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رات أذًى بالغاً بالصحة العامة والسالمة  يُوِقع تعاطي املخدِّ  -١
د التنمية السلمية  العامة يف جميع أنحاء العاP كل عام، وهو يهدِّ
يف كثa من املجتمعات ويعوق قيامها بوظائفها بسالسة. ومن ثَمَّ 
رات رضوريٌّ لوضع  فإنَّ فهم التكاليف االقتصادية لتعاطي املخدِّ
املحاوالت  أنَّ   aغ التكاليف.  هذه  خفض  إىل  الرامية  السياسات 
تعاطي  املرتتّب عن  العاملي  النقدي  العبء  إىل حساب  الساعية 
املجاالت  يف  البيانات  من  تحّد  التي  بالقيود  تُكبَّل  رات  املخدِّ
الكثaة التي يجب وضعها يف الحسبان من أجل التوّصل حتى إىل 
رات. وال بدَّ  تقدير تقريب ي إلج�يل التكلفة العاملية لتعاطي املخدِّ
لتعاطي  االقتصادية  العواقب  تحليل  عند  االعتبار  يف  تُوَضع  أن 
رات أيُّ مكاسب تُحقَّق وأيُّ مرصوفات تُنَفق يف هذا الصدد.  املخدِّ
بالدوالر  رات  املخدِّ تعاطي  تكاليف  مبلغ  كامل  أنَّ حساب  ومع 
تحليل  فإنَّ  تحّديات،  ينطوي عىل   Pالعا أنحاء  حقيقًة يف جميع 
رات وفهم املجاالت التي يؤثّر فيها يساعدنا  عواقب تعاطي املخدِّ
كاله� يف رسم صورة واضحة للُسبل التي يؤثِّر بواسطتها تعاطي 

.Pرات يف العا املخدِّ

تعاطي  عواقب  بالتحليل  املناقشة  هذه  وتتناول   -٢
والسالمة  الصحة،  هي  أساسية  مجاالت  خمسة  يف  رات  املخدِّ
(الحوكمة)،  الرشيدة  واإلدارة  واإلنتاجية،  والجر�ة،  العامة، 
تعاطي  آثار  وتتوقّف  املتاحة.  اإلثباتية  األدلَّة  باستخدام 
العالقات املرتابطة  رات يف هذه املجاالت عىل طائفة من  املخدِّ
أخرى،  عوامل  ذلك  يف  �ا  وخارجه،  امليادين  هذه  إطار  ضمن 
ومنها مثالً ما نُوِقش يف الفصل األول من تقرير الهيئة السنوي 
لعام ٢٠١١،(٧) أْي البُنى االجت�عية والقيم الثقافية والسياسات 
الخاضعة  رات  املخدِّ عىل  الفصل  هذا  ويركّز  الحكومية.  العامة 
رات  مخدِّ تعاطي  عواقب  يف  يخوض  وال  الدولية،  للمراقبة 
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رات متعّددة).  دة (وبخاصة بالنظر إىل انتشار تعاطي مخدِّ محدَّ
والعواقب تختلف عىل  التكاليف  أنَّ  أالَّ ننىس  أيضاً  املهم  ومن 
نطاق واسع من منطقة جغرافية إىل أخرى. ومن ثَمَّ فإنَّ مسألة 
محدودية  أنَّ  مع  املناطق،  مختلف  سياق  يف  تُناقَش  التكاليف 

البيانات دلَّت عىل أنَّ هذا ليس ممكناً دا©اً.

وترد يف هذا الفصل مناقشة وجيزة لتكاليف السياسات   -٣
املتناسب   aغ االقتصادي  رات  املخدِّ تعاطي   aوتأث البديلة 
واألطفال،  النساء  ذلك  يف  �ا  السكان،  من  معيَّنة  فئات  عىل 
االستنتاجات  من  عدٍد  بعرض  الفصُل  ويُختَتَم  والفقراء.  واألرس 
بأدلة علمية راسخة من  امل�رسات، مقرتنة  والتوصيات وأفضل 
لتعاطي  العاملية  االقتصادية  التكاليف  خفض  أجل  من  الواقع، 

رات وتحس¯ رفاه املجتمع. املخدِّ

التأث) عىل الصحة  ألف- 

رات.  املخدِّ بتعاطي   aكب حدٍّ  إىل  الشخص  صحة  تتأثَّر   -٤
ويتجىلَّ هذا، من الناحية االقتصادية، يف تكاليف الوقاية والعالج، 
وتكاليف الرعاية الصحية واملستشفيات، وازدياد االعتالل (الحاالت 

املرَضية) والوفيات. 

رات  تكاليف الوقاية والعالج من تعاطي املخدِّ

ص املجتمعاُت  رات أن تخصِّ تقتيض ظاهرة تعاطي املخدِّ  -٥
العالج  ذلك  يف  �ا  ل،  والتدخُّ والتعليم  للوقاية  الالزمة  املوارَد 
وإعادة التأهيل، استناداً إىل األدلَّة العلمية. ومع أنَّ هذه األنشطة 
�كن أن تتطلَّب استخدام املوارد بكثافة، فقد أظهرت الدراسات 
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أنَّ كلَّ دوالر يُنَفُق عىل برامج الوقاية الجيِّدة �كن أن يوفِّر عىل 
الحكومات ما قد يبلغ ١٠ دوالرات يف تكاليف الحقة.

