قدرة السمطات والمزارع

ماالحكومية عن السيطرة عمى الوضع   لتفاقم األزمة اًلقتصادية التى تضطر وا 
 .األشخاص إلى المجوء لألنشطة غير المشروعة

أسىاق املخذراد  تشايذ تعقيذ -ة
 :ويظير ذلك من خالل

  استقرار ظيور مواد مخدرة غير خاضعة لممراقبة الدولية، حيث يتم العثور تقريًبا
د فى األسواق الوطنية لمدول األعضاء كل عام ويكون ي جدى مؤثر نفس500عمى 

 إًل أن المؤثرات األفيونية آخذة فى اًلزدياد حيث ارتفعت ،أكثرىا من المنشطات
 من إجمالى المؤثرات النفسية 2018٪ عام 9 إلى 2014٪ عام 2النسبة من 

 . لألدوية الصيدًلنية قد شيد ارتفاًعا كبيًراىكما أن اًلستخدام غير الطب. الجديدة
  قد يصبح تعاطى المؤثرات النفسية الجديدة راسًخا بين الفئات السكانية األكثر

 القنب اًلصطناعية تمثل هضعًفا، فاألدلة الواردة من أوروبا تشير إلى أن شبائ
 .مشكمة كبيرة بين قطاعات المجتمع الميمشة مثل المشردين ونزًلء السجون

  مثل اًلمفيتامين )تجبر الضوابط المفروضة عمى السالئف الكيميائية
يجاد بدائل تتسم بأنيا أقل إ المخدرات عمى اًلبتكار وىصانع (والميثامفيتامين
 باإلضافة إلى كونيا مواد كيميائية مصممة لمتحايل عمى ،خضوًعا لمرقابة

 ".السالئف المحورة"سم االضوابط معروفة ب

 انتغرياد انسزيعخ فً انسىق -ج
  سيا الوسطى واًلتحاد آتحل المخدرات اًلصطناعية محل المواد األفيونية فى

 بينما ى٪ فى اًلتحاد الروس80، حيث انخفضت المواد األفيونية بنسبة ىالروس
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وجد ارتفاع حاد فى المختبرات السرية التى تعمل فى صناعة المخدرات بنسبة 
 .٪ خالل ثالث سنوات70

  ىمية أفغانستان والعراق، حيث أكدت الدراسات أتشيد سوق الميثامفيتامين نمًوا فى
بوصفو مخدًرا رئيسًيا مثيًرا  2012وانتشار الميثامفيتامين فى العراق منذ عام 

فغانستان إلى حدوث طفرة ىائمة ألمقمق، كما أشارت ضبطيات الميثامفيتامين فى 
 .ن اإلنتاج فى ىذا البمد يرتفع بسرعةأو

 انتغرياد انسيبسيخ واالجتبهبد املتغريح -د
  معدل تعاطى القنب آخذ فى اًلزدياد فى معظم الوًليات القضائية التى يقنن فييا

 وًلية قضائية فى الوًليات 11 وىوروجواأتسمح كندا و: ىاًلستخدام غير الطب
، وقد ارتفع معدل ىالمتحدة بصناعة منتجات القنب وبيعيا لالستخدام غير الطب

 فى ىتعاطى القنب فى معظم ىذه الوًليات منذ تقنينو، فقد تضاعف معدل التعاط
، كما تشير البيانات الواردة من كندا إلى أن الزيادة ى فى الشير الماضىوروغواأ

 إلى 2018 تتزامن مع توسع األسواق المشروعة فى الفترة بين ىفى معدل التعاط
2019. 

  ىل التقنين ىو السبب وراء الركود العالمى فى ضبطيات عشبة القنب؟، يشير
سواق القنب أنمط الضبطيات إلى أن السياسات التى كانت تيدف إلى تحرير 

 وصل إلى أدنى مستوياتو خالل ىأدت دوًرا رئيسًيا فى ىذا اًلنخفاض، والذ
 .2018عقدين فى عام 

 فقد أظيرت بعض ىيبدو أن تقنين المؤثرات النفسية الجديدة لو تأثير احتوائ ،
البمدان التى لدييا نظم رقابية مستويات مختمفة لمعدل انتشار تعاطى المؤثرات 

النفسية الجديدة، وفى بمدان مختمفة، انخفض معدل اًلنتشار بعد اعتماد التشريع 
 .ىالوطن
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 حلبق انضزر ثبنفئبد احملزومخإتتسجت أسىاق املخذراد املشزوعخ وغري املشزوعخ فً  -هـ
  غالًبا ما تكون األفيونات الصيدًلنية لمعالجة األلم والرعاية الممطفة متوفرة فى

٪ من جميع 90، كان أكثر من 2018فى عام : البمدان ذات الدخل المرتفع
 فى البمدان ذات الدخل المرتفع، ىاألفيونات الصيدًلنية متوفرة لالستيالك الطب

٪ فى أوقيانوسيا، وتم 2٪ فى أوروبا و40٪ فى أمريكا الشمالية و50فكان حوالى 
٪ من سكان العالم، بينما يقدر استيالك البمدان ذات الدخل 12تمك البمدان حوالى 

٪ من 10٪ من سكان العالم بأقل من 88المنخفض والمتوسط التى تضم 
 .األفيونات الصيدًلنية

  يتعرض األشخاص األكثر فقًرا لمخاطر أكبر لإلصابة باضطرابات تعاطى
 مميون شخص عانى من اًلضطرابات الناشئة عن 35,6حوالى : المخدرات

وقد يرجع ذلك إلى الفقر والتيميش والتعميم ، 2018تعاطى المخدرات فى عام 
 .المحدود

 حين أن تعاطى ى فف؛العالقة بين المخدرات والعنف معقدة ومتعددة األوجو 
المخدرات قد يسيم فى الجريمة، فإن ىذه العالقة يمكن تفسيرىا جزئًيا من خالل 

