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 االقتصادية للمخدرات اآلثار
 نعمه كامل سامره

 /جامعة بابلكلية الزراعة

 

 المستخلص

تشكل ظاهرة أنتاج وتعاطي المخدرات مشكلة عالمية اليكاد يخلو  متتموأ أننواني موا أاارهوا الم اوورة او ميور الم اوورة     ود   

تشوكل ن عوا جديودا موا ال ورو  ت وه ورابا ع وابات أص ح العالم أجمأ يعاني ما مشكلة المخدرات بأووكالاا المختلةوة ف  اوي 

منظمة ف وتتمثل خطو رة المخودرات  وي تأايرهوا العوار علو  أملو  المو ارد وهو  االننوال ف ومولل  لموا يمثلور أنتواج المخودرات 

يوثار  وتتارتاا ما أهدار للم ارد االقت ادية وس ب تخ ي اا والتأاير العار علو  مول مةاصول االقت واد للدولوة وهولا بودورا

عل  االست رار االقت ادي العام للدولةف  مأ مشكلة أنتشار المخدرات س اب مانت )أنتواج او تعواطي او تتوارة(  وي العوالم سو   

يتك ل أقت اد خةوي يودار بالخةواب يوثدي الو  ت و يأ أسو  أتخواا ال ورارات الروويدة موا جانوس م وري النياسوات االقت وادية ف 

ي صع ة ف حيث تت  ل أدارة االقت اد الكلي مأ تداول االم ال ميور المشوروعة المت  ولة موا وت  ح معر أدارة االقت اد الكل

 .المخدرات ال  مامة منت يلة ت ري ا 

Abstract 

  A phenomenon production and drug abuse problem colloquial barely human society devoid of 

its direct or indirect, has become the world suffer from the problem of drugs in their various 

forms, they constitute a new kind of war stands behind organized gangs, and the seriousness of 

drug adverse effect on the most precious resource is Rights, as well as the drug production and 

trade of wastage of economic resources, poor allocation and adverse impact on all joints 

economy of the state and this in turn affects the overall economic stability of the state, while the 

problem of the proliferation of drugs, whether (the production or trade or abuse) in the world 

economy will consist hidden radio Hide lead to undermining the foundations of rational 

decision-making by the headquarters of economic policies, and become his macroeconomic 

management difficult, since transformed macroeconomic management with the circulation of 

illicit money earned from drug task almost impossible,  

 -المقدمة :

إل أنتشار ظاهرة المخدرات قد أص ح أحد أبرز الام م ف التي تشغل بال اال راد والمتتمعات عل  حد س اب ف ومما الو   ير ف   

ال أحتاللاا هلا المرت ة المت دمر  ي سلم أهتمامات الشع   قد جواب نتيتوة لموا يورت ا باوا موا أاوار سول ية  وي مول نو احي ال يواة 

 القت ادية والنةنية والةكرية والدينية .االجتماعية وا

ول د أدرك العالم قديما االخطار المترت ة عل  أنتشار تل  الظاهرة ف اال أنر عتز عا أتخاا التدابير لك ح جماحاا ف وهلا ما أدى   

 ال  تةاقماا وأستشراب أاارها .

ة  وي متوال المخودرات والولي زاد بودورا موا المعانواة أجاوزة ومما يزيد االمر تع يدا ف التط ر الاائل والنريأ لالساليس المت ع  

 المكا  ة وأرهق الم ازنات العامة للدول الرام ة  ي حماية متتمعاتاا ما أ ة المخدرات  وأضرارها .

  -: أهمية البحث 

ا تخ و  الكثيور موا وتمثل االهتموام العوالمي باولا الظواهرة  وي أوجور عودة موال موا أبرزهوا االهتموام العلموي بالمخودرات ف أ  

الكةوابات العلميووة بدراسووة أن اعاووا واالخطووار المترت ووة علياووا وسوو ل مكا  تاوا وتنظيماتاووا وط يعووة نشوواطاا ف وهوولا مووا أسووام  ووي 

التعريووه بالت انووس المامووة لاوولا الظوواهرة ف وعلوو  الوورمم مووا أجتاوواد ال وواحثيا  ووي تة وويل معظووم االاووار النةنووية واالجتماعيووة 

 عل  أنتشار ظاهرة المخدرات    أل المكت ة تشتكي و ا واض ا  ي التغطية العلمية الاارها االقت ادية . وال  ية المترت ة

وما هلا المنطلق ف  أل هلا ال  ث يكتنس أهميتر العلمية ما تناولر االاار االقت ادية لظاهرة المخدرات ف م اوال ت ليلاا و ق   

 معطيات النظرية االقت ادية .
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 ت الدراسة وفقا لالتي  :وقد بن  

 تعما أعطاب  كرة م نطة عا المخدرات . -: الجانب النظري 

 تناول أهم االاار االقت ادية المترت ة عا أنتشار ظاهرة المخدرات . -:الجانب التطبيقي

 واقأ المخدرات  ي ال طا العربي .  -: الجانب التطبيقي في الواقع العربي والعالمي

 

 : يالجانب النظر

  -تعريف المخدرات: -أ
  

 التعريف اللغوي : -1

المخدرات تعني   دال االحناس ال اعي او ضعةر وه  عام  ي جميأ أجزاب التنم أي   دال االحناس   ودا تاموا او جزئيوا فاو   

 يك ل م ضعي أي   د االحناس  ي منط ة معينة ما التنم .

 : التعريف العلمي -2

علمية بأناا م اد ميماوية تتك ل ما مرم ات مخلطة وم نعر او م اد ت مول بط يعتاوا ترمي وات تعر  المخدرات ما الناحية ال  

 ميماوية تن س الن م والنعاس وتنكا االآلم .

ما خالل مات دم ف نرى بأل اللغو ييا والمخت وييا قود أتة و ا علو  مو ل المخودرات توثدي باالننوال الو  حالوة مربيوة عوا حالتور 

 ( .1194طر ف)االحيال تثدي بر ال  الكنل والخم ل و  دال االحناس الط يعيالط يعية ف و ي معظم 

-أنواع المخدرات : -ب
  

هناك العديد ما االن اع التي تدخل ضما االطار العام للمخدرات ف للل  س   ن اول التطرق ال  أهم النو ل المت عوة وأمثرهوا   

(1111درات أنتشارا  ي العالم )الن يةي فوي عيا  ي ت نيه المخدرات وملل  امر أمثر أن اع المخ
 
. 

 اوال : تصنيف المخدرات وفقا لطريقة أنتاجها 

 ف وي  د باا تل  التي تنتج ما الن اتات الط يعية م اورة مثل :ال شيش وال ات واال ي ل ون ات ال نس . مخدرات ط يعية -1

تتعرض ل عأ العمليات الكيمياويوة والتوي ت  لاوا موا مخدرات م نعة ف وهي التي تنتخرج ما المخدر الط يعي بعد ال  -0

 ص رتاا الط يعية ال  ص رة أخرى مثل : الم ر يا والاروييا والك داييا .

مخدرات مرم ة ف وهي التي ت ونأ موا عناصور ميمياويوة ومرم وات أخورى ولاوا نةو  التوأاير النواجم موا عوا المخودرات  -3

 والمن مة والمال سة .الط يعية والم نعر مثل : الم اد المنكنة 

 ثانيا : تصنيف المخدرات حسب تأثيرها

 المنكرات مثل : الك  ل والم ر يا والكل رو  رم وال نزيا . -1

 من  ات النش ة مثل : اال ي ل ومشت اتر . -0

 المال سات مثل : المنكاليا و طر االمانيت وال الل وال نس الاندي . -3

 نلة نال وبروميد ال  تاسي م .المن مات مثل : الكل رال وال اري ت رات وال -4

 المن اات مثل : الك مائيا والكةائيا والت غ . -1

 ثالثا : تصنيف المخدرات حسب اللون

 المخدرات ال يعاب مثل : الك مائيا والاروييا . -1

 المخدرات الن داب مثل : اال ي ل ومشت اتر وال شيش . -0

 ( :1111أما أن اع المخدرات  تختله باختال  أنتاجاا)الع يدي ف  

 أوال : المخدرات الطبيعية

 الخشخاش -1

وه  ن ات م سمي ينم   ي   ل الشتاب معتمودا علو  ميواا االمطوار ويوزرع وسوا الموزارع الت ليديوة  وينوتخرج منور اال يو ل   

Opium  ال ريود اللي يمثل الع ارة الل نية لثمارا والتدخيا ه  الطري ة الت ليدية لتعواطي اال يو ل ف ويمكوا تناولور علو  طريوق

عل  وكل م ل ل ف ويعد اال ي ل ومشت اتر ما أود أنو اع المخودرات خطورا وتوأايرا  وي التنوم وقود يوثدي الو  ال  واة  وي حالوة 

 زيادة  ي الترعة المعطاة او عا طريق الش ائس الم ج دا  ي المن  ق اال ي ني .