أك¸  التي  رات  املخدِّ هي  والكوكاي¯  والقنَّب  والهaوين   -٦
لتلّقي العالج.  الذين يدخلون املصّحات  يُبلِّغ عنها األشخاُص  ما 
وتشa التقديرات إىل أنَّ واحداً فقط من ب¯ كل ستة متعاطي 
رات إشكالي¯ يف العاP، أي نحو ٤٫٥ مالي¯ شخص، يتلّقى  مخدِّ
العالج الالزم، م�َّ يؤّدي إىل تكلفة إج�لية تبلغ حوايل ٣٥ بليون 
دوالر سنوياً عىل الصعيد العاملي. وهناك تباين واسع من منطقة 
إىل أخرى. وعىل سبيل املثال، ال يحصل عىل خدمات العالج يف 
رات  املخدِّ متعاطي  من  ١٨ شخصاً  كل  واحٍد من  أفريقيا سوى 
أوروبا  ورشق  والكاريب ي  الالتينية  أمريكا  يف  ا  أمَّ اإلشكالي¯. 
واحد  سوى  العالج  خدمات  يتلّقى  فال  أوروبا،  رشق  وجنوب 
اإلشكالي¯،  رات  املخدِّ متعاطي  من  شخصاً   ١١ كل  من  تقريباً 
بين� تشa التقديرات يف أمريكا الش�لية إىل أنَّ واحداً من كل 
رات اإلشكالي¯ يتلّقى تدّخالت  ثالثة أشخاص من متعاطي املخدِّ
يف  العالج  تلّقوا  رات  للمخدِّ املرتهن¯  جميع  كان  ولو  عالجية. 
قدره  ما  ب¯  تراوحت  العالج  ذلك  تكلفة  لكانت   ،٢٠١٠ عام 
٢٠٠ بليون دوالر و٢٥٠ بليون دوالر، أي ما نسبته ٠٫٣-٠٫٤ يف 
املائة من الناتج املحيل اإلج�يل العاملي. وتوّضح نتائُج البحوث 
ما  مقابل  التكلفة  الفعالية يف  ق  تحقِّ العالج  االستث�رات يف  أنَّ 
 aتش ك�  تُعالَج.   P التي  أو  املستمرة  التعاطي  حاالت  تكلّفه 
البحوث التي أجرتها الواليات املتحدة األمريكية إىل أنَّ كل دوالر 
دوالرات   ٤ ب¯  يرتاوح  �بلغ  عائد  عنه  ينتج  العالج  يف  يُستَثَمر 

و١٢ دوالراً من تكاليف الجر�ة والرعاية الصحية. 

الرعاية الصحية واملستشفيات 

املستشفيات  إىل  رات  املخدِّ متعاطي  ’زيارات‘  تكلِّف   -٧
تكاليف باهظة يتكبَّدها املجتمع. ومردُّ تلك الزيارات هو الجرعات 
هان، وأعراض األمراض  الزائدة، وردود الفعل السلبية، ونوبات الذُّ
رات والتي �كن أن تنتقل من خالل تعاطي  املعِدية املقرتِنة باملخدِّ
رات بالحقن وغa ذلك، من قبيل التهاب الكبد الفaويس من  املخدِّ
النوع¯ باء وجيم، وفaوس نقص املناعة البرشية/األيدز، والّسل 
رات. وباإلضافة إىل ذلك،  وغaها من األمراض ذات الصلة باملخدِّ
الجرائم والحوادث  ما تُضطر املستشفيات إىل عالج ضحايا  كثaاً 

رات.  ذات الصلة باملخدِّ

االعتالل والوفيات 

الوفيات  أنَّ  إىل  العاملي،  الصعيد  عىل  التقديرات،   aتش  -٨
املائة  يف   ٠٫٥ ب¯  ترتاوح  نسبًة  تبلغ  رات  باملخدِّ الصلة  ذات 
لدى  األسباب  جميع  عن  الناجمة  الوفيات  من  املائة  و١٫٣ يف 

ك�  عاماً.  و٦٤  عاماً   ١٥ ب¯  أع�رهم  ترتاوح  الذين  األشخاص 
صلة  ذات  وفاة  حالة   ٠٠٠ ٢١١ حدوث  إىل  التقديرات   aتش
رات سنوياً، والشباب خصوصاً هم األك¸ عرضة ملخاطرها.  باملخدِّ
تعاطي  جراء  من  يُتوفَّون  من  عمر  متوسط  يبلغ  أوروبا،  ففي 
إىل  اإلشارة  املهمِّ  ومن  الثالثينات.  منتصف  حوايل  رات  املخدِّ
رات بخصوص  شحِّ املعلومات بشأن الوفيات ذات الصلة باملخدِّ
 aرات، تش الوفيات املتصلة باملخدِّ آسيا وأفريقيا. وباإلضافة إىل 
من متعاطي  ١٫٦ مليون من أصل ١٤ مليوناً  أنَّ  التقديرات إىل 
املناعة  نقص  بفaوس  مصابون   ،Pالعا يف  بالحقن  رات  املخدِّ
بالحقن  رات  املخدِّ متعاطي  من  ٧٫٢ مالي¯  أنَّ  وإىل  البرشية، 
إىل  إضافة  جيم،  النوع  من  الفaويس  الكبد  بالتهاب  مصابون 
النوع  من  الفaويس  الكبد  بالتهاب  مصابون  ١٫٢ مليون شخص 
الذي  املرض  عبء  أنَّ  إىل  عاملية  علمية  دراسة  وخلصت  باء. 
عام  يف  ارتفع  فقد  جسي�ً؛  كان  رات  املخدِّ استع�ل  إىل  يُعزى 
من  عامالً   ٤٣ أصل  ومن   .١٩٩٠ عام  يف  عليه  كان  ع�َّ   ٢٠١٠
رات يف املرتبة التاسعة عرشة  عوامل املخاطرة، أÌ تعاطي املخدِّ
عىل قا©ة أشدِّ العوامل فتكاً عىل الصعيد العاملي (احتل الكحول 
رات  املخدِّ تعاطي  وكان  الثانية).  املرتبة  والتبغ  الثالثة  املرتبة 
ب¯  أع�رهم  ترتاوح  من  لدى  للوفاة  األشيع  السادس  السبب 

١٥ عاماً و٤٩ عاماً. 

