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  اتخدِّرجلنة امل
  ة واخلمسونبعالدورة السا

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٣فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق١١َّالبند 

  اتخدِّرجار باملالوضع العاملي فيما يتعلق باالتِّ
        وتوصيات اهليئات الفرعية التابعة للجنة

      جار باملخدِّراتالوضع العاملي فيما يتعلق باالتِّ    
        مانةتقرير األ    

  ملخَّص  
جـار هبـا بـصورة    جاهـات يف إنتـاج املخـدِّرات واالتِّ   يقدِّم هذا التقريُر حملةً عامةً عن أحدث االتِّ   

وتستند اإلحصاءات والتحليالت الـيت يتـضمَّنها إىل أحـدث املعلومـات            . غري مشروعة على نطاق العامل    
ــة    ــر االتِّ . املتاحــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرمي ــسائدة يف  ويعــرض التقري جاهــات ال

 ويقدِّم إحصاءات عن زراعة حماصيل املخدِّرات غـري املـشروعة           ٢٠١٢مضبوطات املخدِّرات حىت عام     
  .ر البيانات هبذا الشأن عند تواف٢٠١٣ُحىت عام 
 وما زالت أفغانستان تستأثر مبعظـم الزراعـة غـري املـشروعة خلـشخاش األفيـون يف العـامل، وقـد              

وبينمـا تراجـع إمجـايل    . ٢٠١٣ا يف عـام     املساحة املزروعة فيها خبشخاش األفيـون مـستوى قياسـي         بلغت  
 إمجايل املـضبوطات العامليـة مـن الكوكـايني ظـل      ، فإن٢٠١٢َّاملساحة املزروعة بشجرية الكوكا يف عام   

، ويف األعـوام األخـرية،     ٢٠١٢ ارتفـاع املـضبوطات العامليـة مـن امليثامفيتـامني يف عـام               واستمرَّ. مستقرا
وظلَّ القنَّب أشيع املخدِّرات النباتيـة غـري املـشروعة          .  كبرياً عاً السوق العاملية للميثامفيتامني توسُّ    ْتهَِدَش

 بـسبب   قنَّـب  ال ُعـشبة  املضبوطات العاملية من     وتراجعت. جار والتعاطي يف العامل من حيث اإلنتاج واالتِّ     
، كانـت املـضبوطات العامليـة مـن         ٢٠١٢ويف عام   . ضبطها يف أمريكا الشمالية   بلَّغ عن   ية املُ ع الكمِّ تراُج

 القـسم األكـرب مـن املـضبوطات     جاهاهتـا أشـارت إىل أنَّ  رات يف اتِّ مـع تغيُّـ  ، ولكـنْ  ةًراتنج القنَّب مستقرَّ  
      . يف مشال أفريقياَعقَالعاملية َو
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    مةمقدِّ  -أوالً  
رات إنتــاج املخــدِّرات الرئيــسية غــري املــشروعة عــن تطــوُّيقــدِّم هــذا التقريــر حملــةً عامــةً   -١

ويــستند التحليـل إىل آخــر املعلومــات  . جـار هبــا علـى كــل مـن الــصعيد العــاملي واإلقليمـي    واالتِّ
  ).املكتب(املتاحة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 

لقنَّـــب واملـــواد األفيونيـــة ويعـــاجل البـــاب الثـــاين مـــن التقريـــر اإلنتـــاج غـــري املـــشروع ل   -٢
 عنـد تـوافر     ٢٠١٣، وكـذلك يف عـام       ٢٠١٢الـسنوات حـىت هنايـة عـام         علـى مـرِّ     والكوكايني  

ز البـاب الثالـث مـن التقريـر علـى           جـار باملخـدِّرات، يركِّـ     وفيما يتعلق باالتِّ  . اإلحصاءات بشأنه 
رات يف  مــن تطــوُّدَّجُِت، ويعــرض آخــر مــا اْســ٢٠١٢ و٢٠١١إحــصاءات املــضبوطات لعــامي 

 علــى جــار بــاملواد األفيونيــة والقنَّــب والكوكــايني واملنــشِّطات األمفيتامينيــة بنــاءً  جاهــات االتِّاتِّ
  .أحدث املعلومات املتاحة للمكتب

ت املعلومــات املتعلقــة بزراعــة حماصــيل املخــدِّرات غــري املــشروعة وإنتــاج  وقــد اســُتمدَّ  -٣
خر ما نشره املكتب من دراسـات استقـصائية تتعلـق    املخدِّرات النباتية غري املشروع من نتائج آ     

وكانــت املــصادر الرئيــسية . ٢٠١٣العــاملي ات خــدِّرتقريــر املبرصــد احملاصــيل غــري املــشروعة و
متها احلكومات إىل املكتب علـى اجلـزء        جار باملخدِّرات هي الردود اليت قدَّ     للمعلومات عن االتِّ  

) جاهاهتـا جار هبا وأمناط تلك األنـشطة واتِّ      ا واالتِّ نطاق أنشطة زراعة املخدِّرات وصنعه    (الرابع  
  . ٢٠١٢من االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية لعام 

على اجلزء الرابع  ، ردودا٢٠١٣ًنوفمرب / تشرين الثاين  ٢٢ ، حىت ىوكان املكتب قد تلقَّ     -٤
ــة عــضوا٧٩ً مــن ٢٠١٢مــن االســتبيان اخلــاص بالتقــارير الــسنوية لعــام    در مــصا مشلــتو.  دول

سـائر  التقـارير احلكوميـة الرمسيـة املنـشورة، و     ،مة يف إعـداد التقريـر   ستخَداملُـ  ،املعلومات التكميلية 
  . الفرعيةهيئاهتامت إىل جلنة املخدِّرات ودِّاها املكتب أو قُالتقارير اليت تلقَّ

