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       ٢٠١٠يونيه /حزيران ٢٢

  بتوقيت غرينتش  ٠٠/١٤، الساعة )بتوقيت واشنطن( ٠٠/١٠الساعة  قبلهذه النشرة  إصداريحظر 
    ٢٠١٠يونيه /حزيران ٢٣من 

 ٢٠١٠التقرير العاملي عن املخدرات 
    جديدة وأسواق جديدة يظهر حتوال باجتاه خمدرات

  ء على خطر املخدرات على الصحة واألمنالتقرير يسلّط الضو
      

التقرير العاملي عن املخدرات يظهر  - ) دائرة األمم املتحدة لإلعالم( ٢٠١٠يونيه /حزيران ٢٣، فيينا  
يف نادي الصحافة الوطين  اليوم) املكتب(، الذي أصدره مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ٢٠١٠
وقد أخذت زراعة املخدرات  .تناول املخدرات باجتاه خمدرات جديدة وأسواق جديدة ، وجود حتول يفبواشنطن

 .البلدان املتقدمة، وسجل تناول املخدرات استقرارا يف )الكوكا(ويف بلدان األنديز ) األفيون(تتراجع يف أفغانستان 
وعقاقري  املنشطات األمفيتامينيةوتنامي تعاطي ولكن هناك عالمات تشري إىل ازدياد تناول املخدرات يف البلدان النامية 

  .الوصفات الطبية حول العامل
  

  يف اخنفاضزراعة األفيون والكوكايني 

املواد األفيونية  - يبين التقرير أنّ اإلمدادات العاملية من النوعني الرئيسيني من املخدرات اإلشكالية   
 ٢٣(املساحة العاملية املزروعة باألفيون بنسبة الربع تقريبا  فقد تقلّصت .ال تزال آخذة يف التراجع - والكوكايني 

بسبب آفة زراعية قد  ٢٠١٠يف السنتني املاضيتني، ويبدو إنتاج األفيون على أهبة اهلبوط بشدة يف عام ) يف املائة
بعد  ٢٠٠٩ عام وظلّت زراعة الكوكا تنخفض يف .تقضي على ربع حمصول أفغانستان من خشخاش األفيون

-٢٠٠٧خالل الفترة  يف العامل وتراجع إنتاج الكوكايني .يف املائة يف السنوات العشر املاضية ٢٨اضها بنسة اخنف
  .يف املائة ١٨إىل  ١٢بنسبة  ٢٠٠٩

  
  اإلنتاج يتراجع والضبطيات تنخفض: اهلريوين

، متأثرا ٢٠٠٩ام طنا يف ع ٦٥٧يف املائة ليصل إىل  ١٣تراجع اإلنتاج العاملي احملتمل من اهلريوين بنسبة   
وكمية اهلروين الفعلية اليت تصل األسواق هي أقل من ذلك بكثري  .باخنفاض إنتاجه يف كل من أفغانستان وميامنار

  يزيد  ما جيري ختزينهويقدر املكتب أن  .تخزين كميات احتياطية كبرية من األفيوننظرا ل) طنا ٤٣٠حنو (
يساوي حنو عامني ونصف من الطلب العاملي غري املشروع على  طن من األفيون األفغاين، أو ما ١٢ ٠٠٠على 

  .املواد األفيونية
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من دوالرات الواليات املتحدة، يف  دوالر بليون ٥٥وتتركّز السوق العاملية للهروين، اليت تقدر بِـ  
ك جمتمعة نصف كمية وروسيا وإيران وأوروبا الغربية اليت تستهل) اإلمداداتيف املائة من  ٩٠اليت توفّر (أفغانستان 

  .اهلريوين اليت تنتج يف العامل

وتسجل  .ورغم أنّ أفغانستان تنتج معظم املواد األفيونية يف العامل، فإا تضبط أقل من اثنني يف املائة منها  
إيران وتركيا أعلى النسب، إذ يعزى إليهما ما يزيد على نصف كل كمية اهلريوين اليت ضبطت عامليا يف عام 

فعلى الدرب الشمايل، ال تضبط بلدان آسيا الوسطى  .ولكن معدالت الضبط أقل بكثري يف أماكن أخرى .٢٠٠٨
وروسيا، اليت  .طنا من اهلريوين الذي ينقل عرب أراضيها إىل روسيا ٩٠سوى كمية ضئيلة تبلغ مخسة يف املائة من الـ

