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 پیشگفتار

 
دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است اکنون زمانه علم و همبستگی است،  ،«آنتونیو گوترش»گونه که همان

 کند.را برجسته می 19-گیری جهانی کوویدگویی به همههمکاری برای پاسخ این سخن اهمیت اعتماد به علم و

است. راهکارهای متعادل مسئله تقاضا  صادقهای ما به مشکل جهانی مواد مخدر نیز ین نکته در مورد پاسخهم

ه تپذیری مشترک داشو مسئولیتواقعی بودن باید ریشه در شواهد  و کارآمد و عرضه مواد مخدر برای مؤثر

های مواد مخدر غیرقانونی به تر است زیرا پیچیدگی چالشباشند. این مسئله اکنون از هر زمان دیگری مهم

شدیدترین اثرات  و رکود اقتصادی 19-بحران کووید تهدیدات ناشی از طور چشمگیری رو به افزایش است و

. در سراسر جهان نزدیک به گذاشتبرجا خواهد  پذیراننشینان و آسیبفقرا، حاشیهبر  بیش از همه خود را

سبت یافته نبرند. در حالی که در کشورهای توسعهمیلیون نفر از اختالالت سوء مصرف مواد مخدر رنج می 35.6

کنند و مصرف مواد شیوع باالتری به کشورهای در حال توسعه تعداد بیشتری از افراد مواد مخدر مصرف می

حتمال بروز اختالالت مصرف مواد مخدر در افرادی که از نظر اجتماعی و در قشرهای ثروتمندتر جامعه دارد، ا

 بیشتر است. ،پذیرنداقتصادی آسیب

ود. شفقط یک نفر از هر هشت نفری که به درمان مرتبط با مواد مخدر نیاز دارند از چنین درمانی برخوردار می

هند تنها یک پنجم افراد در حال درمان دکنندگان مواد مخدر را زنان تشکیل میدر حالی که یک سوم مصرف

ها، مهاجران و برند، اقلیتهای مشابه به سر میبرای مصرف مواد زن هستند. افرادی که در زندان و محیط

میلیون نفری که مواد مخدر  11آوارگان نیز به دلیل تبعیض و انگ با موانع درمان رو به رو هستند. نیمی از 

 .مبتال شده اندوی .آی.اچ همیلیون نفر از آنها ب 1.4ی و هپاتیت س هکنند بتزریق می

است،  2009درصد بیشتر از سال  30میلیون نفر مواد مخدر مصرف کردند که تا  269حدود  2018در سال 

افراد بیشتری مواد  امروز امادهند. کنندگان را تشکیل میترین بخش این مصرفو نوجوانان و جوانان بزرگ

 ند و تعداد و تنوع این مواد از همیشه بیشتر شده است.کنمخدر مصرف می

چهار برابر شد. حتی با وجود بهبود و پیشرفت  2018تا  2009های ها بین سالمیزان کشف و ضبط آمفتامین

ماده این مواد در سطح جهانی، اکنون قاچاقچیان و تولیدکنندگان به منظور ساخت آمفتامین، کنترل پیش

های کنند که برای دور زدن کنترلاستفاده می 1ی شدهتازی از مواد شیمیایی طراحآمفتامین و اکسمت

 سراسر برایاند. در حال حاضر تولید هروئین و کوکائین در باالترین سطح ثبت شده المللی طراحی شدهبین

 دوران مدرن قرار دارد.

کند، خطرات آنها را برای ایجاد میهایی را برای اجرای قانون رشد عرضه و تقاضای جهانی مواد مخدر چالش

 شود.دهد و موجب پیچیدگی تالش برای پیشگیری و درمان اختالالت مصرف مواد مخدر میسالمت افزایش می

درآمد و دارای درآمد متوسط زندگی درصد جمعیت جهان که عمدتاً در کشورهای کم 80زمان، بیش از هم

 اند.ه برای تسکین درد و سایر مصارف پزشکی ضروری محرومشدکنند از دسترسی به مواد مخدر کنترلمی

های فراوان ناشی از مشکل جهانی مواد مخدر با هم اند که برای حل چالشها به طور مکرر تعهد دادهدولت

 همکاری کنند و این التزام را به عنوان بخشی از تعهدات خود برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و اخیراً در 

 
 

                                           
1 . desgner chemicas 
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دهد که با گذشت ها نشان میاند. اما داده( ارائه کردهCNDمصوب کمیسیون مواد مخدر ) 2019بیانیه وزارتی 

 کنترل مواد مخدر افت کرده است. نیل به ای برایزمان میزان کمک توسعه

عمل کنند و های خود ها به وعده، جامع و مؤثر به مواد مخدر وابسته به آن است که دولتتوازنهای مپاسخ

محور، مبتنی بر حقوق و محروم نماند. رویکردهای سالمت فردی پشتیبانی الزم را فراهم کنند تا هیچ

های مرتبط با آن نتایج بهتری را برای سالمت نسبت به مصرف مواد مخدر و بیماری محور ی جنسیتیپاسخگو

تا این آموزه را به ویژه در کشورهای در  آورند. ما باید بیش از این بکوشیمو بهداشت عمومی به ارمغان می

های سازی آن حمایت کنیم؛ تقویت همکاری با جامعه مدنی و سازمانحال توسعه به اشتراک بگذاریم و از پیاده

 های انجام این کار است.جوانان از جمله روش

اند. مطرح شده 2019ل سا CNDقانونی مورد توافق و تعهداتی دارد که در بیانیه  یالملل چارچوبجامعه بین

را برای ایجاد  کامل خود( پشتیبانی UNODCدفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد )

المللی به منظور تبدیل تعهدات به اقدام مؤثر عملی در این حوزه فراهم بین های ملی و تقویت همکاریظرفیت

 کند.می

 «دانش بهتر برای مراقبت بهتر»رف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی، امسال موضوع روز جهانی مبارزه با سوء مص

است که بر اهمیت شواهد علمی برای تقویت پاسخ و واکنش به مشکل جهانی مواد مخدر و حمایت از افرادی 

کند. این موضوع همچنین از هدف نهایی کنترل مواد مخدر، یعنی سالمت و که به ما نیاز دارند، تاکید می

به  یابیم وگوید. ما از طریق یادگیری و درک، به شفقت و دلسوزی دست مینوع انسان سخن می بهزیستی

 آییم.جستجوی راهکارهایی برای همبستگی برمی

ها و همه کنم و از دولتارائه می 2020را برای سال  UNODCمن با چنین نگرشی گزارش مواد مخدر جهانی 

 ل از این منبع بهره گیرند.خواهم به بهترین شکاندرکاران میدست

 غاده والی

 مدیر اجرایی

 دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد
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 نکات توضیحی

 

 

در به معنای ابراز نظر و عقیده از طرف دبیرخانه های به کار رفته و ارائه مطالب در گزارش جهانی مواد مخعنوان

سازمان ملل یا مقامات آن در رابطه با وضعیت حقوقی یک کشور، سرزمین، شهر یا منطقه، یا در مورد تعیین 

 حدود یا مرزهای آن نیست.

به طور  های مربوطهآوری دادهشوند که در زمان جمعهایی خوانده میدر این گزارش کشورها و مناطق به نام

 اند.گرفتهرسمی مورد استفاده قرار می

« سوء مصرف مواد مخدر»و « مصرف نادرست مواد مخدر»، «مصرف مواد مخدر»از آنجا که درباره تمایز بین 

مصرف مواد »از یک اصطالح خنثی یعنی  گزارش جهانی مواد مخدرهای علمی و قانونی وجود دارد، در ابهام

فقط برای نشان دادن مصرف غیر پزشکی مواد مخدر « مصرف نادرست»طالح شود. اصاستفاده می« مخدر

 رود.تجویز شده به کار می

به موادی  گزارش جهانی مواد مخدردر « مصرف مواد مخدر»و عبارت « مواد مخدر»تمام کاربردهای کلمات 

نها صرف غیر پزشکی از آشوند و مالمللی کنترل مواد مخدر کنترل میهای بیناشاره دارد که تحت کنوانسیون

 دهد.را نیز پوشش می

ای است که کشورهای عضو دفتر مقابله با های رسمیهای گنجانده شده در این گزارش دادهمبنای کل تحلیل

ند، مگر اینکه خالف آن ذکر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل از طریق پرسشنامه گزارش ساالنه ارائه کرده

 شود.

اندازهای چشماند از جمعیت که در گزارش جهانی مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفتههای مربوط به داده

)سازمان ملل، بخش امور اقتصادی و اجتماعی، قسمت جمعیت( به دست  2019جمعیت جهان: بازبینی سال 

 اند.آمده

 ذکر شده باشد.( اشاره شده است منظور دالر ایاالت متحده است، مگر اینکه خالف آن $هر جا به دالر )

منظور از ارجاعات به تن )هزار کیلوگرم( واحد تن در سیستم متریک است، مگر اینکه خالف آن ذکر شده 

 باشد.
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 در این کتابچه از اختصارات زیر استفاده شده است:

 

 AIDS:                         سندرم نقص ایمنی اکتسابیایدز 

alpha-PVP              : نووالروفنونیدیرولیآلفا پ 

APAA                      :دیاستو استام لیفن-آلفا 

APAAN                   :لیتریاستو استون لیفن-آلفا 

ATS:                        محرک های آمفتامینی 

CBD:                  کانابیدیول 

COVID-19:         کرونا ویروس 

DALYs:                شده )از دست رفته( زندگی با ناتوانیهای تعدیلسال 

ECOWAS:           جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا 

EMCDDA:           مرکز نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر اروپا 

HIV :                    ویروس نقص ایمنی انسانی 

INCB:                 لی کنترل مواد مخدرهیئت بین المل 

MAPA:              فنیل استواستات-متیل آلفا 

NPS:                 مواد روانگردان جدید 

P-2-P:              1-پروپانون-2-لیفن 

THC:                تترا هیدروکانابینول 

UNAIDS :         برنامه مشترک سازمان ملل در مورد اچ آی وی/ ایدز 

UNODC :        دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل 

WHO :            سازمان بهداشت جهانی 
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 خالصه اجرایی

 

 بر بازار مواد مخدر 19 –تاثیرات کووید 

 .گذاردیبرجا م 2008 یهمچون بحران اقتصاد یریدر جهان تأث 19- دیکوو یریگهمه

های درمان را با چالشی سابقه فرو برده است. این بیماری نظامر یک بحران بیجهان را د 19 –گیری جهانی کووید همه

از سوی هایی رو ساخته و حتی در بسیاری از کشورها آن را به ورطه شکست انداخته و به اعمال محدودیتجدی روبه

د شوازار مواد مربوط میاقتصاد جهانی را دچار آسیب جدی کرده است. البته تا جایی که به بانجامیده که ها حکومت

بر  اعمال شده هایطه محدودیتاسسازد. به ورا دشوار میبینی هنوز تأثیر پاندمی کرونا نامشخص است و این امر پیش

کنندگان ناچار از  دیاز تول یبرخسازهای و مواد شیمیایی الزم نیز محدود شده و لذا دسترسی به پیش  رفت و آمد

چیان نیز ممکن است به صرافت یافتن مسیرها و قاچاق مواد شده اند. دیتول یبرا دیجد یهاراه افتنی یتالش برا

آمد و شد از طریق مرزها محدود شده است. الگوهای مصرف مواد و دسترسی نیز اینکه های جدید بیفتند، چهروش

 19 –ناشی از شیوع کووید ها برای مقابله با این امر محدودتر شود. تحوالت ممکن است تغییر کند و ظرفیت حکومت

 بحران یوقتهایی را فراگیریم. های قبلی در این زمینه درستوانیم از بحرانسابقه است، اما میدر جهان عمدتاً بی

 یمواد مصنوع یوجومصرف کنندگان مواد، شروع به جست یبرخ د،یسخت خود رس یبه روزها 2008در سال  یاقتصاد

مرتبط با مواد  یهابودجه زیها نحکومت انیم نیکرد. در ا دایسوق پ قیتزر یه سومصرف ب یتر کرده و الگوارزان

ها در قبال تنگنای اقتصادی کنونی نیز به اجرا دربیاید، اگر این الگو مجدداً از سوی حکومت مخدر را کاهش دادند.

 ضربه شدیدی خواهد خورد.مداخالت حوزه پیشگیری از مصرف و رفتارهای پرخطر و نیز خدمات درمانی، دیگر بار 

همچنین عملیات رهگیری و کشف و همکاری بین المللی نیز از درجه اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود و این امر 

که  ییدر کشورها توانیبر قاچاق مواد را م روسیاثر کروناو نیتریفورتر خواهد کرد. چیان آسانکار را برای قاچاق

گاهی اوقات مواد مخدر مصنوعی از جمله  .افتی شودیقاچاق م یتجار ییمایهواپ یوازهاتوسط پر یادیز اریبس ریمقاد

بندی درون های بستهشود که از روشهایی بسیار بزرگ، توسط افرادی حمل میمت آمفتامین برخی، مواقع در حجم

 کنند.های شخصی استفاده میبدن خود و نیز جاسازی در چمدان

عمال شده بر آمد و شد هوایی مسافران تقریباً در سراسر جهان، عرضه مواد از طریق پروازهای های ابه دلیل محدودیت

یز ن های پستیهای قاچاق مبتنی بر دارک نت و محمولهمسافرتی سطح تجاری به کلی مختل شده است. فعالیت

 ل شده است.عرضه در پست بین المللی نیز دچار اختالزنجیره  با وجود اینکه حتی افزایش یافته،

های مرتبط با آن توانایی بالقوه ایجاد اختالل در بازار مصرف را نیز در بلند مدت نیز انقباض اقتصادی و محدودیت

های شغلی نیز احتمال سوق یافتن اقشار فقیرتر به سوی الگوهای خطرناک داراست. افزایش بیکاری و نیز کاهش فرصت

را  –چه تولید و چه حمل  –های مخدری ن و روی آوردن به فعالیتمصرف مواد، گرفتار اختالل سوء مصرف شد

خدمت رسانی به افراد آسیب پذیر و های قاچاق مواد نیز از این وضعیت برای افزایش خواهد داد. همچنین سازمان

ن کها در پاسخگویی به این بحران، این تحوالت ممکنند. کاهش توانایی حکومتجذب کادر جدید سوء استفاده می

 است با سرعتی زیاد به در بسیاری از مناطق جهان به واقعیت عملی مبدل شود.
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 2020گستردگی و پیچیدگی بازار مواد در سال 

 

 رشد بازار

 همبستگی دارد. تیرشد جمع یالگوهاتا حدی با گسترش بازار مصرف مواد 

روبه افزایش  در جهان ،ف کنندگانمصر تیمصرف کنندگان و هم نسبت جمع یهم از منظر تعداد کل مصرف مواد،

 نیسن یکل جهان )دارا تیدرصد از جمع 4٫8نفر  برآورد شده که  ونیلیم 210مصرف کنندگان  2009. در سال است

درصد  5٫3برابر با  2018مصرف کننده در سال  ونیلیم 269با  سهیرقم در مقا نیا داد،یم لیسال( را تشک 64 – 15

 کل جهان است. تیاز جمع

 شیفزاا افتهیتوسعه  یدرحال توسعه نسبت به کشورها یدر کشورها یشتریدو دهه گذشته مصرف مواد با سرعت ب در

 یدر کشورها تیرشد جمع یمقطع زمان نیدوره بوده )در ا نیدر ا تیاز رشد جمع یناش یامر تا حد نیاست. ا افتهی

 یجوان در کشورها تیجمع عیرشد سر نیچنهمدر حال توسعه( و  یدرصد در کشورها 28درصد و  7 افتهیتوسعه 

 نیرشد قشر جوان ب کهیسهم مصرف را در داشته است. درحال نیشتریدر حال توسعه. نوجوانان و بزرگساالن جوان ب

 یکشورها یدر مدت مشابه برا زانیم نیدرصد بوده ا 16درحال توسعه  ی،  در کشورها2018تا  2000 یهاسال

 است. هدرصد بود 10 افتهیتوسعه 

 
Source: UNODC, responses to the annual report questionnaire, and individual drug seizure database.2 

                                           
2 . * A darker shade indicates a larger amount of cocaine being seized with the country as transit/destination. The size of the route is based on the total amount 

seized on that route, according to the information on trafficking routes provided by Member States in the annual report questionnaire, individual drug seizures 

and other official documents, over the 2014‒2018 period. The routes are determined on the basis of reported country of departure/transit and destination in these 

sources. As such, they need to be considered as broadly indicative of existing trafficking routes while several secondary routes may not be reflected. Route 

arrows represent the direction of trafficking: origins of the arrows indicate either the area of departure or the one of last provenance, end points of arrows 

indicate either the area of consumption or the one of next destination of trafficking. Therefore, the trafficking origin does not reflect the country in which the 

substance was produced. The main countries mentioned as transit or destination were identified on the basis of both the number of times they were identified by 

other Member States as departure/transit or destination of seizures, and the annual average amount that these seizures represent during the 2014‒2018 period. 

For more details on the criteria used, please see the Methodology section of the present report. 
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Source: UNODC, responses to the annual report questionnaire, and individual drug seizure database.3 

                                           
The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. The dotted line 

represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet 

been agreed upon by the parties. 
3 . * A darker shade indicates a larger amount of heroin being seized with the country as source/transit/destination. The size of the route is based on the total 

amount seized on that route, according to the information on trafficking routes provided by Member States in the annual report questionnaire, individual drug 

seizures and other official documents, over the 2014‒2018 period. The routes are determined on the basis of reported country of departure/transit and destination 

in these sources. As such, they need to be considered as broadly indicative of existing trafficking routes while several secondary routes may not be reflected. 