التأث) عىل السالمة العامة  باء- 

األشخاص  فإنَّ  الصحية،  التكاليف  عن  النظر  برصف   -٩
وتكاليف  مخاطر  يف  يتسبَّبون  رات  املخدِّ  aتأث تحت  الواقع¯ 
كبaة عىل سالمة من يحيط بهم وعىل بيئتهم. فعىل سبيل املثال، 
رات  برزت الحوادث الناجمة عن قيادة السيارات تحت تأثa املخدِّ
السنوات األخaة. وباإلضافة إىل  يف  رئيسياً  عاملياً  تهديداً  بوصفها 
جرَّاء  من  بالبيئة  تلحق  التي  باآلثار  الوعي  من  مزيد  برز  ذلك، 

رات وإنتاجها وصنعها عىل نحو غa مرشوع.  زراعة املخدِّ

رات  السياقة تحت تأث, املخدِّ

واالنتباه  الحيس  اإلدراك  عىل  رات  املخدِّ تعاطي  يؤثِّر   -١٠
واإلدراك املعريف والتنسيق وزمن رّد الفعل، م�َّ يؤثّر عىل السياقة 
انتشاراً، الذي  رات غa املرشوعة  بسالمة. والقنَّب هو أك¸ املخدِّ
كُِشَف عنه لدى كثaين ممن يسوقون السيارات يف كندا، والواليات 
املتحدة، وأوروبا، وأوقيانوسيا. فقد خلصت البحوث إىل أنَّ تناول 
السياقة  حوادث  وقوع  مخاطر  بازدياد  يرتبط  االعتيادي  القنَّب 
�قدار تسعة أضعاف ونصف، ويزيد الكوكاي¯ والبن زوديازيبينات 
تزيد  في�  ١٠ أضعاف،  إىل  ضعف¯  �قدار  املخاطر  تلك 
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�قدار  املخاطر  تلك  متعددة  رات  مخدِّ أو تعاطي  األمفيتامينات 
رات  ٥ أضعاف إىل ٣٠ ضعفاً، أما تناول الكحول مع تعاطي املخدِّ
فيزيد من مخاطر اإلصابة الخطaة أو املوت أثناء السياقة بعامل 
يرتاوح من ٢٠ إىل ٢٠٠. ولتلك املخاطر الزائدة عواقب أيضاً عىل 
الذين قد يصبحون يف  الطرقات،  املارَّة عىل  الركَّاب وغaهم من 

رات.  ِعداد ضحايا السياقة تحت تأثa املخدِّ

التأث, عىل البيئة 

الصيدالنية  واملستحرضات  رات  املخدِّ صنع  يسبِّب   -١١
الشأن،   aخط بيئياً  تلّوثاً  مرشوع   aغ نحو  عىل  منها  والتخلُّص 
من جّراء الكيمياويات السليفة الالزمة لصنعها، وبسبب عملية 
الصنع نفسها، واملكّونات أو املواد النشطة فيها. ك� أنَّ التخلُّص 
من هذه املواد يجعلها تدخل يف البيئة؛ يف مياه الرصف الصحي، 
والجوفية  والسطحية  بة  املرتسِّ املياه  إىل  تترسَّب  أن  حيث �كن 
وإىل أنسجة النباتات والكائنات العضوية املائية. ونتيجة لذلك، 
دائم  نحو  عىل  والبرش  الربِّية  الحياة  كائنات  تتعرَّض  أن  �كن 
رات واملواد الكيميائية املستعملة  ا من املخدِّ Ôلجرعات ضئيلة جد
تكاليف  إىل  يؤّدي  ما  وهذا  مرشوع.   aغ نحو  عىل  صنعها  يف 
يقع تَكبُُّدها عىل عاتق األفراد والحكومات املسؤولة عن ض�ن 

العامة. الصحة 

األفيون  وخشخاش  الكوكا  ُشجaة  زراعة  أدَّت  ما  وكثaاً   -١٢
إىل  بالنسبة  سيَّ�  وال   - غابات  إزالة  إىل  غa مرشوع  نحو  عىل 
يف  األول  املقام  يف  مرشوع،   aغ نحو  عىل  الكوكا  ُشجaة  زراعة 
ومن  وكولومبيا.  وبaو  القوميات)  دة  (دولة-املتعدِّ بوليفيا 
الكوكا  وُشجaة  القنَّب  نبتة  زراعة  تخلّفها  التي  رة  املدمِّ اآلثار 
البيولوجي  ع  التنوُّ عىل  املرشوعة   aغ األفيون  وخشخاش 
املناطق  وخسارة  وتجزئتها،  وتدهورها  الغابات  خسارة  هي 
إزالة  إىل  وباإلضافة  الغذاء.  عىل  للحصول  زراعتها  �كن  التي 
الغابات التي تسبِّبها زراعة املحاصيل غa املرشوعة، فإنَّ املواد 
أن  رات غa املرشوعة �كن  لتجهيز املخدِّ الكيميائية املستعملة 
ع األحياÖ، سواء يف املناطق املجاورة مبارشًة  تلحق الرضر بالتنوُّ
بسبب  وذلك  عنه،  بعيداً  الساِفلة  املناطق  أو  التجهيز  ملوقع 
 َّÌتتأ أن  أيضاً  الكيميائية. و�كن  املواد  لتلك  السطحي  الجريان 
املحاصيل  برشِّ  يقرتن  في�  البيئة  عىل  وطأة  ذات  سلبية  آثار 

باملبيدات من الجو.

 aرات وصنعها عىل نحو غ وأخaاً، فإنَّ بروز زراعة املخدِّ  -١٣
مرشوع يف املناطق السكنية يجلب معه دواعي قلق بشأن ما ينتج 
املقيم¯  السكان  حياة  نوعية  مستوى  انخفاض  من  ذلك  عن 
وتعرّض  باملمتلكات  واإلرضار  املجاورة  األحياء  يف  واضمحالٍل 

األطفال لألخطار والنشاط اإلجرامي واملتفّجرات. 

العالقة بالجر6ة  جيم- 

من  كامل  جيل  حقبة  خالل  جرت  التي  البحوث  أدَّت   -١٤
العامل¯ يف هذا املجال إىل تحديد ثالثة روابط رئيسية موجودة 
رات  املخدِّ ب¯  األول  الرابط  ويتعلق  والجر�ة.  رات  املخدِّ ب¯ 
رات نفسها،  والجر�ة بالعنف الذي �كن أن يقرتن بتعاطي املخدِّ

أْي: جر�ة العقاقa النفسانية.