بل إنّ  .ورها سوى أربعة يف املائة من هذه الكميةيف املائة من منتوج اهلريوين األفغاين، ال تضبط بد ٢٠تستهلك 
حيث تضبط بعض بلدان جنوب شرق أوروبا، مبا فيها الدول : هذه األرقام تزداد سوءا على طول درب البلقان

  .األعضاء يف االحتاد األورويب، ما يقلّ عن اثنني يف املائة من اهلريوين الذي يعرب أراضيها
  

  تشهد حتوال سوق الكوكايني

أنّ استهالك الكوكايني اخنفض كثريا يف الواليات املتحدة يف  ٢٠١٠التقرير العاملي عن املخدرات يبين   
فقد هبطت قيمة سوق الكوكايني يف الواليات املتحدة، بسعر التجزئة، بنحو الثلثني يف  .السنوات القليلة املاضية

دير التنفيذي للمكتب، السيد أنطونيو ماريا كوستا، وعلى حد قول امل .التسعينيات وبنحو الربع يف العقد املاضي
إنّ أحد أسباب العنف املتصل باملخدرات يف املكسيك هو أنّ عصابات االجتار باملخدرات تتقاتل على سوق ف"

وهذا االقتتال نعمة ألمريكا، إذ إنّ نضوب الكوكايني من جراء ذلك أخذ يؤدي إىل اخنفاض  .آخذة يف التقلّص
  ."إلدمان وارتفاع أسعار اجلرعات واخنفاض نقاوامعدالت ا

فقد شهد العقد املاضي ازدياد عدد متناويل : وقد انتقلت هذه املشكلة، إىل حد ما، عرب احمليط األطلسي  
وحبلول عام  .٢٠٠٨ني يف عام مالي ٤,١إىل  ١٩٩٨الكوكايني يف أوروبا إىل الضعف، من مليونني يف عام 

بليون  ٣٧(قيمة سوق أمريكا الشمالية عن ال تقل ) دوالربليون  ٣٤(ق األوروبية السوقيمة كادت ، ٢٠٠٨
وقد أدى هذا التحول يف الطلب إىل حتول يف دروب االجتار، فازدادت كمية الكوكايني القادمة إىل  .)دوالر

ومثلما قال السيد  .ميوأخذ هذا األمر يزعزع االستقرار اإلقلي .أوروبا من بلدان األنديز عن طريق غرب أفريقيا
يف أوروبا يدمرون الغابات البكر يف بلدان األنديز ويفسدون احلكومات  الكوكاينيإنّ الذين يستنشقون ف"كوستا 

  ."يف غرب أفريقيا
  

  املواد األفيونية والكوكايني معاتناول تناول املخدرات االصطناعية يفوق 

مليون  ٤٠إىل  ٣٠املقدر بنحو  -مفيتامينية يف العامل من املرجح أن يصبح عدد متناويل املنشطات األ  
وهناك أيضا دالئل تشري  .عما قريب أكثر من عدد متناويل املواد األفيونية ومتناويل الكوكايني جمتمعني - شخص 

ملية إذا إننا لن حنلّ مشكلة املخدرات العا"وقد حذّر السيد كوستا قائال  .إىل ازدياد تعاطي عقاقري الوصفات الطبية
كميات غري حمدودة منها  وهناك - اكتفينا بتحويل اإلدمان على الكوكايني واهلريوين إىل اإلدمان على مواد أخرى 

  ."عصابات املافيا بتكاليف تافهة خمترباتتنتج يف 

 إذ يتم التصنيع عادة(أصعب نظرا لقصر دروب االجتار ا مهمة واقتفاء أثر سوق املنشطات األمفيتامينية   
وألنّ العديد من املواد اخلام املستخدمة يف إنتاجها هي مواد ) يف أماكن قريبة من أسواق االستهالك الرئيسية
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 البيبريازيناتمثل الكيتامني و(واملنتجون سريعون يف تسويق املنتجات اجلديدة  .مشروعة ومتاحة بسهولة
إنّ هذه املخدرات اجلديدة تتسبب يف "كوستا وقال السيد  .جديدة استغالل أسواقويف ) والسبايس وامليفيدرون

وعمليات إنفاذ القانون  اللوائح الرقابيةبسرعة تفوق كثريا ما تستطيع  فأوال، جيري تطويرها .مشكلة مزدوجة
  جيري تسويقها مبهارة بارعة، فهي تنتج حسب الطلب لكي تلبي األفضليات احملددة يف ثانيا، و .مواكبته
  ."كل حالة