Route arrows represent the direction of trafficking: origins of the arrows indicate either the area of departure or the one of last provenance, end points of arrows 

indicate either the area of consumption or the one of next destination of trafficking. Therefore, the trafficking origin does not reflect the country in which the 

substance was produced. The main countries mentioned as transit or destination were identified on the basis of both the number of times they were identified by 

other Member States as departure/transit or destination of seizures, and the annual average amount that these seizures represent during the 2014‒2018 period. 

For more details on the criteria used, please see the Methodology section of the present report. 

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. The dotted line 

represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet 

been agreed upon by the parties. 
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 .دیآیمحرکه به حساب م روین کی زین ینیشهرنش ندهیبازار مواد امروز و آ در

 شتریاز روستاها ب یمصرف مواد در مناطق شهر افته،یتوسعه  یدر حال توسعه و هم در کشورها یهم در کشورها 

 یجهان امروز در مناطق شهر تیاز جمع یمیاز ن شیاست. حرکت انبوه مردم مردم از روستاها به شهرستان و شهرها )ب

مصرف مواد  یکل شیافزا توانیم یدرصد بود( تا حد 34، تنها 1960در سال  زانیم نیاکه  یدر حال کنند،یم یزندگ

 دهد. حیرا توض

درحال توسعه باشد  یمواد، خاصه در کشورها ندهیآ یتحوالت بازارها یاساس یهااز مولفه یکی تواندیم ینیشهرنش

 است.  رتریچشمگ ینیکه روند شهرنش

اقشار هستند که  نیرتریفق نیاما همواره ا شودیشده م دیروت تولث شیمصرف موجب افزا شیاگرچه افزا

 .پردازندیجهان م راسرها را در ساختالل نهیهز نیشتریب

 نیئهمچون کوکا یدر حال توسعه است. مصرف مواد یاز کشورها رتریفراگ افتهیتوسعه  یمصرف مواد البته در کشورها 

 تریاقشار غن انیمصرف مواد م زیاز کشورها ن کیدرون هر بیترت نی. به همجهان رواج دارد تریبا اقشار غن شتریب زین

 اقتصادی – یشأن اجتماع یدارا یهاجماعت انیمصرف مواد م یهااختالل وعیکه ش ستیدرحال نیاست. ا ترجیرا

مصرف مواد و  یالگوها انیم وندیاز کشورها نشان از پ یبه دست آمده از شمار اندک یهااست. داده شتریب  ترفیضع

 .میجامعه شاهد تریغن یهابخش انیرا کمتر م ییالگوها نیدارد. البته چن نییها با درآمد پااختالل

از  ر،یپذبیرا متوجه اقشار آس یشتریخطرات ب زین 19 – دیکوو یبرآمده از بحران جهان یموانع اقتصاد گرید یسو از

صرف م شیکه در گذشته با افزا ،یکاریب شیت بازار کار، مانند افزاکنندگان مواد کرده است. مثالً تحوالجمله مصرف

 تن از مشاغلشان جدا کرده است. ونیلیها مده زین یجهان یریگمواد همراه بوده است و همه
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 بازار مصرف ندهیبر گسترش فزا 19 – دیکوو ریتأث 

 یونرقانیشروع کشت محصوالت غ ای شیبه افزاممکن است  یشتریکشاورزان ب 19 – دیکوو یجهان یریگهمه جهینت در

 لیبر آنها خواهند داشت و هم به دل تیاعمال حاکم یبرا یکمتر ییتوانا یمقامات دولت نکهیا جهیهم در نت اورند،یرو ب

و  در حمل ییکرونا یهاتیاز محدود ی. کاهش ناشیاقتصاد نبحرا انیدر جر یرقانونیغ یهاتیفعال ریچشمگ شیافزا

و  آن کمتر است یریاحتمال رهگ رایاست )ز دهیبه انجام ییایدر یرهایاستفاده از مس شیبه افزا ینیو زم یینقل هوا

 نیوکائک ییایدر میبر حمل مستق یمبن یهاگزارش راًیو هوا وجود دارد(. اخ نینسبت به زم شتریب ریامکان قاچاق مقاد

 به اروپا وصول شده است. یجنوب یکایاز آمر

 

 هایدگیچیپ شیافزا 

القوه خطرات ب یدارا دیجد یدهایوئیثابت مانده، اوپ باًیتقر یالمللنیب نیظهور مواد ناموجود در قوان کهیدرحال

 است.  شیدر حال افزا

 دیامروزه منشأ تول نیو هروئ نیکوکائ س،یاز جمله کاناب هیپااهیشدن هستند. مواد گ تردهیچیمواد در حال پ یبازارها

مواد  یدرمان ریدر مصرف غ نیهنوز ثبت نشده است. همچن یالمللنیدر نظام کنترل ب ههستند ک یصدها ماده مصنوع

عضو  یهادولت یمل یدر سطح بازارها 4ماده روانگردان جدید 500 باًی. تقرمیهست عیسر شیشاهد افزا زین ییدارو

را  یمتر( و درصد کیمصنوع دیوئیانابک یهاستیآگون رندهیها )گآنها را محرک شتریکه ب شودیم دایسازمان ملل پ

 لیثابت مانده، اما نسبت مواد تشک بایها تقر مواد روانگردان جدید یشمار کل نکهی. با وجود ادهندیم لیتشک دهایوئیاوپ

 نیدرصد از کل ا 2، تنها 2014در سال  یدیوئیاوپ یها مواد روانگردان جدید کهیکرده است. در حال رییدهنده آنها تغ

 است. دهیدرصد رس 9به  2018در سال  زانیم نیبوده اند، ادسته 

 

 
 

 

                                           
ew Psychoactive SubstanceN .4  
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 شیاز ب یناش یهامرگ کایدر شمال آمر ژهیهستند که مصرف آن به و لیعمدتاً شامل مواد مشابه فنتان ستهد نیا 

مواد  گریو د نیروئو پُر کننده به ه یتقلب یهایبه عنوان افزودن هالیفتان کایداده است. در شمال آمر شیرا افزا یمصرف

مدارک گواه آن  ی. برخشودیبه کار گرفته م یجعل ییدارو یدهایوئیاوپ دیتول ای( و نیو مت آمفتام نی)مانند کوکائ

 یهاسرنگ یایبقا ی: بررسشودیمصرف م قیترز قیاز طر زیمحرک ن یها مواد روانگردان جدیداست که در اروپا 

مصرف شده  قیطر نیاز ا یمصنوع یها مواد روانگردان جدیدکه  دهدیان منش ییکشور اروپا 6دورانداخته شده در 

 اند.

 

 شود. نهینهاد ریپذبیاقشار آس یبرخ انیم دیاست مصرف مواد روانگردان جد ممکن

 یاگونه از آنها در منطقه نیکه چند شوندیبازار قابل توجه م کیبه  لیتبد یها در صورت مواد روانگردان جدیدمعموالً 

در  یمصنوع یدهایوئیکاناب دهدینشان م ییاروپا یحال شواهد به دست آمده از کشورها نیشود. با ا عیضه و شاعر

مصرف  ییکشور اروپا 22مبدل شده است. در  یبه معضل بزرگ انیو زندان خانمانانیاز جمله ب نان،ینش هیحاش انیم

 است. یمصنوع یدهایوئیآنها کانابها گزارش شده و چالش عمده در زندان مواد روانگردان جدید

 

 سازهای شیمیایی تولید کنندگان مواد را به نوآوری واداشته است.کنترل پیش

ه کار ب« اکستازی»ساز مواد مصنوعی از جمله آمفتامین، مت آمفتامین و بسیاری از مواد شیمیایی که به عنوان پیش

چیان و تولید کنندگان بدین خاطر درصدد فته است. قاچاقشود، امروزه تحت نظارت بین المللی قرار گرگرفته می

یرد، بلکه گاین امر نه تنها موادی که تحت نظارت دقیق بین المللی نیستند را دربر میها برآمده اند )یافتن جایگزین

 .(شودشوند را نیز شامل میخوانده می« سازهای طراحی شدهپیش»حتی مواد شیمیایی تحت نظارت که 

درپیش گرفته شده نیز آن دسته از تولید کنندگان  19 –ت محدودسازی که برای متوقف ساختن شیوع کووید اقداما

دهد. برای مثال شواهدی که در مکزیک سازها هستند را بیش از پیش تحت فشار قرار میمواد مخدر که نیازمند پیش

ن از شرق آسیا باعث افزایش قیمت مت آمفتامین سازهای مت آمفتامیدیده ایم حاکی از این است که: قطع واردات پیش

 شد. 2020در این کشور و ایاالت متحده در ماه مارس 
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Source: UNODC calculations based on INCB, 2019 Annual Report on Precursors (E/INCB/2019/4) (and previous years) and United 

Nations Commission on Narcotic Drugs, Report on the sixty-third session (2-6 March 2020), C.CN.7/2020/15 (and previous years)5 

 سریع بازار  تحوالت

 در آسیای میانه و فدراسیون روسیه  با مواد مصنوعی هایتاوپی یجایگزین

. متحول شده باشد 2018 تا 2008های ها در آسیای میانه و فدراسیون روسیه بین سالیتبازار اوپی رسدیمبه نظر 

درصد کاهش یافت در حالی که تعداد  80توسط مقامات تقریباً ه رهگیری شدی هایتدر فدراسیون روسیه میزان اوپی

 به شدت کاهش یافته است.قرار دارند درمان  تحتها یتاوپی مصرفبرای ی که افراد

مت در حال حاضر که دهدیماست. شواهد نشان  گرفتن در حال رونق هابازار محرک رسدیمبه نظر  حالبا این 

. ندبه طور گسترده در بازار دارو روسیه موجود پی وی پی-درون و آلفافهای مختلف از جمله مآمفتامین و کاتینون

مختلف خبر دادند که طی  مواد مخدرمخفی تولید  یهاشگاهیآزما شناسایی مقامات روسی اخیراً از افزایش چشمگیر

 آزمایشگاه رسید. 68به  2018در سال  داشته است و رصد افزایشد 70 سه سال

 

 

                                           
5 . Note: The x-axis shows the proportion of seized internationally controlled amphetamines precursors converted into 

amphetamines equivalents. The substances seized were not necessarily the starting material, but may well have been substances 

found in the process of manufacturing. 
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 آمفتامین در افغانستان و عراق رشد بازار مت

در عراق را آمفتامین اهمیت مت 2012از سال راکز م ریساو  هازندان، هامارستانیباز افراد در  انجام شده پیمایش های

نگرانی ظاهر شده  مورد ماده مخدرو ترامادول به عنوان  «کپتاگون»آمفتامین کریستالی همراه نشان داده بودند. مت

کنندگان مواد مخدر مصرف؛ در این مطالعه را بیشتر تأیید کرد هاافتهیاین انجام شد  2015در سال  ای کهاست. مطالعه

 آزمایشگاه تعدادی . اخیراً مقامات عراقدانسته بودند آمفتامینمتیا دشوارتر از کپتاگون  یافتن ماری جوانا را

 مواد اولیهدر مورد واردات گسترده  6المللی کنترل مواد مخدرو هیئت بین اندکشف کرده در این کشور آمفتامینمت

 .دنشویمآمفتامین استفاده های متدر آزمایشگاهساز به عنوان پیش؛ این موارد سودوافدرین ابراز نگرانی کرده است

 

 

 

 

 

 

 

 

است. اما  داشته مداوم شیافزا آن آمفتامین در افغانستان شروع شده است کشفمت دیتول اهراظکه  2014از سال 

بزرگ نسبت به سال قبل است.  ینشانگر جهش( لوگرمیک 657) 2019شده در شش ماه اول سال  کشف و ضبطمقدار 

که  دهدیمستان است، نشان آن در افغان منشأ کنندیمکشورها که فکر  ریدر سا نیمتامفتام یبزرگفیات کش نیهمچن

 است. شیدر آن کشور به سرعت در حال افزا دیتول

 ریتغی مو روندها استیس راتییتغ

عالم ا یقانون را یرپزشکیغ مصرفکه  ییقضا یهاحوزه شتریکانابیس در ب مصرفی شیافزاروند 

 .اندکرده

مجاز  یپزشک ریمصارف غ یوالت کانابیس را براو فروش محص دیمتحده تول االتیدر ا ییحوزه قضا 11، اروگوئه و کانادا

 ریااست، اگرچه در س افتهی شیشدن آن افزا ی، مصرف کانابیس از زمان قانونییقضا یهاحوزه نیا شتری. در باندکرده

 مشاهده شد. مشابهی روند نشده بود نیز  یکانابیس قانون یپزشک ریکه مصرف غ هاییحوزه

مصرف  شیافزا ندکرد بیرا تصو قانوناین متحده  االتیا پیش از همه در ی کهالتیدو ا به عنوان در کلرادو و واشنگتن

از  یشورک نیانگیروزانه، از م نسبتا ایمصرف ماه گذشته و روزانه  ژهیبزرگساالن، به و میان کانابیس در یپزشک ریغ

 گرفته است. یشیپ 2012سال 

مصرف ماه گذشته  واست  افتهی شینابیس در اروگوئه افزامصرف کا  2011که از سال  دهدیمنشان  هاشاخصهمه 

 است.  این ماده روی دادهمنظم و مکرر  ی در مصرفاصل شیکه افزا دهدیمنشان  مسئله نیدو برابر شده است. ا باًیتقر

 

 

 

                                           
6 .I NCB 
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تا  2018از  یرقانونیغ یگسترش بازارها اهمزمان ب مصرف شیاز افزا زیاز کانادا ن به دست آمده کوتاه مدت یهاداده

2019 

از محصوالت کانابیس خود  تامین بخشی یبرا همچناندرصد از کاربران  40 ،2019حال در سال  نی. با احکایت دارد 

 .تکیه داشتند یرقانونیبه منابع غ

 

 ؟است کانابیس اهیگ یاتکشف یجهان افت عامل شدن یقانونآیا 

 کاهش ؛ عامل این افتدیرس پیش از آندر دو دهه  زانیم نیکانابیس به کمتر اهیگ یجهان یاتکشف 2018در سال 

کشورها در  ریدر سا یات. در مقابل، کشفپیش از آن(سال  10درصد کاهش در  84) بود یشمال یکایدر آمر کشف آن

 کانابیسهای بازار یآزادساز آنها هدف یی کههااستیس دهدیمکشف نشان  یدو برابر شد. الگو باًیمدت تقر نیهم

 .اندداشته یاساس یکاهش نقش نیدر ا بوده است

 

 .دارد کنندهاثر مهار دیمواد روانگردان جد گذاری برایقانون

 یهاستمیساز کشورها با  ی. برخاستهمچنان دشوار  یدر سطح مل دیمواد روانگردان جد قانون میتنظ ریتأث یابیارز

مواد  مصرف گرید یدر کشورها. انددادهن نشا مصرف آنها را وعیش متفاوت سطوح این مواد یمختلف برا قانونی

 است. افتهیکاهش  یمل سازییقانونتصویب پس از  دیروانگردان جد

 

 و غیرقانونی مواد   یقانون یبازارها های ناشی ازو آسیب ممحرواقشار 

درآمد  پر یدر کشورها شتریب ینیتسک یهامراقبتدرد و  تیریمد یبرا ییدارو یهاوییداوپی

 .موجود است

 ییدارو یهاوییداوپیدرصد کل  90از  شی. بدارنددر مناطق مختلف  ینابرابر عیدرد توز دهندهنیتسک مواد دارویی

 40، یشمال یکایدرصد در آمر 50حدود ، پردرآمد بوده است یدر کشورها 2018در سال  یمصرف پزشک یموجود برا

 یجهان را در خود جا تیدرصد از جمع 12شورها حدود ک نیبوده است. ا هیانوسیدر اق دیگردرصد  2درصد در اروپا و 

 یرا در خود جا یجهان تجمعی درصد 88 کهمتوسط  دارای درآمد کم درآمد و یکشورهاشود که برآورد می. اندداده

 .کنندیممصرف را  ییدارو یهاوییداوپیدرصد  10، کمتر از اندداده

 درمانی یبهداشت یهاستمیس، فرهنگ، سازییاز جمله قانون یمختلفبه عوامل  ییدارو یهاوییداوپیبه  یموانع دسترس

 .شودیممربوط  زیتجوهای شیوهو 

 

 در معرض خطر اختالالت مصرف مواد مخدر هستند شتریب ترریفق افراد

هیحاشبه محدود و  التی. فقر، تحصبردندیمنفر از اختالالت مصرف مواد مخدر رنج  ونیلیم 35.6 حدود 2018در سال 

 و عواقب  دهد شیخطر ابتال به اختالالت مصرف مواد مخدر را افزا تواندمی یاجتماع رانده شدگی

 

 ریمسکرده است؛ در این کشورها ثابت این نکته را درآمد پر یدر کشورها ات انجام شدهکند. مطالع دیرا تشد هاآن

با خطر ابتال به اختالالت مصرف  نیز صزمان خا کیدر  او تینه فقط وضع وفرد  کی اجتماعی -ینامطلوب اقتصاد

 است. مرتبطمواد مخدر 
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، یارکیخطرات ب شتریب شیو افزا اجتماعی یاقتصاد نابرخورداریبا دامن زدن به  نیاختالالت مصرف مواد مخدر همچن

و زننده انگ یهانگرشبا  جینتا نیممکن است ا نیزند. همچنیدامن م محرومیت وبیبه چرخه مع یخانمان یفقر و ب

 یراد، افیجنس متنوع یهاگروهو مهاجران،  یقوم یهاتیاقلباشد. زنان،  مرتبط یفریعدالت ک ستمیدر س ییامدهایپ

ممکن  زین کنندیم یزندگ ییکه در مناطق روستا یو افراد اندشدهآواره  حوادث ایمسلحانه  هاییریدرگ لیکه به دل

رو ه ب با مشکل رو یخدمات درمان افتیدر در ای رندیف مواد مخدر قرار گاختالالت مصر نامتناسب ریاست بتحت تأث