رات هي مشكلة  فالجرائم التي تُرتكب تحت تأثa املخدِّ  -١٥
دراسٍة  يف  املثال،  سبيل  وعىل   .Pالعا أنحاء  جميع  يف  رئيسية 
وسانت  غرينادين،  وجزر  فنسنت  وسانت  دومينيكا،  شملت 
املائة من  ما نسبته ٥٥ يف  أبلغ  لوسيا،  كيتس ونيفيس، وسانت 
ارتكبوا  رات عندما  املخدِّ  aتأث كانوا تحت  بأنَّهم  املدان¯  الُجناة 
ن ينتمون إىل مجموعة املجرم¯  جرا©هم، وقال ١٩ يف املائة ممَّ
يكونوا   P وإن  حتى  تلك  جرا©هم  سaتكبون  كانوا  إنَّهم  ذاتها 

رات. تحت تأثa املخدِّ

عىل  والجر�ة  رات  املخدِّ ب¯   Úالثا الرابط  وينطوي   -١٦
عندما  الجر�ة  هذه  وتُرتَكب  اإلجبارية‘.  ’االقتصادية  الجر�ة 
رات يف عاP الجر�ة من أجل القيام بدعم  ينخرط متعاطو املخدِّ
الواليات  ففي  عليها.  وإدمانهم  رات  املخدِّ استهالكهم  نفقات 
املتحدة، مثالً، قال ما نسبته ١٧ يف املائة من املسجون¯ �وجب 
القانون  �وجب  املسجون¯  من  املائة  يف  و١٨  الواليات  قوان¯ 
التي يقضون حالياً مدة السجن  إنَّهم ارتكبوا الجرائم  االتحادي 
رات.  املخدِّ لرشاء  املال  عىل  الحصول  أجل  من  عليها،  عقوبة 
الش�لية،  وأيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  ويف 
تكلّف  اإلجبارية‘  ’االقتصادية  الجر�ة  أنَّ  إىل  التقديرات   aتش
عمليات  من  معظمها   Ìّيتأ السنة،  يف  تقريباً  دوالر  ٢٠ مليون 

السطو واالحتيال والرسقة.

أع�ل  أي:  ’النظامية‘،  الجر�ة  فهو  الثالث  الرابط  ا  أمَّ  -١٧
أو  نفوذ“  ”موقع  عىل  النزاعات  بسبب  مثالً،  تقع،  التي  العنف 
العراك ب¯ املتعاط¯ والبائع¯ عىل صفقات تجنح إىل اإلخفاق. 
مدى  الالتينية عىل  أمريكا  نحو صارخ يف  ذلك عىل  وقد شوهد 
غواتي�ال  قبيل  من  بلدان  يف  وبخاصة  املاضية،  العرش  السنوات 
واملكسيك، ولكنه يشاهد أيضاً يف شوارع كل قارة من القارات يف 

.Pجميع أنحاء العا

رات  باملخدِّ الصلة  ذات  الجر�ة  أنَّ  الدراسات   ِّ̄ وتب  -١٨
تكلفتها تختلف بحسب اختالف  التكلفة إج�الً، ولكن  باهظة 
رت  املناطق. وأشارت دراسة أُجريت يف أسرتاليا إىل تكاليف قُدِّ
الجر�ة  تكاليف  ر  تُقدَّ بين�  السنة؛  يف  دوالر  بالي¯   ٣ بنحو 
بليون   ٦١ بنحو  املتحدة  الواليات  يف  رات  باملخدِّ الصلة  ذات 

دوالر سنوياً.
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عاتق  عىل  امللقاة  باألعباء  التكاليف  تلك  كل  وتتعلق   -١٩
إيقاع  الت  معدَّ ازدياد  إىل  إضافًة  والقضاء،  القانون  إنفاذ  أجهزة 
رات، والتي  عقوبة السجن، نتيجًة للسلوك املتصل بتعاطي املخدِّ

ارتفعت كثaاً يف العقود القليلة املاضية يف كثa من البلدان. 

التأث) عىل اإلنتاجية  دال- 

تَُعدُّ الخسائر يف اإلنتاجية من التكاليف اإلضافية من جرّاء   -٢٠
رات التي كثaاً ما يُؤÌ عىل ذكرها، والتي �كن أن  تعاطي املخدِّ
رات أو يعانون  تحدث عندما يكون املتعاطون تحت تأثa املخدِّ
من عواقب تعاطيهم إيَّاها (مثالً، أثناء العالج، أو يف السجن، أو 
العمل  أرباب  له  يتحمَّ ما  أنَّ  إىل  الدراسات   aوتش  املستشفى). 
ر بعرشات البالي¯  من تكاليف بسبب الخسائر يف اإلنتاجية يُقدَّ

من الدوالرات. 

اء خمول اليد العاملة  دة من جرَّ التكاليف املتكبَّ

الذي  العمل  أنَّها  عىل  اإلنتاجية  يف  الخسائر  تُحتَسُب   -٢١
رات  إنجازه يف حال عدم تعاطي املخدِّ يُتَوقّع عىل نحو معقول 
أو تقد�ه من  اإليراد  يُحتَمل كسبه من  ما  أنَّها خسارة يف  (أي 
اإلج�يل)، وذلك  املحيل  الناتج  ثم فهي خسارة يف  مردود ومن 
نتيجة النخفاٍض يف العرض أو الفّعالية يف القوى العاملة. وأّدى 
يف  كبaة  خسائر  إىل  املتحدة  الواليات  يف  العاملة  اليد  خمول 
اإلنتاجية: ١٢٠ بليون دوالر (أي ٠٫٩ يف املائة من الناتج املحيل 
اإلج�يل) يف عام ٢٠١١، فبلغت ٦٢ يف املائة من جميع التكاليف 
يف  أُجريت  م�ثلة  دراسات  دت  وحدَّ رات.  باملخدِّ الصلة  ذات 
و٠٫٤  املائة  يف   ٠٫٣ قدرها  بنسبة  الخسائر  تلك  وكندا  أسرتاليا 
هذين  ويف  التوايل.  عىل  اإلج�يل،  املحيل  الناتج  من  املائة  يف 
اإلنتاجية  يف  الخسائر  عن  الناجمة  التكاليف  رت  قُدِّ البلدين، 
التكاليف  من  التوايل،  عىل  أضعاف،  و٨  أضعاف   ٣ من  بأك¸ 
ذات الصلة بالصحة بسبب االعتالل املرَيض، والرعاية اإلسعافية، 

وزيارات األطباء، وسائر العواقب ذات الصلة. 