رات ســـليمة غـــري مباشـــرة وتـــوفِّر إحـــصاءات مـــضبوطات املخـــدِّرات عمومـــاً مؤشِّـــ   -٥
رات بـالنظر إىل   مـع تلـك املؤشِّـ     ه ينبغـي التعامـل حبـذرٍ      علـى أنَّـ   . جار باملخدِّرات  االتِّ جاهاتالتِّ
ف علـى مـستوى قـدرات أجهـزة إنفـاذ      ها تعبِّر أيضاً عـن ممارسـات خمتلفـة يف اإلبـالغ وتتوقَّـ            أنَّ

 ١ ٠٠٠(يف هـــذا التقريـــر إىل األطنـــان املتريـــة  " طـــن"ويـــشري املـــصطلح . وفعاليتـــها القـــانون
  ). أرطال٢ ٢٠٤,٦م أو كيلوغرا
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   النباتية  املخدِّرات وإنتاجاملخدِّراتجاهات زراعة حماصيل اتِّ  -ثانياً  
     يف العاملبصورة غري مشروعة

    قنَّبال  - ألف  
ــاً حملاصــيل   -٦ ــشروعة  األخــرى املخــدِّراتخالف ــة الكوكــا وخــشخاش   ،  غــري امل ــل ورق مث

وهذا ما جيعل   . فهو ينمو بسهولة يف بيئات خمتلفة     ،  عةمتنوِّأساليب  قنَّب ب زراعة ال األفيون، ميكن   
ته إىل وجود طائفة عريضة مـن       التقارير عن زراع  تشري  و.  تقدير حجم زراعته وإنتاجه    من العسري 

 وتـشري   ، سواء ب يف األماكن املغلقة واملفتوحة على حدٍّ      وتتم زراعة القنَّ  . املمارسات حول العامل  
 لالسـتهالك الشخـصي، وفالحـني يزرعونـه         قنَّـب عـون ال  الدول األعضاء إىل وجود مـزارعني يزر      

 وأشـار العديـد مـن البلـدان إىل أنَّ         . عمليـات جتاريـة واسـعة النطـاق       إىل وجـود    لزيادة دخلـهم، و   
، بعـد حـصاده، إىل املنـاطق        قنَّـب وُينقـل ال  .  تقع على نطاق واسع يف املناطق الريفية       قنَّبزراعة ال 

 مـن قبيـل   ، غـري املباشـرة  راتؤشِّـ املوتشري . اورة، لتلبية الطلب احلضرية، أو ُيهرَّب إىل البلدان اجمل     
قـد  بطريقـة غـري مـشروعة     قنَّـب  الُعـشبة   وإنتاجقنَّب، إىل أنَّ زراعة نبتة ال   قنَّب ال  نبتة مضبوطات

  .جريا يف معظم البلدان يف مجيع أحناء العامل
، أبرزهـا   ز يف بلـدان قليلـة     القنَّـب إىل التركُّـ     إنتـاج راتـنج      ، حنا قنَّب ال ُعشبةعلى عكس   و  -٧

وإنتاجه لألغراض  قنَّبالزراعة ستقصائية عن  االدراسة  وحسب تقديرات ال  . أفغانستان واملغرب 
 بلـغ  ٢٠١٢ يف عـام     قنَّـب  املـساحة املزروعـة بال      إمجـايل  ، فـإنَّ  ٢٠١٢التجارية يف أفغانستان لعـام      

ع يف  عـزى التراجُـ   وُي. ٢٠١١ بعـام    نـةً  يف املائـة مقار    ١٧ بنـسبة    عاًل تراجُ  هكتار، ما ميثِّ   ١٠ ٠٠٠
أروزكــان، حيــث شــهدت مقاطعــة  يف قنَّــبالت زراعــة نبتــة ال إىل اخنفــاض معــدَّالزراعــة أساســاً

 إىل أقل  ٢٠١١ هكتار يف عام     ١ ٠٠٠ من أكثر من     رداً مطَّ عاً تراجُ قنَّباملساحة املزروعة بنبتة ال   
دين تــستخدم حقــول  مجاعــات املتمــرِّوتــشري التقــارير إىل أنَّ. ٢٠١٢ هكتــار يف عــام ١٠٠مــن 
ع املـساحات   فَّذ بصرامة فرضته سـلطات اإلقلـيم إىل تراجُـ         َنى حظر يُ   كأماكن اختباء، وأدَّ   قنَّبال

رات كـربى علـى   ها، مل تطـرأ تغيُّـ     ُحويف األقاليم اخلمـسة عـشر املتبقيـة الـيت جـرى مـسْ             . املزروعة
 يف قنَّب إمكانات إنتاج راتنج الة اهلكتار، فإنَّغلَّ لتزايد  ونظراً. ٢٠١٢ يف عام    قنَّبزراعة نبتة ال  

  . طن١ ٤٠٠ يف املائة إىل ٨ زادت بنسبة ٢٠١٢عام 
ــسنوية لعــام   ه علــى وقــدَّر املغــرب، يف ردِّ  -٨ ــأن٢٠١٢َّاالســتبيان اخلــاص بالتقــارير ال  ، ب

ــة ال   ــساحة املزروعــة بنبت ــبصــايف امل ــى حنــوٍ قنَّ ــادة ( غــري مــشروع   عل ــات اإلب ــد عملي ــغ ) بع بل
 وقـــدرها ٢٠١١لة يف عـــام يـــة املـــسجَّ عــن الكمِّ  طفيفـــاًعـــاًل تراُج هكتــار، مـــا ميثِّـــ ٤٧ ٠٠٠
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 اجلهود الراميـة إىل ختفـيض زراعـة نبتـة            بأنَّ )١(وأفادت السلطات يف املغرب   .  هكتار ٤٧ ٥٠٠
 يف املائـة يف مـساحة مـزارع    ٦٥ عـن ختفـيض بنـسبة       رْتفَسْـ  غـري املـشروعة تواصـلت وأَ       قنَّبال
 ٢٠١٢ يف عـام     قنَّـب  هكتار مـن ال    ٥ ٠٠٠وقد أبادت السلطات    . ٢٠٠٣ بعام    مقارنةً بقنَّال
 إمجـايل اإلنتــاج  وقـدَّرت بــأنَّ ) ٢٠١١ هكتـار يف عــام  ٨ ٠٠٠ كانــت هـذه املــساحة  بعـد أنْ (