 واًلقتصادى والظروف األسرية وتأثير ىعوامل وسيطة كالحرمان اًلجتماع
 .األقران

 أحذث االجتبهبد -2
 تعبطً املخذراد -أ
 يقدر :  األكثر ضرًراىالقنب ىو أكثر المواد المخدرة تعاطًيا، والمؤثرات األفيونية ه

.  مميوًنا192 بنحو 2018عدد األشخاص الذين تعاطوا القنب فى عام 
ولكن . 2018 مميون شخص المؤثرات األفيونية فى عام 58وبالمقارنة، تعاطى 
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وتمثل ىذه . ىذا العدد المنخفض يتناقض مع الضرر المرتبط بالمؤثرات األفيونية
 .٪ من حاًلت الوفاة66المجموعة من المواد المخدرة 

 لممؤثرات األفيونية اًلصطناعية إلى زيادة أزمات ىيؤدى اًلستخدام غير الطب 
يؤدى الترامادول إلى زيادة أزمة المؤثرات األفيونية فى غرب : الصحة العامة

 الترامادول العالج فى المنطقة، ىفريقيا، حيث يتمقى عدد متزايد من متعاطإووسط 
 طًنا تم 125كما زادت كميات الترامادول المضبوطة لتصل إلى ذروة تجاوزت 

 فى حين يؤدى الفينتانيل إلى زيادة األزمة فى أمريكا الشمالية،. اعتراضيا عالمًيا
 الوفيات الناجمة عن تعاطى جرعات مفرطة فى ىحيث كان لو دور فى ثمث

 .الوًليات المتحدة
  (بشكل خاص الكوكايين والميثامفيتامين)تعاطى المنشطات آخذ فى اًلزدياد :

 مميون 27، وتعاطى 2018 مميون شخٍص الكوكايين فى عام 19تعاطى حوالى 
شخص األمفيتامينات فى العام نفسو، وكان الميثامفيتامينات أكثر المنشطات 

 .سياآاألمفيتامينية تعاطًيا فى جنوب شرق 
  إلى زيادة المخاطر التى يتعرض ليا األشخاص الذين 19تؤدى جائحة كوفيد 

يقدر عدد األشخاص الذين يتعاطون المخدرات : يتعاطون المخدرات بالحقن
 ممارسة تمثل حوالى ى مميون شخص، وه11,3 ى بحوال2018بالحقن فى عام 

٪ من اإلصابات بفيروس نقص المناعة البشرية فى جميع أنحاء العالم، 10
ويمكن أن يؤدى نقص المؤثرات األفيونية الناتج عن القيود التى فرضتيا الجائحة 

إلى استبدال المتعاطين مواد مخدرة متاحة بالمؤثرات األفيونية، أو خمطيا 
وقد تظير أنماط تعاطى أكثر ضرًرا بتحول المتعاطين  .بمخدرات اصطناعية

 19 وباإلضافة إلى كونيم أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كوفيد .لمحقن
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 تومضاعفاتو نتيجة لضعف جياز المناعة، من المرجح أيًضا أن يواجيوا مشكال
 . الرعاية الصحيةىفى الحصول عمى العالج والخدمات األخرى من مقدم

  إلى انخفاض فى تعاطى 19قد تؤدى التدابير المتخذة لمنع انتشار جائحة كوفيد 
بمغ بالفعل عن نقص فى عرض المخدرات فى بعض أبعض المخدرات، وقد 

 .دى إلى زيادة األسعارأالبمدان مما 

 سالسم انعزض -ة
 ل عرض المخدرات النباتية عند مستوى مرتفع عمى الرغم من حدوث بعض اًل يز

 2019اًلنخفاضات، فقد تقمصت المساحة المزروعة بخشخاش األفيون فى عام 
إًل أنيا ًل تزال أعمى بكثير مما كانت عميو منذ عقد من الزمن، كذلك الحال عمى 

 صناعة الكوكايين فإنالرغم من حدوث انخفاض طفيف فى زراعة شجيرة الكوكا 
 .قد وصمت إلى ارتفاع غير مسبوق

 حيث سجمت رقما ،تظير أسواق المنشطات اًلمفيتامينية عالمات توسع مستمر 
، وتوجد دًلئل عمى وجود توسع ممحوظ 2018 طًنا عام 228قياسيا جديًدا يناىز 

فى اًلتجار بالمخدرات فى أسواقيا دون اإلقميمية فى أمريكا الشمالية وجنوب شرق 
 .سياآ

  يظير التجار مرونة بتغيير الدروب وممارسات اإلنتاج، فعمى سبيل المثال، كانت
صناعة الميثامفيتامين عادة تتم فى مختبرات صغيرة فى الوًليات المتحدة لتزويد 

السوق المحمية، ولكن يبدو اآلن أن ىذا النوع من اإلنتاج يتضاءل أمام المختبرات 
 . فى المكسيكىذات الحجم الصناع

  عانى عرض المخدرات عمى شبكة اإلنترنت الخفية من اضطرابات ىائمة، فقد
 نتيجة 2017غمقت العديد من أسواق شبكة اإلنترنت منذ منتصف عام أ

 زيادة فى عدد 2020نفاذ القانون، وعمى الرغم من ذلك، شيد عام إإلجراءات 
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األشخاص الذين يشترون المخدرات عبر اإلنترنت كما تزايدت أنشطة اًلتجار 
 .19أثناء فرض القيود المتعمقة بجائحة كوفيد 

ا  -ج
ً
 ال يشال انتصذي ملشكهخ املخذراد قبصز

  ىدف التنمية )توضح البيانات األولى حول تغطية العالج من تعاطى المخدرات
انخفاض معدل تقديم خدمات العالج فى العديد من  (5-3-1المستدامة رقم 