 التكاليف الناتجة عن الخضوع للعالج، 
 ودخول املستشفيات، واإليداع يف السجون، 

والوفيات املبّكرة 

رات، أثناء تلّقيهم للعالج أو  قد ال يتمكَّن متعاطو املخدِّ  -٢٢
إيداعهم يف السجن، من املشاركة يف العمل أو يف دورات التعليم 
تكلفة  إىل  إضافًة  االقتصادية،  الخسائر  يزيد من  والتدريب، م�َّ 
العالج أو السجن نفسها. وتجدر اإلشارة إىل أنَّ هذه التكاليف يف 

اإلنتاجية من شأنها أن تنخفض إذا كانت فرص العمل نادرًة من 
قبُل، عىل وجه العموم. ففي أوروبا يف عام ٢٠١٠، كان ما نسبته 
من  العالج  برامج  إىل  ينضّمون  الذين  املرىض  من  املائة  يف   ٥٦
املئوية  النسبة  ازدادت هذه  العمل، وقد  رات عاطل¯ عن  املخدِّ

عىل مدى السنوات الخمس املاضية. 

التأث) عىل الحوكمة  هاء- 

السنوي  الهيئة  تقرير  من  األول  الفصل  يف  نُوقش  مثل�   -٢٣
 Pرات يف جميع بلدان العا لعام ٢٠١٠،(٨) يسعى املتَِّجرون باملخدِّ
إىل إفساد املسؤول¯ عىل كل مستويات إنفاذ القانون والحكومة، 
لà يواصلوا أنشطتهم اإلجرامية بال عوائق. ونتيجًة لذلك، كثaاً 
ما يتعايش املواطنون يف املناطق املتأثِّرة بذلك مع مؤسسات إنفاذ 
قانون غa نزيهة. وهذا ما يُشاَهد اليوم يف قارات مختلفة، حيث 
األفيون  وخشخاش  الكوكا  ُشجaة  لزراعة  مطلَقاً  الِعنان  يزال  ال 
عىل نحو غa مرشوع، م�َّ يزعزع استقرار املؤسسات الحكومية 

ويفسد املسؤول¯ الحكومي¯.

تكون  ال  قد  الصالت  هذه  أنَّ  يُالَحظ  أن  املهم  ومن   -٢٤
املتصلة   aغ القضايا  عن  (الناتج  الحوكمة  ضعف  ألنَّ  سافرة، 
 aرات) �كن أن يؤّدي أيضاً إىل زيادة زراعة املحاصيل غ باملخدِّ
بها  واالتِّجار  املرشوعة وصنعها   aرات غ املخدِّ وإنتاج  املرشوعة 
جديدة  عبور  دروب  بفتح  رات  املخدِّ تجار  يقوم  إذ  وتعاطيها؛ 
واإلرهاب  الفساد  وâويل  الحكم،  مؤسسات  ضعف  باستغالل 
باملكاسب التي حققوها من انخراطهم يف أنشطة غa مرشوعة. 

التأث) عىل فئات معيَّنة من السكان  واو- 

األطفال 

إىل  الوالدة  قبل  رات  للمخدِّ التعرّض  يؤّدي  أن  �كن   -٢٥
وقد  والبدنية.  والنفسية  العاطفية  االضطرابات  من  مجموعة 
الوالدة  بعد  املرشوعة   aغ رات  للمخدِّ املعرَّضون  األطفال   Úيعا
من مشاكل خطaة تتطلَّب رعاية إضافية م�َّ يؤدِّي إىل زيادة يف 
التكاليف عىل صعيد  الشخيص وزيادة يف  الصعيد  النفقات عىل 
يواجهون  رات  للمخدِّ املعرَّضون  واألطفال  السواء.  عىل  املجتمع، 
مخاطر أشّد بكثa من غaهم من حيث اإليذاء البدÚ والجنيس 
كليه�، فضالً عن اإله�ل، وغالباً ما يعانون، أك¸ من غaهم، من 
الت القلق واالكتئاب والجنوح، ومن مشاكل يف التعلّم  ارتفاع معدَّ

ويف القدرة عىل االنتباه الذهني.
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رات  ح أن يكون الوالدان اللذان يتعاطيان املخدِّ ومن املرجَّ  -٢٦
والغرباء  واألصدقاء  األقارب  فيها  يستقبالن  منازل  يف  ساكن¯ 
لألذى  أطفاله�  بذلك  معرِّض¯  رات،  املخدِّ تعاطي  يف  للمشاركة 
العاطفي والبدÚ املحتمل. وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ األطفال الذين 
يجب إخراجهم من بيئتهم املن زلية تلك، من املرّجح أن يتورّطوا يف 

رات والجنوح. الجر�ة وتعاطي املخدِّ

رات لدى أطفال الشوارع قلقاً خاصاً  ويثa تعاطي املخدِّ  -٢٧
يف جميع أنحاء العاP. وتشa الدراسات التي أُجريت عن أطفال 
رات إىل احت�ل كبa يف أن يكون  الشوارع الذين يتعاطون املخدِّ
هؤالء األطفال قد تعرَّضوا لسوء املعاملة عىل يد والَديْهم، وإىل 
وجود سجل من سوابق حاالت التوقيف لديهم، وإىل انخراطهم 
باألمراض  لإلصابة  يعرّضهم  م�َّ  الجنس،  مجال  يف  العمل  يف 

جنسياً. املنقولة 

رات أيضاً عىل األطفال يف املناطق التي  ويؤثِّر تعاطي املخدِّ  -٢٨
رات  تُستعَمل املخدِّ املناطق  الن زاعات املسلَّحة. ويف بعض  âزّقها 
يف  جنود  كأطفال  واستبقائهم  والشباب  األطفال  لتجنيد  وسيلًة 
اإلقليمية،  والرصاعات  املسلَّحة،  والرصاعات  األهلية  الحروب 
والشباب  األطفال  هؤالء  يصبح  أن  و�كن  اإلرهابية.  واألنشطة 
واإلدمان،  النفسية،  واملشاكل  والجنيس،   Úالبد لالنتهاك  عرضًة 

وسائر العواقب الوخيمة. 