    COCAالكوكا  -1

التن بيوة ف وت تواج زراعتور الو  درجوات حورارة ورط بوة مرتةعوة ف يزرع ن ات الك ما  ي أماما م ددة خ  صا  ي أمريكا   

بعود  Cocaineسنر وي  د ست مرات  ي العام ف وينتخرج ما أوراق الك ما مادة الك ماييا  02وه  ن ات معمر أا يدوم ال  

يكو ل علو  ووكل منو  ق  معالتتاا ب امأ مل ريد الادروجيا لت  ح أمثر قابليوة للولوبال  وي المواب ف والك مواييا موادة قل يوة
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أبيأ الل ل مر الطعم ف وه  أما ينتنشق او ي  ا ت ت التلد ويتميز بخطر مةع لر وسرعتر ف أا تثدي زيادة الترعوة منور الو  

 ال  اة .

    Cannabis Sativaالقنب  -0

ر أوراق مشروورة يزرع ال نس  ي امواما عديودة  وي العوالم ف وهو  ن وات خشوا الملمو  لور جولور عم ديوة وسوي ال مت  وة ولو  

ومدب ة االطرا  ف وه  ن ات أحادي التن  تتميز االنث  بك ناا أط ل وأمثر  روعا موا الولمر ف وموا مشوت ات ال نوس ال شويش 

 والمارج نا .

 ال شيش  –أ 

ال نوس وه  النائل المتةه لشترة ال نس ف وينتخرج ما الرؤوس المتةةة المزهرة او المثمرة وما سي ال ن اتات االناث لن وة 

ف ويأخل ال شيش عل  وكل من  ق وقد ي  ل ال  مادة صل ة معغ طر ومتزأ ال  عدة قطأ لاا ل ل بني مامق او ت  ل الو  

مادة سائلة مام ة الل ل ت ت ي عل  ترميز عوالي ف ويوثار تعواطي ال شويش  وي التاواز الع و ي وتختلوه درجوة توأايرا وردود 

 تعاطي.الةعل التنمية الع لية ت عا لط يعة الم

 المارج انا –  

تنتخرج المارج انا ما أوراق ال نوس وأزهوارا ف وهوي أقول توأاير موا ال شويش ف اال ال الو عأ اليورى  رقوا بيناموا ف ويمكوا    

تعاطي المارج انا عا طريق التدخيا ف أا تنتعمل مأ اللةائه الت غية او تله وحدها  ي أوراق خاصوة وقود تعوا  الو  الطعوام 

 والشرا  .

 

   Khatلقات ا -3

تنموو  وووترة ال ووات  ووي العديوود مووا ال لوودال اال ري  ووة والعربيووة خ  صووا  ووي الوويما   وهووي تووزرع علوو  ج انووس الووتالل وعلوو    

المن درات الت لية ف وتميز بأوراقاا الرقي ة الغعة التي تش ر أوراق المل خية ف وهوي تأخول بعودة طورق ت عوا لمو طا االسوتعمال 

عغ وتنت لس  ي جلنات التخزيا التماعية المعرو ة لديام ف وعل  الرمم ما تعواطي ال وات يوثدي مثال عل  ال   ي اليما تم

 ال  حالة التع د ال االدمال ف اال أل لر أاار سل ية عديدة .

 ثانيا : المخدرات المصنعة   

خشوخا  لاولا أصو ح وهي المخدرات التي ت نأ  ي معامول خاصوة موا المخودرات الط يعيوة ف وبخاصوة موا ع وارة ن وات ال  

 يطلق علياا مشت لت اال ي ل ف وما أوار أن اعاا االتي :

    Morphineالمورفين  -1

ه  مادة ناوطة تشتق موا اال يو ل ب اسوطة عمليوات ميمياويوة ف وهوي تكو ل علو  ووكل أموالد أهماوا هيدرومل ريود المو ر يا   

 و ال لأ .وتثخل عل  وكل ح ا  ي ال ريد او ت ت التلد او عا طريق الشر  ا

  Heroineالهرويين  -0

يشتق ما الم ر يا يتك ل الايروييا  ي هيئة ملوح الولي يولو   وي المواب بنوا لة ف وي ونأ علو  هيئوة منو  ق بلو ري يشو ر   

الدقيق الناعم   ويتراود ل نر بيا االبيأ وال ني الغامق و  ا لدرجة ن اوتر ف ويعد الايوروييا أمثور أنو اع المخودرات توأايرا ف أا 

تةو ق  اعليتور  اعليووة المو ر يا بن و  خموو  مورات وهو  يثخوول بعودة طوورق وينوتمر مةع لور لعوودة سواعات ف وهو  يعوود موا أمثوور 

          Codeineالكودايين المخدرات أنتشارا  ي العالم وين س االدمال النريأ 

مشوابر لال يو ل ولكوا بدرجوة أقول ف  وه  االوث ميثيول ايثيور المو ر يا وينوتخرج موا اال يو ل علو  ووكل موادة بيعواب لاوا أاور  

وي نأ الك دييا عل  هيئة بل رات بيعواب ال رائ وة لاوا او علو  ووكل منو  ق بلو ري او أقوراو او م نو الت اوعلو  ووكل 

م لو ل ماالدويوة المنوتخدمر  ووي عوالج النوعال ف ويأخوول عوا طريوق ال لوأ او ال  ووا ت وت التلود ف ويووثدي اسوتعمالر الو  التعوو د 

 خدير ف وخاصية االدمال علير أقل مما هي  ي الم ر يا .والخم ل والت

        Crackالكراك  -3

يعد الكراك ما أحدث أن اع المخدرات التي أنتشرت أنتشارا سريعا  ي دول العالم ف والكوراك مشوتق موا الك موايياف وهو  موا   

دخيا مأ لةائه الت غ االعتياديوة او  وي مليو ل المخدرات الرخي ة م ارنة بالاروييا والك مائييا ف ويأخل الكراك عا طريق الت

 زجاجي ف ويعد الكراك ما أسرع أن اع المخدرات المن  ة لالدمال .

 ثالثا : المخدرات التصنيعية     

وهي م اد لينت ما أصل ن اتي أي اليدخل  ي ت عيرها المخودرات الط يعيوة ف وأنموا هوي خلويا موا مو اد ميمياويوة ع لتوت  

 (:1111تائج المخدرات الط يعية نةناا ف ويشمل هلا الن ع ما المخدرات االصنا  االتية)أب  ماوهف معمليا لتعطي ن
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     Tranquilizersالعقاقير المهدئة  -1

  Shmulantsالعقاقير المنشطه  -2

   Hypnoticالعقاقير المنومة  -3

      Hallucinogensعقاقير الهلوسة  -4

 ترتبة على أنتشار المخدرات الجانب التطبيقي : االثار االقتصادية الم

 اوال : الطبيعة االقتصادية للمخدرات  

تعد المخدرات سلعة م اقي النلأ التي تنظماا التعوامالت االقت وادية سو اب موا حيوث االنتواج او التنو يق او االسوتاالك ف وال   

طلس المت قوأ والنة وات االنتاجيوة ف  كلموا مانت معظم ج ان اا مي ورعية ف  ما حيث االنتاج يرت ا أنتاج المخدرات بال ا ز وال

مانت االرباد المت قعة مرتةعة مال المنتج عل  أستعداد لم اصلة االنتاج وزيادة الكميات المعروضوة  وي النو ق ف وملموا زادت 

 االسووعار أزادت الكميووة المعروضووة مووا المخوودرات ف وهوولا يعنووي ال قووان ل العوورض الوولي ي كووم ب يووة النوولأ يط ووق أيعووا علوو 

المخدرات بالرمم ما ط يعتاا وم ناا سلعة مير مشروعة ف مما أل أرتةاع نة ات االنتاج ما وأنر أل ي د ما الت سوأ  وي أنتواج 

المخدرات وي لل ما المعروض مناا ف وهي  وي الو  تمااول ب يوة النولأ االقت وادية االخورى ف وموا هولا المنطلوق ف  وأل أرتةواع 

االمنيووة وأ نوواد امووم ال ووائميا علوو  أمرهووا سوويثدي بالعوورورة الوو  أزديوواد النة ووات التووي  النة ووات المخ  ووة الختووراق االجاووزة

 يت ملاا تاجر المخدرات ف وهلا سيزيد ما سعر العرض وي د ما الكميات المتد  ة ال  الن ق .