 زادت نسبة من يتمقون العالج من 2018-2015 الفترة من ىفف. البمدان
وربما أدت تدابير . ٪86٪ إلى 1اضطراب تعاطى المخدرات من أقل من 

اإلغالق أثناء جائحة كورونا إلى تقميل فرص حصول الكثيرين عمى العالج من 
 .تعاطى المخدرات

 يمكن أن تساعد تدخالت التنمية البديمة : فيم قاصر لتأثير مشاريع التنمية البديمة
المصممة تصميًما جيًدا عمى التصدى لزراعة المحاصيل غير المشروعة، فقد 
أدت التدخالت فى النياية إلى تخفيض مستدام لمزراعة فى المناطق المستيدفة 
من خالل التنمية الريفية المتكاممة، وعمى الرغم من ذلك يوجد قميل من األدلة 

 .مستمدة من تقييمات األثر القوية لتقييم فعالية مشاريع التنمية البديمة
 انخفضت : الميزانيات واًلتفاق عمى مكافحة المخدرات فى انخفاض طويل األجل

 المساعدة اإلنمائية ىجمالإ٪ من 3اًللتزامات المتعمقة بمكافحة المخدرات من 
، كما 2017٪ فى عام 0,02 إلى 2000التى تعيدت بيا الحكومات فى عام 

 2003٪ فى عام 1,9انخفض حجم األموال المنفقة عمى مكافحة المخدرات من 
 .2017٪ فى عام 0,04إلى 

 نفاذ إيبدو أن مشاركة جيات : مشاركة بمدان أقل فى عمميات المخدرات المشتركة
 قد تراجعت 2018 و 2010 ةالقانون فى عمميات المخدرات المشتركة بين عام

 الميزانية التى طرأت عقب ت بمًدا، وقد يرجع ذلك إلى مشكال57 بمًدا إلى 68من 
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 باإلضافة إلى وجود صعوبات أخرى فى مجال التعاون 2008األزمة المالية لعام 
 .الدولى

 الذى يتعامل معو نظام العدالة الجنائية، حيث ىًل يزال القنب المخدر الرئيس 
يمثل أكثر من نصف قضايا جرائم قانون مكافحة المخدرات استناًدا إلى التقارير 

ت ءكما جا. 2018إلى  2014 بمًدا خالل الفترة من 69 ىجمالإالواردة من 
يمييا الكوكايين  (٪ من القضايا19)المنشطات األمفيتامينية فى المرتبة الثانية 

 .٪ من المشتبو بيم رجاًًل 90، وكان حوالى (٪7)والمؤثرات األفيونية  (11٪)

 19 تأثري جبئحخ كىفيذ -3
انطالًقا من اإلنتاج واالتجار وصواًل :  وسمسمة عرض المخدرات19جائحة كوفيد 

 ىإلى التعاط
يعتمد اًلتجار فى المخدرات إلى حد كبير عمى التجارة المشروعة لمتمويو عمى 

ومن ثم فإن التدابير التى . أنشطتو وعمى قدرة األفراد عمى توزيع المخدرات لممتعاطين
 أثرت حتًما عمى جميع جوانب أسواق 19نفذتيا الحكومات لمجابية جائحة كوفيد 

. ىا وصوًًل إلى تعاطييابنتاج المخدرات واًلتجار إبدًءا من . المخدرات غير المشروعة

 عهً سهسهخ عزض  -أ
ٌ
 خمتهط

ٌ
كبن نهتذاثري املتخذح ملنع انتشبر جبئحخ كىرونب تأثري

 املخذراد
خر مرحمة أ كان أكثر تجانًسا فى 19 لجائحة كوفيد ىن تأثير التدابير المتخذة لمتصدإ

من سمسمة عرض المخدرات فى أسواق المقصد، فقد أبمغت العديد من البمدان عن 
نقص عام فى أنواع متعددة من المخدرات عمى مستوى البيع بالتجزئة، فضاًل عن 

 المخدرات ى وتحويل متعاط،حدوث زيادات فى جميع األسعار وانخفاض فى النقاوة
 وزيادة الحصول عمى العالج من تعاطى ،من مخدر لمخدر آخر نتيجة لذلك
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المخدرات، وعمى الرغم من ذلك أبمغت بعض بمدان الشرق األوسط التى لم تكن فييا 
. التدابير صارمة جدا عن اضطرابات أقل

وتفيد التقارير بأن التأثير الواقع عمى عرض المخدرات بالجممة أكثر تبايًنا، 
يطاليا والنيجر إويتفاوت حسب المخدر المحدد والبمد، فتعرضت بعض البمدان مثل 

سيا الوسطى إلى انخفاض حاد فى ضبطيات المخدرات، ومن جية أخرى آوبمدان فى 
يران اإلسالمية والمغرب عن ضبطيات مخدرات إأبمغت بمدان أخرى منيا جميورية 

. كبيرة مما يشير إلى استمرار اًلتجار فى المخدرات عمى نطاق واسع

 نتبج املخذراد  إ-2
  نتاج المواد إعاقة إمن الممكن أن تؤدى القيود الناتجة عن اإلغالق إلى

فغانستان لوحظ وجود نقص أفى  :األفيونية وبيعها فى البمدان المنتجة الرئيسية
غالق أحد المعابر إ ويعزى ذلك إلى ،فى العمال المسئولين عن حصاد الخشخاش

الحدودية مع باكستان، إًل أن ىذا النقص تم التغمب عميو من خالل مشاركة 
 وكذلك األشخاص الذين خسروا ،النساء الذين ينتمون ألسر تزرع الخشخاش