يف املائة يف عام  ٢٠السرية املتصلة باملنشطات األمفيتامينية بنسبة  املخترباتوقد زاد العدد املبلّغ عنه من   
  .يف املاضي املختربات، مبا يف ذلك يف بلدان مل يكتشف فيها قط مثل هذه ٢٠٠٨

ء من آسيا، ويف عدة أحنا) وخصوصا يف كندا(يف أمريكا الشمالية  ‘االكستاسي‘وازداد إنتاج مادة   
وكدليل آخر على مرونة أسواق املخدرات، هبط تناول اإلكستاسي  .ويبدو أن تناوهلا آخذ يف االزدياد يف آسيا

  .٢٠٠٦هبوطا حادا يف أوروبا منذ عام 
  

  العقّار املفضل يف العامليظل القنب 

يزرع يف كل بلدان العامل تقريبا فهو : ما زال القنب أشيع املواد غري املشروعة إنتاجا واستعماال يف العامل  
معبرة تعبريا هذه البارامترات  تكنوإن مل  -مليون شخص مرة يف السنة على األقل  ١٩٠و ١٣٠ويدخنه ما بني 

أحناء من يف تناول القنب يف بعض أهم أسواقه قيمة، أي يف أمريكا الشمالية و قلّصوما ت .اإلدمان مدى عن جيدا
  .رى على تغير أمناط تعاطي املخدراتعالمة أخ إالّأوروبا، 

بلدا، وخاصة يف  ٢٩ألغراض جتارية يف  أماكن مغلقةوقد وجد املكتب أدلّة على زراعة القنب يف   
أصبحت بصورة متزايدة مصدرا قد جتارة مرحبة و هي الزراعة يف أماكن مغلقةف .أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية
البلد ، أصبحت أفغانستان اآلن ٢٠٠٩واستنادا إىل األدلة اليت جمعت يف عام  .ةللربح لدى اجلماعات اإلجرامي

 .)ولألفيون أيضا( لراتنج القنب يف العامل الرئيسي املنتج
  

  عدم كفاية مرافق العالح من تعاطي املخدرات

 يفت عن نقص خطري يف مرافق العالج من تعاطي املخدرا ٢٠١٠التقرير العاملي عن املخدرات يكشف   
يف حني أنّ األثرياء يف البلدان الغنية يستطيعون حتمل تكاليف : "قائال املدير التنفيذي للمكتبوقد حذّر  .العامل

اخلمس فقط  ما يقاربويقدر التقرير أن  ."أخطر العواقب الصحيةأو البلدان الفقرية يواجهون /العالج، فالفقراء و
يعين أنّ حنو وهذا قد تلقوا عالجا يف السنة السابقة،  ٢٠٠٨امل يف عام يف الع اإلشكاليني من متناويل املخدرات

لقد آن األوان ليكون باستطاعة اجلميع "وأضاف السيد كوستا قائال  .مليون مرن للعقاقري مل يتلقوا عالجا ٢٠
  ."احلصول على العالج من تعاطي املخدرات

إنّ اإلدمان على "مكافحة املخدرات قائال إىل جعل الصحة حمور االهتمام يف السيد كوستا ودعا   
إنّ مدمين املخدرات ينبغي أن يرسلوا إىل العالج ال إىل  .املخدرات حالة قابلة للعالج وليست عقوبة مدى احلياة

  ."وينبغي أن يكون العالج من تعاطي املخدرات جزءا من الرعاية الصحية العادية .السجن
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مخدرات أو للتناول الشخص  إنّ"نسان قائال ادة احترام حقوق اإلودعا السيد كوستا أيضا إىل زي  
م فيها األشخاص الرتكام جرائم متصلة وإين أناشد البلدان اليت يعد .وراء القضبان ال جيرده من حقوقه وجوده

  ."باملخدرات أو يقتلون برصاص فرق اإلعدام خارج نطاق القضاء، وهو األسوأ، أن تنهي هذه املمارسة
  

  البلدان الناميةعالمات اإلنذار يف 

شكّلت  السوقإنّ قوى "وقال  .البلدان الناميةسلّط السيد كوستا الضوء على خماطر تناول املخدرات يف   
بالبلدان ) البلدان الغنية(األبعاد غري املتساوقة القتصاد املخدرات؛ وقد أحلق أكرب مستهلكي هذا السم يف العامل 