السوعار وحالوة النو ق وما حيث التنو يق ف  وأل سولعة المخودرات لاوا ط يعوة أقت وادية صور ة ف أا تتوأار العمليوة التنو ي ية با  

التنا نيةف وال ي د المةروضة عل  الن قف وعدد المنتتيا وعدد المنتالكيا ف ونة ات التن يق  ومير الو  موا الع امول الموثارة 

 ي العملية التن ي ية ف مما ال الةارق الك ير بيا نة ات االنتاج واالرباد عادة ينمح بتعدد ال ل وات بويا المنوتج والمنوتال  ف مموا 

 ( .0222يزيد ما عدد المشارميا  ي تن يق المخدرات )النتارف

أما بك ناا سلعة أستاالمية ف  أل متعاطي المخدرات ينتالكاا باد  ال   ل علو  منةعوة خاصوةف وموا اوم  وأل أرتةواع حتوم   

ا النولأ ت ول وتوزداد ت عوا هلا المنةعة يد عر ال  االمعال  ي طل اا ف و ي التانوس االخور ف  وأل المخودرات لاوا مرونوة مغيرهوا مو

لط يعة المتعاطي ودرجة تع دا عل  المخدر وط يعوة المخودر نةنور ودرجوة وجو دا وعودد ال ودائل التوي يمكوا ال توثدي المنةعوة 

نةناا للمتعاطي ف والبد االوارة ال  أل المتعاطي ربما اليك ل عل  درجة عالية ما الرود تمكنر ما معر ة أخطار هولا النولعة 

ال  االعت اد أل مات دمر لر ه  نا أ ومير ضارف أضا ة ال  ال   أل المتعاطي يتعامول موأ المخودرات موأي سولعة موا  مما يثدي

النلأ  يراعي النعر والن عية وط يعة التعامل ومير ال  ما االم ر التوي يأخولها أي منوتال  بال نو ال ف وهولا بط يعوة ال وال 

( . 0227اا سلعة )ال اويفيعةي النمة االقت ادية عل  المخدرات ب ةت
 

ونتيتووة لكوو ل المخوودرات سوولعة أقت ووادية ولك ناووا تخعووأ السووتعماالت ميوور مشووروعة ف  ووأل التعاموول معاووا علوو  أناووا نشوواط   

 أقت ادي لر العديد ما االاار االقت ادية النيئر عل  المنتال  واالسرة والمتتمأ وال لد .

        ثانيا : االثار االقتصادية للمخدرات       

 النتشار المخدرات اال اننا س   ن  م بلمر أهم وأبرز هلا االاار. ما وج د العديد ما االاار االقت ادية نتيتة عل  الرمم 

 

 :أوال : المخدرات ومنحنى امكانات االنتاج

قت وادية والتكن ل جيوا يعر  من ن  امكانوات االنتواج بأنور المن نو  الولي ي ضوح ال ودائل االنتاجيوة الممكنوة  وي ظول المو ارد اال

المتاحة ف وه  يةترض الت ظيه الكامول لتميوأ المو ارد االقت وادية المتاحوة ف وهولا يعنوي عودم وجو د بطالوة ظواهرة او م نعوة ف 

وملل  يةترض ا ات الةا التكن ل جي ف وملل  أمكانية سلعتيا   ا عل  الرمم ما عدم مطاب تر لل اقأ النر  ي ال قأ اليوتم أنتواج 

 يا   ا وأنما يتةرض ال  لغرض ورد الرسم ال ياني .سلعت

ويمكا ت ضيح أار المخدرات  ي من ن  امكانات االنتاج بأ تراض التدول التالي ف حيث ي ضح ال دائل االنتاجية الممكنوة لدولوة 

متاحوة موا سولعة الو  ما الدول مأ أ تراض ا ات الناتج أي عدم تخ   الم ارد االقت ادية المتاحة حت  يمكا ن ول المو ارد ال

أخوورى مووا دول ال يكوو ل هنالوو  تووأاير  ووي أنتاجيووة هوولا الموو اردف وال هوولا اال تووراض اليووثار  ووي الت ليوول العووام المووراد ت  ي وور 

والمتمثل  ي أيعواد أاور المخودرات  وي من نو  امكانوات االنتواج للدولوة ف اي ت ضويح أتتواا االاور ولوي  قيواس مميتور )ال يواني 

 (.0223ف
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 امكانات االنتاج بوحدة جدول

 السلعة )ص( السلعة )س( االمكانية

 10 0 أ

 8 1 ب

 6 2 ج

 4 3 د

 2 4 ه

 0 5 و

 

 

بدائل أنتاجية متاحة يمكا للدولة أل تختار مناا ماي  ق أم ر أو اع ممكا ف  عند ال ديل ) أ ( تك ل  1نالحظ  ي التدول أل هناك 

وحودات موا النولعة و وصوةر موا ال حودة س ف مموا  12أنتاج النلعة و   ا أي أنتاج جميأ الم ارد م ظةة ت ظيةا مامال  ي 

أنر عند ال ديل ) و ( تك ل جميأ الم ارد م ظةة ت ظيةا مامال النتاج النلعة س وصةر موا النولعة و ف وبويا ال وديليا ) أ ( و ) 

 دي وق ى الن ق المتمثلة ب  ى العرض والطلس .و ( عدة بدائل أخرى يمكا للدولة ال تختار مناا ماي ا ق واقعاا االقت ا

  
 

 منحنى إمكانات الناتج

وحودات موا النولعة س لت و ح  3وحدات ما النلعة و و 4نةترض ال الدولة قد أختارت أمكانية االنتاج عند ) د ( التي تنتج   

ل أمكانية ال ص ل ال  هلا الن طة التت ق اال أاا و ( ف ومما يتعح ما التدول  أ –الن طة ) د ( عل  من ن  امكانات االنتاج ) أ 

 ت  ق الشرط اللي ين  عل  الت ظيه الكامل للم ارد االقت ادية المتاحة .

نةتوورض االل ال الدولووة أصوو  ت تعوواني مووا مشووكلة أنتوواج او تعوواطي للمخوودرات ف وهوولا يووثدي الوو  صوور  بعووأ الموو ارد   

بالتأميد سيثدي ال  ن    ي الم ارد المتاحة النتاج النولأ المشوروعة ) النولعتيا س االقت ادية المتاحة ال  هلا المتال ف وهلا 

وو ( ف وما ام ست  ح ال دائل االنتاجية المولم رة  وي التودول أعوالا ميور ممكنوة  وي ظول ال ضوأ االقت وادي التديود ف وهو  

ني لتودول أمكانوات االنتواج سو   يتغيور لويعك  سيثدي ال  تغير جدول امكانات االنتاج ف  وأل المن نوي الولي يمثول الرسوم ال يوا

 التغير  ي ال دائل االنتاجية الممكنة للدولة .

 ي التدول التديد نالحظ ال عدد ال دائل االنتاجية قد أنخةأ نتيتة لت جر بعأ الم ارد االقت ادية المتاحة للدولة ال  متوال   

تعاطي ( ف  ل  أمكا ت ظيه جميأ الم ارد االقت وادية المت  يوة  وي أنتواج ال –التن يق  –المخدرات المختلةة وعملياتاا ) االنتاج 

وحدات ق ل أنتشوار ظواهرة المخودرات ف ونةو  الشوب بننو ة  12وحدات   ا بينما مال باالمكال انتاج  9النلعة و المكا انتاج 
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وحودات ق ول أن ورا   1المكوال أنتواج وحودات بينموا موال  وي  4للنلعة س ل  اتيح ت ظيه جميأ الم ارد النتاجاا المكوا انتواج 

 الم ارد االقت ادية ال  المتاالت المختلةة المتعل ة بالمخدرات .

 

 جدول امكانات االنتاج في ظل افتراض أنتشار ظاهرة المخدرات

 السلعة ص السلعة س  االمكانية

 8 0 1أ

 6 1 1ب

 4 2 1ج

 2 3 1د

 0 4 1ه

 

دولوة قود أنخةعوت نتيتوة لعودم ت  وق االسوتغالل االمثول للمو ارد االقت وادية ونتيتوة لت و ل ما المالحظ ال م درة االنتاجيوة لل  

بعأ الم رد االقت ادية ما االنتاج المشروع ال  االنتاج ميور المشوروعفمما يالحوظ ال سو ب أل أسوتغالل المو ارد االقت وادية 

و ( للداللوة علو   -( الو  ينوار المن نو  النوابق ) أ  1ا –1 ي المتاالت مير المشروعة أدى ال  أنت ال من ن  أمكانات الناتج )أ

ن  ال مايمكا أنتاجر ما النلعتيا ) س ف و ( ف ويمكا ال يك ل أاور أنتشوار المخودرات علو  حنوا  النولعة س   وا او علو  

 حنا  النلعة و   ا او عل  حناباما معا .