 .شوند
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افراد مبتال به اختالالت مصرف مواد  یبرا مواد مخدربه خدمات درمان  یابیو دست پذیریدسترس یدر سطح جهان

که از هر سه مصرف یدر حال .ردیگیمتحت درمان قرار  آنها نفر از هر هشت نفر کتنها یهر ساله و  مخدر محدود است

یم لیتشک را اختالالت مصرف مواد مخدر برای درمانافراد تحت  یک پنجمنفر زن است، زنان همچنان  کیکننده 

 .دهند

در طول ، استو مرگ زودرس  ناتوانیدر اثر  یسالم از دست رفته زندگ یهاتعداد سال نیکه تخم دالی اریمع طبق

تعداد  2018 تا 2007 یهاسال نیاست. ب افزایش یافته ترگستردهمخدر مضر بر جامعه مواد  مصرف ریدهه گذشته تأث

مرتبط با  دالی ی تعدادبرا ژهیبه و شیافزا نی. اافتی شیدرصد افزا 17منتسب به مصرف مواد مخدر  دالی یجهان

ی قیکنندگان تزررفمص میاندر  سی تیهپات(؛ درصد 40شدید بود ) درمان نشده سی تیاز هپات یسرطان کبد ناش

 است. جیرا مواد مخدر

 است دهیچیمواد مخدر و خشونت پ نیرابطه ب

کرد. اطالعات محدود در سطح  تعیینمصرف مواد روانگردان و خشونت را  علی بینهمه روابط  توانیم یسخت به

 رسدیمحال به نظر  نیقتل باشد. با ا ارتکاب در یعامل مهم تواندمواد مخدر می تیکه مسموم دهدیمنشان  یجهان

 را تقویت تیجرم و جنا ارتکاب تواندیممخدر  دگرچه مصرف مواا. و باشدمواد مخدر از  شترینقش الکل در خشونت ب

واع ان دیگرو  یاجتماع-یاقتصاد محرومیتمانند  یاواسطهبا عوامل  یموارد تا حد یدر برخ توانرا می ارتباط نیکند، ا

قاچاق مواد مخدر و خشونت  ارتباطداد. حیهمساالن توض راتیو تأث یخانوادگ طی، شرایفرد از خطرات یناش ماتینامال

از جمله  افتهیسازمان  جرایمگسترده  یهاتیفعال داریپا مجرمانه یساختارها استقراراست. در صورت  یچند وجه

خشونت  زانیو م فراوانی سطح، بدون وقوع خشونت انجام شود. در کوتاه مدت تواندیممواد مخدر  یالملل نیقاچاق ب

در توازن  یثباتیبه بی وابسته است که خاص راتییبلکه به تغ رددان یبستگشده قاچاق  مواد مخدر به مقدار چندان

 ن اصلیحبس مجرما ای، مرگ یرقانونیغ یاندازه بازارها رییتغ؛ شودیممنجر  افتهیسازمان میجرا یهاگروه نیقدرت ب

 اند.از این جمله کندیم فیتضع یگریرا نسبت به د یگروهیک ه ک انتظامیو اقدامات 
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Source: UNODC, responses to the annual report questionnaire.7 

 

 

 

 

 روندها نیدتریجد

                                           
7 . Note: Information is based primarily on the reported prevalence of stimulant drugs (cocaine, amphetamine, methamphetamine and “ecstasy”) 

and, when that was not available, on the ranking or data on treatment of stimulant drug use reported in the annual report questionnaire. The 
boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. 
Dashed lines represent undetermined boundaries. The dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed 
upon by India and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed upon by the parties. The final boundary between the 
Republic of Sudan and the Republic of 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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 مواد مخدر مصرف

 .د هستندامو ترینرسانپیوییدها آسیباو وماده  ترینپرمصرف کانابیس

 نیترپرمصرفماده  نیا؛ به این ترتیب اندکرده مصرف کانابیسنفر  ونیلیم 192  2018سال که در  شودیم برآورد

. اما تعداد کمتر پیویید مصرف کرده بودندنفر او ونیلیم 58سال همان ، در سهیاست. در مقاشده ماده مخدر در جهان 

مرگ  167000درصد از  66گروه مواد  نی. اکندیم پنهان از نظر را های مرتبط با آنهاآسیب پیوییدهاکنندگان اومصرف

سال(  ونیلیم 21 ایسال ) ونیلیم 42درصد از  50و  2017اختالالت مصرف مواد مخدر در سال  ابط بتمر شده برآورد

 .اندداده اصبه خود اختصشود نسبت داده میمصرف مواد مخدر  را که به مرگ زودرس ای یناتوان لیاز دست رفته به دل

 .زند یدامن م یبهداشت عموم یهابحرانبه  یمصنوعپیوییدهای او یزشکپ ریغ مصرف

لیتانفنی شمال یکایدر آمرکند و را تقویت می پیوییدهابحران او است که ترامادول قایآفرقاره  غرب، مرکز و شمال در

 مواد مخدر مصرف یومعم یالگوها ای یتی، جمعیاز نظر اقتصاد هاناحیه نیاگرچه ا زنند.به این بحران دامن می ها

 دیو تول ی آسانابیدستبا  یکه مواد کنندیمدست و پنجه نرم  پیوییدهاندارند، اما هر دو با بحران او یچنداناشتراکات 

 .ندنزبه آن دامن میارزان 

 
 

 مصرفیشیب های ناشی از مرگ شیبه دو دهه افزا لیمانند فنتان یمصرف مواد مخدر مصنوع یشمال یکایدر آمر

در  که در مصرفیشیب ناشی از  مورد مرگ 67367 از ها در دو سوملیفنتان 2018دامن زده است. در سال  پیوییدهاوا

. مرگ و است کرده زارشمشابه هرچند با تعداد کمتر گ ییهاافتهی زینقش داشتند. در کانادا ن دمتحده ثبت ش االتیا

است که  داین موابودن قدرت  ینیب شیپ رقابلیاز غ یناش یدودتا ح هافنتانیلمنسوب به  مصرفیشیب ناشی از  ریم

 .شودیم افتی یرقانونیغمواد مخدر  در بازار
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ه منطقاین در اکنون داشته است.  یریرشد چشمگ قایغرب، مرکز و شمال آفر درترامادول  یپزشک ریغ مصرفبازار 

هستند. مقدار ترامادول  یدرمان ورود به برنامه ترامادول در حال مصرفاز افراد مبتال به اختالالت  یاندهیفزاتعداد 

. دیرس یجهان ی شده در سطحریرهگتن  125از  شیبه ب 2017و در سال  افتی یقابل توجه شیافزانیز کشف شده 

تن کاهش  32به  یجهان یاتکشفمیزان ترامادول در هند  برای دیقانون جد با تصویب، 2018حال در سال  نیبا ا

 .فتای

ورد در م یالملل نیمقررات ب نبود نهیزم؛ هر دو بحران کمک کرد جادیبه ااین ماده  دیتول نییپا یهانهیهزو  سهولت

مواد موجود در پذیری دسترس نیزچنین نقشی داشت. آنها یسازهاشیپ ای لیفنتان هایمشابهاز  یاریترامادول و بس

  کند.یمدشوارتر  را آنهاء مصرف از سو یریو جلوگ ییشناساتشدید کرد که را هر دو بحران  یرقانونیو غ ییدارو یبازارها

 هامحرکی مصرف شیافزاروند 

 .است شیافزا رو بهآنها  یاصل یهر دو در بازارها که مصرفآمفتامین است و مت نیکوکائ غلبهتحت  هامحرک عرصه

 یاو اروپ یشمال یکایدر آمر آن تیمحبوب به دلیلکردند که  مصرف نینفر کوکائ ونیلیم 19 حدود 2018در سال 

در  ATSترین مصرفپرآمفتامین مت وکردند ها را مصرف نینفر آمفتام ونیلیم 27 باًی. در همان سال تقربود یغرب

مدت دو دهه در به  ناحیهدو  نیآمفتامین  در اموجود، مصرف مت یهاشاخص بر اساس بیشتر. بود ایآس یجنوب شرق

 است. بوده حال گسترش

به  عمل کنند، گریکدی نیگزیو به عنوان جاتوام در دسترس باشند بازارها  یدر برخ توانندیمآمفتامین و مت نیکوکائ

 .ایجاد شودهمان بازار  در موازی هایو کاهش شیافزا اافزایش یابد ی گرید کاهش مادهبا  ماده کیکه مصرف  یطور

 دهدیم شیافزا مخدر کنندگان موادقیتزر یخطرات را برا19-کووید

موارد درصد  10 باًیتقرکه اند، روشی کرده قیتزر مواد مخدرنفر  ونیلیم 11.3 ،2018که در سال  برآورد شده است

با  کنندیم قیتزر مواد مخدرنفر که  ونیلیم 1از  شی. بدهدیم لیرا در سراسر جهان تشک HIV یهاعفونتابتال به 

HIV از مصرف  یناش ریمرگ و م 585000از  یمی. نکنندیم یزندگ سی تینفر با هپات نویلیم 5.5و  کنندیم یزندگ

کنندگان قیتزر انیدر مهمچنان که  بود سی تیاز هپات یناش یکبد یهایماریببه علت  2017مواد مخدر در سال 

 . ماندمیبدون درمان  مواد مخدر
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 ایتر مانند الکل مواد در دسترس ینیگزیمنجر به جا ندتوایم 19-کووید یهاتیمحدود در اثراوپیوییدها  کمبود

از کاربران  یآوردن برخ یشود. با رو یمصنوع مواد مخدربا  کنندگانکردن آنها توسط مصرفمخلوط  ایها نیازپیبنزود

 ظهور یابد. یمضرتر ی مصرفمکرر، ممکن است الگوها قیتزر ای قیبه تزر

این . بگذارد مضاعف ریمواد مخدر تأث کنندگانتزریقبر  تواندیم یاجتماع ریگذافاصله نیو قوان یمال رکود نیهمچن

 دیدگی قبلیآسیب لیبه دل یماریاز ب یو عوارض ناش 19-در برابر عفونت کووید شتریب یریپذبیعالوه بر آسافراد 

قرار تحت فشار  انی کهی درمدهندگان بهداشتارائه از خدمات ریبه درمان و سا یدسترس در، احتماالً یمنیا ستمیس

 خواهند شد. رو به روبا مشکل  زیندارند 

 شودمواد مخدر  یمنجر به کاهش مصرف برخ تواندیم 19-کووید انجام شده در رابطه با اقدامات

اجرا 19-از گسترش کووید یریجلوگ یبرا ی کهاجتماع گذاریاقدامات فاصله نیحرکت و تجمعات و همچن تیمحدود

 با برداشته شدنو کوتاه مدت باشد این کاهش مصرف منجر شود، اگرچه ممکن است  یبه کاهش کل تواندشود میمی

 یهاجشنواره ای هاباشگاهدر بارها و  شتریکه ب موادی محتمل استامر خصوصاً در مورد  نی. امتوقف شود هاتیمحدود

 شیها گزارش شده است که به افزاکشور یدر برخ مواد مخدرکمبود عرضه در حال حاضر . شوندیممصرف  یقیموس

 .انجامیده است هامتیق

 

 عرضه یهارهیزنج

 قرار داردهنوز در سطح باال  هاکاهش یبا وجود برخ اهیگ مواد مخدر مبتنی بر عرضه

مساحت زیر کاهش  ، کاهشی که درافتیکاهش  یاپیسال پ نیدوم یبرا اکیکشت تر مساحت زیر 2019در سال 

 ی. مقدار اوپیوییدهااستدهه قبل  کی همچنان بسیار باالتر از رقم نی. اما اریشه داشت نمارایافغانستان و م کشت

 نی، اما همچنان سومافتیکاهش  از آن لنسبت به سال قب یقابل توجه زانیبه م زین 2018کشف و ضبط شده در سال 

از  شیبمحل تولید که  داد روی ایر آسد یجهان فیاتکش نیدرصد از ا 80 باًی. تقربودگزارش شده در کل باالی مقدار 

 .استجهان  رمجازیغ اکیدرصد تر 90

 2018تا  2017کشت کوکا از سال  ری. سطح زقرار داردباال  اریبس یدر سطحی همچنان خیتاراز نظر کوکا ته بو کشت

 یهانج دیتول دبرآورحال  نی. با ادادنشان  یکاهش کم ایو کلمب یوی( بولیتیچند مل کشوردر ) یحتو  ثابت ماند

زارش شده تا مقدار گ نیشتریبه ب اندک شیبا افزا یجهان یاتو کشف دیحد خود رس نیبه باالتر گریبار د کی نیکوکائ

 .دیرس زمان برآورد

 

  نینوع آمفتام هایمحرک ربازادر  تداوم گسترش هاینشانه

 زانیم نیتخم یبرا قیدق یهاروشاز  توانینم ،نیهروئ ای نیمانند کوکائ اهیگ مواد مخدر مبتنی بر برخالف

 یکه بازار جهان دهدیمنشان  هاشاخصاز  برخی حال نیاستفاده کرد. با ا نینوع آمفتام هایمحرک دیتول

 در حال گسترش است. آمفتامینمت ژهیبه و یمواد نیچن

 نیتربزرگ که نینوع آمفتام هایمحرکبه عنوان آن دسته از  ضبط شده آمفتامینمت ریمقاد 2018در سال 

از گسترش قابل  ییهانشانه. دیرکورد رس نیتن معادل به باالتر 228با  در اختیار دارند در سطح جهانرا بازار 

در  وجود دارد. ایآس یو جنوب شرق یشمال یکایآن در آمر یاصل ایناحیه یدر بازارها ماده نیتوجه قاچاق ا

 که اکنون به  هامتیق ،است افتهی یقابل توجه کاهش ریخا یهاسال یط نیدر چاین موارد که عرضه  یحال
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 دو شکل ماده را به هر نیخلوص عرضه فراوان ا در کنار انددهیرسدهه گذشته  کیدر خود سطح  نیترنییپا

 د.دهمینشان  ایآس یآن در جنوب شرق یو قرص کریستالی

 

 دهندیمنشان  یریپذانعطاف دیتول یهاوهیشو  رهایمس رییبا تغ انیقاچاقچ

یمتجارت ادامه  دیجد یالگوها پرورشدارند و به  متنوعی یرهایآمفتامین مسو مت نی، کوکائنیهروئ انیقاچاقچ

شد انجام می اسیمقکوچک یهاشگاهیآزمادر  یمتحده به طور سنت االتیآمفتامین در امت دیتول . به عنوان مثالدهند

 مقیاسیصنعت یهاشگاهیآزما در برابر دینوع تول نیا وناکن رسدیماما به نظر . بود یبازار داخل تامین و هدف از آن

متحده به طور  االتیضبط شده در اکشف و آمفتامین چند سال گذشته مت ی. طناچیز باشد کیدر مکزمستقر 

 .شودیمکنترل  یکیمکز یهاتوسط کارتل آن و تجارت وارداتی بوده است یاندهیفزا

 تیدر دهه گذشته اهم هیروس ونیمقصد فدراس به انهیم یایآس قیاز طر نیقاچاق هروئ رسدیمنظر  حال، به نیهم در

 اکنون نقش جدید منطقه نیکه ممکن است ا دهدیمنشان  ریگسترده اخیات کشف، اگرچه باشدخود را از دست داده 

ات یدرصد از کشف 10 ی که زمانیح شمالبه اصطال ریمساین . را داشته باشد به غرب و مرکز اروپا مواد تیمنطقه ترانز

 .دادیم لیرا تشککشفیات درصد  1فقط  2018در سال  گرفتدر آن صورت می یجهان

 و هی(، ترکیاسالم ی)جمهور رانیا قیبالکان است که از طر ریدر جهان همچنان مس نیقاچاق هروئ ریمس نیتربزرگ

 .بردیمو سنترال  یغرب یاروپا یرا از افغانستان به بازارها نیبالکان هروئ

 .دهدیم لیرا تشک 2018در خارج از افغانستان در سال  نیدرصد از حمالت هروئ 58 ریمس نیا

 متیزنقطه ع یونزوئال زمان یواریبول یهستند. جمهور رهایبه مس دنیدر حال تنوع بخش نیکوکائ انیقاچاقچهمچنین 

مهم است و  یتیکشور ترانز کیهمچنان  لیبرزاما کاسته شد.  آن تیاز اهم یاسیس یثباتیب لیبود اما به دل مهمی

است. در اواخر  شیدر حال افزا نیز اروگوئه تیاهم رسدیمبه نظر  آن در این مسیر تقویت شده باشد؛ نقش شاید یحت

 ند.کردکشف و ضبط  قایقصد غرب آفربه مرا در دو محموله جداگانه  نیتن کوکائ 9از  شیمقامات اروگوئه ب 2019سال 

 ریقاچاق تأث یرهایمس نیهمه ا بردر نظر گرفته شده است  19-مقابله با کووید یکه برا ییهاتیمحدودممکن است 

نده آن دهنشان تواندمیهند  انوسیمواد مخدر در اق موارد کشف و ضبط ریاخ شی. به عنوان مثال، افزاگذاشته باشد

 ریدر مس یکنترلهای ایستگاهدور زدن  یبرا قایآفر قاره قیاز طر ییایرد یرهایبه دنبال مس فعاالنه انیکه قاچاقچ باشد

 بالکان هستند.