إنّ البلدان الفقرية ليست يف مركز ميكّنها "وأضاف قائال  ."فادحاضررا ) لعرض واالجتار الرئيسيةأماكن ا(الفقرية 
ويواجه العامل النامي أزمة تلوح يف األفق ستجعل من املاليني عبيدا  .من امتصاص عواقب ازدياد تناول املخدرات

  ."للبؤس الذي جيلبه االران للمخدرات

ج استهالك اهلريوين يف شرق أفريقيا، وازدياد تناول الكوكايني يف غرب واستشهد السيد كوستا بروا  
أفريقيا وأمريكا اجلنوبية، واالرتفاع احلاد يف إنتاج املخدرات االصطناعية وتعاطيها يف الشرق األوسط وجنوب شرق 

  ."تقدم إىل العامل الناميإننا لن حنلّ مشكلة املخدرات العاملية بنقل االستهالك من العامل امل"وأضاف قائال  .آسيا
  

  االجتار باملخدرات وانعدام االستقرار

فصال يتناول ما لالجتار باملخدرات من تأثري مزعزع  ٢٠١٠التقرير العاملي عن املخدرات يتضمن   
كيف يؤدي نقص التنمية التقرير ويبين  .ويركّز بوجه خاص على حالة الكوكايني ،الستقرار يف بلدان العبورل

للثروة أيضا كيف ميكن التقرير ويبين  .كم إىل اجتذاب اجلرمية، بينما تعمق اجلرمية انعدام االستقراروضعف احل
وقد أُدرج خطر  .من أمن الدول، ال بل وحىت من سيادا تنالباالجتار باملخدرات أن  والعنف والقوة املقترنة

  .جدول أعمال جملس األمن التابع لألمم املتحدة يفاالجتار باملخدرات على األمن عدة مرات يف العام املاضي 

ولئن كان العنف املتصل باملخدرات يف املكسيك حيظى بالكثري من االهتمام، فإنّ املثلث الشمايل   
ألمريكا الوسطى املكون من غواتيماال وهندوراس والسلفادور أسوأ تأثرا ومعدالت القتل فيه أعلى كثريا منها 

فبني عامي : ويال برزت كنقطة انطالق رئيسية للكوكايني املهرب إىل أوروبانـزتقرير إنّ فويقول ال .يف املكسيك
  .كان ما يزيد على نصف ما اكتشف من الشحنات البحرية إىل أوروبا قادما من فنـزويال ،٢٠٠٨و ٢٠٠٦

 .ار بالكوكاينيويسلّط التقرير الضوء على الوضع غري املستقر يف غرب أفريقيا اليت أصبحت مركزا لالجت  
، مستشهدا حبالة "ةيالفاشاملتجرين استطاعوا كسب شخصيات عليا جلانبهم يف بعض اتمعات "ويالحظ أنّ 

  .بيساو األخرية- غينيا

ودعا السيد كوستا إىل زيادة التنمية للحد من التعرض للجرمية وزيادة التعاون على إنفاذ القانون من   
إننا ما مل نتعامل بفعالية مع اخلطر الذي تشكّله اجلرمية املنظمة، "وقال حمذرا  .تأجل التصدي لالجتار باملخدرا
وسوف تتعرض الرقابة على املخدرات للخطر بتجدد الدعوات إىل نبذ اتفاقيات  -فسوف تصبح جمتمعاتنا رهائن 

وهذا سيقضي على  .ام االستقراراألمم املتحدة املتعلقة مبكافحة املخدرات، اليت يقول النقاد إا سبب اجلرمية وانعد
" .يطلق العنان لكارثة صحية عموميةسالتقدم الذي أُحرز يف جمال مكافحة املخدرات خالل العقد املاضي، و
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على حممل أكرب من اجلدية،  ومعاجلة متعاطيهااملخدرات  تؤخذ الوقاية منومع ذلك، ما مل : "وأضاف قائال
  ."يات األمم املتحدة املتعلقة مبكافحة املخدراتفسيتضاءل تأييد الرأي العام التفاق

  
*   *   *  

  :للحصول على مزيد من املعلومات يرجى االتصال بالشخصني التاليني
  كيمبوالتر 

  الناطق الرمسي باسم املكتب وكاتب اخلطب فيه
Walter Kemp  

Spokesman and Speechwriter, UNODC  
Mobile: (+43-699) 1459-5629  

Email: walter.kemp@unodc.org  
  
  كاراشاشي 

  موظف إلدارة الربامج
Shashi Kara 

Programme Management Officer, UNODC NY  
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