ال وديل االنتواجي ) د ( علو  من نوي أمكانوات االنتواج ال وديم الو  ويتعح أار المخدرات  ي مال النلعتيا ما خالل االنت وال موا   

( ون وو  أنتوواج 0و –1ال ووديل االنتوواجي ) ج ( علوو  من نوو  أمكانووات االنتوواج التديوود أا ن وو  أنتوواج النوولعة و بالم وودار )و

 ( .0_س1النلعة س بالم دار )س

 يظار تأاير المخدرات عل  النلعة و حيوث يظاور ال أنتواج  أما االنت ال ما الن طة )د( ال  الن طة )ل( عل  المن   التديد ف  

( وهلا يشير ال  الم ارد التي ح لوت 0و- 1النلـعة س ب ي عنـد منت اا النابق ف بينما أنخةأ أنتاج النلعة و بالم دار )و

(0223ال  متال المخدرات مانت م ظةة  ي النابق  ي أنتاج النلعة و )ال ياني ف 
 
  . 

ل ال  الن طة ) ( عل  المن   التديد يشير ال  ت  ل الم ارد االقت ادية ما أنتاج النلعة س ال  متوال المخودرات أما االنت ا  

( مأ ب اب أنتاج النلعة و عل  مامال علير0_س1وهلا أدى ال  ن  ال  ي أنتاج النلعة س ب دار )س
ف
( ف ومموا 0222)النتارف 

  -ل  االم ر االتية :س ق نالحظ ال أنتشار ظاهرة المخدرات يثدي ا

 ن  ال ال دائل االنتاجية المتاحة للدولة نتيتة لت  ل بعأ الم ارد االقت ادية ال  متال المخدرات . -1

 تغير جدول أمكانات االنتاج نتيتة لن  ال الكميات الممكا أنتاجاا ما النلأ والخدمات . -0

 لادر المل  ظ  ي الم ارد االقت ادية المتاحة .أنت ال من ن  أمكانات االنتاج ال  الداخل للداللة عل  ا -4

 

 ثانيا : المخدرات وتوازن المستهلك   

ينع  مل منتال  ال  ت  يق الت ازل االستاالمي ما خوالل ب ثور عوا أ عول النو ل التوي ت  وق لور ت زيوأ دخلور المتواد علو    

ال  سو   نعتمود علو  طري وة من نيوات النو اب التوي النلأ والخدمات المطل بة لت  يق أق   أو أ ممكا ف ول يال ت ازل المنوت

 ( .1117تعتمد عل   كرة ترتيس المنةعة ولي  قياساا ف وال   ي ت ليل أار المخدرات  ي ت ازل المنتال )النعدف

 مةاد هولا الطري وة ال المنةعوة التوي ي  ول علياوا المنوتال  موا أسوتاالمر للنولأ والخودمات هوي نةنوير ب توة واليمكوا قياسواا  

تلمناا  اليمكا أخعاعاا لعمليات ال ياس االح ائي ف للل  س   ن يناها عا طريوق نظريوة  من يوات النو اب وهولا المن يوات 

ت ضح ال دائل االستاالمية التي تعطي للمنتال  منت يات متماالوة موا االوو اع او المنةعوة وموا اوم  وأل أي ن طوة علو  المن نوي 

 ل علياا ما الن اط االخورى علو  المن وي نةنور ف وين ودر من و  النو اب موا االعلو  الو  تعطي المنةعة نةناا التي يمكا ال  

االسةل و ق معدل االحالل ال دي بيا النلعتيا او النلأ التي ينتالكاا الةرد ف ويمكا ت ضيح ووكل من يوات النو اب  وي الشوكل 

 االتي : 
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 منحنى السواء

 Marginal Rate ofقيوواس ميول من يوات النو اب عووا طريوق معودل االحووالل ال ودي  موا الرسوم ال يواني نالحووظ انور يمكوا  

Substitution   اللي ي ي  عدد ال حدات التي يمكا ال   ل علياا ما النولعة و م ابول التعو ية ب حودة واحودة موا النولعة

النو اب ي واح ر تنواق   وي س ف ويالحظ ايعا ال معودل االحوالل ال ودي يتنواق  باالنت وال موا ن طور الو   خورى علو  من و  

الكمية التوي يكو ل المنوتال  علو  أسوتعداد للتعو ية باوا موا النولعة م ابول ال  و ل علو  وحودات م وددة موا النولعة االخورى 

 (0223)ال يانيف

ولغوورض ربووا ت ليوول أاوور المخوودرات  ووي توو ازل المنووتال  ومنووت ى ر اهيتوور البوود مووا التعوور  علوو  خووا الوودخل او خووا   

ف وال  لك ل المنتال  ي تاج ال  ال يختار من ن  الن اب والت ليةة ما النلأ التي تعطير أم ر أوو اع   Budget Lineالميزانية

دينار وينة ور علو  النولعتيا  122ممكا  ي حدود دخلر وأمكاناتر المتاحة ف ولكي نشتق خا الميزانية نةترض منتال  ي لغ دخلر 

دينووار  مووا هووي الكميووات التووي ينووتطيأ المنووتال   12عر النوولعة و ينوواوي دينووار وسوو 12س وو ف وااا مووال سووعر النوولعة س 

 ورائاا ما النلعتيا .

وحودات مناوا ف مموا ينوتطيأ ال  و ل علو  وحودتيا موا  12 أاا أنةق دخلر ملر علو  النولعة س  أنور ينوتطيأ ال  و ل علو    

 ية مما ه  م يا  ي الشكل االتي :النلعة و أاا أنةق دخلر ملر عل  النلعة و ف وهكلا يمكا رسم خا الميزان

 

 

 
 خط الميزانية 

 وننطيأ أوت اق خا الميزانية بأستخدام المعادلة االتية :  

 دينار 122و                               نرمز ) د ( ال  دخل المنتال  ويناوي  12س + 12د=   

ار الكميات التوي ت  وق لور أق و  أوو اع ممكوا او الكميوات التوي  ي ظل النظرية االقت ادية نتد ال المنتال  الرويد س   يخت

تمكنر ما ال ص ل ال  أعل  من نو  سو اب ممكوا ضوما دخلور الم ودود ف لولل   وأل التعور  علو  تو ازل المنوتال  يتوس دموج 

             من نيات الن اب وخا الميزانية وخا الميزانية  ي رسم بياني واحد ومما  ي الشكل االتي :               
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 توازن المستهلك

 
  

 

يمكا ال ص ل اليور ولكنور ميور مرمو   النور يمكوا  U1ما الشكل ال ياني نالحظ ال هناك االث من يات س اب المن ن  االول  

اليمكوا ال صو ل اليور الل دخول المنوتال  اابوت ف لاولا  وأل من نو   U3ف ومن و  النو اب  U2ال ص ل ال  من ن  أعلو  وهو  

ي  ق للمنتال  أ عل أو اع ممكا و  ا للدخل ال الي والكميات التي ت  ق أ عل أو اع هي التوي تت ودد عنود ن طوة  U2ن اب ال

 . 1وو 1تماس من   الن اب وخا الميزانية أي الكميات س

درات  وأل %( عل  المخ12وعند ظا ر المخدرات وبا تراض ال هلا المنتال  تخل  عا رودا وأص ح ينةق جزب ما دخلر )  

دينار   ا وهلا سيثدي ال  أنت ال خا الميزانية ال  الوداخل  12الدخل المتاد لالنةاق عل  النلعتيا س وو س   ينخةأ ال  

 ( اللي يمكا ال   ل علير ما المعادلة االتية:  1 - 1أي الخا ) 

 و12س + 12ل د =  –د 

 12س + 12ل ( د =  - 1او ) 

وال احود ال و يح أا تكو ل صوةر للمنوتال  الولي اليتعواط  المخودرات ف وتكو ل واحود صو يح  وتك ل قيمة ) ل ( بيا ال ةر  

لال راد اللي ينة  ل مامل دوخ لام عل  المخدرات   وتك ل أعل  ما ال ةر وأدن  موا ال احود ال و يح للمنوتال  الولي ينةوق 

 % .12جزبأ ما دخلر عل  المخدرات وهي  ي المثال 

خا الميزانية ال  الداخل أنت ال ن ـطة ت ازل المنتـال  ما الن طوة ) أ ( الو  الن طوة )   ( حيوث يتمواس ول د ترتس عل  أنت ال  

وهلا يعني ال المنتال  قد أص ح نتيتة لتعاطير المخدرات عند منت ى ر اهية أقل مما  U1خا الميزانية التديد ومن   الن اب 

 ( U1ن  الن ابأعل  ما من  U2مال علير  ي النابق )من ن  الن اب

ويالحظ ملل  ال الكميات التي موال المنوتال  ينوتطيأ وورابها بدخلور المتواد قود أنخةعوت نتيتوة النخةواض الودخل المخ و  