  .ا طن٧٦٠ا عند زال مستقر  ماقنَّبالسنوي من راتنج ال
    

    األفيون  - باء  
ستأثران مبعظـم املـساحة املزروعـة خبـشخاش األفيـون علـى             ت أفغانستان وميامنـار تـ     ظلَّ  -٩
زراعة خشخاش األفيـون علـى    يف املائة من   ٨٧كان ما نسبته     حيث   ، غري مشروع يف العامل    حنوٍ
املــساحة املزروعــة خبــشخاش وقــد زاد إمجــايل  )٢(.يف العــامل يف هــذين البلــدين غــري مــشروع حنــوٍ

ــار ٢٣٦ ٣٢٠ لتبلــغ ٢٠١٢ عــام  يف املائــة يف١٥بنــسبة األفيــون يف العــامل   ، وُيحتمــل أنْاًهكت
ــادة بنــسبة  ٢٠١٣تكــون زادت أكثــر يف عــام   ــة يف املــساحة املزروعــة يف  ٣٦ بــسبب زي  يف املائ

  ).انظر الشكل األول(أفغانستان 
 غـري   زالت أفغانـستان البلـد الرئيـسي الـذي ُيـزرع فيـه خـشخاش األفيـون علـى حنـوٍ                     وما  -١٠

نتــائج أحــدث الدراســات االستقــصائية لألفيــون األفغــاين، فــإنَّ زراعــة  ص  مللخَّــووفقــاً. مــشروع
 هكتــار، ٢٠٩ ٠٠٠بلغــت ، حيــث ٢٠١٣ يف عــام  قياســياًلت ارتفاعــاًخــشخاش األفيــون ســجَّ

ــا ــوَّ مب ــسجَّ   يتف ــسابق امل ــرقم القياســي ال ــى ال ــام ق عل ــار١٩٣ ٠٠٠، وهــو ٢٠٠٧ل يف ع .  هكت
ــد ــساحة املزروعــة عم   وق ــادة يف امل ــصرت الزي ــاًاقت ــسية لزراعــة خــشخاش    وم ــاطق الرئي ــى املن  عل

وفقدت مقاطعتان كانتا ُتعرفـان يف الـسابق خبلّومهـا      . األفيون يف املناطق اجلنوبية والغربية من البلد      
وقـد زاد إنتـاج     . ٢٠١٣من زراعة خشخاش األفيون بطريقة غـري مـشروعة هـذه الـصفة يف عـام                 

 حيـث بلـغ     ٢٠١٢املائة عـن مـستواه يف عـام          يف   ٤٩ بنسبة   ٢٠١٣األفيون غري املشروع يف عام      
  . طن٥ ٥٠٠

    

                                                         
رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ ه املغرب إىل االجتماع الثالث والعشرين لَمري الذي قدَّطْالتقرير القُ )1(  

، والرد على االستبيان اخلاص ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠-١٦فريقيا، أديس أبابا، ات، أخدِّرقوانني امل
 . الوارد من املغرب٢٠١٢بالتقارير السنوية لعام 

 .الثايناملرفق ، ٢٠١٣العاملي رات تقرير املخدِّ إىل أرقام مستقاة من استناداً )2(  
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  الشكل األول
  ٢٠١٣-٢٠٠٢،  ويف بلدان خمتارةيف العاملغري املشروع زراعة خشخاش األفيون 

    )باهلكتار(

      
وى فيمـا   سـ  متاحـةً ٢٠١٣وقت إعداد هـذا التقريـر، مل تكـن البيانـات املتعلقـة بالزراعـة يف عـام                    )أ(  

 إىل املــساحات  اســتناداً الــشكل بيانــات استرشــادية للمــساحات املزروعــة عامليــاً ويعــرض. خيــص أفغانــستان
  .املزروعة يف العام السابق

  
 أحـد العوامـل الرئيـسية يف زيـادة زراعـة            ٢٠١٢وكان ارتفاع أسعار األفيـون يف عـام           -١١

دة إىل املــضاربة حيــث حــاول عــزى الزيــا ُتكمــا ميكــن أنْ. ٢٠١٣خــشخاش األفيــون يف عــام 
ط لـه    لالنسحاب املخطَّ  د ألفغانستان نتيجةً  ط من املستقبل السياسي غري املؤكَّ     املزارعون التحوُّ 

  .٢٠١٤ها يف عام ُدقْات الدولية واالنتخابات املزمع َعللقوَّ
ت الصلة بني انعدام األمن وزراعة خشخاش األفيون بطريقة غـري مـشروعة يف             واستمرَّ  -١٢
تــسع مقاطعــات يف املنــاطق  يف)  يف املائــة٨٩(وقــد وقعــت غالبيــة تلــك الزراعــة . ٢٠١٣ عــام

 )٣(.اجلنوبية والغربية من أفغانستان اليت تغلب عليها حالة من التمـرد وشـبكات اجلرميـة املنظَّمـة             
 يف املائة يف مقاطعة هلماند، وهي اإلقليم الرئيـسي لزراعـة       ٣٤وزادت املساحة املزروعة بنسبة     

  .٢٠٠٤خاش األفيون يف أفغانستان منذ عام خش
                                                         

  رات يف أفغانستان، رات واجلرمية ووزارة مكافحة املخدِّمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ )3(  
"Afghanistan Opium Survey 2013: Summary Findings"٢٠١٣نوفمرب /، تشرين الثاين. 
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 بـصفة أساسـية يف تايلنـد        ويف جنوب شرق آسيا، كـان خـشخاش األفيـون ُيـزرع عـادةً               -١٣
  تلك البلدان  وُيزرع خشخاش األفيون يف   . نام وميامنار  الشعبية الدميقراطية وفييت   ومجهورية الو 