أيًضا قد يؤدى تراجع التجارة الدولية إلى حدوث . وظائفيم بسبب أزمة كورونا
نقص فى انييدريد الخل وىو أحد السالئف الحيوية فى صناعة الييروين وًل ينتج 

 .خراجو من البمدإ مما يؤدى إلى انخفاض صناعة الييروين أو ،فغانستانأفى 
 وقد يرجع ،وفى مينامار، توجد مؤشرات عن وجود نقص فى المشترين لألفيون

وًل توجد مؤشرات حتى اآلن . ذلك إلى القيود ذات الصمة المفروضة عمى التنقل
 .نتاج األفيون فى المكسيكإ عمى 19عن تأثير جائحة كوفيد 

 نتاج الكوكايين عمى المدى القصير ولكن من حيال إ التدابير المتخذة عرقمة
تشير التقارير الواردة من : المرجح ظهوره مجدًدا فى حالة حدوث أزمة اقتصادية

لى استمرار حممة اجتثاث إكولومبيا إلى ازدياد ضغط  نفاذ القانون خالل الجائحة وا 
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شجرة الكوكا عمى النحو المخطط لو، باإلضافة إلى العجز الحادث فى الغازولين 
غير أن األزمة . والذى يمثل أحد العناصر الرئيسية فى صناعة الكوكايين

اًلقتصادية التى تموح فى األفق قد تدفع المزيد من المزارعين إلى زيادة زراعة 
 .الكوكا أو مباشرتيا فى جميع البمدان الرئيسية المنتجة لمكوكايين

  لمخدرات االصطناعية فى بعض ايحد انخفاض التجارة من توافر سالئف
إن اإلنتاج غير المشروع لممخدرات اًلصطناعية باستخدام السالئف  :المناطق

المستوردة من مناطق أخرى سيشيد تأثًرا، فتشير التقارير إلى أن انخفاض التجارة 
سيا أدى إلى الحد من عرض السالئف الكيميائية فى المكسيك، آالقادمة من شرق 

حيث يبدو أنو تسبب فى تعطيل صناعة الميثامفيتامين والفينتانيل، وكذلك الحال 
أما فى حال توريد السالئف الكيميائية من . فى كل من لبنان وسوريا والتشيك

. نتاج المخدرات يتأثر تأثًرا طفيًفاإداخل المنطقة فإن 

 تهزيت املخذراد -ة
 إلى تعطيل تهريب ىمن المرجح أن تؤدى القيود المفروضة عمى السفر الجو 

، فإن ىنظًرا لمقيود المفروضة عالمًيا عمى السفر الجو :المخدرات عن طريق الجو
أكبر تأثير عمى تيريب المخدرات يمكن توقعو فى البمدان التى تيرب فييا 

المخدرات عن طريق الجو، ومن المرجح أن يكون ليا تأثير كبير عمى تيريب 
المخدرات اًلصطناعية ًلسيما الميثامفيتامين إلى البالد الواقعة فى جنوب شرق 

 .ستراليااسيا مثل اليابان وكوريا وكذلك آ
  تشير : وروباأدالئل عمى زيادة استخدام الدروب البحرية لتهريب الهروين إلى

 ربما تكون قد أدت 19 لجائحة كوفيد ىن التدابير المتخذة لمتصدإلى أالتقارير 
وقد كانت . إلى زيادة مخاطرة اًلعتراض عند تيريب المخدر عن طريق البر

ويمكن تفسير اًلرتفاع . يران عائدة إلى تمك التدابيرإالضبطيات األخيرة فى 



70 
 

 عمى أنو إشارة إلى وجود زيادة ىاألخير فى ضبطيات الييروين فى المحيط اليند
 .وروباأفى استخدام الدروب البحرية لتيريب اليروين إلى 

 تشير التقارير : يبدو أن التدابير الحدودية تعرقل االتجار فى المواد األفيونية
الواردة من األمريكتين إلى زيادة الرقابة عمى الحدود، مما يجعل تيريب الييروين 
من المكسيك إلى الوًليات المتحدة األمريكية أكثر صعوبة عما كان قبل ظيور 

 .الجائحة
 توجد مؤشرات  :استمرار تهريب شحنات كبيرة من الكوكايين ولكن بطرق بديمة

 إلى أوروبا نتيجة تدابير التصدى لمجائحة ىتفيد بأن انخفاض حركة النقل الجو
ربما تكون قد أدت بالفعل إلى زيادة فى شحنات الكوكايين عن طريق الشحن 

وروبا، وكذلك الحال فى التقارير الواردة من أ من أمريكا الجنوبية إلى ىالبحر
 .كولومبيا

  لم تؤثر مؤشرات انخفاض تدفق الكوكايين بعد عمى الضبطيات فى أسواق
وروبا وأمريكا الالتينية، ومع أًل يزال الكوكايين يضبط بكميات كبيرة فى : المقصد

ذلك فيناك مؤشرات عمى انخفاض تدفق الكوكايين من بمدان المصدر إلى بمدان 
 بيرو، تم اإلبالغ عن انخفاض أسعار الكوكايين ووجود صعوبات ىفف. المقصد

 .فى تيريبو إلى الخارج
 إلى تخزين 19 لكوفيد ىمن المرجح أن تؤدى التدابير المتخذة لمتصد 

 من المرجح أن تبدأ الجيات الفاعمة عمى طول سالسل عرض :المخدرات
 المخدرات ىالمخدرات فى تخزين المخدرات كرد فعل عمى انخفاض فرص متجر

ؤدى زيادة توقد . فى توزيعيا فى األسواق المحمية بسبب تدابير اإلغالق
المخزونات إلى وجود فائض فى عرض المخدرات فور رفع القيود، مما يؤدى إلى 
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لى زيادة خطر تعاطى  زيادة توافر المخدرات منخفضة التكاليف وعالية النقاوة وا 
 .جرعات زائدة من المخدرات