 0للنلأ المشروعة ف مما ال الكميات التي تعطير أق   أو اع ممكا  ي ظل الدخل المتاد للنلأ المشروعة قد أنخةعوت الو  س

 (.0222)النتارف 1و 1بدال ما س 0و

 ويمكا ال  ل ال تعاطي المخدرات تثدي ال  : 

 أنت ال ن طة ت ازل المنتال  ال  االسةل . -1  

 أنخةاض منت ى ر اهية المنتال  ف أا أص ح عل  من ني س اب أسةل مما مال علير  ي النابق . -0 

 أنخةاض مميات النلأ والخدمات التي ينتطيأ  بدخلر المتاد المخ   للنلأ المشروعة . -3 

 أنخةاض مميات النلأ والخدمات التي تعظم منةعة المنتال  نتيتة النت ال خا الميزانية ال  الداخل . -1

 

 رابعا : المخدرات والبطالة        

هنواك سو ب ت جيور للمو ارد االقت وادية المتاحوة يتنو س  وي أن نوار النشواط أل أنتشار المخدرات  ي دولة ما الدول يعنوي ال   

االقت ادي ف  أنتشار لل طالة  ي أقت اد هلا الدولة ف  الدولة التوي تنتشور  ياوا ظواهرة المخودرات سو   تعواني موا نتوائج سول ية 

نتيتوة السوت  اا المخودرات علو  جوزب عل  جانس الطلس الكلي ف أا سي ل الطلس االستاالمي عل  النلأ والخدمات المشوروعة 
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ما دخل المنتال  وسي ل الطلس عل  النلأ االستثمارية نتيتة لن  ال االدخار الناتج ما أستنزا  المخدرات للمودخرات وموا 

1117زيادة نن ة الدخل المنتال  لدى متعاطي المخدرات)النعد ف
)
 . 

ل جزب م ير ما أنةاقاا العام ال  أعموال المكا  وة ف وهولا سوي لل موا مما أل أنتشار ظاهرة المخدرات ستت ر الدولة عل  ت  ي  

االموو ال المنووتغلة  ووي االوجوور اات العالقووة بالنوولأ المشووروعة ف وبشووكل عووام سوويثدي أنتشووار ظوواهرة المخوودرات الوو  ن  ووال 

 الت دير ( .  الطلس االستثماري _ االنةاق ال ك مي _ صا ي –وأضعا  مك نات الطلس الكلي ) الطلس االستاالمي 

مما أنور موا المت قوأ ال يعوعه أنتشوار ظواهرة المخودرات أنتاجيوة اال وراد المتعواطيا والولي سويثار بودورا سول ا  وي منوت ى   

 االنتاج الكلي وما ام يثار ال   ي منت ى العرض الكلي ف وبأخت ار يمكا ال  ل :

طلوس الكلوي ف وموا اوم ن  وال النواتج ال و مي ويوثدي الو  أل أنتشار ظواهرة المخودرات  وي أي الدولوة ينوةر عوا ن  وال ال -1 

 أنتشار ال طالة بيا عناصر االنتاج المختلةة .

ينام أنتشار ظاهرة المخدرات  ي ت  ل بعأ الم ارد االقت ادية ال  العمل  ي متال المخدرات ف و وي أضوعا  أنتاجيوة  -0 

حدة ال طالة  ي الدولة المتعاطيا ف وهلا أدى ال  ن  ال  ي العرض الكلي وأزدياد 
)نة  الم در النابق (
. 

 

 خامسا : المخدرات واالنفاق العام 

يثدي أنتشار ظاهرة المخدرات ال  قيام ال ك مات ب لل الكثير ما المال والتاد  ي أوجور المكا  وة ف وهولا ينوتنز  الخزينوة   

وتعاطيوا   وتنو ي ا ف وأتتوارا ومموا الوو   يور ال عمليوة  العامة للدولة ف وتوزداد نة وات م اجاوة المخودرات بأزديادهوا أنتشوارا ف

المكا  ة الت دأ ما النااية ولكناا ت دأ ما التدابير ال قائية مرورا باالجازة االمنيوة والط يوة وال عوائية وأنتاواب بعوالج االدموال ف 

 ( :0222   التالي)أب  ماوه فوباالخت ار يمكا عرض أهم المتاالت التي تنت  ا عل  جا د ال ك مات ونة اتاا عل  الن

 متال المكا  ة . -1

 متال ال قاية  -0

 متال الدراسات وال   ث التي تخت  بمتابعة أنتشار ظاهرة المخدرات . -3

 متال ال عاب والردع ال ان ني . -4

 متال النت ل واالصالحيات الالزم الستكمال أجرابات العدالة . -1

 متال الرعاية الالح ة للمدمنيا . -1

 

 رات وعمليات غسيل االموال   سادسا : المخد

يعد االتتار  ي المخودرات موا أهوم االسو ا  الدا عوة الو  عمليوات منويل االمو ال ف أا يلتوأ المتواجرول  ياوا و وي ميرهوا موا    

الع اقير مير المشروعة ال  أخةاب وج د الدخل او أخةاب م درا مير المشروع ف ام يعمودول الو  التم يور موا أجول االياوام بوأل 

خل مشروع ف ومما الو   ير أنر يترتس عل  هلا العمليات العديد ما االاار النل ية التي تنعك  عل  االقت اد ال و مي وتود أ الد

 بر ال  الكثير ما المشامل االدارية والمالية .

ة ف ول وود تعووددت وق ول التعوور  علو  أهووم هولا االاووار النول ية البوود مووا تعريوه ماهيووة عمليوة منوويل االمو ال ومتاالتاووا المختلةو  

التعريةات التي أجتاد الخ وراب  وي ال صو ل الياوا ف وأهوم هولا التعريةوات هو  تعريوه خ وراب التودريس  وي بورامج االموم المت ودة 

لمكا  ة المخدرات اللي ين  عل  ) أناا عملية يلتأ الياا ما يتعاط  االتتار مير المشروع  ي الع اقير المخدرة الخةاب وج د 

م درا مير المشروع ف ام يعمد ال  تم ير ال  الدخل لي دو دخل مشوروع( ف وبع وارة أبنوا ف هو  الت ور   وي  دخل او الخةاب

 الن  د بطري ة تخةي م درها وأصلاا ال  ي ي.

ومما الو   ير أل تتارة المخدرات تعد م درا ما أهم م ادر االم ال مير المشروعة التوي ت تواج الو  تم يور ومنول حتو    

% ف   ود قودرت قو ة العمول الموالي 19المال المشروع ف وتشير الم ادر ال  أل أرباد التتارة  وي هولا المتوال الو  تأخل ص رة 

بليو ل دوالر سون يا  وي  100فأل أربواد م يعوات المخودرات موا الاوروييا والك مواييا بلغوت FATF)لمكا  ة منويل االمو ال )

% موا هولا الم والغ تمور بمرحلوة منويل وت يويأ ف مموا قودرت االموم 72  ال اليات المت دة االمريكيوة وأوربوا ف وأل مايزيود علو

بليو ل دوالر  122و  322المت دة وق ة العمل المالي لمكا  ة منيل االم ال ف ال حتم االمو ال التوي تغنول سون يا يتوراود بويا 

لعووالم تتعووح ضووخامة أمريكووي علوو  منووت ى الوودول ال ووناعية   ووا ف وبا ضووا ة إلوو  مووا يغنوول مووا أموو ال  ووي بوواقي دول ا

 (.1117االااراالقت ادية المترت ة عل  االتتار  ي المخدرات ومايع  اا ما منيل لالم ال مير المشروعة )مريزف

وموووا أهوووم االاوووار االقت وووادية المترت وووة علووو  عمليوووات منووويل االمووو ال اات العالقوووة باالتتوووار  وووي المخووودرات مايلي)ع ووود   

1119الخالقف
 )
:- 
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عل  منت ى الدخل ال  مي ف أا يلتأ تتار المخدرات ال  منيل أم الام التي ح ل ا علياا ما عمليوات بيوأ  لاا أاار سل ية -1

 المخدرات  ي الم ار  الخارجية ف وهلا ين س أستنزا ا للدخل ال  مي وضم را  ي الدورة االقت ادية .

العملة الم لية ال  ن  ال قيمتاا  ي سو ق العمليوات لاا أاار سل ية  ي سعر العملة الم لية ف أا تثدي زيادة المعروض ما  -0

االجن يووة ف ممووا ال طلووس العمووالت االجن يووة وبخاصووة العمووالت ال ووع ة الوو  أسووتنزا  لالحتيوواطي الن وودي مووا هوولا العمووالت ف 

 خاصة  ي ظل لت ب الكثير ما الدول ال  دعم عمالتاا ال طنية وحمايتاا ما الت ل ات الخطيرة .