ا ة احملصول عمَّـ   ل من غلَّ  فق للري، مما يقلِّ   مراأيِّ  يف العادة على تالل منحدرة فقرية التربة وبدون         
 صت املــساحة املزروعــة خبــشخاش األفيــون علــى حنــوٍ ويف ميامنــار، تقلَّــ. هــي عليــه يف أفغانــستان

 حيــث  بعـد ذلـك العـام   هـا زادت عمومـاً  ، ولكن٢٠٠٦َّالعقـد الـسابق لعـام    ملحـوظ علـى مـدى    
زروعة خبشخاش األفيون يف ميامنار املورغم أنَّ املساحة   . ٢٠١٢ هكتار يف عام     ٥١ ٠٠٠بلغت  

هـا يف عـام     ْتَغلَبالذروة الـيت بَ     مقارنةً ال تزال ضئيلةً   هكتار،   ٥١ ٠٠٠، ومقدارها   ٢٠١٢يف عام   
 ٢١ ٥٠٠ ومقــدارها ٢٠٠٦لة يف عــام  مــن املــساحة املــسجَّ كــثرياً، فهــي كانــت أكــرب  ١٩٩٦
 إىل ٢٠١١ أطنــان يف عــام ٦١٠ اإلنتــاج املقــدَّر لألفيــون يف ميامنــار مــن   حجــموازداد. هكتــار
مــن حيــث زراعــة   املنطقــة املرتبــة األوىل يفحتتــل  ميامنــار ا جعــل، ممَّــ٢٠١٢ا يف عــام  طنــ٦٩٠

  )٤(. غري املشروعخشخاش األفيون وإنتاج األفيون
ويف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ازدادت املـساحة املزروعـة خبـشخاش األفيـون مـن                  -١٤
يــزال هــذا  وال. ٢٠١٢ هكتــار يف عــام ٦ ٨٠٠ر بـــ إىل مــا يقــد٢٠١١َّ  هكتــار يف عــام٤ ١٠٠

 للـسنة   ه مثَّـل زيـادةً    ، ولكنَّـ  ١٩٩٩-١٩٩٦ باملستويات املـسجَّلة يف الفتـرة         مقارنةً املستوى متدنيا 
 ١ ٥٠٠ (٢٠٠٧أكثـر مـن أربعـة أضـعاف املـستوى املرصـود يف عـام                بلـغ   اخلامسة على التوايل و   

 عن زراعـة خـشخاش      ٢٠١٢ي اليت أجراها املكتب يف عام       ح اجلوِّ ْسوكشفت عملية امل  ). هكتار
ــة الو       ــة يف مشــال مجهوري ــسّت الواقع ــات ال ــن املقاطع ــات م ــع مقاطع ــون يف أرب ــة  األفي الدميقراطي

ــشعبية ــون  وُي. ال ــاج األفي ــدَّر أنَّ إنت ــد مــن    ق ــك البل ــد ارتفــع يف ذل ــا٢٥ق ــام  طن  إىل ٢٠١١ يف ع
نــام علــى نطــاق أضــيق  ملقابــل، كانــت الزراعــة يف تايلنــد وفييــت ويف ا. ٢٠١٢  يف عــامطنــا ٤١
 هكتـارات مـن خـشخاش األفيـون خـالل عـام       ٢٠٨ السلطات يف تايلند عن إبادة  ْتَغلَْبوأَ. بكثري

  .٢٠١٢ من خشخاش األفيون يف عام  هكتارا٣٤ًنام   فييتادْتَب، وأ٢٠١١َ
ــون يف املكـــسيك أيـــضاً حيـــث أ     -١٥ ــة خـــشخاش األفيـ ــسلطات وجـــرت زراعـ ــادت الـ بـ

ــاً ١٦ ٣٨٩ ــاراً مزروع ــام    هكت ــون يف ع ــارا١٥ً ٧٢٦ و٢٠١١ خبــشخاش األفي  يف عــام  هكت
، قـدَّرت   وعلى الرغم من أنَّ التقديرات بشأن صايف املساحة املزروعة به مل تكن متاحةً            . ٢٠١٢

. ٢٠١٢ا يف عـام      طنـ  ١٧٥ إىل   ٢٠١١ا يف عام     طن ١٨٨ إنتاج األفيون تراجع من      املكسيك أنَّ 
ات  حيـث مشلـت عمليـات احلظـر الـيت قامـت هبـا قـوَّ         وُزرع خشخاش األفيون يف كولومبيا أيضاً     

  )٥(. من خشخاش األفيون هكتارا١٢٩ً اإلبادة اليدوية لـ٢٠١٢األمن خالل عام 
                                                         

رات يف ميامنار، رات واجلرمية، واللجنة املركزية ملكافحة تعاطي املخدِّمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ )4(  
 ."South-East Asia Opium Survey 2012"رات ومراقبتها يف الو، افحة املخدِّواللجنة الوطنية ملك

رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ ته كولومبيا إىل االجتماع الثالث والعشرين لَمري الذي قدَّطْالتقرير القُ )5(  
 .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٤ -  سبتمرب/ أيلول٣٠، كيتو، ي والكاريب ات، أمريكا الالتينيةخدِّرقوانني امل
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 توجد بعض عمليات زراعة خـشخاش األفيـون         )٦( السلطات يف اهلند،   ُهرْتكَ ملا ذَ  ووفقاً  -١٦
 مـن  ،والـشمالية الـشرقية  والـشرقية،  اطق اجلبلية النائية يف األجزاء الـشمالية        غري املشروعة يف املن   