 مواد مخدر در دارک نت عرضهاختالالت وسیع در 

از  یبه عنوان بخش اقدام به تعطیلی ای انتظامیاقدامات  جهیبزرگ در نتزیرزمینی بازار  نیچند 2017از اواسط سال 

 رزمینیزیشبکه سراسر معامالت مواد مخدر در  یامر به کاهش موقت نی. ااندشدهبسته  استراتژی تظاهر به عدم فعالیت

 یافت. شیافزا زیرزمینیشبکه  قیمواد مخدر از طر دیخر 2020سال  در حال نیشد. با ا

 شیافزا زیرزمینیقاچاق در شبکه  یهاتیفعال ممکن است 19-مربوط به کووید یهاتیمحدود برقراری شرایطدر 

  ییهاانهنشدشوار است.  هاآن یبرا یابانیبه فروشندگان خ یدسترس که یینهاکنندگان مصرف یدهایخر ژهیبه و ،ابدی

 افتهی شیافزا 2020اروپا در سه ماهه اول سال  زیرزمینی مواد مخدر در یاز بازارها یدر برخ تیوجود دارد که فعال

 .کانابیس بود یفروشخرده روند نیعانال عمده است.
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 است یناکاف همچنان مواد مخدربه مشکل  سخپا

سطح پایین  (داریتوسعه پااز اهداف  3.5.1)هدف  مواد مخدردر مورد پوشش درمان  هاداده نیاول

 دهدیماز کشورها نشان  یاریدر بس را یارائه خدمات درمان

اختالالت مصرف  یبرا یت درمانمداخال ارائهکشور از تمام مناطق جهان،  30موجود در مورد  هیاول هایداده بر اساس

 هایدر سالمورد نظر و کشور  ماده مخدربسته به نوع  این خدمات پوشش زانیمتفاوت است. م اریمواد مخدر بس

برای مخدر  ددرصد افراد مبتال به اختالالت مصرف موا 86درصد تا  1از کمتر از  بود ومتفاوت  اریبس 2018تا  2015

 .ر داشتندقرا اختالل تحت درمان نیا

درمان  است اما پوشش زیچالش برانگهمچنان به هدف  یابیدست در مسیر یکل شرفتیپ حاصل شدن یا نشدن نییتع

 یممکن است دسترس 19-کووید وعیش ولدر ط قرنطینه تدابیرکم است. و  اریاز کشورها بس یاریدر بس مواد مخدر

 .داده باشدکاهش  از این هم شیدرمان را ب این افراد به

 نیگزیجا ایتوسعه یهاپروژه ریاز تأث اندکدرک 

محصوالت  یرقانونیکشت غ حل مشکلبه  توانندیمباشند  شده یطراح یکه به خوب نیگزیجا یاتوسعه مداخالت

 کپارچهیتوسعه  از طریقدر مناطق هدف  رکشتیسطح ز داریبه کاهش پا تیمداخالت در نها یکمک کنند. برخ

 یهاپروژه یاثربخش سنجش یراب یقو اتریتأث یابیاز ارز چندانیحال، شواهد  نیبا امنجر شده است.  ییروستا

 وجود دارد. نیگزیجا ایتوسعه

 
کشت  یرقانونیغ زراعی خانوار در سراسر جهان محصوالت 970،000تا  605،000 نی، ب2018تا  2017 یهاداده طبق

 یاست. همه خانوارها زیبرانگچالش است دهیرسخانوارها  نید از ابه چه تعدا نیگزیتوسعه جا برد نکهیا یابی. ارزکنندیم

 یابیرد به هاپروژهاز  یو تعداد کم کنندینم کشت یرقانونیمحصوالت غ نیگزیجا ایتوسعه یهاپروژهمناطق هدف 

از جمله  شود،میمربوط  ذینفعان هدفاطالعات فقط به تعداد  نی. بهتردهندادامه میکنندگان فعال شرکت پیوسته

 زده شده است. نیتخمعدد  550،000که  کنندنمیو  کنندیمکشت  یرقانونیکه محصوالت غ ییخانوارها

از  نیگزیتوسعه جا یهاپروژهصرف شده برای  یجهان یهانهیهز، دفتر مقابله با جرایم سازمان مللبر اساس مطالعه 

 نیمانده است. ا یدر حال اجرا نسبتاً ثابت باق یهاژهپرواست، اگرچه تعداد  افتهی شیافزا یکم 2017تا  2013سال 

 سال دالر در ونیلیم 75از  آن را از دو برابر کرد و شیبودجه ساالنه خود را ب ایکلمبآن بود که  لیبه دل عمدتاًالگو 

 بوده است. آن سال یبرا یجهان مقدار از کل یمیاز ن شیب کهرساند  2017دالر در  ونیلیم 153به  2013
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 است افتهیدر دراز مدت کاهش  مواد مخدرکنترل  یهانهیهزو  هابودجه

 0.02به  2000در سال  هادولتتعهد  ی تحتاتوسعه یهاکمکدرصد کل  3مربوط به کنترل مواد مخدر از  تعهدات

درصد  1.9از  و افتیکاهش  زیکنترل مواد مخدر ن یصرف شده برا نهیهز زانی. مافتیکاهش  2017درصد در سال 

 رسید. 2017 لدر سا صددر 0.04به  2003توسعه در سال  یهانهیهزکل 

گزارش شده تا چه اندازه منعکس  دیکه کاهش شد کردقضاوت توان ی میدشوار به ترقیدقداشتن اطالعات  بدون

 د بازتابتوانمیو بودجه  هانهیهزاست. کاهش  مواد مخدرکنترل  یشده برا های فراهمبودجه یکننده کاهش واقع

دجه بو یهافیرد ریاز سا عضو یاز کشورها یممکن است برخ باشد. به عنوان مثال یحسابدار یهاوهیشدر  یراتییتغ

 استفاده کنند. ایارائه کمک توسعه یبرا

 دنکنیممشترک مواد مخدر شرکت  اتیدر عمل یکمتر هایکشور

 افتهیکاهش  یمشترک مواد مخدر اندک اتیدر عمل انتظامیمشارکت  2018 تا 2010 یهاسال نیب رسدیمنظر  به

پس از  یابودجهممکن است مشکالت . 2018/2017در سال کشور  57به  2011/2010کشور در سال  68از باشد: 

 .کرده باشدخود  تعهداتعضو را مجبور به کاهش  یکشورها یبرخ و داشته باشد ینقشدر این روند  2008 یبحران مال

الت شامل مشککه  اندکردهگزارش  یالملل نیب یهمکار نیز در را یگرید یهاچالشعضو  ی، کشورهایاز جنبه مال فراتر

 انیهمتا ییدر شناسا یتواننامانند  تریعملو موارد  یاتیعمل یهمکار پذیر کردنامکان یمانند فقدان توافق برا یفن

 است. یمناسب و مشکالت زبان
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 با آن سرو کار دارد یفریعدالت ک ستمیاست که س یماده مخدر نیتریلاصهمچنان  کانابیس

و  دهدیمقرار  یفریعدالت ک ستمیافراد را در تماس با ساز هر نوع ماده دیگری  شیاست که ب یماده مخدر کانابیس

 انون مواد ق جرائماز موارد  یمیاز ن شیب 2018تا  2014 هایسال کشور در طول 69از  های رسیدهبراساس گزارش

 

است.  ماد مخدر نیا یدر آمارها نشان دهنده بازار بزرگ جهان کانابیس، غلبه موارد مربوط به دهدیم لیمخدر را تشک

 11) نیدرصد موارد( و پس از آن کوکائ 19) هستند یگروه مواد مخدر بعد نیتربزرگ های نوع آمفتامینمحرک

 مرد بودند.در همه این موارد درصد مظنونان  90 باًی. تقردگیرنقرار می درصد( 7درصد( و اوپیوییدها )
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 19-تاثیر کووید

 

  تا مصرف قاچاقو  دیتول از :مواد مخدر نیتأم رهیو زنج 19-کووید

عظیمی رسانده  بیما آس یزندگ وهیو ش ی، بهداشت عمومیاقتصاد جهان به( 19-)کووید روسیکرونا و یماریب بحران

هزار نفر را به کام مرگ  350 است، نفر را در سراسر جهان آلوده کرده ونیلیم 6از  شیاکنون ب روسیو نیا .است

 باًیتقراکنون داده است.  وقس 19-کووید وعیمحدود کردن ش یبرا یاقدامات جد انجام را به هادولتو  است کشانده

بسته  یالملل نیب یمرز یهاگذرگاه، کنندیم یزندگ ی وضع شدهحرکت یهاتیمحدودجهان تحت  تیاز جمع یمین

 ریشاغل غماند تصمیم گرفته از کشورها یاریبس رایاست، ز افتهیکاهش  یریبه طور چشمگ یاقتصاد تیو فعال اندشده

 نند.ک لیرا تعط یضرور

 ینندگان متککمصرف نیب عیتوز ی و نیز امکانخود به تجارت قانون یهاتیفعال پنهان کردن یمواد مخدر برا قاچاق

 یبازارها یهاجنبهبر همه  ریناگز اندکردهاجرا  19-کووید یریگمقابله با همه یبرا هادولتکه  یاقدامات نیاست. بنابرا

 گذاشته است. ریو قاچاق تا مصرف آنها تأث دیاز تول مواد مخدر یرقانونیغ

 هر نوع دارو عیمختلف مورد استفاده در توز یتجار یهامدلاقدامات هم از نظر  نیا ری، تأثگفته شده موارد توجه بهبا 

 یمرز یهاگذرگاه ناز بست رویکردها نیمتفاوت است. ا یریگرفع همه بهمختلف  یکشورها یکردهایرو نظر و هم از

 همهکامل  پناه در محل یا تعطیلی سختگیرانه تامتوسط  دستوراتتا  یمسافرت داخل تداوم مجوز ی والملل نیب

مواد  یواقع دیبر تول این اقدامات ری. تأثردیگیمرا در بر  یاز موارد اضطرار ریخدمات غ همه قیاز جمله تعل هاتیفعال

 3متفاوت است. اریآن بس دیتول ییایجغراف تیبسته به ماده و موقع مخدر

 

 ترکیبی ریتأثمواد مخدر  نیتأم رهیبر زنج 19-کووید وعیاز ش یریجلوگ یانجام شده برا اقدامات

 اردد

 یدر انتهارا  ریتأثترین همگن 19-کووید ریهمه گ یماریمقابله با ب یتاکنون اقدامات انجام شده برا رسدیمنظر  به

ختلف انواع م یاز کشورها در تمام مناطق کمبود کل یاریاست. بس داشتهمقصد  یبازارها یعنی مواد مخدر نیتأم رهیزنج

 اند کهاشاره کردهو  اندکردهخلوص را گزارش  اهشو ک هامتیق شیزااف نیو همچن یفروشمواد مخدر در سطح خرده

/ و  (یمصنوع اوپیوییدهایبه  نی)به عنوان مثال از هروئ اندداده رییرا تغ مصرفی خود کنندگان مواد مخدر موادمصرف

ها آن اقدامات انهیو خاورمبالکان ی کشورها یبرخ در حال نی. با ااندیی خبر دادهبه درمان دارو ندهیفزا یدسترساز  ای

بر اساس  .شده استگزارش در رابطه با مواد مخدر را  یاختالل کمتر است نبوده رانهیطول روز چندان سختگ در

. داردو کشور خاص تفاوت  ماده مخدر بر اساساست و  ترناهمگنبر عرضه عمده  ی این اقداماتکل ریتأثها گزارش

عواقب  عیوس اسیدر مق مواد مخدر عرضه برای 19-کووید وعیاقدامات مقابله با ش یحاصل از اجرا یهاکنترل شیافزا

 یاتدر کشف یریکاهش چشمگ انهیم یایآس یو کشورها یهجری، نایتالیاز کشورها مانند ا یداشته است. برخ مضاعف

 وجود داشتهواد مخدر قاچاق م دخیل در افتهیسازمان جرایم یهاگروهاز  ییهاگزارش نی. همچناندداشتهمواد مخدر 

 یریجرم مرتبط با همه گارتکاب  یهافرصتظهور  سویمعمول خود به  یرقانونیغ یهاتیفعالاست که توجه آنها را از 

  از این دسته است. بالکان یکشورها در تقلبی یو قاچاق داروها ینترنتیا جرائم ؛معطوف کرده است 19-کووید

 



   29 

 

 

 که نشان انددادهمواد مخدر خبر  عظیم یاتو مراکش از کشف ایران یاسالم یهوراز جمله جمیی ، کشورهاگرید یسو از

مواد  منع شیافزا زیاز کشورها ن یگسترده در حال انجام است و برخ اسیقاچاق مواد مخدر همچنان در مق دهدیم

مواد مخدر در  رابطه با انتظامی در یهاتیفعال شیافزا نمونه. اندگزارش کرده هاکنترل شیافزا جهیدر نترا مخدر 

 ژهیقاچاق و وهیشبه عنوان  «بخشیخطوط » یهاتیفعال؛ در این کشورها شودیم دهید یشمال رلندیو ا ی کبیرایتانیبر

 هاییریشده رهگ ارششده است. گز تیمحدود شیافزا شود دستخوشمیاستفاده  ءسو مکه در آن از جوانان محرو هاآن

ده ش هاابانیخدر هنگام کنترل یات متوسطی منجر به کشف نیمانند مصر همچن ییمواد مخدر در کشورها یتصادف

 است. یاستفاده از خدمات پست یاحتمال شیاز ادامه قاچاق مواد مخدر با افزا یحاک هیجریاز ن هاگزارشاست و 

 

 مواد مخدر دیتول

 دیتول مهم یکشورها و فروش اوپیوییدها در دیمانع تول تواندیم منع تردداز  یناش یهاتیمحدود

 شود آنها کننده
طول در  2020در سال  اکیدر افغانستان مارس تا ژوئن است، برداشت تر اکیبرداشت تر یاصل یهاآنجا که ماه از

کشور مشاهده شد که  یو جنوب یغرب یهابرداشت کمبود کوکنار در استان یانجام شد. در ابتدا 19-بحران کووید

 کننده کشت یهاوارخانزنان در  رسدیمحال به نظر  نیبا پاکستان بود. با ا یگذرگاه مرزبسته شدن  لیبه دل شتریب

 یکشلجن ندیفرآ ریدرگبه شدت  انددادهشغل خود را از دست  19-بحران کووید لیکه به دل یافراد نیکوکنار و همچن

 تاز آن است که برداش یحاک هارشگزاجدیدترین و  ه باشدسرانجام کمبود النچ برطرف شد رسدیم. به نظر اندشده

 این در اثر یالمللنیتجارت ب کاهش ممکن است نیهمچن .رودپیش میبدون وقفه  یادیتا حد ز همچنان محصول

 دیکه در افغانستان تول شده باشد نیهروئ دیتول یاتیساز حشیپ یعنی دیدریان کیاست عرضهمنجر به کمبود  یریگهمه

منطقه  یحت ایاز کشور  به سوی خروج فعالیت تولیدفشار  ای نیهروئ دیبه کاهش تول تواندیم یکمبود نی. چنشودینم

 احتماالً به پایان رسید گیریشروع همهکه قبل از  2020سال  اکیوجود دارد که برداشت تر ییهانشانه انماری.در مودش

وجود ندارد که اقدامات  یانشانه چیامروز ه. تا به خواهد شدرو ه ب رو داریبا کمبود خر یحرکت یهاتیمحدود لیبه دل

 اشته باشد.گذ ریتأث کیدر مکز اکیتر دیبر تول 19-کووید وعیکنترل ش

 

 احتمالبحران اقتصادی اما در صورت بروز  شده است نیکوکائ دیدر کوتاه مدت مانع تول اقدامات

 بازگشت روند وجود دارد

 ینکشهیرو کارزار  است افتهی شیافزای ریگههمول در ط انتظامی یاز آن است که فشارها یحاک ایاز کلمب هاگزارش

 رایاست ز ممانعت شده نیکوکائ دیتول در این شرایط از رسدیم. به نظر رودپیش می ریزیکوکا طبق برنامه تهبو

ونزوئال  یارویبول یاز جمهور قبالًکه  رو به رو هستند نیکمبود بنز با مشکل ایدر شرق کلمب ژهیبه و دکنندگانیتول

 است. یضرور نیکوکائ دیو در تول شدمیقاچاق 

گسترش ا بط بتمر ریاخ یهاچالشو  2019در اواخر سال  یاسیس تالطم، یویبول یتیچند مل کشوردر  رسدیمنظر  به

ن سطح کشت آ شیبه افزا تواندیمکه  کندیمکوکا محدود  بوتهدر کنترل کشت را  کشورمقامات  ییتوانا 19-کووید

قاچاق است و ممکن است در کوتاه مدت باعث  یهافرصتکاهش  انگریب نیکوکائ متیکاهش ق منجر شود. در پرو

 شیفزاا سویرا به  یشتریرو ممکن است کشاورزان ب شیپ ی، بحران اقتصادحال نیبوته کوکا شود. با ا کاهش کشت

 سوق دهد. نیکننده کوکائ دیتول عمده یکشت کوکا در تمام کشورها
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 کندیممناطق محدود  یدر برخ یمصنوعسازها را برای مواد مخدر شیپپذیری کاهش تجارت دسترس

مواد  دیبر تولدر صورتی  19-کووید مربوط به است. اقدامات دیقابل تول هاکشور همهدر  باًیتقر یمصنوع مواد مخدر

نحرف م یاز تجارت قانون ایشود که ی سازشیمواد پپذیری منجر به کاهش دسترسکه  گذاردمی ریتأث یمصنوع مخدر

 .شوندیم دیتول یرقانونیبه طور غ ای اندشده

 )به عنوان مثال شودنمی ممانعت قاچاق ازو  شودیم نیمنطقه تأم کیساز از داخل شیپ ییایمیکه مواد ش یموارد در

 وعیاز اقدامات کنترل ش یناش یهاتیمحدود ریفقط تحت تأث یمواد مخدر مصنوع دی(، تولیجنوب شرق یایدر آس

شود مانند انجام می یداخل یسازهاشیاز پ ادهبا استف یداخل دیکه تول یدر موارد نی. همچنگیردقرار می 19-کووید

 یدر بازار مواد مخدر داخل یاعمده ریتأث چیه هیروس ونیمحبوب در فدراس یمصنوع یمخدرها ریو سا مفدرون تولید