منيل االم ال  ي أع اب أضا ية علو  ميزانيوة الدولوة ف أا يوثدي أنخةواض قيموة العملوة الم ليوة الو  أرتةواع  تن س عمليات -3

قيمة ال اردات ف للل  الدول النامية التي تعتمد بشكل م ير عل  النلأ المنت ردة تك ل أمثر الدول تعوررا بتتوارة المخودرات 

 ومايرت ا باا ما عمليات منيل االم ال .

س تتارة المخدرات وعمليات منيل االم ال بظاو ر موايعر  باالقت واد الخةوي الولي ت وعس مراق تور او التوأاير  وي تتن  -4

 متغيراتر ف وهلا ما ينس أنتشارا للةناد االداري والمالي  ي الدولة .

يوة االخورى ف والولي تتن س عمليات منيل االم ال بخنائر ضخمة نتيتة لتارباا ما د وأ العورائس او االلتزاموات ال ان ن -1

 ينام بشكل  عال  ي زيادة العتز  ي الم ازنة العامة للدولة .

قد ت رم الدول التي تك ل ح ضا لعمليات منيل االمو ال موا االسوتثمارات االجن يوة التوي عوادة مات عو  باوا الودول اات  -1

 االست رار النياسي واالقت ادي والمالي .

 

 ة                سابعا : المخدرات والموازنة العام

يرهق أنتشار ظواهرة المخودرات  وي أي دولوة موا الودول خزينتاوا العاموة او ي رماوا موا ايورادات حالوت دوناوا أنتشوار تلو    

( 0222الظاهرة ف ويمكا تلخي  االاار التي تن  اا أنتشار ظاهرة المخدرات  ي ميزانية الدولة علو  الن و  التالي)أب ماووهف

: 

 هرة المخدرات  ي الميزانية العامة  ي للدولة ما خالل االم ل الطائلة التي تنةق عل  مكا  ة المخدرات .يثار أنتشار ظا -1

يثار أنتشار ظاهرة المخدرات  ي الميزانية العامة ما خالل الن   المل  ظ  ي االيوراد ال كو مي نتيتوة لتاور  االمو ال  -0

الودخل ال و مي بشوكل عوام النواتج موا أنتشوار ال طالوة بويا وانخةواض مير المشروعة ما د أ العرائس ونتيتة لالنخةاض  ي 

 إنتاجية العمال .

يت لد ما أنتشار ظاهرة المخدرات ف أنتشار ال طالة بيا المتعاطيا وهوي توثدي الو  أنتشوار ظواهرة الة ور واتنواع الةو ارق  -3

ت وديم المنواعدات الماليوة للمتعواطيا وأسورهم وهولا بيا ط  ات المتتمأ ف وهلا ما ي مل الدولة ب كم منثولياتاا ال طنية عل  

 سيزيد ما حتم المناعدات ال ك مية ف وهلا س   ي د ما الةائأ او يزيد العتز  ي الميزانية .

مما س ق الحظنا ال النتشار ظاهرة المخدرات  ي أي دولة ي واح ر نتوائج سول ية علو  الميزانيوة العاموة للدولوة بشوكل خواو  

 ي بشكل عام . واالقت اد ال  م

 

 الجانب التطبيقي لواقع المخدرات في العالم والوطن   

تعت ر المخدرات ما أخطر أمراض الع ر والكثير ما االمنياب س اب مان ا  ي وكل دولة او أوخاو تالح ام دوما وو اات  

 وعيديا العوالمي واالقليموي الت رط  ي الترويج لالا النلعة ف وما خالل عرض أرقام حتم أنتواج وتتوارة المخودرات علو  ال

نالحظ ال ال اقأ المعاصر يشاد أتناع نطاق مشوكلة المخودرات وتزايودها بأسوتمرار ف وهو  ماتثمودا االح وابات المنشو رة ف 

%   وا موا 12مأ العلم ال هلا االح ابات تتعلق بما تم ض طر وأقيمت بشـأنر قعايا وه  يمثول حنوس ت ودير الخ وراب ننو ة 

 ( .0227والماربة)عمرفالكميات المنتتة 

 اوال : واقع المخدرات على المستوى العالمي

 بشأل المخدرات ال  أل :  0227تشير االح ابات حنس ت رير االمم المت دة المنش ر عام  

 اد % ما حتم التتارة الدولية حيث تأتي هلا التتارة بالمرت ة الثالثة بعد تتارة االسول ة والمو9االتتار بالمخدرات يمثل  -1 

 الغلائية .

% م ارنوة 12بم دار  0227ت تل أ غاننتال المرت ة االول  عالميا  ي أنتاج اال ي ل ف حيث تزايد أنتاجاا ما اال ي ل عام  -0 

ف مموا أدى بالم  ولة الو  أرتةواع قياسوي  وي  0227عام  1722ال   0221طا عام  4122ف   د قةز أنتاجاا ما  0221بعام 

% موا أجموالي أنتواج العوالم موا المخودرات ف لتنوتل أرتةاعوا  10بأنتواج  0227ث ساهمت أ غاننتال عام االنتاج العالمي ف حي

 0221أله  دال عوام  017ف وقد ت سعت مناطق زراعة المخدرات  ي أ غاننتال ما  0222% م ارنة بأنتاجاا عام 72قدرا 



 نعمة ......                                                                   (0221) , 027-114(: 1) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

024 
ISSN 2072-3875 

ف وت و م بوأدراة عمليوات التنو يق لاولا  0229عوام  % موأ ت قوأ بزيوادة أم ور11أي بزيوادة قودرها  0227 دال عوام  427ال  

 المادة عالميا العناصر المنل ة  ي أ غاننتال والليا هم االل أم ر مزويدي العالم بالا المادة .

نتج  ي تأتي ميانمار  ي المرت ة الثانية بعد أ غاننتال  ي أنتاج اال ي ل عالميا ف اما مادة الك ما  ثلثي االنتاج العالمي مناا ي -3 

 م ل م يا .

% موا سوكال العوالم ال والغيا ف 12% و7بلد  ي العالم ف وت در نن ة المدمنيا بويا  134يمثل تعاطي المخدرات مشكلة  ي  -4 

مليووار دوالر علوو  الموو ا د  413ماليوويا ننوومة وينة وو ل حوو الي  112و 407أي ال عوودد المتعوواطيا للمخوودرات يتووراود مووابيا 

 المخدرة بأن اعاا .

 112يعت ر ال نس ما أمثر الم اد المخدرة أنتشارا عل  المنت ى العالمي ف حيث بلوغ عودد الولي أسوتخدم ا ن و  أمثور موا  -1 

مثواني أمثور المخودرات ووع ية ف   Amphetamine  وتوأتي الموادة المن اوة االمةيتواميا   0227ملي ل وخ   ي العوالم عوام 

مليو ل ووخ  يتعواط ل الك موائيا  11ف و 0227و 0221موابيا عوامي مليو ل ووخ   وي العوالم  01حيث أستخدماا ح الي 

ملي ل وخ  يتعاط ل اال ي نات منام تنوعة ماليويا ووخ  يتعواط ل الاوروييا   اموا ال واقي  يت زعو ل علو  االنو اع  14و

 االخرى ما المخدرات .

االنتواج العوالمي قةوز بشوكل م يور بويا ف والو  الل  0227تشير االح ابات ال  أرتةاع ع ائد المخدرات بشكل م ير عوام  -1 

ف وتشير متابعات لالمم المت دة ال  أل ال اليات المت دة االمريكية وأوربا الغربية ومنودا وأسوتراليا  0227وعام  0223عامي 

 هي أمثر دول العالم التي تشكل أس اقا مرب ة لالتتار مير المشروع بالمخدرات .