 ومجـع االسـتخبارات السـتبانة       امليـداين ق  استخدمت اهلند التـصوير الـساتلي والتحقُّـ        وقد. البلد
 مـن خـشخاش األفيـون يف عـام      هكتـاراً ٥ ٨١٤املناطق املزروعة خبـشخاش األفيـون، وأبـادت      

ها علـى االسـتبيان      باكستان، يف ردِّ   ْتَغلَْبوأَ. ٢٠١٢ يف عام    )٧(آخر  هكتاراً ١ ٢٥٤ و ٢٠١١
 مـن خـشخاش األفيـون        هكتـاراً  ١ ٠٥٣ بأنَّهـا أبـادت   ،  ٢٠١١اخلاص بالتقارير الـسنوية لعـام       

  . بعد اإلبادة هكتارا٣٦٢ً إمجايل املساحة املزروعة اخنفض إىل أنَّبو
    

    الكوكا  - جيم  
زراعــات  لِّوبــريو وكولومبيــا تــستأثر جبــ ) لقوميــاتدة اتعــدِّامل-دولــة(زال بوليفيــا تــ ال  -١٧

  نتيجـةً  ٢٠١٢ هبـا يف عـام        املزروعـة  وقـد تراجـع إمجـايل املـساحات       .  يف العـامل   شجرية الكوكـا  
ات دعتقـد أنَّ اسـتخراج قلويـ   ُيو). انظـر الـشكل الثـاين    (ع يف الدول الثالث على الـسواء        للتراُج

ــري    ــصورة غـ ــا بـ ــات الكوكـ ــن ورقـ ــايني مـ ــشروعالكوكـ ــوة ا ة مـ ــو اخلطـ ــنع أل، وهـ وىل يف صـ
يـة هيدروكلوريـد   عظم كمِّمبأيضاً تستأثر   يف هذه البلدان الثالثة، اليت       الكوكايني، جيري حصراً  

  .على الصعيد العاملياملصنوعة الكوكايني 
 ْتركَ اشـتَ ، الـيت ٢٠١٢وتشري الدراسة االستقصائية بشأن زراعة شـجرية الكوكـا لعـام            -١٨

شجرية الكوكـا ُتـزَرع يف       إىل أنَّ  ،رات واجلرمية كتب املعين باملخدِّ  املمة كولومبيا و   حكو ايف إجرائه 
 املــساحة املزروعــة بــشجرية الكوكــا يف ْتَضفَــَخوقــد اْن.  يف كولومبيــا مقاطعــة٣٢ً مــن أصــل ٢٣

ــسبة   ــا بنـــ ــام  ٢٥كولومبيـــ ــة يف عـــ ــد أنْ ٤٨ ٠٠٠ إىل ٢٠١٢ يف املائـــ ــار، بعـــ    كانـــــت  هكتـــ
  هكتـاراً ٣٤ ٤٨٦ا  ، أبـادت كولومبيـا يـدوي      ٢٠١٢ويف عام   . ٢٠١١  هكتار يف عام   ٦٤ ٠٠٠

 املـساحة   تراجعـت   وقـد   .  هكتار من احملاصـيل    ١٠٠ ٠٠٠ورشَّْت من اجلوِّ    من شجرية الكوكا    
يف املـسجَّل   إىل أقـل بكـثري مـن مـستواها        ٢٠١٢املزروعة بشجرية الكوكـا يف كولومبيـا يف عـام           

ة ت آلخـر مـرَّ    َدا، وهي تقترب من املـستويات الـيت ُرصِـ         الزراعة ذروهت بلغت  ، حيث   ٢٠٠٠عام  
 إنتـاج الكوكـايني يف كولومبيـا خـالل عـام            وقُـدِّر أنَّ  . يف أوائل التـسعينيات مـن القـرن العـشرين         

 . أطنان٣٠٩بلغ  ٢٠١٢

                                                         
جار غري املشروع باملخدِّرات ته اهلند إىل الدورة السابعة واألربعني للجنة الفرعية املعنية باالتَِّمري الذي قدَّطْالتقرير القُ )6(  

 .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٣-١٩واملسائل ذات الصلة يف الشرقني األدىن واألوسط، أنطاليا، تركيا، 

 .٢٠١٢رات، التقرير السنوي لعام ند، مكتب مكافحة املخدِّاهل )7(  
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 حنو مجيع احلقول املزروعـة بـشجرية الكوكـا يف كولومبيـا توجـد يف ثـالث                  الَحظ أنَّ وُي  -١٩
 راًت نارينيو هي املقاطعة األكثـر تـأثُّ       وظلَّ. يو وبوتومايو ونوريت دي سانتاندر    مقاطعات هي نارين  

ممَّـا  ،  ٢٠١٢ يف عـام      هكتاراً ١٠ ٧٣٣هبا  املساحة املزروعة   بلغت  بزراعة شجرية الكوكا حيث     
ت وظلَّـ .  يف املائة من إمجـايل املـساحة املزروعـة بـشجرية الكوكـا يف كولومبيـا                ٢٢نسبته   ثِّل ما مي

 مـن املقاطعـات االثنـتني     مقاطعـةً  ٢٠ يف   تراجعـت  أو   ةًة املزروعة بشجرية الكوكـا مـستقرَّ      املساح
ــا       ــوريت دي ســانتاندر وكاكويت ــثالث ن ــادة ســوى يف املقاطعــات ال ــثالثني، بينمــا مل تطــرأ زي وال

  .شجرية الكوكال زراعة ل أيَّوهناك تسع مقاطعات مل تسجِّ. وتشوكو
 يف ٢٠١٢د شــجرية الكوكــا لعــام ْصــقــصائية الوطنيــة لَروحــسبما جــاء يف الدراســة االست  -٢٠