 .ستیقابل مشاهده ن

 گریاز مناطق د شده وارد هایسازشیبا استفاده از پکه  عیوس اسیدر مق یمواد مخدر مصنوع یرقانونیغ دیتول احتماالً

 ایآس یوجود دارد که کاهش تجارت از جنوب شرق ییهاگزارش قرار خواهد گرفت. در واقع ریتحت تأثشود انجام می

در مکزیک  لیآمفتامین و فنتانمت دیتول رسدیمظر ن هب؛ محدود کرده است کیرا در مکز ییایمیشسازهای شیپ عرضه

 «کپتاگون»و به ویژه  نینوع آمفتام یهامحرک دیتول هیسور یعرب یدر لبنان و جمهور نیهمچن مختل شده باشد؛

شد و  سازها منجرشیپپذیری به کاهش دسترس در چک یالمللنیب یاست. بسته شدن مرزها قرار گرفته ریتأثتحت 

  روی دهد. آمفتامینکمبود متد وریم نتظارا

 مواد مخدر قاچاق

 کندمیکامل مختل را به صورت هوا  قیمواد مخدر از طر قاچاق یی احتماالهوا یاعمال شده در سفرها یهاتیمحدود

به منظور جلوگیری از و بسته شدن مرزها  ییجاه ب جا یهاتیمحدودف از مختل زانیبه م متفاوتمواد مخدر  قاچاق

از  شتریب نیدارد. هروئ یبستگ یریگمواد قبل از همه نیامر به نحوه قاچاق ا نیاتاثیر پذیرفته است؛  19-وویدک وعیش

یمقاچاق  ایدر قیاز طر شتریب نیکه کوکائ ی، در حالشودیمقاچاق ی قانون یهامحمولهبا  هغالباً همراو  نیزم قیطر

. قاچاق شودیممخصوص استفاده  یهاقیقاو  یبادبان یهاقیقا مانند یتجار ریغ وسایلاز  برای حمل آن یگاهو  شود

کردن  یمخف ای یبدن هایروش پککه  شودیمانجام  ییهوا یهاکیپهوا توسط  قیاز طر ی معموالمواد مخدر مصنوع

 یرهاسف براعمال شده  سراسری باًیتقر یهاتیمحدودبا توجه به بنابراین  .گیرندرا به کار می یشخص بارمواد در 

 قیاز طرقاچاق  عمده بخشانتظار داشت که یی در کشورهاتوان را می ر قاچاق مواد مخدرب ریتأث نیشتری، بییهوا

 نیمختل شود. ا کامالً شوندیمهوا قاچاق  قیکه از طر یدر واقع ممکن است عرضه مواد مخدر. شودیم انجام ییهوا

ند مان ایآس یجنوب شرق یبه کشورها آمفتامیناز جمله مت ینوعر قاچاق مواد مخدر مصب یمهم ریاحتماالً تأث نکته

 یازهابه پرو یریگکه قبل از همه نیدارد. قاچاق کوکائیا مانند استرال هیانوسیاقنیز کشورهای کره و  یژاپن و جمهور

 .گیردمتکی بود نیز تحت تاثیر قرار می یتجار
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 به اروپا نیهروئ قاچاق یابر ییایدر یرهایاستفاده از مس شیافزا یهانشانه

قاچاق هنگام در  19-کووید مرتبط با که ممکن است اقدامات دهدیمنشان  نیقاچاق هروئ یاصل یرهایاز مس هاگزارش

های قاچاق محمولهاز  شتریب ی هواییهامحموله در حال حاضر رایداده باشد ز شیرا افزا یریمواد خطر رهگ زمینی این

به  رانیا یاسالم یاوپیوییدها در جمهور ریاخ چشمگیرات یشوند. کشف لحمل و نقل کنتر یهاروش ریتوسط سا شده

 زند که یم نی( تخمCARICC) انهیم یایآس یامنطقه یاقدامات نسبت داده شده است. مرکز اطالعات و هماهنگ نیا

 .شده است ترخطرناک یمرکز یایدر آس نیهروئزمینی قاچاق  احتماال

قاچاق  یبرا ییایدر یرهایاستفاده از مس شیاز افزا یانشانه توانیمرا هند  انوسیدر اق نیهروئ تکشفیا ریاخ شیافزا

 رییدهنده تغنشان دییدر صورت تأ به سمت جنوب ریمس ریی. تغکرد ریتفس «یجنوب ریمس»به اروپا در طول  آن

 است. 19-کووید مربوط به اقدامات جهینت درقاچاق مواد مخدر  یهاسازمان یاستراتژ

 شودیممانع از قاچاق اوپیوییدها  یاقدامات مرز

حده مت االتیبه ا کیاز مکز نیقاچاق هروئ شده استکنترل در مرزها اشاره دارد که باعث  شیبه افزا کایاز آمر هاگزارش

 باشد. یریگهمه وعیدشوارتر از قبل از ش

 
 یآمده است: کاهش ناگهان یمشابه یهاگزارشنیز  ندکیم نیتأم را ایشرق و جنوب شرق آس نیکه هروئ انماریاز م

ی دسترسکننده  دیبه مناطق تول نیهروئ ای اکیتر دیخر یبرا توانندینم گرید دارانیکه خر دهدیمنشان  اکیتر متیق

ست جریان ادر که در حال حاضر مبارزه با مواد مخدر  وسیع اتیبا عمل تواندیم تیوضع نیحال، ا نی. با اداشته باشند

 .ارتباط باشدنیز در 

 

 آن تغییر کرده است یهاروشاما  همچنان ادامه دارد نیبزرگ کوکائ یهامحمولهقاچاق 

 شیبه افزا 19-کووید مربوط به اقدامات در اثربه اروپا  ییهوا کیکاهش ترافممکن است  هانشانهبر اساس برخی 

از  هاارشگز، بیترت نیبه اروپا شده باشد. به هم یجنوب یکایاز آمر نیکوکائ میمستق ییایدر یهامحمولهاستفاده از 

 نیوکائک است. کشف و ضبط نیزم قیاز طر نیو کاهش قاچاق کوکائ رمواد مخد دریایی قاچاق شیاز افزا یحاک ایکلمب

 هنوز ادامه دارد. نیبزرگ کوکائ یهامحمولهکه قاچاق  دهدیمدر بنادر اروپا نشان  ریاخ دوره  در
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 نداشته استمقصد  یدر بازارها آن بر کشف یریهنوز تأث نیکوکائ انیهش جرعالئم کا

قاچاق مواد مخدر  عالوه بر تداومادامه دارد، که  نیالت یکایدر اروپا و آمر نیکوکائمقادیر زیاد  کشفدر حال حاضر 

 نیکائکو انیکاهش جراز   ییاهنشانهحال،  نیا دهد.نشان می مات انتظامی را نیزاتوسط مق هامحموله نیا یریبلکه رهگ

به خارج از  آنو مشکالت قاچاق  نیکوکائ متیکاهش قنیز مقصد وجود دارد. در پرو  یبه کشورها منشا یاز کشورها

 شود. کینزد ندهیدر آ نیقاچاق کوکائ یمنجر به کاهش کل تواندیمکشور گزارش شده است که 

 شودیممواد مخدر  ارشدگی و انباشتانباحتماالً منجر به  19-کوویدمربوط به اقدامات 

توسط مواد مخدر  عیمواد مخدر در واکنش به کاهش فرصت توز نیتأم رهیزنج گرانیاحتمال وجود دارد که باز نیا

گزارش شده توسط  یهامتیق. کاهش مواد را انبار کنند، منع تردد و محدودیت لیبه دل یمحل یدر بازارها انیقاچاقچ

از  شیب عرضهممکن است به  ریذخا شیباشد. افزا یتحول نیشاخص چن تواندمیمواد مخدر کننده  دیتول یکشورها

و با خلوص باال  نهیمواد مخدره کم هز پذیریدسترس شیبه افزا خودکه  منجر شود هاتیمحدودرفع  آنها پس ازحد 

 .دهدمی شیافزارا مواد مخدر  یمصرفبیشو خطر  انجامدمی

 ی کانابیس در اثر منع تردد و محدودیت سراسریقاضات شیافزا هایی ازنشانه

ه ب کانابیس نیاز آن است که قاچاق رز یحاک قایو شمال آفر انهیدر خاورم کانابیسکشف گسترده محصوالت  تداوم

مربوط وجود دارد که اقدامات  ییهانشانه. نشده استمختل  19-کووید یریگمربوط به همه یهاتیمحدود در اثراروپا 

 یهاتیفعال تواندیماین خود محصوالت کانابیس شود، که ی تقاضا شیدر اروپا ممکن است منجر به افزا نع ترددبه م

 کند. دیتشد ندهیبه اروپا در آ یشمال یقایقاچاق مواد مخدر را از آفر

 قرار نخواهد گرفت  ریتأث تحتقاچاق که  دهدیمکانابیس نشان  یمحل طبیعت کشت

غالباً در  شیحش دیتول رایز نباشد نیکوکائ ای نیقاچاق هروئ کانابیس مانندقاچاق  تاثیر بر ممکن استی طور کل به

مواد مخدر  ادیز ریمقادای فرامنطقهبه حمل و نقل  کمتر انیو قاچاقچ ردیگیمصورت  کنندهمصرف یمجاورت بازارها

 .در مسیرهای طوالنی تکیه دارند

شبکه  قیاز طر کانابیسفروش  شیمنجر به افزا شدی منع آمد و هاتیمحدود رسدیمنظر  به

 شده استزیرزمینی 

-مصرف یدسترس محدودیت ژهیبه و منع تردداقدامات  در اثرحرکت  یدر آزاد های ایجاد شدهتیمحدودممکن است 

تقال ناو  زیرزمینیشبکه  قیقاچاق مواد مخدر از طر یهاتیفعال شیبه افزا یابانیبه فروشندگان خ ییکنندگان نها

ختل م زین یمللالنیب یپست نیتأم رهی. اگرچه زنجمنجر شده باشداز نقاط  یپست در برخ قیمواد از طری هامحموله

 در شبکه زیرزمینیدر سه بازار مواد مخدر  تیفعال 2020وجود دارد که در سه ماهه اول سال  ییهانشانه ولی شده است

بود، در  افتهی شیافزا آشکاراآن  یفروشخرده دیبود که خر کانابیسروش از ف یناش شتریب روند نیاست. ا افتهی شیافزا

 .باشد افتهیکاهش  بیشتر ریمقاد دیخر رسدیمکه به نظر  یحال

 باشد کمک کرده مواد مخدر انیقاچاقچبه  19-کووید مرتبط با اقدامات یممکن است اجرا

 19-بحران کووید ریتحت تأث یدر ممکن است تا حدمقابله با قاچاق مواد مخ به سازمان ملل عضو یکشورها واکنش

-ویدکو وعیمقابله با ش یبرا تاقداما یدارند، ممکن است اجرا یمحدود انتظامی ییکه توانا یی. در کشورهاقرار گیرد

  جرایم یهاگروه یمواد مخدر را برا دیو تول ققاچاو خطر  مبارزه با مواد مخدر دور کند های منابع را از تالش 19
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دارد  وجود ییهانشانه، نیفراهم کند. عالوه بر ا یرقانونیغ یهاتیفعال یبرای مناسب نهیو زم کاهش دهد افتهیسازمان

 .خود ادامه دهند اتیعملکنند تا بتوانند به سازگار می راخود  یهایاستراتژمخدر مواد قاچاق  یهاگروهکه 

 

 مواد مخدر مصرف

 سالمت افراد مبتال به اختالالت مصرف مواد مخدر  یبرا یعواقب منف لبا احتماکمبود مواد مخدر گزارش 

در مورد  هاییگزارش طور خاصبه و ، اندکردهگزارش  یفروشاز کشورها کمبود مواد مخدر را در سطح خرده یاریبس

با  تواندیم مواد مخدر عرضه. کمبود ی ارائه شده استشمال یکایو آمر یایآس یدر اروپا، جنوب غرب نیکمبود هروئ

 هاباشگاهمانند بارها و  یحیتفر یهامکاندر  شتریکه ب یمواد مخدر مثال در موردمصرف همراه باشد ) یکاهش کل

 یالگوها نیداخل و همچن دیبه مصرف مواد مضر تول نی( اما ممکن است به خصوص در مورد هروئشوندیممصرف 

کشورها در اروپا  ی، برخهانیگزیجا. از نظر منجر شودمصرف  مضر مصرف مواد مخدر توسط افراد مبتال به اختالالت

 نی. همچناورندیب یو مشتقات آن رو لیمانند فنتان یبه مواد نیهروئ کنندگانمصرف که ممکن است اندداده شداره

ا در آنه متیکه ق یگزارش شده است، تا حدنیز  نیها و بوپرنورف نیازپیمانند بنزود داروییمحصوالت  مصرف شیافزا

 مناطق دو برابر شده است. یبرخ

لوازم  ریو سا قیتزر زاتیتجه یگذارو به اشتراکی قیمصرف تزر شیاز کمبود مواد مخدر شامل افزا یمضر ناش یالگوها

اچ آی  خون مانند قیاز طر شونده منتقل یهایماریخطر گسترش ببا  یمواد مخدر است که همگمصرف  مخصوص

مواد مخدر  فیمصرشیاز ب یخطرات ناشهمچنین ممکن است  اند.همراه 19-کووید نیچنو هم سی تیو هپاتوی/ایدز 

 .ابدی شیآلوده افزا 19-کوویدآلوده به  افرادکنندگان و نیز که تزریق در میان

 کندیم تیمواد مخدر حماکنندگان که از مصرف ییهاسازمان تیفعال ، در این شرایطکشورها یبرخبر اساس گزارش 

ول طدر  یبه ارائه خدمات درمان یاز کشورها در پاسخ به کاهش دسترس یقرار گرفته است. برخ ریت تحت تأثبه شد

ه . بانددادهرا کاهش  هایتاوپی نیگزیجا دستیابی به داروهایو موانع  اندداده شیآستانه را افزا، خدمات کممنع تردد

 یبه جا هخان مصرف داروها در صدور مجوز ایمانند انگلستان،  هادر داروخانه متادون عیتوز صدور مجورعنوان مثال، 

 ی را در اتباط با تداوم ارائهمشکالتی گرید یحال کشورها نی. با ایکز بهداشتادر مر آنها تحت نظارتو مصرف روزانه 

 .اندکردهکنندگان مواد مخدر گزارش مصرف یبرا تخدما

 

یم آنهاتالالت مصرف مواد مخدر و مصرف منظم اخ 19-کوویدبه  کنندگانی مصرفصورت ابتال در

 منجر شود ریبه عوارض و مرگ و م تواند

در صورت  ند و به همین دلیلریپذبیآس هایماریبدرمقابل  به طور خاصمبتال به اختالالت مصرف مواد مخدر  افراد

منظم  کنندگانمصرفهمه د در موراین مسئله . ممکن است با عواقب بدی رو به رو شوند 19-آلوده شدن به کووید

همراه  یهایماریب باالی ابتال بهدر معرض خطر  کنندیما را مصرف که اوپیوییده ی. افرادبرقرار است زین مواد مخدر

در معرض التهاب و  طور خاصبه  هاکنندگان محرککه مصرف یهستند، در حال یویمزمن ر یانسداد یماریمانند ب

 و یمنیا و مشکل خود دچار نقصهر دو نوع مواد مخدر ممکن است  این کنندگانصرف. مقرار دارند هیبافت ر بیآس

در را منظم مواد مخدر  کنندگانمصرف تواندیم یانهیزم طیشرا نیباشند. ا یعروق یقلب یهایماریبخطر افزایش 

 قرار دهد. مرگ و میرعوارض و  یدر معرض خطر باال 19-صورت ابتال به کووید
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  کند ترمیوخمصرف مواد مخدر را  تواندیم 19-کووید توسطشده  جادیا یصادشکالت اقتم

مواد مخدر شود. ممکن  یبازارها داریمنجر به تحول پا تواندیم دراز مدت در 19-از بحران کووید یناش یرکود اقتصاد

 شیقرار دارند ب یداقتصا وضعیت محرومیتدر  خودرا که  یافراد 19-از بحران کووید یناش یاست مشکالت اقتصاد

 یهاتیفعالامرار معاش به  یشود که برا یتعداد افراد شیبه افزا نجرم تواندیمامر  نیقرار دهد. ا ریتحت تأث نیریاز سا

 قاچاق مواد مخدر  یهاسازمان جذب اآورند و/یروی می( رهی، حمل و نقل و غدیمرتبط با مواد مخدر )تول یرقانونیغ

چنین نتایجی  یرکود اقتصاد کرد کهفرض  توانمی، 2008سال  یبحران اقتصاد حاصل از اتیاساس تجرب برشوند.می

 رییتغ مصرف مواد مخدر، یکل شیعضو، افزا یمربوط به مواد مخدر در کشورها یهابودجهکاهش  به بار آورده است:

ر تکرا لیدلبه که  یموادف نیز مصرمواد و  قیتزر سویمصرف به  یالگو رییو تغ ترارزانمواد مخدر به سوی جهت 

 دارند.همراه به  یشتریب بیخطر آس قیتزر شتریب

 

 

 

 یتتوصیه های سیاس

 

 

مقابله با معضل جهانی مواد مخدر نیازمند اجرای همزمان سیاست مخدری با دستورکارهایی برای 

  توسعه پایدار، امنیت و حقوق بشر است

احترام  و تی، امنداریمواد مخدر، توسعه پا معضل نیارتباط متقابل بر ب مواد مخدر یگزارش جهان نسخه فعلی یهاافتهی

 راتیی، تغینیشهرنش لیاز قب یعوامل مختلف ناشی ازمواد مخدر  ی. گسترش مداوم بازارهاکندیم تاکیدبه حقوق بشر 

رها کشو ترعیوستوسعه  نهیبا زم یکه همگ اجتماعی است-یاقتصاد محرومیتجوان و  تیاز جمله رشد جمع یتیجمع

 مرتبط هستند.