 مليار دوالر. 102المخدرات والتي يتم منلاا سن يا ح الي ي لغ حتم االم ال المكتن ة ما  -7 

 

 ثانيا : واقع المخدرات في الوطن العربي    

يعاني العالم العربي بدورا ما هلا اال ة التي تنتشر بيا الش ا  خاصة ف وموا خوالل متابعوة رسومية نشورتاا الودول العربيوة ف  

ف وهو  موايثير ال لوق والري وة  يو م ي موا بعود عل  المخدرات يزدادن وال االدمانتد ال هلا التتارة تتزايد بمعدل ينلر بالشثوم 

أله ووخ  يتعواط ل المخودرات  وي الو طا العربوي عوا طريوق ال  وا بوالاروييا ف وهنواك  422 ي ال قت نةنر ف حيث ال 

الو طا العربوي ف أح ابات أمثر تشاؤما تشير ال  ال هناك وخ  واحد ما بيا مل خم  أووخاو يتعواط  المخودرات  وي 

 ( :0227ويمكا أجمال االتي عا واقأ المخدرات  ي بعأ أقطار ال طا العربي )عمرف

هكتوار ف ووصولت مميوة ال وانت   0311بنن ة لم ر : ت لغ المناحة المزروعة والمع  طة ما اال ي ل وال وانت  حو الي  -1 

% مووا الكميووة االجماليووة ف وأوووار أنوو اع 32ات طووا ف وت وودر ننوو ة ماي وواد او ي ووادر مووا المخوودر 31الم ووادرا موواي ر  

المخدرات المنتخدمة  ي م ر هي ال انت  )عش ة ال نس( والاروييا وع ار ال نزوديازميا )ع وار ماود ( ف ويترموز تعواطي 

ل سنة ف أما عا ال انت   تشوير الت وارير الو  تنواق  أعموار المتعواطيا لور ف وأ 32ال  سا  02المخدرات بيا اللم ر ما سا 

 مالييا وخ  مدما عل  المخدرات . 1% ما الم رييا أي ماي ار  9.1نن ة 

بنن ة للمغر  : أل أعتودال الط و   ياوا سواعد علو  أنتواج ال نوس بكميوات م يورة حيوث بلغوت المنواحة المزروعوة بال نوس  -0 

تلت المغر  المرت وة االولو  طا سن يا ف وبلل  أح 0222ال   1122هكتار ف وبلغ حتم أنتاج ال شيش مابيا  72222ح الي 

 مم رد رئيني لل شيش ال  أوربا وأم ر م در للمادة عل  منت ى العالم .

بنن ة لألردل : يشير الت رير العالمي لمكا  ة المخدرات ال  عدم تنتيل أنتاج او زراعوة للمخودرات  وي االردل ف ولكوا  -3 

يا ول نال تن ل ال  س ريا ام تمر  ي االردل ال  م ر والنع دير هناك مميات م يرة ما الم ر يا والاروييا الم نأ  ي ترم

 11مغوم هوروييا و 41مغوم حشويش و 110قعوية ضو ا  ياوا  171ن و   0221ودول الخليج ف للل    د بلغ عدد ال عايا عام 

المنشوطات  مغم م مائيا وأمثر ما ن ه ملي ل قرو مخدر ف و ي النن ات االخيرة أرتةوأ معودل م وادرة 0مغم أ ي ل ف و

ف وال معظووم موودمني  0221وحوودة عووام  0922222الوو   1117وحوودة عووام  11773)الةنيتيلوويا والكابتوواج ل(  ووي االردل مووا 

% مووا الموودمنيا  ووي االردل مووا الننوواب 01سوونة ف وأل موواي ر  مووا  31سوونة الوو   03المخوودرات هووم مووا الوولم ر مووا سووا 

 (.0227)ال يانيف

والثمانينات ما ال رل الماضي مانت ل نال منتتا رئينا للمخدرات  وي الشورق االوسوا ف وقود  بنن ة لل نال :  ي الن عينات -4 

ف وأتنووعت هوولا الزراعوة بنوو س تالوووي  1171بودأت هوولا الزراعوة تووزداد  ووي منط وة ال  وواع وبعوود نشو ب ال وور  االهليووة عوام 

ألووه هكتووار ف  11 -11ت وودر ب وو الي  سوويطرة ال ك مووة وبلغووت اروتاووا  ووي أواخوور الثمانينووات ف حيووث مانووت زراعووة ال نووس

هكتوار وينوتج منور  1222الو   3122والم   ل ي ل ال  أله طا سن يا ما راتنج ال نس ف أما اال ي ل المزروع بر حو الي 

أزيلوت موزارع المخودرات  وي سوال ال  واع وت  لوت ل نوال  1113-1111أطنال ما الاروييا( ف و وي الةتورة  1ال   3سن يا )

د منتج ال  مرمز لتتارة الك مواييا والاوروييا ف وقود سوتلت زيوادة  وي عودد معامول معالتوة اال يو ل ال وادم موا تدريتيا ما بل
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جن   مر  أسيا ف وقد مانت هلا المعامل ت در مابيا طا ال  طنيا ما هدرومل ريد م ماييا ف وتعت ر ل نال مع ورا لتتوارة 

) مووا ترميووا عووا طريووق سوو ريا ( ف ويشووير الت ووارير العووالمي لمكا  ووة الك موواييا ) ب ووةة أساسووية مووا م ل م يووا ( والاووروييا 

سنة ومثيور موا هوثالب الشو ا  ير عو ل العوالج  34ال   01المخدرات ال  أل معظم متعاطي المخدرات ما اللم ر ما سا 

(1111خ  ا ما النتا )م يةيف
. 

 قعية مابيا أتتار وتعاطي وجلس . 193ن    0221بنن ة للك يت :   د بلغ عدد ال عايا  ي الك يت عام  -1 

بنن ة للعراق : مال العراق يةخر بأنر بلد نظيوه موا سوم م المخودرات فاال انور  وي النون ات االخيورة وبنو س موامر علو   -1 

العراق ما ظرو  تن عت مابيا حرو  م رى وح ار أقت وادي وأحوتالل وعودم ضو ا لل ودود ف مول الو  أدى الو  دخو ل 

دأ الش ا  يتعاط ناا للاورو  واقوأ ال طالوة والكنواد التوي يعيشو ناا ف ومولل  للاورو  موا دواموة العنوه المخدرات للعراق وب

 وال تل والتةتيرات التي أجتاحت ال لد ملر .

بدأت المخدرات تنتشر بيا الش ا  مناا ال شيش واال يو ل والاوروييا والمراج نوا والك موائيا او  0223  عد االحتالل عام   

 0223التي تنتنشق مثل االست ل والتازوليا والكراك ف وما ت وارير لو زارة ال و ة العراقيوة نشورتاا موابيا عوام ما الم اد 

عام هناك عل  االقل االاة و ا  مدمنيا عل   32و 19أظارت ال ما بيا مل عشرة و ا  عراقييا أعمارهم مابيا  0221و

طنا ناجمة عا تعاطي مخدرات مير سوليمة واات مثا وة عاليوة موا م ا 1237المخدرات ف وأل حاالت ال  اة المعلنة تتاوزت 

ف أل العوراق ت و ل الو   0221النمية ف وما ت رير للمنظمة الدولية لمراق ة تاريس المخدرات التابعة لالمم المت دة نشر عوام 

علو  موزارع لن وات الخشوخا  م طة ترانزيت رئينية لن ل الاروييا الم نأ  ي أ غاننتال ال  دول العالم ف وأنور توم العثو ر 

 ي مدينة ديال  زرعت ت ت أوتار ال رت ال ف وملل  عثر عل  مثول تلو  الموزارع  وي بعوأ مودل التنو   وال سوا أقامتاوا 

 ( .0227التماعات االرهابية التابعة لل اعدة ال ادمة ما أ غاننتال )ع دهللاف

لودول العربيوة والعوراق ف نالحوظ ضوخامة حتوم الظواهرة بعد هولا االسوتعراض المو جز ل اقوأ ظواهرة المخودرات  وي بعوأ ا 

ووم ليتاا وتط ر أرقاماا مأ ال قت ف وهولا ينوتدعي العمول لم اجاتاوا وال ود موا أنتشوارها ف مموا أل االرقوام الك يورة تعطوي 

طو ر االقت وادي أوارة ق ية ال  العسب االضا ي اللي تت ملر الخزائا العامة لاولا الودول ف وهولا ماقود ينوام  وي ال ود موا الت

واالست رار االمني  ي مل الدول العربية بدول أستثناب ف للل    د ع د متل  وزراب الداخلية العر   ي دورتور ال اديور عشور 

وأقر االتةاقية العربيوة لمكا  وة المخودرات والموثارات الع ليوة والتتوار ميور المشوروع  ياوا والتوي  1114التي ع دت  ي عام 

 ( .1111)متل  وزراب الداخلية العر ف1111ام دخلت حيز التنةيل ع

 

 ثالثا : التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات     

تثدي االمم المت دة واالجاوزة التابعوة لاوا دورا رئينوا  وي متوال منواعدة الودول االععواب علو  م اجاوة ظواهرة المخودرات  

ال ورل الماضوي عنودما بودأت ظواهرة  تنوام  هولا الودور موأ بدايوةوال د ما أنتشارها علو  المنوت ييا الم لوي والودولي ف ول ود 

المخدرات باالنتشار الم سأ وبدأت أخطارها تل د  ي ال عد ماوددة أسوت رار االقت واد العوالمي ف ومماودة لمشوكالت أجتماعيوة 