 تشير ضبطيات :مؤشرات عمى أن اإلغالق يؤدى إلى زيادة الطمب عمى القنب 
وروبا أفريقيا إلى أن تيريب القنب إلى إالقنب المستمرة فى الشرق األوسط وشمال 
وتوجد مؤشرات إلى أن تدابير اإلغالق . ًل يتعطل بسبب القيود المتعمقة بالجائحة

وروبا تؤدى إلى زيادة الطمب عمى القنب مما يؤدى إلى تكثيف أنشطة تيريبو أفى 
 .فى المستقبل

 قد ًل يتأثر القنب : االتجار سيظل غير متأثربأن لمقنب ى الطابع المحلىيوح 
نتاج القنب غالبا ما إبالطريقة نفسيا التى يتأثر بيا الييروين والكوكايين نظرًا ألن 

 .يكون بالقرب من أسواق المتعاطين
 يبدو أن قيود اإلغالق أدت إلى زيادة مبيعات القنب عبر شبكة اإلنترنت الخفية :

توجد مؤشرات إلى أن النشاط فى ثالثة أسواق لممخدرات عمى شبكة اإلنترنت 
، وكان ىذا غالًبا بسبب مبيعات 2020األوروبية قد زاد خالل الربع األول من 

ه بالتجزئة بوضوح، فى حين يبدو أن عمميات شراء ئالقنب التى زادت عمميات شرا
 .الكميات الكبيرة قد انخفضت

  دون قصد فى 19 لجائحة كوفيد ىنفاذ التدابير المتخذة لمتصدإقد يصب 
قد تتأثر استجابة الدول األعضاء لمكافحة اًلتجار فى  : المخدراتىمصمحة متجر

نفاذ إ البمدان ذات القدرة المحدودة عمى ىالمخدرات أيًضا بسبب أزمة الجائحة، فف
 إلى صرف 19نفاذ التدابير لمكافحة انتشار جائحة كوفيد إالقانون، قد يؤدى 

الموارد بعيًدا عن جيود مكافحة المخدرات، مما يجعل اًلتجار فى المخدرات 
نتاجيا أقل خطورة ويوفر بيئة مواتية لألنشطة غير المشروعة  .وا 
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 تعبطً املخذراد -ج
 وقد يكون لهذا النقص عواقب صحية ،أبمغ عن وجود نقص فى المخدرات 

يمكن أن يرافق  :سمبية لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطى المخدرات
، ولكن قد يؤدى أيًضا إلى ىجمالًيا فى التعاطإنقص عرض المخدرات انخفاًضا 

تعاطى األشخاص لممواد المخدرة الضارة المنتجة محمًيا، فقد حذرت بعض البمدان 
 الييروين قد يتحولون إلى المواد المخدرة مثل الفينتانيل ىوروبا من أن متعاطأفى 

بمغ عن زيادة تعاطى المنتجات الصيدًلنية مثل البنزوديازيبينات أومشتقاتو، كما 
وتشمل األنماط الضارة الناتجة عن نقص . والبوبرينوفين وتضاعف سعرىا

 عن طريق الحقن ومشاركة معدات الحقن التى تحمل ىالمخدرات زيادة التعاط
خطر انتشار األمراض المنقولة بالدم مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتياب 

وأبمغت بعض البمدان . 19 فضاًل عن فيروس كوفيد ، من النوع جىالكبد الوبائ
 المخدرات قد تأثرت بشدة ىعن أن أنشطة المنظمات التى تقدم الدعم لمتعاط

ونتج عن ذلك زيادة بعض البمدان من الخدمات الميسرة وقممت من العوائق التى 
تحول دون الحصول عمى األدوية البديمة لممواد األفيونية من الصيدليات، بينما 

 . المخدراتىأبمغت بمدان أخرى عن صعوبات فى الحفاظ عمى الخدمات لمتعاط
 المنتظم لممخدرات إلى ىيمكن أن تؤدى اضطرابات تعاطى المخدرات والتعاط 

 و يكون متعاط:19صيب المتعاطون بفيروس كوفيد أمضاعفات ووفيات إذا 
المخدرات المنتظم عرضة بصفة خاصة لألمراض المزمنة التى قد تؤدى لنتائج 

 المواد األفيونية عرضة لإلصابة وعاطتفم. 19صيبوا بفيروس كوفيد أسيئة إذا 
 المنشطات معرضون ًللتياب ىبمرض انسداد الرئتين المزمن فى حين أن متعاط

أنسجة الرئة وتمفيا، باإلضافة إلى مخاطر اإلصابة بأمراض القمب واألوعية 
 .ىالدموية وضعف الجياز المناع
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  من تعاطى 19يمكن أن تغير الصعوبات االقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد 
 قد تؤثر الصعوبات اًلقتصادية الناتجة عن الجائحة عمى :المخدرات إلى األسوأ

 وتؤدى إلى زيادة ، واًلقتصادىىاألشخاص الذين يعانون من الحرمان اًلجتماع
عدد األشخاص الذين يضطرون إلى مزاولة أنشطة غير مشروعة مرتبطة 

 .لكسب قوت يوميم (اإلنتاج أو النقل)بالمخدرات 

 انتجعبد انسيبسيخ -د
  معالجة مشكمة المخدرات العالمية تتطمب تنفيذ سياسة متعمقة بالمخدرات

 : مع تنفيذ خطط أوسع بشأن التنمية المستدامة واألمن وحقوق اإلنسانىبالتواز
تبرز استنتاجات ىذه النسخة من تقرير المخدرات العالمى الترابط بين مشكمة 

ويعزى التوسع . المخدرات والتنمية المستدامة واألمن واحترام حقوق اإلنسان
 والتغيرات ىالمتواصل فى أسواق المخدرات إلى عدة عوامل مثل التوسع الحضر