مصرف مواد مخدر  شروعدارد.  کیبا مشکل مواد مخدر ارتباط نزد کشورهاافراد، جوامع و اجتماعی -یاقتصاد طیشرا

مصرف، اختالالت مصرف مواد این از  یناش ی، اما بار عواقب بهداشتشیوع بیشتری داردثروتمندتر جوامع  قشرهایدر 

 یافراد و جوامعبیشتر بر  رمجازیمواد مخدر غ دیو تول افتهیسازمان  جرائم یهاگروهو قاچاق مواد مخدر  ریمخدر، تأث

با  نامناسب عوامل مرتبط اجتماعی-یاقتصاد طیدارند. شرا یترنییپا یاجتماع - یاقتصاد تیکه وضعگذارد می ریتأث

 یاجتماع یاقتصاد طیبه نوبه خود شرا مسئله نیاو  .کندیم را تقویتخطر ابتال به اختالالت مصرف مواد مخدر  شیافزا

 ریتأث تردر مقیاس بزرگ خانواده و جامعه نیدرآمد افراد و همچن اندازچشم، اشتغال و ندهیکه بر آ کندیم تروخیمرا 

 ییهابرنامهبه  یاقتصاد -اجتماعی فیانداز ضعو چشم رانده شدگی هیحاشبه . شکستن چرخه مواد مخدر، گذاردمی

ن و سپس درما مصرف مواد مخدراز  بر علم یو مبتن مؤثرمرتبط با مواد مخدر )پیشگیری مداخالت بین که دارد  ازین

 یهاتالششود( و مواد مخدر  دیافراد و جامعه در قاچاق و تول یریدرگ مانعکه  ییهابرنامهو  هااستیس نیهمچنآن، و 

-یاقتصاد یهاینابرابرو کاهش  یعموم تیو امن یدتوسعه اقتصا شی، افزایبه منظور بهبود سالمت عمومای توسعه

 ی ارتباط برقرار کنند.جتماعا
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، قاچاق و مصرف مواد مخدر را بدتر کند. ممکن است دیتول میزان تواندیم 19-از بحران کووید یناش یرکود اقتصاد

 و کار سازه نوبه خود به عنوان بو آنان  کند دیرا تشد ریپذبیآس یهاگروه یاجتماع-یاقتصادبد  تیبحران وضع نیا

ته . همانطور که در گذشآورند یرو یرقانونیغ یهاتیفعالبه  از دست رفته و اشتغالقانونی جبران درآمد  یبرا یامقابله

 شیباعث افزا زین یاقتصاد یهاشوک، 19-مربوط به کووید یهاتیمحدودمشاهده شده است ممکن است با رفع هم 

مهار  یبرا هادولتکه  یاتوسعهمرتبط با مواد مخدر با مداخالت  یهابرنامه ترکیب و همراهی .ندمصرف مواد مخدر شو

به  انیتعداد مبتال یاحتمال شیاز افزا یریبه جلوگ تواندیم اندآغاز کردهبحران  یمنف اجتماعی -یاقتصاد یامدهایپ

 ند.کمک ک 19-کووید یرگیبا اثرات همهدر ارتباط اختالالت مصرف مواد 

یریدرگکه در اثر  ی، افرادیجنس دگرباش یهاگروهو مهاجران،  یقوم یهاتیاقلزنان، مثال  تیاز جمع قشر نیچند

و حذف از  ضی، در معرض ننگ، تبعییمناطق روستاساکن و افراد  اندشدهآواره  یعیطب یایبال ایمسلحانه  یها

و  است گرید برخیباالتر از  هاگروه نیاز ا یبرخدر خدر مصرف مواد م میزان اختالالتقرار دارند.  یاصل یهافرصت

 دداشته باشن ازیمصرف مواد مخدر ن حل مشکل یکه ممکن است برا یو درمان یبه خدمات بهداشت یاغلب در دسترس

 یک ، زنان همچنانهستند نمواد مخدر ز گانکنندمصرفیک سوم که  یهستند. در حال رو به رو بیشتریبا موانع 

 قرار دارند. درمانتحت اختالالت مصرف مواد مخدر  دهند که برایرادی را تشکیل میاف پنجم

 همه یبه حقوق اساس شدن ریمنظور فراگ بهباید آن  یامدهایمصرف مواد مخدر و پ الزم برای حل مشکلمداخالت 

 ریتأث رمواد مخد کنندگانمصرفاست که همچنان بر  انگیبرابر، حذف  یاز دسترس نانیاطم دی. کلبگذارنداحترام  افراد

 .گذاردیم

از مصرف مواد مخدر و درمان اختالالت مصرف مواد مخدر و ارائه  محور شواهد یاصل یریشگیپ

 است. ازیجامعه مورد ن محیطمرتبط با آن در  بیخدمات با هدف کاهش آس

اختالالت مصرف  یشواهد برا بر یدرمان مبتن فراهم کردن نهیهز دهد نشان می وجود دارد کهبسیار زیادی  شواهد

اختالالت مصرف  یبر شواهد علم ی. درمان مبتناست نشده به مواددرمان یوابستگ نهیکمتر از هز اریمواد مخدر بس
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افراد مبتال به  یسالمت، رفاه و بهبود هبلک کندیممواد کمک این مربوط به  یهابیآسمواد مخدر نه تنها به کاهش 

 یمنیو ا دهدیمم مرتبط با مواد مخدر را کاهش ایحال جر نیو در ع بخشدرا نیز ارتقا می اختالالت مصرف مواد مخدر

 ی که. پر کردن شکاف بزرگدهدیم شیافزا یکاریو ب یخانمانیبا کاهش ب را مثال جامعه برایمثبت نتایج و  یعموم

 یتبهداش یهامراقبت ستمیآن در س نیتأم ازمندی، نوجود دارد مواد مخدربرای  بر شواهد یمبتن یدرمان خدماتدر ارائه 

همراه، کودکان  سالمت مبتال به مشکالت از جمله افراد ی خاصتیجمع یهاگروهخاص  یازهایبه ن ژهیو توجه و یعموم

ه بخانمان، یافراد ب .است متفاوت یتیجنس تیو هو یجنس شیگرادارای  باردار و افراد زنانو نوجوانان، زنان از جمله 

که در مناطق  یافراد ی دارند،محدود التیتحصیا  کنندیم یزندگ در فقرافرادی که اجتماع،  شدگانرانده هیحاش

 نظامکه با  یو افراد ی، پناهندگان و مهاجران، کارگران جنسیقوم یهاتیاقل، کنندیم یزندگ ییدورافتاده و روستا

از مالحظات ویژه  مواد مخدر ی مربوط بهو مراقبت یخدمات درمان ارائهدر  باید زیهستند ن ماسدر ت یفریعدالت ک

 برخوردار شوند.

 یدر زمان بحران اقتصادای که مسئلهقابل کاهش است.  یمال یگذارهیو سرما یاسیبا اراده س تنها یدرمان شکافاین 

به  ابیکم یمنابع عموم تخصیصاست  ترمهم یگریاز هر زمان د19-کووید یریگهمه ی در اثرالوقوع جهانبیقر

  یاهارزارکشواهد است. به عنوان مثال بر اساس اثر یب مداخالت ای یعلم هیاز مداخالت بدون پاپرهیز و  ی موثرهاپاسخ

 . گزینندبرمیگذاران استیکه س هستند یامداخلهتنها نوع  شوندی چون بسیار دیده میارسانه

 ایاز مصرف مواد مخدر  یریدر جلوگ یعموم یبخشیهآگا یهاارزارکنشان داده است که  یحال شواهد علم نیبا ا

در  یگذارهیسرما نی. بنابراهیچ اثری ندارند ایندارند  یمحدود ریمواد تأث این مصرف مضر سویبه  شرفتیتوقف پ

 نرسند. تعهداتند ازیاز همه مورد ن شیکه ب ییخواهد شد که منابع محدود به جا نیاحتماالً منجر به ا یمداخالت نیچن

 یسازیمنطق نیو همچن افراد آن بر سالمت ریبه کاهش مصرف مواد مخدر و تأث تواندیم ریاقدامات ز به انجام یلم

 موجود کمک کند: ابیمنابع کم

اختالالت مصرف مواد که  سوی به شرفتیپ ممانعت ازاز مصرف مواد و یریجلوگ زمینه در یمداخالت افزایش  -1

و  کندآنها، مدارس و جامعه کمک  یهاخانواده، به تعامل مثبت جوانان و دهدار را هدف قر یخاص یتیجمع یهاگروه

د مانن گرید ینه تنها از مصرف مواد بلکه از رفتارها یمداخالت نی. چنکند جادیا ی در جوامعمنیو ا ریفراگ یهامحله

 .دنکنیم یریجلوگکودکان  هیعل یخشونت خانگ نینوجوانان و جوانان و همچن میانو خشونت در  یبزهکار

 داشته یچند عامل یکردیدرمان اختالالت مصرف مواد مخدر که رو یبر شواهد برا یمبتن یمداخالت علم افزایش  -2

در ، باشند جذاب و ، مقرون به صرفهشوند کپارچهیهر کشور  ی درمانیبهداشت یهامراقبت یکل ستمیس با، باشند

 ، در دسترسباشندزندان  ایمجازات و /  نیگزیجا ی باشند،ل دسترسدر دسترس و قاب ییو روستا یشهر هایطیمح

ت متنوع افراد مبتال به اختالال یازهایو ن باشندبر اصول حقوق بشر و اخالق  ی، مبتنقرار داشته باشند ازمندیافراد ن

از  تواندیمده و مناطق دورافتا ییمناطق روستا افراد ساکن یبرا ی. خدمات درمانپوشش دهندمصرف مواد مخدر را 

 از راه دور( ارائه شود. یاستفاده از امکانات تحت وب و ارتباط از راه دور )پزشک نیار و همچنیخدمات س قیطر

در  هاعفونت ریو سا سی تی، هپاتیو یو درمان اچ آ یریشگیپ یبرا یامداخله 9بسته جامع  و ارائه هیتهتقویت  -3

ی داریاو پ ی، دسترستی، جامعیبر اصول برابر یمبتن؛ چنین اقدامی اد مخدرمو کنندهکننده/تزریقمصرف افراد انیم

 .ردیگیمبه خدمات را در بر  سراسری یو دسترس است

موزش به نالوکسان و آ یدسترسی در مورد اوپیوییدها با ارتقا ژهیوی به مصرفبیشاز  یریشگیمداخالت پ تقویت -4

دگی از دست رفته زن یهااز سال یاعمدهبخش  مسئول. اوپیوییدها یمصرفبیش تیریدهندگان بالقوه در مدپاسخ نیاول

ی مصرفبیشاز  یریجلوگبنابراین ، شودنسبت داده میمصرف مواد مخدر  التبه اختال هستند که( دالی) در اثر ناتوانی

 و مرگ زودرس منتسب به مواد مخدر را معکوس کند. مصرف آنها نیبار سنگ تواندیماوپیوییدها 
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واد که شروع مصرف م از بین برد درک نیا جیبا ترو دیبا زین آنها رامرتبط با مصرف مواد مخدر و اختالالت مصرف  انگ

مل از عوا یتعداد نی. تعامل بقرار دارداز کنترل فرد  خارج اغلب یعوامل ریتحت تأث آنهااختالالت مصرف  جادیمخدر و ا

 ریتأث نیهمساالن، و همچن میان در و مدرسه و خانواده، ی، والدیفردمختلف از جمله  حو خطرزا در سطو یمحافظت

 نیاختالالت مصرف مواد قرار دهد. به هم جادیو ا آغازفرد را در معرض  تواندیم یاقتصاد -اجتماعیو  یکیزیف طیمح

ه است که و عودکنند ی، چند وجهدهیچیپ منمز وضعیت کیدرک که اختالل مصرف مواد مخدر  نیا جی، تروبیترت

مرتبط با مصرف مواد  انگبردن  نیاز ب ایبه کاهش  تواندیمدارد،  ازین اریبسی هارشتهه به مراقبت مداوم و مداخل

 مخدر کمک کند.

 یهامراقبتدرد و  تیریمد یمواد کنترل شده براپذیری و دسترس یدسترس اختالفلزوم رفع 

  ینیتسک

 یهاتاسیسمناطق ظاهر شده است  یدر برخکه  داروییمواد پزشکی  ریغ در اثر مصرف فشار بر سالمت عمومی شیافزا

راهم ف ینیتسک یهامراقبت ایکنترل درد  داروهایبه  یکند تا دسترس جادیکه تعادل مناسب ا طلبد ای را مییمل

 .شود یریمواد جلوگ این یپزشک ریغ مصرف یبرا یبازاراز توسعه  حالو در عین  شود

 

 :شودمی ریتوازن مناسب عناصر ز موجب ییهااستیس نیچن

 مدت درد  یطوالن تیریمد به مظنور مصرف آنهااوپیوییدها از جمله  یپزشک مصرف یبرا ییهاروش زیتجو

 ی؛سرطان ریغ

 واد م مصرفو  یمنطق ریغ زیتجوهای شیوهکه ممکن است به  یبخش خصوص تهاجمی غاتیاز تبل یریجلوگ

 ؛مخدر ضد درد منجر شود

  ؛در مورد مواد مخدر کنترل شده یاحرفهتوسعه  یهارنامهبگسترش 

 ؛اوپیوییدها یرقانونیغ ای یمواز یبازارها میتنظ 

 در معرض خطر  یهاگروه یرا برا داروییمحصوالت  یپزشک ریغ مصرف یهابیآسکه  یریشگیپ یهابرنامه

 .دهدیم حیتوض تیجمع

در  ی است کههمچنان هدف یپزشک آنها برای مصرفبه  رسیو دست مواد کنترل شده پذیریاز دسترس نانیاطم

 یترس. هنوز در دسهمراه آنها توجه کافی دریافت نکرده است یالمللنیمواد مخدر و تعهدات ب یالمللنیب یهاونیکنوانس

 نیمرف یدرصد از مقدار جهان 87، 2018در سال  به عنوان مثال ؛وجود دارد یاعمدهضد درد اختالف  داروییبه مواد 

جهان را  تیدرصد از جمع 12که   با درآمد باال مصرف شده ا یدر کشورهادر دسترس بود  یمصرف پزشک یبرا که

 .اندداده یدر خود جا

 ی، مالی، اداریرفع موانع قانون یبرا یشتریب یکارها اما هنوز باید حاصل شده است ییهاشرفتیپدر این زمینه  البته

چالش انجام دهند شامل  نیرفع ا یبرا توانندیمکه کشورها  ی. اقداماتشودرد انجام به مواد ضد د یدسترس یو فرهنگ

 ،ی درمانیبهداشت یهامراقبتمتخصصان  یبرا سازیتی، آموزش و ظرفیگذاراستیو س یگذارقانون ی درراتییتغ

 یهاستمیسد کنترل شده و بهبود موا عیو توز زیمجاز به تجو ی درمانیدهندگان خدمات بهداشتو تعداد ارائه برد شیافزا

 .است یعرضه مل یتیریمد

 شرفتیدر جهت پ گام مهمی هاو دانشگاه یردولتیغ یهاسازمانسازمان ملل،  ی، نهادهاهادولت نیب یهمکار شیافزا

  هیروح بااست. در واقع،  ی برای نیازمندان به آنهامواد کنترل شده ضرورپذیری دسترس ی به منظور افزایشواقع
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 میاندر  یزندگ تیفیک شیانسان و افزا یرضروریغ یهادر کاهش رنج توانیماست که  یو تعهد جمع یهمکار

 .دست یافت یواقع شرفتیپ به و کل جهان هافرهنگکشورها، 

 

 محصوالت یرقانونیکشت غزیر کشاورزان و کاهش مناطق  شتیمع در صورتی که هدف ارتقای

 کنند یریجلوگ نگریتعمیم و کلیاز  دیاب نیگزیتوسعه جا هایباشد طرح

 یبرا عالوه بر آن که چون ستندیکامالً کارآمد ن «شرایط همه برایمتناسب جامع و » نیگزیجا ایتوسعه یهاپروژه

 یریذپانعطاف جادی، ای. به طور کلتناسب ندارند زینخاص جامعه  کدر یهمه  ی، احتماالً حتستندیهمه جوامع مناسب ن

کشاورزان  میانموجود را در  تیاست که ظرف ییهامداخلهمستلزم ی رقانونیمحصوالت غ کشتدر  خالتددر برابر 

ای را نیز یتحول تیبمانند و ظرف یباق یرقانونیمحصول غ ی عاری ازریکند تا در مس تیتقو رمجازیبه کشت غمشغول 

 یانونرقیمحصول غ از عاری ریمس ویسمحصوالت به  یرقانونیکشت غ ند ازکمک میک کشاورزانتقویت کند که به 

 ،ی، خدمات عمومیاجتماع هیمربوط به سرما مسائلبا پرداختن به ها تالش الزم است در این نیحرکت کنند. همچن

 شود. در نظر گرفته نیدر سطح جامعه و سرزم یریپذ، انعطافتیو حاکم تیامن

قرار گرفتن در معرض خطرات و  دهدیمت سوق محصوال یرقانونیکشت غ سویکه کشاورزان را به  یاز عوامل یکی

توسعه  یهابرنامه؛ در خانواده آنها( سالمتها، مشکالت یو شدت خشکسال فراوانی مثال)ی مختلف است هاشوک

 خطرات و تیریمد یبرا یکشاورزان نیچن قوهو بال یفعل ییبه. توانا توانندیماین عوامل  بررسی و رفع یبرا نیگزیجا

 تواندمی 19-بحران کووید .بپردازند یاجتماع تیانداز و حمابه اعتبار، پس یتنوع درآمد، دسترس قیاز طر مثال هاشوک

ان به عنو یشتریب یهاخانوادهدر اثر آن باشد و  نزدیک آنها یو جوامع شهر ییجوامع روستا یبرا یشوک اقتصاد کی

 هادولتکه ود خواهد ب یاتیح اریبس ندهی. در چند ماه آآورند یرو یرقانونیبه کشت مواد مخدر غ یامقابله یاستراتژ

 قیاز طر 19-بحران کووید یاجتماع-یاقتصاد یهاجنبهو در پرداختن به  کنند نظارت یاحتمال یویسنار نیبر ا

 کنند. تیحما ریپذبیمجاز از جوامع آس یهانهیگز

کنترل موفق مواد مخدر مهم  یهااستیس یطراح یبرا یرقانونیدر کشت محصوالت غ دهیچیفعل و انفعاالت پ درک

 میمتص گاهیموضوع که چرا خانوارها  نیدرک ا ی بهبودبرا ژهیالزم است، به و یشتریب قاتیتحقدر این زمینه است. 