 هكتـار يف   ٦٢ ٥٠٠ يف املائة من     ٣,٤بريو، تراجع صايف املساحة املزروعة بشجرية الكوكا بنسبة         
ــام  ــام ٦٠ ٤٠٠ إىل ٢٠١١عـ ــار يف عـ ــامي  . ٢٠١٢ هكتـ ــا بـــني عـ ، زادت ٢٠١١ و٢٠٠٥ومـ

 االخنفـاض الـذي شـهده عـام         ، بينما ُيعدُّ  وعليه. املساحة املزروعة بشجرية الكوكا كل عام يف بريو       
عـزى االخنفـاض    وُي. جـاه العـام    يف االتِّ   كـبرياً  الًل حتـوُّ  ه ميثِّـ   من حيث نسبته املئوية، فإنَّ      ضئيالً ٢٠١٢

 إىل جانـب تنفيـذ بـرامج    ،٢٠١٢ يف عـام  ْتقَـ ِلات اليت أُطْ  خدِّرإىل االستراتيجية الوطنية ملكافحة امل    
وقـد أثبتـت تلـك الـربامج فعاليتـها بـصورة خاصـة يف منطقـة          . لة للمـزارعني  ل العيش البدي  ُبلتوفري سُ 

وأبادت حكومة بـريو أكثـر مـن    . هواالجا، وهي من بني أكرب منتجي حمصول الكوكا يف البلد          ألتو
  .٢٠١٢ ألتو هواالغا وأغوايتيا يف عام  من شجرية الكوكا يف منطقْيت هكتارا١٤ً ٢٣٠
 يف بـريو     منطقـةً  ١٣ حنـو    ة والدراسات االستقصائية امليدانية أنَّ    نت الصور الساتلي  وقد بيَّ   -٢١

لت مناطق كوسكو وأياكوتـشو وهوانوكـو أكـرب          حيث سجَّ  ،منخرطة يف زراعة شجرية الكوكا    
 يف  ٢٥باشـيتيا الـيت شـهدت زيـادة بنـسبة           -بيـشيس -بالكـازو مساحات مزروعة، وتلتـها منطقـة       

 ل اخنفاضـاً  ، مـا ميثِّـ    ٢٠١٢ طـن يف عـام       ١٢٩ ٠٠٠كا  إمجايل اإلنتاج من ورقة الكو    بلغ  و. املائة
 ٢٠١١الـشمس يف عـام      يف  فـة   جـة مـن ورقـة الكوكـا اجملفَّ        نَتيـة املُ   بالكمِّ  يف املائـة مقارنـةً     ٢بنحو  

  . طن١٣١ ٠٠٠ومقدارها 
 يف املائــة يف دولــة بوليفيــا ٧ املــساحة املزروعــة بــشجرية الكوكــا بنــسبة حنــو  تراجعــتو  -٢٢

. ٢٠١٢د حمــصول الكوكــا لعــام ْصــ للدراســة االستقــصائية الوطنيــة لَرات، وفقــاًدة القوميــاملتعــدِّ
 هكتـار يف    ٢٧ ٢٠٠ كانـت     هكتار بعـد أنْ    ٢٥ ٣٠٠ املساحة املزروعة بالكوكا إىل      تراجعتو

ع الثـاين علــى التـوايل بعــد    التراُجــ٢٠١٢ يف املائــة يف عـام  ٧ع بنـسبة  وُيَعـدُّ التراجـُـ . ٢٠١١عـام  
ها حكومـة   ت اجلهـود الـيت تبـذلُ      واسـتمرَّ .  يف املائـة   ١٢ بنـسبة    ٢٠١١ عـام    ع الذي شـهده   التراُج

 هكتـار مـن   ١١ ٠٠٠ يـدَ بِدة القوميات الحتواء الزراعة غري املـشروعة حيـث أُ         دولة بوليفيا املتعدِّ  
ادة يف عــام َبــيــة املُ الكمِّلــى يف املائــة ع٥ بنــسبة ل زيــادةً، مــا ميثِّــ٢٠١٢شــجرية الكوكــا يف عــام 
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 احلــوار مــع املــزارعني َمَهْســوإضــافة إىل جهــود اإلبــادة، أَ.  هكتــار١٠ ٥٠٠ارها  ومقــد٢٠١١
  .ومبادرات التنمية البديلة يف اخنفاض املساحات املزروعة

    
  الشكل الثاين

  ٢٠١٢-١٩٨٢زراعة الكوكا، بلدان خمتارة، 
  )باهلكتار(

      
جــة ِتْن يف أكــرب ثــالث منــاطق ُمعــاًاألرضــية تراُج اتواملــسوح الــصور الــساتلية وبيَّنــت  -٢٣

ل منطقـة يونغـاس يف البـاز مـا يزيـد            ومتثِّـ . دة القوميـات  لشجرية الكوكا يف دولـة بوليفيـا املتعـدِّ        
ــيالً ــدِّ       قل ــا املتع ــة بوليفي ــا يف دول ــة بــشجرية الكوك ــساحة املزروع ــي امل ــى ثلث دة القوميــات،  عل

فيهـا املـساحة    بلغت  ف ، املساحة املزروعة بشجرية الكوكا     يف املائة يف   ٧ بنسبة   عاًوشهدت تراجُ 
ل لت منطقـة كوشـابامبا املداريـة، الـيت متثِّـ          وسـجَّ .  هكتـار  ١٦ ٩٠٠املزروعة بشجرية الكوكـا     

.  هكتـار  ٨ ١٠٠ يف املائـة إىل      ٦ بنـسبة    حنو ثلث املساحة املزروعة بـشجرية الكوكـا، اخنفاضـاً         
لت سـجَّ ، الـيت   يف املائـة مـن املـساحة املزروعـة    ١نـسبته   ال املقاطعات الشمالية من الباز مـ     ومتثِّ