 اًلقتصادى، وكميا ىالسكانية بما فى ذلك تزايد عدد الشباب، والحرمان اًلجتماع
ويتطمب كسر حمقة المخدرات والتيميش .  األوسع لألممىمرتبطة بالسياق اإلنمائ

وضعف اآلفاق اًلجتماعية واًلقتصادية وضع برامج تربط بين التخالت المتصمة 
ن عمى العمم والسياسات والبرامج يكالوقاية والعالج الفعالين والقائم-بالمخدرات 

نتاجيا إ من اًلنخراط فى اًلتجار بالمخدرات وى األفراد والمجتمع المحلىالتى تق
والجيود اإلنمائية المبذولة من أجل تحسين الصحة العامة، وزيادة التنمية 

 اًلجتماعية ةاًلقتصادية وتعزيز األمن العام، والحد من أوجو عدم المساوا
 19ويمكن أن يؤدى اًلنكماش اًلقتصادى الناجم عن جائحة كوفيد. واًلقتصادية

نتاج المخدرات واًلتجار بيا وتعاطييا، ويمكن أن تساعد إإلى رفع مستويات 
التوأمة بين البرامج المتصمة بالمخدرات والتدخالت اإلنمائية التى تقوم بيا 

الحكومات ًلحتواء العواقب اًلجتماعية واًلقتصادية لألزمة عمى منع حدوث زيادة 
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 لتدخالت التصدى ىوينبغ .أخرى فى تعاطى المخدرات المرتبط بآثار الجائحة
ومفتاح .  المخدرات أن تتسم بالشمولية وتحترم الحقوق األساسية لكل فردىلتعاط

نياء الوصم الذى ًل إضمان المساواة فى الحصول عمى تمك الخدمات يكمن فى 
.  المخدراتىيزال يؤثر عمى متعاط

  لزوم تعميم الوسائل المبرهن عمى فعاليتها فى الوقاية من تعاطى المخدرات
وعالج اضطرابات تعاطيها وتقديم الخدمات الرامية إلى الحد من األضرار 

 :المرتبطة بالمخدرات فى األوساط المجتمعية
ن عالج اضطرابات تعاطى المخدرات ًل يساعد فقط عمى الحد من اًلضطرابات إ

 األشخاص الذين يعانون ى صحة وتعاف منالمرتبطة بالمخدرات، بل يحسن أيًضا
من تمك اًلضطرابات، ويحد فى الوقت نفسو من الجرائم المتصمة بالمخدرات 

وًل يمكن تضييق الفجوة . ىويعزز السالمة العامة والنتائج اإليجابية لممجتمع المحل
ويمكن أن . ىفى خدمات العالج إًل من خالل اإلرادة السياسية واًلستثمار المال

تساعد اًللتزامات الوطنية باتخاذ التدابير التالية عمى الحد من تعاطى المخدرات 
:  وأثرىا عمى الصحة العامة

  توسيع نطاق التدخالت فى مجال منع تعاطى المخدرات ومنع اًلنحدار نحو
اإلصابة باًلضطرابات، التى تستيدف فئات سكانية محددة، والتشجيع عمى 

نشاء إالمشاركة اإليجابية لمشباب وأسرىم ومدارسيم ومجتمعاتيم المحمية، و
 .أحياء مجتمعية شاممة وآمنة

 خالت المبرىن عمى فعاليتيا عممًيا فى عالج اضطرابات دتوسيع نطاق الت
دماجيا فى نظام خدمات الرعاية الصحية لكل بمد، إتعاطى المخدرات، و

ىولة الوصول إلييا من سكان المدن والريف، ستاحتيا لمجميع وإوضمان 
 بدياًل لمعقوبة أو السجن، واستنادىا إلى مبادئ حقوق  باعتبارىاتاحتياإو
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ويمكن تقديميا لسكان الريف من خالل خدمات متنقمة . اإلنسان واألخالقيات
 .أو من خالل استخدام اإلنترنت واًلتصاًلت

  توسيع نطاق توفير المجموعة الشاممة المؤلفة من تسعة تدخالت لموقاية
وفيروس اإليدز واألمراض " ج" من النوع ىوالعالج من التياب الكبد الوبائ

 المخدرات بالحقن أو بوسائل أخرى، والتى تستند ىاألخرى فى أوساط متعاط
إلى مبادئ المساواة والشمول وتيسير الوصول واًلستدامة، وتشمل حصول 

 .الجميع عمى الخدمات
  توسيع نطاق التدخالت الوقائية من تناول الجرعات الزائدة، وًل سيما فيما

يتعمق بالمؤثرات األفيونية، من خالل تعزيز الحصول عمى النالكسون وتدريب 
دارة حاًلت تناول الجرعات الزائدة، إالمستجيبين األوائل المحتممين عمى 

وبالطبع، فإن الوقاية من تناول الجرعات الزائدة يقمل العبء الثقيل لتعاطييا 
.  المبكرة المنسوبة إليياةويحد من حاًلت الوفا

  لزوم معالجة التفاوت فى الحصول عمى المواد الخاضعة لممراقبة وفى درجة
 :دارة األلم والرعاية الممطفةإتوافرها فى سياق 

 تزايد العبء عمى نظام الصحة العامة وضع سياسات تحقق توازًنا فعمًيا ىيستدع
عمى نحو يتيح توفير فرص الحصول عمى األدوية الالزمة إلدارة األلم، مع 

ويمكن تحقيق ىذا التوازن من .  لياىنشاء سوق لالستخدام غير الطبإتجنب 
: ىخالل ما يل

 لممؤثرات األفيونية، بما فى ذلك ىفرض ممارسات اًلستخدام غير الطب 
 . الطويلى عمى المدىدارة األلم غير السرطانإاستخداميا فى 