النساء 

األهمية  شديدة  عوامل  الجنس¯  ب¯  الفروق  اعتُربت   -٢٩
رات.  املخدِّ تعاطي  ذلك  �ا يف   ،Úاإلدما السلوك  أåاط  انبثاق  يف 
رات،  بعواقب معيَّنة من جرَّاء تعاطي املخدِّ والنساء أشدُّ تّرضراً 
ومن ذلك مثالً األمراض املنقولة جنسياً، وعواقب العنف املن زيل، 
تسهِّل  التي  بالجرائم  األرجح  عىل  راً  ترضُّ أك¸  كونهنَّ  إىل  إضافًة 

رات ارتكابها.  املخدِّ

ذوو الدخل املنخفض 

ألسباب  بالفقر  رات  املخدِّ تعاطي  يرتبط  ما  كثaاً   -٣٠
للتخفيف  كوسيلة  رات  املخدِّ تعاطي  إىل  يُلَجأ  إذ  دة،  متعدِّ
املزمنة،  االجت�عية  الضغوط  بالفقر، ومن  املقرتن  اإلجهاد  من 
األحياء  تكون حظوظ  ما  وغالباً  الصعبة.  الظروف  من  وغaها 
الصحية،  والرعاية  الدعم،  نظم  إىل  الوصول  يف  ضئيلة  األفقر 

املحيل. املجتمع  ومنظ�ت 

ب¯  العالقة  تتَّخذ  أن  �كن  ذلك،  إىل  وباإلضافة   -٣١
تعاطي  يؤدِّي  أن  �كن  إْذ  معاكساً:   مساراً  والفقر  رات  املخدِّ
رات املفرط إىل استن زاف أيِّ دخل يتلّقاه املتعاطون، م�َّ  املخدِّ

يفيض إىل عدم رعايتهم ألفراد أرسهم، وأحبائهم، وإىل تخلّيهم 
مسؤولياتهم.  سائر  عن 

السياسات البديلة  زاي- 

لقد َحاَجَج بعُضهم بأنَّ البدائل عن نظام املراقبة الحايل   -٣٢
من شأنها أن تؤدِّي إىل انخفاض التكاليف؛ إذ يقولون إنَّ تكاليف 
رات،  إنفاذ القانون املرتتّبة عىل النظام الدويل الحايل ملراقبة املخدِّ

رات نفسها، هي أصل معظم التكاليف. ال املخدِّ

ذات  التكاليف  كانت  إذا  ما  الواضح   aغ من  ولكن،   -٣٣
العامة  السياسات  إطار  يف  بالرضورة  ستنخفض  باإلنفاذ  الصلة 
رات.  املخدِّ الحالية ملراقبة  الدولية  املعاهدات  إىل  التي ال تستند 
الحكومات  تجنيها  التي  اإليرادات  أنَّ   َ َّ̄ تب ذلك،  إىل  وإضافة 
التكاليف  أقلُّ من  الكحول والتبغ عىل نحو قانوÚ هي  بيع  من 

االقتصادية والصحية الناجمة عن تعاطيها.

القانون  إنفاذ  تكاليف  تزداد  قد  ذلك،  إىل  وباإلضافة   -٣٤
وجود  بسبب  تقع  التي  الجر�ة  معدالت  ارتفاع  جّراء  من 
البلدان،  من   aكث ويف  تساهالً.  أك¸  مراقبٍة  وأنظمة  قوان¯ 
الدولية،  للمراقبة  الخاضعة  رات  املخدِّ وليس  الكحول،  يكون 
حاالت  عدد  يف  ا  Ôجد الكبaة  الزيادة  عن  املسؤول  العامل  هو 
التوقيف (مثالً، كان هناك يف الواليات املتحدة يف عام ٢٠١٢ أك¸ 
بالكحول - وهو عدد يزيد  من مليوÚ حالة توقيف ذات صلة 
رات  املخدِّ بكل  تتعلق  توقيف  حالة  مليون  عىل ١٫٦  ا  Ôجد كثaاً 
التكاليف ذات  األسباب الرتفاع  غa املرشوعة مجتمعًة). وأحد 
أشيع  البلدان  من   aكث يف  الكحول  معاقرة  أنَّ  بالكحول  الصلة 

انتشاراً بكثa من تعاطي املواد الخاضعة للمراقبة الدولية.

املنظ�ت  أنَّ  هو  أحياناً  تُساُق  التي  الُحجج  ومن   -٣٥
رات  املخدِّ أُبيحت  ما  إذا  اإليرادات  من  تُحرَُم  قد  اإلجرامية 
قانوناً عىل غرار الكحول. لكن تلك املنظ�ت اإلجرامية ال تجني 
تلك  تَلج  فقد  فقط،  املرشوعة   aغ رات  املخدِّ بيع  من  مواردها 
يف  نفسه  الوقت  يف  بقائها  مع  القانونية  السوق  يف  املنظ�ت 

السوق غa القانونية.

رات اختفاء األسواق  ولن تضمن اإلباحة القانونية للمخدِّ  -٣٦
رات. ويف الواقع، هناك اليوم سوق سوداء  الّرسية لالتِّجار باملخدِّ
البلدان، من قبيل كندا، والواليات  مزدهرة للسجائر يف كثa من 
املتحدة، ويف أوروبا وغaها من مناطق العاP. فعىل سبيل املثال، 
بة ترتاوح ب¯ ٩ و٢٠ يف املائة من سوق  َ أنَّ نسبة السجائر املهرَّ َّ̄ تَب
السجائر املحلية يف اململكة املتحدة حالياً. ويف كندا، âثِّل نسبة 
بة حوايل ٣٣ يف املائة من استهالك مجموع السجائر  السجائر املهرَّ
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املحلية، مع أنَّ تلك النسبة تختلف من مقاطعة إىل أخرى. وأشارت 
دراسة بحثية إىل أنَّ ثالثة أرباع السجائر التي لُوحظت يف إحدى 
ضواحي شيكاغو ال تحمل ختم الرضائب، م�َّ يشa إىل أنَّها جاءت 

من مصادر يف السوق السوداء أو السوق املوازية.