 .بروند یرقانونیغ تکشت محصوال به سراغمختلف  یزمان یهابازهسال مشخص و در  کیدر  رندیگمی

 

 نظاممرتبط با مواد مخدر با  جرائم به دلیلکه  ی باشدافراد ژهیو یریپذبیکاهش آس گر هدفا

 زنان رفع شود زیمتما یازهاین سر و کار دارند الزم است که یفریعدالت ک

نسبت مرد هستند، اما  شوندیممرتبط با مواد مخدر محکوم  جرائم دلیل ارتکاب که به یبه اتفاق افراد بیقر تیاکثر

 جرائم یزنان اغلب برا گری. به عبارت ددر میان زنان نسبت به جنسیت بیشتر است ئمجراشدگان به دلیل این محکوم

برخورد  با متناسب  عمدتاً یفریعدالت ک نظام، نیا بر. عالوه کنندی سر و کار پیدا میفریک نظامبا  مرتبط با مواد مخدر

 را نداردخاص زنان  یهانهیزم ن بهبرای پرداخت تجهیزات و شرایط مناسباغلب  و شده است یبا مجرمان مرد طراح

ان در ممکن است زن؛ بنابراین بهداشت روان( یهامراقبت ژهیو یازهاین ای، سابقه خشونت یمراقبت یهاتیمسئول مثال)

 نی. همچنشوندرو به رو  یاجتماع تی، انگ و محروممحورتیجنس یهاشهیکلو با  ی قرار گیرندریپذبیآس موقعیت

از  یشناخت ناکاف ای یسوادی، بیموانع زبان لیبه دل آنها: اندمواجهاز مردان با چالش  شیبه عدالت ب یابیزنان در دست
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رو با مشکل  یفریعدالت ک نظام های مختلفمراجعه به بخشدر درک و  جوامع یموانع فرهنگ نیحقوق خود و همچن

ه منابع ب ایهستند  قهیوثتامین  ای یوره حقوقمشا یبرا یمنابع مال فاقد یری. زنان اغلب پس از دستگشوندبه رو می

 از سوی ضیدر معرض خطر تبعزنان بیشتر  یتیمضر جنس یهاشهیکل لیبه دل نیندارند. همچن یدسترسخود موجود 

 قرار دارند. هاخانواده یشدن از سو طرد و رهاو  یفریکنظام مقامات 

درمان  یسازمان ملل برا نیقوانمهم است که مطابق با  ارنظام کیفری بسیزنان در  ژهیو یریپذبیبه منظور کاهش آس

ا مرتبط ب جرائم یبرا و محکوم شدن (، مجازاتبانکوک نینزنان بزهکار )قوا یبرا یحبس ریو اقدامات غ یزنان زندان

 در صورت لزوم در موارد مناسبسازگار شود و  مجازات ای تیمحکوم یبرا تیحساس به جنس یهانهیگزمواد مخدر با 

 رایمردان بسبا دارند که  نیازهاییمعموالً  ی. زنان زندانباشداختالالت همزمان  ریدرمان مصرف مواد مخدر و ساشامل 

زن را در خود  انیکه زندان ییهازندان تیریزنان در اخالق مد یازهایشناخت ن الزم است که نیمتفاوت است. بنابرا

 یبهداشت یهامراقبتارائه شده و  یهابرنامه، یو طبقه بند یابی، ارزتیریمنعکس شود و سبک مد تداده اس یجا

 متناسب با آن سازگار شود.

 ی همهراممکن ب به بیشترین سطح دیکنترل مواد مخدر با یالمللنیب یها ونیکنوانس یذات یریپذعالوه، انعطافه ب

 میراج به دلیل ارتکابصرف مواد مخدر که اختالالت ممبتالیان به  به کار گرفته شود تاافراد )مردان، زنان و کودکان( 

 ازاتمج ایت یمحکوم یبرا ینیگزیامکان درمان به عنوان جا کنند ازسر و کار پیدا می یفریعدالت ک نظامبا  یجزئ

 خود برخوردار شوند.

 

  کانابیسبازار لزوم کنترل دقیق 

 یهااخصشمدت بر ینظارت طوالن نند بهکمجاز میرا  کانابیس یپزشک ریغ مصرفکه  ییهااستیس ریدرک تأث یبرا

 کانابیسمحصوالت  پرورش شیافزا یی در موردهاینگران حال نیاست. با ا نیاز یفریو عدالت ک یمنی، ایبهداشت عموم

کانابیس موجود که محصوالت  تیواقع نیا؛ وجود دارد( باال THC یبا محتوا یخوراک محصوالتها و بخارات، کنسانتره)

در دسترس قرار داشت نیز عامل دیگری برای نگرانی  شیپ دههچند  که  هستندی نیو رز اهیضرتر از گاغلب م فعلی

 است.

 THC یباال ریمقاد یمحصوالت کانابیس حاو یپزشک ریغ معموال مصرف پیرامون کانابیسموجود  گفتمان عمومی

 یبرا CBDو  THC یحاو نابیکسیمولو  لدرونابینومانند  اولیهمواد  یپزشک مصرفها( را با )بخارات و کنسانتره

اختالالت خواب  نیو همچن میو عالئم اسپاس متعدد ، از جمله درد مزمن، اسکلروزیبهداشت مشکالت تیریدرمان و مد

محصوالت  اثربخشیدر مورد  قیدق ینیبال یهاشیآزما یبه جاکند. ترکیب می و درد مزمن یالژیبرومیهمراه با ف

محصوالت  مصرف ایندر مورد  یبه شهادت شخص توانینم ها و مشکالت سالمتبیماری یخکانابیس در درمان بر

 یدینوئیکانابرا به عنوان   CBD نباید نیتوجه کرد. عالوه بر ا یبهداشت تسکین مشکالت سالمتو  یخود درمان یبرا

اشتباه گرفت که  THC، با ودشیمتبلیغ  ی برای تقویت سالمتو غالباً به عنوان محصول ستیگردان نکه عامل روان

 است یلفمخت باتیترک یخود کانابیس که حاو است؛ همچنین نباید درباره متفاوت و روانگردان اریبس یدینوئیکاناب

تفاوت م اریبس مسائل نیبه ا یشتریبا وضوح ب و بحث عمومی یگذار، قانوناستیسالزم است . ی کرداشتباه چنین

 .بپردازد

 ژهیبزرگ به و یهاشرکتتوسط  یگذارهیو سرما ریتأث شیمورد توجه در بحث کانابیس، افزااز موضوعات  گرید یکی

 یحوالتت نی. چناندکرده یگذارهیسرما یشمال یکایدر صنعت کانابیس در آمراکنون است که  اتیصنعت الکل و دخان

  به جایکانابیس، احتماالً  یپزشک ریغ مصرف زاربا عیگسترش سر همگام با  که آوردیمرا به وجود  هاینگران یبرخ
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 مسائل نی. اکندیم تعیینرا  یپزشک ریصنعت کانابیس غ است که شرایط ، درآمد و سود آنیمالحظات بهداشت عموم

 .انداعالم کرده یقانونرا  کانابیسکه مصرف غیر پزشکی اند کنندهنگران ییهاحوزه یبرا ژهیبه و

 

 تاس یمسئله مواد مخدر ضرور یفرامل تیبه ماه پرداختن یابری المللنیب یدرک همکارتقویت 

. گذاردمی دهیتن تاثیری متقابل و درهمکشورها  شتریببر شود بلکه کشور محدود نمی کیفقط به شکل مواد مخدر م 

 نانبا قاچاق مواد مخدر همچ له. مقاباندیخود ناکاف یاما به خود هستند یضرور این معضلبه  یدر سطح مل هاپاسخ

مواد قاچاق همچنان در ی تقاضا شتری، بکیرارگانیاست. با وجود ظهور مواد روانگردان غ یالمللنیب تیمسئول کی

 حاصلمقصد  یدرآمد مربوط به مواد مخدر در کشورها شتریو ب استمواد مخدر  تولیدکنندگاناز  ریغ ییکشورها

تالش هماهنگ  کیاست که به  یمشترک تین مسئول، مقابله با قاچاق مواد مخدر همچنابیترت نیشود. به هممی

 دارد.نیاز و مقصد  تی، ترانزکنندهنیتأم یدر کشورها یالمللنیب

 یلفرام یهابردن شبکه نی. از بدارد یالمللنیب تیماه از هر زمانی شیبی کنون یجهان طیدر شرا مشکل مواد مخدر

 کیدر کاهش مشکل مواد مخدر در  مجزا تی، موفقنیبر ا است. عالوه ریذپامکان یچند کشورمشترک تنها با تالش 

ود حاصل نش یدر سطح جهان یسود خالص چیه جهینت درکند، و  دیکشورها تشد ریرا در سا معضلکشور ممکن است 

 (. معروف است اثر بالون ای ییجاه ب به جا این وضعیت)

تعاقب آن م یالملل نیمواد مخدر و تعهدات ب یالمللنیب ایهونیکنوانس یاصل یاستراتژ ی به عنوانالمللنیب یهمکار

هبود ب یالمللنیب یهمکار روحمسئله مواد مخدر بوده است.  یفرامل تیدر پرداختن به ماه یدیکل یکردهایاز رو یکی

 نیمحدود در انجام مداخالت الزم است. ا یهاتیبا منابع و ظرف ییها و اقدامات و کمک به کشورهااستیس یهماهنگ

 نیتدویو دولت نیب یهمکار یها و سازوکارهاجمله چارچوبآن از  ی انجام شود کهاشکال مختلف به تواندمی کاریهم

 مواد، کاهش عرضه مواد مخدر یکاهش تقاضا یهانهیها را در زمروش نیهترکه باست  ییهااستانداردها و دستورالعمل

 مواد مخدر افزایش یابد.ها در مقابله با مشکل کشور ییتوانا تاکند، می تیتقو سازیتیظرف هایطرحو 

 یختآن به س یمواد مخدر است، اثربخش یالمللنیو اساس چارچوب ب هیپای المللنیب یکه همکار تیواقع نیا با وجود

 یشود که همکارخواسته می یالمللنیب یهاونیطرف کنوانس یاز کشورها یشود. وقتمی دهیسنج یدر سطح جهان

 نی. اهای قبلی استمواد مخدر همان پاسخ یالملل نیبتحول در بازار  با وجود هاکنند، پاسخ یابیرا ارز یالمللنیب

 یمللالنیب یهایدر طول همکار شرفتیبر پ تدریجی نظارت یبرا یبهتر یابزارها الزم استدهد که نشان می مسئله

 کند.موثر را فراهم می یهمکار یموانع احتمالمثبت آموخته شده و  یهابهتر درس یابیکه امکان ارزیابد توسعه 

 هایکمک قرار دارددر دسترس  یالمللنیب یهایروند همکار نییتع یکه در حال حاضر برا منسجمیتنها شاخص 

ین ای است؛ اتوسعه یهابه کمک افتهیاختصاص  یبا بودجه کل سهیکنترل مواد مخدر در مقا یبرا ی ویژهالمللنیب

 یکل یاتوسعه یهاکه با گذشت زمان کمک ی. در حالداده است انرا نش یته کاهش قابل توجهدر دهه گذششاخص 

 یشاخص به خود نینکرده است. ا یرویروند پ نیکنترل مواد مخدر از ا یتالش برااند، افتهی شیافزا یدر سطح جهان

 اقدامات تاد نشومی تشویقندگان کناهدا و دهدبه عمل را نشان می لفاظی و سخنرانی صرفبه حرکت از  ازیخود ن

 دهند. شیکشورها در امور مربوط به مواد مخدر افزا ریبا سا یهمکار ی تقویت و تحریکرا برا یگذارهیسرما

 یر بازارهاب 19-کوووید یریگاست. کاهش اثرات بالقوه مضر همه تر نکردهآسانرا  یفعل موقعیت 19-کوویدبحران  

جامعه  سازگارو  عیسر هایمستلزم پاسخ مواد مخدر مصرف، قاچاق و ادیا در کنترل تولکشوره ییمواد مخدر و توانا

 توجیهی ندارد.رو به کاهش  اثابت ی یمرز نیب یاست. در حال حاضر همکار یجهان
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 قاتیتحقبه  19-کووید ریتأث رابطه بااز جمله در  مواد مخدربازار  هاییدگیچیبهبود درک پ یبرا

 تاس نیاز یشتریب

 رایزند ای منسوخ شدهالمللنیو ب ینظارت بر مسائل مربوط به مواد مخدر در سطح مل یبرا یکنون یاز ابزارها یاریبس 

از مصرف و  یمحدود یهابر جنبهمعموال اند. آنها نشده یطراحمواد مخدر  یبازار جهانجدید  یدگیچیپ پوشش یبرا

مصرف غیر پزشکی و  مواد مخدر شناخته شده یبازارها نیتقابل بارتباط م گسترهعرضه مواد مخدر تمرکز دارند که 

 همجلسه خود پرسشنا نیمواد مخدر در شصت و سوم ونیسی. کمرندیگکم میدست مواد روانگردان را  ریداروها و سا

رو از ابازار د دیجد یهایدگیچیپ شودمی یسع مهپرسشنا ؛ در اینکرد دییگزارش ساالنه را تأ شدهو اصالح  بازبینی

 .پوشش داده شودمختلف  یهاگزارش شاخص قیطر

-، عالوه بر شاخصیسالمتای آن بر یامدهایمصرف مواد مخدر و پ یهاها در مورد شاخصو پوشش داده تیفیبهبود ک

کند می تیرا تقو مواد مخدر یگزارش جهان یبعد یهاو شواهد ارائه شده در نسخه لیو تحل هیتجز مواد،عرضه  یها

و  یالملل نیب نفعانیذ نیب یهمکاری ارتقا مامر مستلز نی. اگنجاندمی یجهان استیبحث س بهتری در آگاهی و

-تیظرف یبراها ی طرحبه ارتقا نیاست. همچن قیو تحق یدهها، گزارشداده یآورجمع نهیمختلف در زم یامنطقه

واد م یرهادر بازا یاتیعمل قاتیجام تحقو ان یمل یهاو پوشش داده تیفیبهبود ک به منظورعضو  یدر کشورها سازی

دفتر مقابله با جرایم و اطالعات موجود به  هیگزارش شفاف کل یعضو برا یکشورها یقو یاسیدارد. اراده س مخدر نیاز

 خواهد داشت.  ینقش اساس یجهان لیدر بهبود پوشش تحل زین مواد مخدر

را به  مواد مخدرمختلف مشکل  یهااز جنبه یرک جهانوجود دارد که در صورت بهبود، د یادیز قیتحق یهانهیزم

 اند:از آن جمله ریموارد زخواهد داد؛ گسترش  یریطرز چشمگ

 اختالالت مصرف، عواقب مواد مخدرمصرف  نیتخم یو مقرون به صرفه برا یابتکار یهاروش اجرای و توسعه ،

 یهابرآوردها را بر اساس داده نیها اکشور یبرخ . در حال حاضری، و پوشش درمانافراد سالمتبرای مصرف 

 رتبزرگ اریپنهان و بس تیو جمع دهندانجام می« نقاط داغ»از  یبردارنقشه ای)تعداد افراد ثبت شده(  یادار

ه بتواند تر می. استفاده از روش نوآورانهرندیگکنند، در نظر نمیمی قیتزر ای مصرفکه مواد مخدر را یافراد

 کند.  دهی کمکشگزار ی درریسوگ نیا برغلبه 

 ی و استقرار مداخالت یتواند از طراحکه می یرقانونیمواد مخدر غ مصرفدر رابطه با  یرفتار هاینشبی

 کند.رف میبرط میعظ یو مال یبه منابع انسان ازیرا بدون ن یتیو جمع یخاص بافت یازهایکند که ن یبانیپشت

  ارچوب چ نی. انیگزیتوسعه جا یهااز نظارت بر برنامه یبانیپشت یبرا داریاهداف توسعه پااستفاده از چارچوب

عه توس یهابرنامه ایها در پروژه دیکه بای دارتریتر و پابزرگ یهایها و نابرابرشکاف ییتواند به شناسامی

 ترفتهایو ساختار یسهیاز ثبت مقا نیز نیگزیجا هتوسع یها، کمک کند. پروژهرندیقرار گ تیاولو در نیگزیجا

د. شونمند میمداخالت بهره یاجتماع-یاقتصاد راتیتأث نینفعان هدفمند، و همچنیمشخصات پروژه مانند ذ

 هیتجز یمحکم برا شواهد پایه جادیتواند به امی نیگزیجا یاتوسعه یهابهتر در مورد پروژه یهامجموعه داده

 پول کمک کند.  یارزش برا لیو تحل

 و مصرف مواد مخدر و اختالالت مصرف در  یاقتصاد -ی اجتماعیهاینابرابردر مورد  قاتتحقی گسترش

  یکشورها در تیبر اساس وضع نهیزم نیموجود در ا و ادبیات با درآمد کم و متوسط: مجموعه متون یکشورها
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اختالالت مصرف مواد مخدر در  یاجتماع-یوجود تداوم خطر اقتصادالزم است  نیاست. همچن شرفتهیپ

