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مراقبة املخدرات ومنع الجريمة  حاء  - 
ومكافحة اإلرهاب

حلقة عمل للتوعية بشأن املخدرات نظمتها الجهات الراعية ملكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات والجريمة يف جالل آباد بأفغانستان
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يستلزم الطابع عرب الوطني لإلرهاب استجابًة دولية 
متعددة األبعاد.

مراقبة املخدرات

يشري تقرير املخدرات العاملي لعام 2018 

إىل أن أكثر من 31 مليون شخص يعانون 

من اضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدرات 

وأن أشباه األفيون ال تزال تشكل التحّدي 

األكثر خطورة. وتقّدم األمم املتحدة الدعم إىل 

الحكومات عىل أساس الوثيقة الختامية للدورة 

االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة 

املخدرات العاملية التي عقدت يف عام 2016، 

والتي تعطي األولوية للسياسات القائمة عىل 

األدلة لتعزيز الصحة العامة وحقوق اإلنسان 

والتنمية. وتمثل الرشاكات عنرصاً جوهرياً وقد 

أصدر مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

والجريمة ومنظمة الصحة العاملية منشوراً 

مشرتكاً بشأن عالج األشخاص الذين يعانون 

من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدرات 

بدالً من إدانتهم قضائياً. وأعتقد أن الجهود 

الرامية إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

والتصدي بفعالية ملشكلة املخدرات العاملية 

يعزز كل منها اآلخر، عىل النحو املبني يف 

التقرير املعنون “أدلة عىل تعزيز القدرة عىل 

االستغناء عن زراعة خشخاش األفيون يف والية 

شان يف ميانمار” الذي يقارن بني 600 قرية 

بعضها يزرع األفيون وبعضها اآلخر ال يزرعه.

منع الجريمة

يمثل منع نشوب النزاعات والعنف أحد 

أولوياتي العليا. وكثرياً ما تتغذى النزاعات 

الواسعة النطاق والعنف والتوترات داخل 

املجتمعات املحلية عىل أشكال مختلفة من 

الجريمة. وال يزال مستوى القتل والعنف 

املتصلني بالجريمة املنظمة مرتفعاً يف العديد 

من مناطق العالم، وعندما يرتبطان باالتجار 

غري املرشوع باألسلحة والسلع األساسية، يمكن 

أن يعرقال الجهود الرامية إىل تحقيق السالم 

وحماية حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة.

وما زالت النساء واألطفال عرضة بوجه خاص 

لجميع أشكال الجريمة، بما يف ذلك جرائم 

الفضاء اإللكرتوني مثل االستغالل واالنتهاك 

الجنسيني عىل اإلنرتنت، اللذين يُقدر أنهما 

يُدّران حوايل 1,5 تريليون دوالر من اإليرادات 

يف السنة. ونحن نزيد حالياً من جهودنا الرامية 

إىل التصّدي لهذه الجرائم. فعىل سبيل املثال، 

يف قضية معينة، أمكن بفضل الدعم الذي 

قّدمته األمم املتحدة القبُض عىل مستغل جنيس 

لألطفال استخدم الشبكة املظلمة للوصول إىل 

أكثر من 80 طفالً واستغاللهم يف ثالثة بلدان، 

وإدانتُه قضائياً.

وال يزال إيجاد حلول للتحّديات العابرة 

للحدود أحد أكرب شواغيل، بما يف ذلك التحّدي 

املتمثل يف كبح التدفقات املالية غري املرشوعة. 

ففي عام 2017، أحرز املكتب املعني 

باملخدرات والجريمة ومؤتمر األمم املتحدة 

للتجارة والتنمية تقّدماً كبرياً يف وضع منهجية 

لتتبع هذه التدفقات، وهي حالياً قيد التجربة 

يف عدد من األماكن التي يُحتمل تطبيقها فيها 

عىل نطاق أوسع. ويحدوني األمل يف أننا سنجد 

يف املستقبل القريب أساساً متيناً للتصّدي 

لترسيب املوارد العامة بعيداً عن املصلحة 

العامة. وبناء عىل ذلك، عززنا رشاكاتنا مع 

البنك الدويل وآلية استعراض اتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة الفساد من أجل تقديم دعم 

أشمل إىل الحكومات امللتزمة بالتصدي للفساد. 

فالفساد ممارسة متزايدة التدمري، تؤدي إىل 

عواقب سياسية خطرية ألنه يحدث فجوة 

داخل هياكل الدولة ويؤدي إىل تآكل الثقة بني 

الحكومة وشعبها.