أنتشار المخدرات ف لولل  البود وأمنية اات أبعاد خطيرة ف ونتيتة الهمية هلا الدور اللي لع تر االمم المت دة  ي متال ال د ما 

لنووووا ال نوووولمر أهووووم التاوووو د واالتةاقيووووات الدوليووووة التووووي أتخوووول لمكا  ووووة أنتشووووار المخوووودرات واالسووووتعمال ميوووور المشووووروع 

 ( :1112لاا)العنا ف

 لتنة اال ي ل ومعاهدة الهاي . -1 

 قيات هي :جا د ع  ة االمم المت دة  ي م اجاة المخدرات ف وت ت رعايتاا ط رت االث أتةا -0 

  1131أتةاقية  – 1131أتةاقية  – 1101أتةاقية    

 أوتراك االمم المت دة  ي مراق ة المخدرات . -3 

 . 1149بروت م ل  -4 

 . 1113بروت م ل  -1 

 . 1111االتةاقية الخاصة بالم اد المخدرة  -1 

 . 1171األتةاقية الخاصة بالم اد اات التأاير النةني  -7 

  1191ية الدولية لمراق ة االتتار أسابة أستعمال المخدرات عام االستراتيت -9 

 ح ل مراق ة االتتار مير المشروع  ي المخدرات وأسابت أستعمالاا . 1194بيال  -1 

 .1199أتةاقية لمكا  ة االتتار مير المشروع  ي الم اد المخدرة والمثارات الع لية عام  -12
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 -االستنتاجات :

 ج االتي :مما ت دم ننتن 

نظرا لك ل أنتاج المخدرات وتن ي اا وبيعاا اليدخل ضوما االطوار العوام لودورة النشواط االقت وادي ف  وأل أاور العمليوات  -1

 يتمثل  ي الخنائر التي تعترض طريق دورة المتغيرات الرئينية  ي دورة النشاط االقت ادي .

ات ال طاع العائلي ف  أل أول االاار النل ية الناتتة ما هولا نظرا لك ل المخدرات وبيعاا وتعاطياا تنتال  الكثير ما قدر -0

العمليات يتمثل  ي ن   المعروض ما عناصور االنتواج  وي سو ق ع امول االنتواج ف أا تن ور  بعوأ عناصور االنتواج 

 نادرة .المتاحة للدولة وبطري ة مير مشروعة ال  العمل  ي ميدال المخدرات ف وهلا ين س هدرا واض ا لم ارد الدولة ال

ين س صر  جا د الكثير ما ع امل االنتاج ال  العمل  ي ميدال المخدرات خنارة م يورة  وي النواتج ال و مي االجموالي  -3

الوولي يتمثوول  ووي النوولأ والخوودمات الناائيووة المنتتووة  ووي  توورة زمنيووة معينووة ومووا اووم  ووأل الت جوور الوو  العموول  ووي العمليووات 

 ا النلأ والخدمات و ي االنتاج ال  مي االجمالي عامة .المرت طة بالمخدرات سيثدي ال  ن    ي هل

نتيتة لك ل معظم أعمار المتعاطيا للمخدرات يندرج ت ت النا ال ان نية للعمل ف للا  أل تعاطي المخدرات سويثدي الو   -4

ن  وا  وي ن   م ير  ي االنتاجية الةردية وربما أضوم اللاا ف وهولا ينو س ن  وا أضوا يا  وي النواتج ال و مي ا جموالي و

 المعروض ما النلأ والخدمات الناائية وخنارة أضا ية لالقت اد ال  مي .

يثدي تعاطي المخدرات ال  أنةاق الكثير ما الدخل العام السرة والةرد علياا ف وهولا يوثدي الو  ن و   وي الودخل المتواد  -1

االنةواق علو  المخودرات خروجوا عوا لالنةاق عل  النلأ والخدمات المشروعة المنتتة  وي االقت واد ال و مي ف أال يمثول 

الدورة للنشاط االقت ادي لك نر اليتتر إل  النلأ والخدمات التي ينتتاوا ال طواع االنتواجي ف وموا اوم  أنور يعود ن  وا  وي 

 ا نةاق العام اللي قد يثدي بدورا ال  حالة مناد واض ة  ي االقت اد ال  مي .

 

              -التوصيات :

يت دى رجال الوديا والشخ ويات العاموة بالت عيوة بأخطوار المخودرات او ت وريم التعامول  ياوا زراعوة  ما العروري ال -1

 وأنتاج وتتارة وتعاطي .

دع ة أجازة االعالم لت ني حمالت لمكا  ة المخدرات بالتعاول مأ االت اد العربي لل قاية ما االدموال والتمعيوات العاملوة  -0

  ي هلا المتال .

سن ية منتظمة لتأاير المخدرات عل  الدخل ال  مي وعل  دخل االسرة وعلو  المعواعةات النةنوية للتودخيا عمل دراسات  -3

 واالدمال .

ع وود وروووة عموول تتمووأ وزارات الماليووة والتتووارة والداخليووة والشووثول االجتماعيووة وال وو ة العوور  ل  ووث التووداعيات  -4

 لية لم اجاتاا .االقت ادية لمشكلة المخدرات واالدمال ورصد مخ  ات ما

أنشوواب قاعوودة بيانووات عربيووة ممرمووز للمعل مووات عووا موول مووايتعلق بمشووكالت التوودخيا والتعوواطي لت  يووق الةائوودة لل وواحثيا  -1

 والماتميا بالمشكلة .

أهتمووام ال ك مووات بالشوو ا  وتوو  ير  وورو العموول لاووم والووتخل  مووا ال طالووة والةووراض وتوو  ير النوو ادي الرياضووية والوو   -1

 بالنشاطات المةيدة والتي تثدي بام ال  أحعال المخدرات للارو  ما واقعام ومشاملام المالية .       الوغالام

  

 -: المصادر

ف النونة النادسوة  177ف المخدرات : االاار النل ية والمكا  ة الدوليوة ف متلوة االموا وال يواة ف العودد  1111أب  ماوهفجميل ف 

 عشر ف االردل .

ف قيوواس تكوواليه تعوواطي المخوودرات وأارهووا علوو  االقت وواد االردنووي ف المتلووة العربيووة للدراسووات  0223ي فال يووانيف وليوود نوواج

 ف االردل . 11فالمتلد  01االمنية والتدريس   العدد 

 ف االردل.  3ف المخدرات: أضرارها وأس ا  أنتشارها ف سلنلة المخدرات ف الرقم  1117النعدف صالحف 

 ن اع المخدرات فدليل التعر  عل  المخدرات فالكتا  النادس عشر ف النع دية . ف أ 1111الن يةيف م مد ف

 ف المخدرات مشكلة أقت ادية ف مثتمر مرمز صالح مامل لالقت اد االسالمي ف ال اهرة . 0227ال اويف ع دال ا ظ ف 

    اد االمنية ف النع دية .طرق المكا  ة ف ملية المل –االن اع  –ف المخدرات : االضرار 1111الع يديف ع دهللا ف

 فاالتةاقيات االدرة بشأل المخدرات فمتلة المكا  ة ف العدد الثاما   النع دية.1112العنا  ف عثمال با ع دهللاف
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ف الت انووس االقت ووادية لظوواهرة المخوودرات : نوولر خطوور وعالمووات التةوواؤل ف مرمووز أب وواث التريمووة ف  0222النتووارف م موود ف 

 ال اهرة .

 فالمخدرات بيا الطس والة ر ف دار االعت ام ف ال اهرة. 1111علي ف  طر فأحمد

ف ال واهرة  032ف االاار االقت ادية واالجتماعية لغنيل االم ال ف متلة النياسة الدوليوة ف العودد 1119ع د الخالقفالنيد أحمد ف 

. 

 ف س ريا . 91د ف واقأ المخدرات  ي العراق ف متلة عل م ف العد 0227ع د هللا فماهر حميد ف 

ف حتوم تتوارة المخودرات عالميوا وأقليميوا ف موثتمر االضورار االقت وادية للمخودرات ف مرموز  0227عمرف م مد ع د ال لويم ف 

 صالح مامل لالقت اد االسالمي ف ال اهرة .

 يةف مخاطر منيل االم ال عل  االقت اد ال طني ف أمادمية نايه للعل م   النع د 1119مريزفأحمد م مد ف 

 ف المخدرات االنايار   دار االيمال للنشر والت زيأ ف دمشق ف س ريا .1111م يةيف عمادف 

ف المووثتمر ال وادي عشوور لرؤسواب أجاوزة مكا  ووة المخودرات ف دراسووة 1111متلو  وزراب الداخليوة العوور  م االمانوة العاموة ف

 ت ليلية ح ل ال عايا المع  طة  ي ال لدال العربية .

 

 

 

 

 

 