 تی، موقعتی)جنس یمنبع خطر اجتماع نیچند بیو ترک قرار گیرد قیو تحق مورد تایید تیعسطح جم

 دستخوشکه  ییکشورها ژهوی به ،با درآمد کم و متوسط  ییمهاجر( در کشورها تی، وضعیاقتصاد -اجتماعی

 ی شود. بررس اندی سریع شدهاجتماع-یاقتصاد راتییتغ

 کشت مواد مخدر به منظور فراتر رفتن از نظارت بر مناطق  ییاقض یهادر حوزه قاتتحقی دامنه گسترش

 ؛نیگزیبازار و عوامل توسعه جا ییایاز پو کپارچهیدرک  جادیو ا یرقانونیکشت محصوالت غ هایو روند زانیم

 مصرف غیر پزشکی  آنها نیقوان ای کهییقضا یهاو جامع در حوزه سهیقابل مقا ینظارت یهاستمیتوسعه س

و سازگارتر در مورد محصوالت مختلف کانابیس و قدرت، اثرات  تر. اطالعات منظمداندمی مجاز کانابیس را

-مصرفو  ییارود یهاگذاران، شرکتاستیسی از اهداف پزشک یاز جمله برا مصرفو  آنها بر سالمت افراد

 د. کنمی ینبایپشت عمومی و سالمت بهداشتی بر نیقوان نیچن راتیتأث یابیبالقوه در ارز کنندگان

 که  ییهاشاخص درمورد( یو فرامل یبهتر )از جمله تبادل اطالعات در سطح مل یدهو گزارش آوریجمع

 ییهاشاخص ریخلوص و مصرف و سا یها، الگوهامتی، مانند قندکنمی فیرا توص مواد مخدر یبازارها ییایپو

 ژهیقاچاق آنها، به و یرهایمواد مخدر و مس انیقاچاقچ، افتهیسازمانجرایم  یهاعملک گروهروش که به درک 

 ریبحران اخ دینامیککنند.  به عنوان مثال، قاچاق مواد مخدر کمک می یهاروش فیو تنوع ط یدگیچیپ

و قاچاق  نرهایبزرگ در کانت یهامحموله پیچیده، ضرورت نظارت بر قاچاق یشمال یکایدر آمراوپیوییده 

، بیرتت نیبرجسته کرده است. به هم یپست ستمیس قیرا از طر لیانفنت هایمشابه یکوچک حاو یهابسته

و  یمنیابا کنندگان مواد مخدر به مصرف لیو تحو غیتبل یبرا یاجتماع یهارسانه بستراستفاده روزافزون از 

 دارد. ازیتر ناست که به نظارت منظم یگری، جنبه ددر حالت ناشناس

 مربوط بهاز جمله اطالعات  هاساز مخدرشیپ ییایمیمواد ش ینرقانویتجارت غی چند روش یابیتوسعه ارز 

در مناطق  یو محل یاناحیهدر سطح ی عملکرد یهاوهیو ش افتهیم سازمانایجر یهاقاچاق، گروه مسیرهای

 هدف. 

ت مهار آن تا درجا یبرا انجام شده اقداماتو  19-ی کوویدریدهد که همه گشده تاکنون نشان می یشواهد جمع آور

 یالگو و نیتأم رهیبر زنج قی. نظارت دقدگذارمی ریو قاچاق تا مصرف تأث دیاز تول مواد مخدر نیتأم رهیمختلف بر زنج

 یمشاهده شده موقت راتییتغ کهبرخوردار است  ییباال تیاز اهم هین مسئلا یابیمصرف مواد مخدر و عواقب آن در ارز

 یبازارها ییایدرک پو پر کردن شکاف موجود یبرا نی. همچنخواهند شد داریپا لمواد مخدر دچار تحو یبازارها ایاست 

 نیاز قینظارت دق وجود دارد بهدر مورد قاچاق و مصرف مواد مخدر اندکی که اطالعات  قایدر آفر ژهیبه و مواد مخدر

 است. 

 یستیترور یهاسازمان ن برمخدر و اثر متعاقب آ و قاچاق مواد دیتولبر  19-کووید یریگهمه ریتأث یبهبود درک چگونگ

  نیز به اطالعات بیشتری نیاز دارد. برندمی یسود مال رمجازیغ یکاالها ریقاچاق مواد مخدر و سا لیکه از تسه
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 پیوست

 

موجود است به دلیل  UNODCسایت گانه همواره بر روی وببا توجه به اینکه پیوست های کتابچه های شش

 دنبال کنند: زیر توانند این بخش را در لینکمندان میکنیم. عالقهن خودداری میمطول بودن از درج مجدد آ

 

https://wdr.unodc.org/wdr2020/en/maps-and-tables.html  
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 واژه نامه

 

های مصنوعی تحت کنترل کنوانسیون مواد : گروهی از مواد متشکل از محرکتامینهای نوع آمفحرکم

آمفتامین، متاکاتینون، و ها که شامل آمفتامین، متو از گروه موادی به نام آمفتامین 1971گردان سال روان

 آن است.های( ( و مواد مشابه )آنالوگMDMAآمفتامین )مت -اکسیمتیلن دی-3،4« )اکستازی»مواد گروه 

 های نوع آمفتامین که شامل آمفتامین و مت آمفتامین است.: گروهی از محرکهاآمفتامین

شیوع ساالنه: تعداد کل افراد در یک محدوده سنی معین که در سال گذشته حداقل یک بار ماده مخدر معینی 

 شود.به صورت درصد بیان میاند تقسیم بر تعداد کل افراد در همان محدوده سنی؛ این پارامتر را مصرف کرده

سازی خمیر کوکا کوکائین )پایه و های بوته کوکا. محصول خالصخمیر کوکا )یا پایه کوکا(: عصاره برگ

 هیدروکلرید( اسن.

آید تا آن پایه کوکائین که از طریق فرآیندهای تبدیل از کوکائین هیدروکلرید به دست می«: کراک»کوکائین 

 کند.را برای استعمال مناسب 

 نمک کوکائین: کوکائین هیدروکلرید.

شده برای اهداف غیرپزشکی و غیر علمی، مگر اینکه خالف مصرف مواد مخدر: مصرف مواد روانگردان کنترل

 آن مشخص/ذکر شده باشد.

 ها: فنتانیل و مواد مشابه آن.فنتانیل

گیرند و تحت ء مصرف قرار میمواد روانگردان جدید: موادی که به صورت خالص یا به شکل آماده مورد سو

توانند تهدیدی برای نیستند، اما می 1971یا کنوانسیون  1961کنترل کنوانسیون واحد مواد مخدر سال 

کند بلکه به لزوماً به مواد اختراع شده جدید اشاره نمی« جدید»سالمت جامعه باشند. در این زمینه، واژه 

 اند.ار گرفتهشود که اخیراً در دسترس قرموادی گفته می

ای از اوپیوئیدها شامل محصوالت مختلف مشتق شده از گیاه خشخاش از جمله تریاک، یت: زیرمجموعهاوپی

 مرفین و هروئین.

های مصنوعی آنها )عمدتاً اوپیوئیدهای ها و هم به آنالوگیتاوپیوئیدها: اصطالحی عمومی که هم به اوپی

 ه در بدن اشاره دارد.تجویزی یا دارویی( و ترکیبات ساخته شد

کنند. به عنوان کنندگان پر مخاطره مواد مخدر: افرادی که در مصرف پرخطر مواد مخدر مشارکت میمصرف

کنند و/ یا افرادی کنند، افرادی که به صورت روزانه مواد مخدر مصرف میمثال افرادی که مواد مخدر تزریق می

رسان یا وابستگی به مواد مخدر( براساس معیارهای )مصرف آسیب که ابتالی آنها به اختالالت مصرف مواد مخدر

پزشکی آمریکا، یا )ویرایش پنجم( انجمن روان راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانیبالینی موجود در 

)ویرایش دهم،سازمان بهداشت جهانی( تشخیص  ها و مشکالت مرتبط با سالمتالمللی بیماریبندی بینطبقه

 باشد. داده شده
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 برند/ افراد مبتال به اختالالت مصرف مواد مخدر: افرادی که از اختالالت مصرف مواد مخدر رنج می

های اختالالت رسان مواد و وابستگی ویژگیکننده مواد مخدر. مصرف آسیبای از افراد مصرفزیرمجموعه

های بهداشتی و اجتماعی، و توانبخشی اقبتمصرف مواد مخدر هستند. افراد مبتال به این اختالالت به درمان، مر

 نیاز دارند.

رایش )وی ها و مشکالت سالمت مرتبطبندی آماری بین المللی بیماریدر طبقهرسان مواد مخدر: مصرف آسیب

 شود، تعریف شده است.دهم( به عنوان الگوی مصرفی که باعث آسیب به سالمت جسمی و روانی می

)ویرایش دهم( به عنوان  ها و مشکالت سالمت مرتبطی بین المللی بیماریبندی آماردر طبقهوابستگی: 

های فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی تعریف شده است که پس از مصرف مکرر مواد مخدر ای از پدیدهمجموعه

شوند و به طور معمول شامل تمایل شدید به مصرف مواد، مشکل و دشواری در کنترل مصرف، ایجاد می

رسان و مضر، قائل شدن اولویت بیشتر برای مصرف مواد مخدر در مصرف با وجود پیامدهای آسیب پافشاری

 ها و تعهدات، افزایش تحمل و گاهی حالت محرومیت فیزیکی هستند.نسبت به سایر فعالیت

نوان )ویرایش پنجم( به ع راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانیاختالالت مصرف مواد یا مواد مخدر: در 

الگوهایی از عالئم ناشی از مصرف مکرر یک ماده با وجود تجربه مشکالت یا اختالل در زندگی روزمره در نتیجه 

تواند بسته به تعداد عالئم شناسایی شده خفیف، متوسط اند. اختالل مصرف مواد میآن مصرف مواد تعریف شده

 یا شدید باشد.

« پیشگیری از مصرف مواد مخدر»الت مصرف مواد مخدر: هدف پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان اختال

ممانعت یا از شروع مصرف مواد مخدر یا ایجاد تأخیر در آن و جلوگیری از گذار حالت فرد به اختالالت مصرف 

مواد مخدر است. وقتی فرد دچار اختالل مصرف مواد مخدر شود به درمان، مراقبت و توانبخشی نیاز خواهد 

 داشت.
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 گروه بندی های منطقه ای

 

کند که رسمی نیستند و به ای استفاده میای و ناحیهگذاری منطقهاز تعدادی نام گزارش جهانی مواد مخدر

 شوند:شرح زیر تعریف می

شرق آفریقا: بوروندی، کومور، جیبوتی، اریتره، اتیوپی، کنیا، ماداگاسکار، موریس، رواندا، سیشل،  ●

 ن جنوبی، اوگاندا، جمهوری متحد تانزانیا و مایوتسومالی، سودا

 شمال آفریقا: الجزایر، مصر، لیبی، مراکش، سودان و تونس ●

آفریقای جنوبی: آنگوال، بوتسوانا، اسواتینی، لسوتو، ماالوی، موزامبیک، نامیبیا، آفریقای جنوبی، زامبیا،  ●

 زیمبابوه و ریونیون

کابو ورده، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کنگو،  غرب و مرکز آفریقا: بنین، بورکینافاسو، ●

ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، گابن، گامبیا، غنا، گینه، گینه بیسائو، لیبریا، 

 مالی، موریتانی، نیجر، نیجریه، سائو تومه و پرینسیپ، سنگال، سیرالئون، توگو و سنت هلن

باهاماس، باربادوس، کوبا، دومینیکا، جمهوری دومنیکن، گرنادا، هائیتی،  کارائیب: آنتیگوا و باربودا، ●

گویال، ها، ترینیداد و توباگو، آنجامائیکا، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادین

آروبا، بونیر هلند، جزایر ویرجین انگلیس، جزایر کیمن، کوراکائو، گوادلوپ، مارتینیک، مونتسرات، 

یکو، سابای هلند، سنت اوستاتیوس هلند، سنت مارتن، جزایر ترک و کایکوس و جزایر ویرجین پورتور

 ایاالت متحده

 آمریکای مرکزی: بلیز، کاستاریکا، السالوادور، گواتماال، هندوراس، نیکاراگوئه و پاناما ●

 و میکلونآمریکای شمالی: کانادا، مکزیک و ایاالت متحده آمریکا، برمودا، گرینلند و سنت پیر  ●

آمریکای جنوبی: آرژانتین، بولیوی )کشور چندملیتی(، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، گویان، پاراگوئه،  ●

 پرو، سورینام، اروگوئه، ونزوئال )جمهوری بولیواری( و جزایر فالکلند )مالویناس(

ان، ان، تاجیکستآسیای میانه و ماورای قفقاز: ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزست ●

 ترکمنستان و ازبکستان

آسیای شرقی و جنوب شرقی: برونئی دارالسالم، کامبوج، چین، جمهوری دموکراتیک خلق کره،  ●

اندونزی، ژاپن، جمهوری دموکراتیک خلق الئو، مالزی، مغولستان، میانمار، فیلیپین، جمهوری کره، 

 ماکائو، چین و استان تایوان چینسنگاپور، تایلند، تیمور لست، ویتنام، هنگ کنگ، چین، 

 آسیای جنوب غربی: افغانستان، ایران )جمهوری اسالمی( و پاکستان ●

خاور نزدیک و خاورمیانه: بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی،  ●

 کشور فلسطین، جمهوری عربی سوریه، امارات متحده عربی و یمن

 ، بوتان، هند، مالدیو، نپال و سریالنکاجنوب آسیا: بنگالدش ●

 اروپای شرقی: بالروس، جمهوری مولداوی، فدراسیون روسیه و اوکراین ●
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اروپای جنوب شرقی: آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، مونته نگرو، مقدونیه شمالی،  ●

 رومانی، صربستان، ترکیه و کوزوو

ژیک، قبرس، چک، دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، غرب و مرکز اروپا: آندورا، اتریش، بل ●

مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، موناکو، هلند، 

نروژ، لهستان، پرتغال، سان مارینو، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، پادشاهی متحده بریتانیا 

 و ایرلند شمالی، جزایر فارو، جبل الطارق و سلطنت مقدس )واتیکان(

 اقیانوسیه )شامل چهار ناحیه(:

 استرالیا و نیوزیلند: استرالیا و نیوزیلند ●

 پلینزی: جزایر کوک، نیوئه، ساموآ، تونگا، تووالو، پلینزی فرانسه، جزایر توکالئو و والیس و فوتونا ●

 زایر سلیمان، وانواتو و کالدونیای جدیدمالنزی: فیجی، پاپوآ گینه نو، ج ●

فدرال(، نائورو، پاالئو، گوام و جزایر ماریانای  میکرونزی: کریباتی، جزایر مارشال، میکرونزی )ایاالت ●

 شمالی
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است، طیفی  «2020گزارش جهانی مواد مخدر در سال »کتابچه با عنوان کلی  6این مجموعه که متشکل از 

های عملیاتی مشخصی کمک تواند به جامعه جهانی در اجرای توصیههایی که میارزشمند از اطالعات و تحلیل

های عضو در سند نهایی نشست ویژه مجمع عمومی در خصوص مواد مخدر که کند، از جمله تعهدات دولت

 برگزار شد. 2016در سال 

ی هاهای کلیدی و برجسته ساختن توصیهکتابچه بعدی را با اشاره به یافته 5بچه نخست خالصه ای از کتا

دهد. کتابچه دوم بر تقاضای مواد تمرکز کرده و نگاهی جهانی به حجم و روند مصرف اجرایی آنها به دست می

تی افراد. سومین کتابچه به زنجیره اندازد، از جمله اختالل های مصرف مواد و پیامدهای آن برای سالممواد می

های ها، کوکائین، محرکیتپردازد و آخرین برآوردها و روندها درباره تولید و قاچاق، اوپیعرضه مواد می

دهد. در کتابچه چهارم گروهی از مسائل چندوجهی، همچون آمفتامینی، و کانابیس را به دست می

رد و گیبررسی قرار می یدگی بازار مواد را درپی داشته موردهایی که گسترش و افزایش پیچماکرودینامیک

هایی که به طور فزاینده در این زمینه در حال زیادتر شدن است نیز از نظر گذرانده می شود: همچنین نگرانی

از جمله این نگرانی ها می توان به بحران جهانی و چند وجهی اوپیوئیدها، تغییرات سریع بازار، شکل گیری 

ر مواد روانگردان جدید، استفاده از دارک نت برای عرضه مواد و نیز تحوالتی که در مناطق مختلف به سمت بازا

قتصادی ا –قانونی کردن مصرف غیرپزشکی کانابیس رفته است. کتابچه پنجم ارتباط شاخصه های اجتماعی 

ن، جماعتی و فردی. نهایتاً های مصرف مواد مورد بررسی قرار می دهد، از جمله در سطوح کالرا با اختالل

کتابچه ششم به دیگر مسائل مرتبط با مواد مخدر از جمله مناظره بین المللی درباره مسئله مواد که عمق 

شواهد درباره آن بسیار کم است، از جمله دسترسی به داروهای تحت کنترل، همکاری بین المللی در زمینه 

 شت مواد و زنجیره مواد مخدر و جرایم می پردازد.های مخدری، توسعه جایگزین در مناطق عمده ک

درک جهان از  هدف ارتقای سطح «2020گزارش جهانی مواد مخدر در سال »های گذشته، همچون سال

تر در زمینه همکاری های بین المللی به منظور مقابله با پیامدهای معضل مواد مخدر و مشارکت بیشتر و بهینه

توانید همچنین در های آماری را میکند. ضمیمهی و امنیت، را دنبال میسوء آن برای سالمتی، حکمران

 دنبال کنید: UNODCسایت وب
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