  . هكتارا٣٢٠ً يف املائة إىل ١٤ بنسبة عاًتراُجفيها 
    

    املخدِّراتجار ب االتِّاتِّجاهات  -ثالثاً  
ــيِّن اجلــدول   -٢٤ ــاه يب ــسية مــن   مقــدار أدن ــواع الرئي ــاً  املخــدِّراتاألن  يف عــام املــضبوطة عاملي

 إىل البيانات الواردة مـن      جاه استناداً وقدَّر املكتب االتِّ  . ٢٠١٢ع يف عام    جاه املتوقَّ ، واالتِّ ٢٠١١
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 ،٢٠١٢ و٢٠١١ت علــى االســتبيان اخلــاص بالتقــارير الــسنوية لعــامي الــدول األعــضاء الــيت ردَّ
 لكـل   ٢٠١٢يـات اإلمجاليـة املـضبوطة يف عـام          ن اجلدول الكمِّ  يبيِّ وال. وإىل مصادر رمسية أخرى   

هـا علـى   مت بعـد ردَّ  بعـض الـدول األعـضاء مل تكـن قـد قـدَّ         ألنَّ ات نظـراً  خدِّرنوع من أنواع امل   
  .االستبيان وقت إعداد هذا التقرير

    
    ٢٠١٢ و٢٠١١لى الصعيد العاملي يف العامني  عاملخدِّراتمضبوطات     

  نوع املخدِّرات
 ٢٠١١املضبوطات يف عام 

 )بالكيلوغرامات(
جاه التقديري يف املضبوطات االتِّ

 )أ(٢٠١٢يف عام املية الع

    القنَّب
 تناقص ٥ ٧٦٢ ٩٢٠   القنَّبُعشبة 
 )ب(استقرار ١ ٠٥١ ٠٥٩ راتنج القنَّب 

   املواد األفيونية
 )ب(استقرار  ٤٩١ ٣٧٢ األفيون 
 )ب(استقرار ٧٥ ٩٩٧ اهلريوين 

   الكوكايني
 )ب(استقرار ٥٩٥ ٣١٨  )ج(الكوكايني 

   املنشِّطات األمفيتامينية
 تناقص ٣٠ ٩٧٣ األمفيتامني 
 تزايد ٨٧ ٩٩٦ امليثامفيتامني 
 تزايد ٣ ٦٧٤  "اإلكستاسي"املواد من نوع  

  
يـات  جـاه مبقارنـة إمجـايل الكمِّ      ، قُـدِّر االتِّ    كاملـةً  مل تكـن   ٢٠١٢ىل أنَّ البيانات اخلاصة بعام      بالنظر إ   )أ(  

ر األرقـام   كَذْ ومل تُ  .٢٠١٢ و ٢٠١١أهنا بيانات عن العامني     ر بش املضبوطة فيما خيص البلدان واألقاليم اليت تتوفَّ      
  .ية املضبوطة ألنَّ من شأهنا االنتقاص من إمجايل الكم٢٠١٢ِّاإلمجالية اخلاصة بعام 

  . يف املائة١٠يقلّ عن إىل تغيُّر يف النسبة " استقرار"يشري مصطلح   )ب(  
  .الكوكايني" كراك"، وأمالح الكوكايني، وقاعدة الكوكا، وقاعدة الكوكايني/يشمل عجينة الكوكا  )ج(  

    
    قنَّبال  - ألف  

    قنَّب الُعشبة    
ــسنوية لعــام        -٢٥ ــردود علــى االســتبيان اخلــاص بالتقــارير ال تــشري البيانــات املــستقاة مــن ال

انظـر الـشكل     (٢٠١٢ يف عـام     ْتَضفَـ َخ القنَّـب انْ   ُعشبة املضبوطات العاملية من      إىل أنَّ  ٢٠١٢
ــث ــاالخنفــاض أساســاً عــزى وُي). الثال ــسنوية املُ  إىل تراُج ــضبوطات ال ــها يف أمريكــا  ع امل ــغ عن بلَّ
 يف املائـة مـن املـضبوطات    ٦٢وقـد مثَّلـت أمريكـا الـشمالية، يف املتوسـط، مـا نـسبته            . الشمالية
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بلَّـغ عنـها مـن      يـة املُ  ع الكمِّ وكان لتراجُ . ٢٠١٢ و ٢٠٠٢ ما بني عامي     قنَّب ال ُعشبةالعاملية من   
  . يف أمريكا الشمالية تأثري كبري على مستوى املضبوطات العامليةنَّبقمضبوطات ال

ــة مــن  قنَّــبوتراجــع الــوزن اإلمجــايل ملــضبوطات ُعــشبة ال    -٢٦  يف الواليــات املتحــدة األمريكي
٢ ٠٣٣ ١ ٧٧٢ إىل   ٢٠١١ا يف عام     طن عـدد الـضبطيات ارتفـع       بيـد أنَّ  . ٢٠١٢ا يف عام     طن 
وأفــــادت . ٢٠١٢ يف عــــام  ضــــبطية١٨ً ٩٦٨ إىل ٢٠١١ يف عــــام  ضــــبطية١٦ً ٤١٧مــــن 

 بــدا يف زيــادة بــسبب اســتدامة مــستويات اإلنتــاج خــارج  قنَّــب الُعــشبة تــوافر الــسلطات بــأنَّ
  . داخل الواليات املتحدةقنَّبالواليات املتحدة وكذلك زيادة املساحة املزروعة بال

يف عـام   طنـا    ١ ٧٩٩ مـن     يف املائـة   ٣٩ مضبوطات القنَّب بنـسبة      تراجعتويف املكسيك،     -٢٧
 يف أجـــزاء خمتلفـــة مـــن البلـــد، قنَّـــب الُعـــشبةوُتـــزرع . ٢٠١٢يف عـــام طنـــا  ١ ٢٩٧ إىل ٢٠١١
س َبزت يف الواليات الشمالية شيواوا ودورانغو وسونورا حيث ُيجفَّف النبات وُيعبَّـأ وُيكْـ             تركَّ وإن