  منع القطاع الخاص من اإلعالن والترويج بشراسة ألدوية تسكين األلم مما قد
 .يدفع نحو ممارسات غير رشيدة فى صرفيا واستخداميا
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 المعنية باألدوية الخاضعة لممراقبةىتوسيع نطاق برامج التطوير المين . 
 تنظيم األسواق الموازية أو غير المشروعة لممؤثرات األفيونية. 
 ر اوضع برامج وقاية توضح لمفئات السكانية األكثر تعرًضا لمخطر األضر

 . لممنتجات الصيدًلنيةىالناجمة عن اًلستخدام غير الطب
حراز بعض التقدم، فال تزال ىناك حاجة لمقيام بالمزيد إلزالة إوعمى الرغم من 

الحواجز التشريعية واإلدارية والمالية والثقافية التى تحول دون حصول الكثيرين عمى 
جراء تغييرات تشريعية إ يجب عمى البمدان ى ليذا التحدىأدوية تسكين األلم، ولمتصد

وسياسية، وتدريب المينيين العاممين فى الرعاية الصحية وزيادة عددىم وتحسين النظم 
. الوطنية إلدارة اإلمدادات

  ريد لها أن تعزز ألزوم تجنب تعميم شكل واحد من مبادرات التنمية البديمة إذا
 :سبل معيشة المزارعين وتخفض المساحات المزروعة بمحاصيل غير مشروعة
يتطمب بناء القدرة عمى مقاومة اًلنخراط فى زراعة المحاصيل غير المشروعة 

 غير المنخرطين فى ذلك عمى نتنفيذ تدخالت تعزز من ناحية قدرة المزارعي
مواصمة اًلبتعاد عنيا، وتعزز من ناحية ثانية قدرة المزارعين المنخرطين فى زراعة 

المحاصيل غير المشروعة عمى التحول من زراعة تمك المحاصيل إلى زراعة 
 بقدرة ىؤًلء المزارعين ىمحاصيل مشروعة، ويمكن لبرامج التنمية البديمة أن تعن

من خالل تنويع الدخل، والحصول عمى اًلئتمان، )دارة المخاطر والصدمات إعمى 
. (وتكوين المدخرات، وتأمين الحماية اًلجتماعية
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  ريد تخفيف حالة الضعف الشديد ألزوم تمبية االحتياجات الخاصة بالمرأة إذا
 منها المحتكون بنظام العدالة الجنائية بسبب جرائم متصمة ىالتى يعان
 :بالمخدرات

يمثل الرجال الغالبية العظمى من المحكوم عمييم بجرائم تتعمق بالمخدرات، إًل أن 
. النسبة األكبر من النساء المحكوم عميين يحكم عميين بجرائم متصمة بالمخدرات

 فى الغالب لمتعامل مع الذكور، فإنو كثيًرا اولما كان نظام العدالة الجنائية مصممً 
ولمحد من . ما يكون غير مالئم لمتعامل مع الخمفيات اًلجتماعية الخاصة بالمرأة

 منيا المرأة فى نظام العدالة، من الميم أن يقترن ىحالة الضعف الشديد التى تعان
 ىالحكم عمى الجرائم المتصمة بالمخدرات ببدائل لإلدانة، أو العقوبة تراع

اًلعتبارات الجنسانية فى الحاًلت المناسبة، وأن يشمل توفير عالج ليا من تعاطى 
 اًلعتراف باحتياجات ىكما ينبغ. المخدرات وغيره من اًلضطرابات المصاحبة لو

سموب اإلدارة أ السجينات بحيث ُيكيف ىالمرأة فى روح اإلدارة فى السجون التى تؤو
. والتقييم والتصنيف والبرامج المقدمة والرعاية الصحية وفًقا لذلك

 لزوم رصد سوق القنب عن كثب: 
ىناك بعض الشواغل الناشئة عن تزايد انتشار منتجات القنب، وعن حقيقة أن 

منتجات القنب المتاحة حالًيا كثيًرا ما تكون أكثر ضرًرا من عشبة القنب المتاحة 
ويميل الخطاب العام حول القنب إلى المساواة بين . منذ عقدين من الزمن
 عمى مستويات عالية من ى لمنتجات القنب التى تحتوىاًلستخدام غير الطب

 لمنتجات القنب مثل الدرونابينول ىالتتراىيدروكانابيدول، واًلستخدام الطب
دارة بعض الحاًلت الصحية، إًل أنو إوالنابيكسيموًلت التى تستخدم فى عالج و

 ويروج لو ى عدم الخمط بين الكانابيديول، وىو قنب ليس لو تأثير نفسىينبغ
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. ى لمصحة والعافية، والتتراىيدروكانابيدنول وىو قنب لو تأثير نفسامنتجً بوصفو 
 .وسيكون من المفيد مناقشة السياسات ليذه المسألة بمزيد من الوضوح

 لمشكمة المخدراتى لمطابع عبر الوطنىلزوم تعزيز فهم التعاون الدولى لمتصد : 
ًل يقتصر تأثير مشكمة المخدرات عمى بمد واحد، بل يشمل معظم البمدان بطريقة 

 ضرورية ىمتشابكة، وتدابير التصدى لمشكمة المخدرات عمى الصعيد الوطن
ولكنيا غير كافية فى حد ذاتيا، وتبقى عممية التصدى لالتجار بالمخدرات 

أحد النيج الرئيسية فى التصدى باعتباره وقد برز التعاون الدولى . مسئولية دولية
 لمشكمة المخدرات، وىو يمثل اًلستراتيجية األساسية ىلمطابع عبر الوطن