ويف حزيران/يونيه 2018، نرشنا أول إصدار 

من الدراسة العاملية عن تهريب املهاجرين، 

جرى فيه بحث األنماط واملسارات الرئيسية 

للتهريب يف أنحاء العالم، ويف أيار/مايو 

2018 رفعنا عدد األعضاء يف آليات من قبيل 

فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت ملكافحة 

االتجار باألشخاص. ويمكِّن ذلك األمم املتحدة 

من تنفيذ حلول أكثر شموالً لهذه املشكلة 

والنتهاكات حقوق اإلنسان املتصلة بها، مثل 

االسرتقاق الجنيس وغريه من أشكال السخرة. 

مكافحة اإلرهاب الدويل

ال شك أن الطابع عرب الوطني لإلرهاب يستلزم 

استجابة دولية متعددة األبعاد. وقد دعت 

الجمعية العامة ومجلس األمن مراراً وتكراراً 

إىل تعزيز التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب، 

وأذنَا يف عام 2017 بإنشاء مكتب مكافحة 

اإلرهاب. ويف السنة الحالية، جرى تعزيز 

املكتب لكفالة مزيد من االتساق والتكامل يف 

برامج األمم املتحدة وتوفري املساعدة التقنية 

للدول األعضاء يف سبيل تنفيذ االسرتاتيجية 

العاملية ملكافحة اإلرهاب. ويستند ذلك إىل 

مجموعة متنوعة من املعايري، بما يف ذلك 

عمليات التقييم والتحليل التي تنجزها املديرية 

التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب وكذلك 

الطلبات املقدمة من الدول األعضاء. 

وتمثل الرشاكات االسرتاتيجية وسيلة جوهرية 

لتقديم االستجابات الشاملة الكفيلة بمنع 

ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف. ففي 

أيار/مايو 2018، أبرم مكتب مكافحة 

اإلرهاب رشاكة مع برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي تهدف إىل وضع وتنفيذ خطط عمل 

وطنية وإقليمية ملنع التطرف العنيف. ويف 

الوقت الراهن، فإن أكثر من ثلثي جميع 

مشاريع األمم املتحدة املكرسة للحّد من أعمال 

اإلرهاب والتطرف العنيف تركز عىل ركيزة 

الوقاية ضمن االسرتاتيجية العاملية ملكافحة 

اإلرهاب. ويشمل ذلك 16 من هيئات األمم 

املتحدة والكيانات الدولية األخرى التي تنفذ 

حوايل 260 مرشوعاً يف أكثر من 80 بلداً. ويف 

يومي 28 و29 حزيران/يونيه 2018، حرض 

أكثر من 000 1 مشارك مؤتمر األمم املتحدة 

الرفيع املستوى لرؤساء وكاالت مكافحة 

اإلرهاب يف الدول األعضاء الذي يعقد ألول 

مرة عىل اإلطالق. وساهم هذا املؤتمر يف تعزيز 

التعاون املتعدد األطراف يف مكافحة اإلرهاب 

وكرس حاالت التقوقع وبناء رشاكات جديدة.
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 املنشطات األمفيتامينية٢٧٥

 نوع املواد القنبية

 نوع املواد الكوكايينية

 املهلوسات

 مواد غري محددة

 أشباه األفيون

 السالئف

 املسكنات واملهدئات

 املذيبات واملستنشقات

  املواد غري الخاضعة 

للمراقبة الدولية

تعاطي املخدرات وضبطياتها يف العالم

275 مليون
شخص من جميع أنحاء العالم تعاطوا 

املخدرات مرة واحدة عىل األقل يف عام 2016

76 يف املائة
من حاالت الوفاة الراجعة إىل 

اضطرابات تعاطي املخدرات 

تعزى إىل أشباه األفيون 

تعاطي املخدرات واألرضار املرتبطة بها هما األعىل بني 

الشباب 
مقارنة بكبار السن

بلغ صنع الكوكايني يف العالم أعىل 

 مستوى له عىل اإلطالق وهو 

410 1 أطنان

قفز اإلنتاج العاملي من األفيون 
بنسبة 65 يف املائة من عام 2016 إىل 

عام 2017 مسجالً مستوى قياسياً 
 قدره

500 10 طن

املصدر: تقرير املخدرات العاملي، 2018، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة.

املصدر: مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، األمم املتحدة.