األمريكية  كولورادو  والية  من  ة  املستمدَّ البيانات  وتُلِمح   -٣٧
إىل أنَّه منذ استحداث برنامٍج للقنَّب ”الطبِّي“ املتاح تجارياً عىل 
نطاق واسع (عل�ً بأنَّه ضعيف التنفيذ وغa مطابق التفاقية سنة 
١٩٦١)، ارتفع عدد حوادث السيارات التي يسوقها أشخاص أثبتت 
حاالت  عدد  زيادة  إىل  باإلضافة  القنَّب،  تعاطوا  أنهم  الفحوص 
القنَّب،  بتعاطي  يتصل  في�  عالجية  مراكز  إىل  املراهق¯  إدخال 

رات. وكذلك حاالت تعاطي القنَّب املكشوفة يف اختبارات املخدِّ

ل  تحمُّ إىل  الدول  اضطرار  يتصوَّر  أن  أيضاً  للمرء  و�كن   -٣٨
خاصة  بديلة  ألنظمة   çالرقا التنظيم  عن  الناجمة  التكاليف 
رات. وتشمل تكاليف هذا التنظيم الرقاç جملًة من األمور  باملخدِّ
منها إدارة مراقبة الزراعة واإلنتاج والصنع والتوزيع، وكذلك رصد 
االستع�ل، وتأثa ذلك. وهذا ما لُوحظ يف برامج القنَّب الطبّي التي 
تديرها الدولة يف الواليات املتحدة، حيث P تستطع الواليات أن 
تدير شؤون هذه الكيانات البaوقراطية الجديدة وفقاً ملراجعات 

حسابية وإدارية مستقلّة.

غرار  عىل  حالياً  للرقابة  الخاضعة  املواد  نُظِّمت  ما  وإذا   -٣٩
عدِد  ازدياَد  ذلك  يستتبع  فسوف  البلدان،  من   aكث يف  الكحول 
الناس الذين يتعاطونها ويدمنون عليها، م�َّ يؤدِّي إىل مزيد من 

العواقب السلبية. 

االستنتاجات والتوصيات وأفضل  حاء- 
امل^رسات بشأن الحدِّ من العواقب االقتصادية 

رات  لتعاطي املخدِّ

رات يُلقي عبئاً باهظ التكلفة عىل  نظراً ألنَّ تعاطي املخدِّ  -٤٠
عاتق املجتمع يف كثa من املجاالت، فمن املهم مناقشة الوسائل 
التي �كن بواسطتها خفض هذه التكاليف. ماذا �كن أن يقوم 
رات؟ ترد  به املجتمع من أجل خفض إج�يل تكلفة تعاطي املخدِّ
في� ييل ملحة إج�لية موجزة عن بعض التدابa املثبتة جدواها:

حيث  من  الة  فعَّ رات  املخدِّ تعاطي  من  الوقاية  (أ)   
مة تهدف إىل بناء مجتمعاٍت  التكلفة. فربامج الوقاية العاملية املعمَّ
الشباب  تزويد  إىل  معظمها  يف  فتسعى  مت�سكة،  وأٍُرس  محلية 
باملهارات الالزمة التخاذ خيارات وقرارات سليمة. ويجب أن تكون 
دة واملُحكَمُة األهداِف غايًة تضعها الحكومات  تدابa الوقاية املحدَّ
نُصب أعينها أيضاً. وقد أثبت إرشاك املجتمع املحيل بإطاره الواسع 

رات نجاَحه يف منع تعاطيها ويف الحدِّ  يف الوقاية من تعاطي املخدِّ
من عواقبها السلبية. وقد وجدت هذه النهوُج املجتمعية طريَقها 
 aوتش األخرى،  املناطق  وبعض  األمريكية  القارة  يف  التطبيق  إىل 

الدراسات املبّكرة إىل فعاليتها؛(٩)

رات،  الذين تعاطوا املخدِّ في� يتعلَّق باألشخاص  (ب)   
ولكْن P يُصبحوا مرتهن¯ لها بعُد، فقد يكون من املناسب اللجوء 
إىل  واإلحالة  البسيطة،  والتدخُّالت  والفرز،  الفحص  آليات  إىل 
العالج. وتشتمل تلك الخدمات عىل تقييم أويل يجريه أطباء يف 
الرعاية الصحية األولية العامة أو مستشارون لتحديد األشخاص 
املشورة،  للمخاطر، وعقد جلسة قصaة معهم إلسداء  املعرَّض¯ 

ثمَّ اإلحالة إىل العالج، إذا اقتضت الرضورة ذلك؛

في� يتعلَّق باألشخاص الذين لديهم حالة إدمان،  (ج)   
تدّخالت  مع  رات،  املخدِّ عىل  اإلدمان  عالج  فعالية  ثبتت  فقد 
هناك  أنَّ  ح¯  ويف  معاً.  كلتيه�  أو  طبِّية  أو  سلوكية  تقو�ية 
حاجة إىل ح�ية الخصوصية، ينبغي أيضاً توفa العالج يف سياق 
إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع (مثالً، أسلوب األوساط 
العالجية) واستك�له بتدابa ترمي إىل الحّد من العواقب السلبية 

رات؛ لتعاطي املخدِّ

رات تقديم  يتطلَّب التعايف من اإلدمان عىل املخدِّ (د)   
أن  ينبغي  وهو  املحيل.  املجتمع  ومن  األرسة  من  الالزم  الدعم 
ورعاية  واملسكن  املهني  والتدريب  التعليم   aتوف أيضاً  يشمل 
ومرفق  العمل  مكان  ب¯  وإياباً  ذهاباً  النقل  ووسائل  األطفال 
وكذلك  الروحي  الدعم   aوتوف الحاالت  عىل  واإلرشاف  العالج 
األقران  وخدمات  األرسية  الرتبية   aوتوف االنتكاس  من  الوقاية 
والتوجيه واملساعدة الذاتية وخدمات أفرقة الدعم. وتحثُّ الهيئُة 
ذ حالياً يف  عىل توسيع نطاق تطبيق هذه االسرتاتيجيات التي تُنفَّ