لالتفاقيات الدولية المتعمقة بالمخدرات، واًللتزامات الدولية التى تمتيا، وتتجسد روح 
التعاون الدولى فى تحسين تنسيق السياسات واإلجراءات لمساعدة البمدان ذات 

ويمكن لمتعاون الدولى أن . الموارد والقدرات المحدودة فى تنفيذ التدخالت الالزمة
، ووضع معايير ى دولىشكاًًل عديدة، منيا إنشاء أطر وآليات تعاون حكومأيتخذ 

ومبادئ توجييية تشجع أفضل الممارسات فى مجال خفض الطمب عمى 
ومبادرات بناء القدرات، من أجل تعزيز قدرة  المخدرات، وخفض عرض المخدرات،

 .البمدان عمى التصدى لمشكمة المخدرات
  لزوم إجراء مزيد من البحوث لتحسين فهم تعقيدات أسواق المخدرات، بما فى

 :19ذلك ما يتعمق بأثر جائحة كوفيد
ائل المتعمقة بالمخدرات عمى س من األدوات الحالية لرصد المايالحظ أن كثيرً 

 لم تكن مصممة ًلستيعاب التعقد ى فو، والدولى بدأت تتقادمىالصعيدين الوطن
ومن شأن تحسين نوعية ونطاق تغطية . الجديد فى سوق المخدرات العالمية

البيانات المتعمقة بمؤشرات تعاطى المخدرات وعواقبو الصحية أن يعزز التحميالت 
واألدلة المدرجة فى الطبعات المقبمة من التقرير العالمى لممخدرات، وأن يوجو 
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عمى نحو أفضل المناقشات العالمية بشأن السياسات المعنية، ويتطمب ذلك تعزيز 
التعاون بين مختمف الجيات الدولية واإلقميمية عمى جميع البيانات واإلبالغ عنيا 

ًلت البحث التى من شأنيا أن تعزز الفيم اوىناك العديد من مج. جراء البحوثإو
 :ىالعالمى لمختمف جوانب مشكمة المخدرات، بما فى ذلك ما يل

  ،وضع وتنفيذ أساليب مبتكرة وفعالة من حيث التكمفة لتقدير تعاطى المخدرات
 .واضطرابات تعاطييا، والعواقب الصحية لتعاطييا، ونطاق التغطية العالجية

 المخدرات غير المشروعة، الذى من شأنو ىالتعمق فى فيم سموكيات متعاط 
 احتياجات الحاًلت والفئات السكانية ىأن يدعم تصميم التدخالت التى تمب

 .المحددة دون أن تتطمب بالضرورة موارد بشرية ومالية ضخمة
  طار أىداف التنمية المستدامة فى دعم رصد برامج التنمية البديمةإاستخدام .

إذ يمكن لذلك اإلطار أن يساعد فى تحديد الثغرات التى يمزم إيالؤىا األولوية 
 .فى مشاريع أو برامج التنمية البديمة

 اًلجتماعية واًلقتصادية ةتوسيع نطاق البحوث المتعمقة بأوجو عدم المساوا 
وتعاطى المخدرات واضطرابات تعاطييا فى البمدان المنخفضة والمتوسطة 

ف بوجود سمسمة من المخاطر اوثمة حاجة أيًضا إلى اًلعتر. الدخل
اًلجتماعية واًلقتصادية الناتجة عن اضطرابات تعاطى المخدرات عمى 

 .جراء البحوث بشأنياإمستوى السكان و
  توسيع نطاق البحوث فى الوًليات القضائية التى تزرع فييا المخدرات لتشمل

رصد جوانب أبعد من مجرد نطاق زراعة المحاصيل غير المشروعة 
واتجاىتيا، والتوصل إلى فيم متكامل لديناميات السوق وعوامل التنمية 

 .البديمة
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  وضع نظم رصد قابمة لممقارنا وشاممة فى الوًليات القضائية التى تبيح
، فمن شأن توافر معمومات أكثر انتظاما ىتشريعاتيا استخدام القنب غير الطب

 ىواتساًقا عن مختمف منتجات القنب ومفعوليا وآثارىا أن يدعم واضع
 .السياسات فى تقييم أثر تمك التشريعات عمى الصحة العامة

 جمع المؤشرات واإلبالغ التى تصف ديناميات أسواق المخدرات  عمميةتحسين 
مثل أسعار المخدرات ودرجة تفاوتيا وأنماط تعاطييا وغير ذلك من المؤشرات 

التى تساعد عمى فيم أساليب عمل جماعات الجريمة المنظمة وتجار 
 .المخدرات ودروب اًلتجار التى يستخدمونيا

  وضع تقييمات متعددة األساليب لالتجار غير المشروع بالسالئف الكيميائية
لممخدرات، تشمل معمومات عن دروب اًلتجار، وجماعات الجريمة المنظمة، 

 . فى مناطق مستيدفةى والمحلىوأساليب العمل عمى الصعيدين دون اإلقميم
 والتدابير المتخذة ًلحتوائيا تؤثر عمى 19 ن جائحة كوفيدأوتشير األدلة إلى 

سمسمة إمدادات المخدرات، الممتدة من اإلنتاج واًلتجار إلى اًلستيالك، بدرجات 
 رصد ىذا التأثير عن كثب أىمية قصوى فى تقييم ما إذا كانت ىذه بويكتس. متفاوتة

وثمة حاجة أيًضا إلى . التغيرات مؤقتة أم أن أسواق المخدرات ستشيد تحوًًل دائًما
المزيد من المعمومات من أجل تحسين فيم مدى تأثر المنظمات اإلرىابية التى تستفيد 
مالًيا من تيسير اًلتجار بالمخدرات وبغيرىا من السمع غير المشروعة، بالنتائج التى 

. نتاج المخدرات واًلتجار بياإ عمى 19 تتركيا جائحة كوفيد
 
 
 