مناطق مختلفة؛

�كن أيضاً لنظاِم عدالٍة أكفأ أن يحدَّ من تعاطي  (ه)   
رات وأن يوفِّر بدائل للسجن. وينبغي احرتام مبدأ التناسب،  املخدِّ
بصيغته التي ناقشتها الهيئة باستفاضة يف تقريرها السنوي لعام 
رات  ة بالعالج من تعاطي املخدِّ ٢٠٠٧.(١٠) وهناك محاكم مختصَّ
 aفة مقرتنة بتوف أخذت تعّول عىل فرض جزاءات رسيعة ومخفَّ
رات بغية التشجيع  العالج وإجراء اختبارات كشف تعاطي املخدِّ
فرص  وزيادة  الجر�ة،  من  والحدِّ  رات  املخدِّ عن  االمتناع  عىل 
إعادة اإلدماج يف املجتمع. وهذا قد يتطلَّب عمالً كبaاً يف إعادة 
والعدالة،  رات  املخدِّ �راقبة  املتعلقة  الوطنية  السياسات  توجيه 
هذه  حقَّقت  وقد  االستث�رات.  من   aالكث أيضاً  يتطلَّب  وقد 

الدولية  ”املعاي'  والجر�ة،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب   (٩)  
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ارتكاب  يكّررون  الذين  الُجناة  مع  التعامل  يف  نجاحاً   aالتداب
رات، يف  األفعال اإلجرامية ولديهم تاريخ طويل يف تعاطي املخدِّ

بعض املناطق من العاP؛

الربامج  من  ع  التنوُّ واسعة  مجموعة  هناك  (و)   
تنطوي  رات  املخدِّ بتعاطي  مبارشًة  املتصلة   aغ االجت�عية 
لتعاطي  االقتصادية  العواقب  من  الحدِّ  أجل  من  إمكانات  عىل 
رات. فعىل سبيل املثال، �كن تحديد أهداف برامج التدريب  املخدِّ
املهني بحيث تصل إىل الشباب وخصوصاً املعرَّض¯ منهم ملخاطر 
أن  ل  التدخُّ لعمليات  �كن  ك�  رات؛  مخدِّ بائعي  إىل  التحّول 
تستهدف األشخاص املعرَّض¯ ألخطار الترشُّد بال مأوى والحرمان 
االجت�عي والبطالة واإلقصاء من فرص التعليم. وينبغي تصميم 
نشوء  اجتناب  يساعد عىل  نحو  العمومي عىل  اإلسكان  مشاريع 
رات  بؤر فيزيائية مكانية �كن االحت�ء بها ملزاولة االتِّجار باملخدِّ
استث�رات  تتطلَّب  واملبادرات   aالتداب هذه  أنَّ  ومع  بالتجزئة. 
ة عىل املدى الطويل،  ح لها أن تُؤó منافع جمَّ هامة، فإنَّ من املرجَّ
رات فحسُب، بل  ال يف الحّد من العواقب االقتصادية لتعاطي املخدِّ

كذلك يف إنتاج منافع يف كثa من املجاالت األخرى أيضاً؛

يجب إدماج سياسات ومبادرات مكافحة االتِّجار  (ز)   
رات يف برامج التنمية يف جميع البلدان، مع مراعاة الهدف  باملخدِّ
املسؤولية  يف  والتشارك  املؤسسات  تعزيز  يف  املنشود  الرئييس 
لجنُة  راً  مؤخَّ أبرزته  ومثل�  الحكومية.  املستويات  جميع  عىل 
ملنظمة  التابعة  رات،  املخدِّ تعاطي  ملكافحة  األمريكية  البلدان 
متها  قدَّ التي  الرئيسية  التوصيات  إحدى  يف  األمريكية،  الدول 
نصف  يف  رات  املخدِّ مكافحة  السرتاتيجية  أجرته  استعراض  يف 
الكرة الغرç، فإنَّ تعزيز املؤسسات الحكومية هو عنرص رئييس 

وتكاليفه  رات  املخدِّ تعاطي  عواقب  من  الحدِّ  اسرتاتيجية  يف 
االقتصادية يف جميع البلدان؛

 (١١)،١٩٦١ لسنة  رات  للمخدِّ الوحيدة  االتفاقية  (ح)   
األمم  واتفاقية   (١٢)،١٩٧١ لسنة  العقلية  املؤثِّرات  واتفاقية 
واملؤثِّرات  رات  املخدِّ يف  املرشوع   aغ االتِّجار  ملكافحة  املتحدة 
العقلية لسنة ١٩٨٨،(١٣) وكذلك اإلعالن السيايس الذي اعتمدته 
املعقودة  العرشين،(١٤)  االستثنائية  دورتها  يف  العامة  الجمعية 
التعاون  بشأن  العمل  وخطة  السيايس  واإلعالن   ،١٩٩٨ عام  يف 
مشكلة  ملواجهة  ومتوازنة  متكاملة  اسرتاتيجية  صوب  الدويل 
رات العاملية(١٥) لعام ٢٠٠٩، كلها توفِّر إطاراً راسخاً لتنفيذ  املخدِّ
العواقب  من  املقابل،  يف  وتحّد،  أعاله،  املذكورة  السياسات 
ُع الدول عىل  رات يف جميع أنحاء العاP. وتَُشجَّ االقتصادية للمخدِّ
توسيع نطاق تنفيذها هذه التدخالت واالسرتاتيجيات املستنِدة 
رات وعواقبه.  املخدِّ تعاطي  الحدِّ من  بهدف  العلمية  األدلَّة  إىل 
وتُويص الهيئة، من أجل تحقيق هذه الغاية، بأْن تُعنى الحكومات 
بزيادة تعاونها، وكذلك رشاكتها مع املنظ^ت الدولية ذات الصلة، 

ومنها مثالً منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف). 

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلَّد ٥٢٠، الرقم ٧٥١٥.  (١١)  

املرجع نفسه، املجلَّد ١٠١٩، الرقم ١٤٩٥٦.  (١٢)  

املرجع نفسه، املجلَّد ١٥٨٢، الرقم ٢٧٦٢٧.  (١٣)  

ُمرفق قرار الجمعية العامة دإ-٢/٢٠.  (١٤)  

 ،٢٠٠٩ واالجت@عي،  االقتصادي  للمجلس  الرسمية  الوثائق  انظر   (١٥)  
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