 الوجهـة النهائيـة ملـا نـسبته         ، قـدَّرت الـسلطات يف املكـسيك أنَّ        ٢٠١٢ويف عـام    . من أجل التوزيع  
 يف املائـة  ٣٢ املـضبوطة كانـت هـي املكـسيك بينمـا كـان مـا نـسبته              قنَّـب  ال ُعـشبة  يف املائة من     ٥٨

 قنَّــب الُعــشبة هــو األســلوب الرئيــسي لنقــل  يوبينمــا كــان النقــل الــربِّ .  املتحــدة الواليــاتقاصــداً
  . جوا أو حبراًأضيق على نطاق ل أيضاًقَْنها ُتباستخدام شبكة الطرق، فإنَّ

    
  الشكل الثالث

  ٢٠١٢-٢٠٠٢، قنَّب الُعشبةاملضبوطات العاملية من 

    
  .٢٠١٢ املعلومات املتاحة لعام إىل استناداً  )أ(  
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٢٨-       جاهات يف مـضبوطات     حتليل االتِّ  ا من البيانات أنَّ   ويف أفريقيا، يعين الكّم احملدود نسبي
 ومــع ذلــك، فقــد )٨(.يات علــى املــستويني اإلقليمــي ودون اإلقليمــي ينطــوي علــى حتــدِّ  بقنَّــال
. ة سـنوات  سق علـى مـدى عـدَّ      املنطقة معلومات على أساس متَّـ     عديدة من   مت دول أعضاء    قدَّ

ــا بنــسبة قنَّــب الُعــشبةوقــد زادت مــضبوطات  ، بينمــا ٢٠١٢ يف املائــة يف عــام ١٩ يف نيجريي
العــام الــسابق ر واملغــرب عنــد مــستويات مماثلــة ملــا كانــت عليــه يف  املــضبوطات يف مــصبقيــت 

وأفـادت  ).  يف املائـة يف املغـرب      ١ بنـسبة     يف املائـة يف مـصر واخنفاضـاً        ٥ بنـسبة    شهدت ارتفاعـاً  (
  لكــثري مــن القلــق وأنَّزالــت ســبباً  بطريقــة غــري مــشروعة مــاقنَّــب زراعــة نبتــة ال بــأنَّ)٩(نيجرييــا

.  يف املائة مـن املـواد غـري املـشروعة املـضبوطة يف البلـد      ٩٠على ت ما يزيد ل مثَّ قنَّبمضبوطات ال 
الــسلطات يف نيجرييـــا  اســتبانت  ، ٢٠١٣يوليــه  / ومتــوز ٢٠١٢ينــاير  /ومــا بــني كــانون الثــاين    
  . هكتارا١ً ٧٧٨ يف مزارع تزيد مساحتها على قنَّبيات من نبتة الوضبطت أو أبادت كمِّ

ــشبة ال   -٢٩ ــضبوطات ُعـ ــوزادت مـ ــن  بقنَّـ ــا مـ ــا  ١٨٥ يف أوروبـ ــام طنـ    إىل ٢٠١١يف عـ
 عـن   ْتغَـ لَْب الـيت أَ   ، إىل املـضبوطات يف تركيـا      عزى الزيـادة أساسـاً    وُت. ٢٠١٢يف عام   طنا   ٢٢٠

 وزادت مــضبوطات )١٠(.٢٠١٢ خــالل عــام قنَّــب يف املائــة يف مــضبوطات ال٥٩زيــادة بنــسبة 
 خـدِّر زال امل  مـا قنَّـب  الالـسلطات بـأنَّ  ، وتفيـد   ٢٠٠٣ منـذ عـام       يف تركيـا سـنوياً     قنَّبُعشبة ال 

 يف أجزاء ريفية من منطقة جنوب شرق األناضول، كمـا           قنَّبوُيزرع ال .  وتعاطياً األكثر ضبطاً 
  .ُيهرَّب إىل داخل تركيا لتلبية الطلب يف ذلك البلد

جنـوب  :  يف املنـاطق دون اإلقليميـة      ةً مـستقرَّ  قنَّبويف آسيا، بقيت مضبوطات ُعشبة ال       -٣٠
 بيـد أنَّ  . رب آسـيا، وآسـيا الوسـطى وبلـدان منطقـة القوقـاز، وشـرق آسـيا وجنـوب شـرقها                    غ

 وأفـادت اهلنـد بـأنَّ   . ع املـضبوطات يف اهلنـد   بـسبب تراجُـ  تراجعـت املضبوطات يف جنوب آسيا  
 تراجعـت املـضبوطات    وأنَّ، طـن كـل عـام   ١٠٠يف املتوسط حنو بلغت  قنَّبمضبوطات ُعشبة ال 

 ُعـشبة يـة   كمِّتراجعـت  قـد و.  بالعـام الـسابق   يف املائـة مقارنـةً  ٦٠ حنـو     بنـسبة  ٢٠١٢خالل عـام    
  )٧(.عدد الضبطيات قد زاد  أنَّإالَّ املضبوطة يف اهلند، قنَّبال

                                                         
 من مخسة بلدان عند وقت كتابة هذا التقرير، كانت الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية متاحةً )8(  

ة رية املقدَّمطْ احلصول على بيانات املضبوطات فيما خيص مخسة بلدان أخرى من التقارير القُمَّأفريقية؛ وَت
 .فريقياات، أخدِّررؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املإىل االجتماع الثالث والعشرين ل

رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ ته نيجرييا إىل االجتماع الثالث والعشرين لَمري الذي قدَّطْالتقرير القُ )9(  
 .٢٠١٣سبتمرب /لول أي٢٠-١٦فريقيا، أديس أبابا، ات، أخدِّرقوانني امل

رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني ته تركيا إىل االجتماع العاشر لَمري الذي قدَّطْالتقرير القُ )10( 
 .٢٠١٣يوليه / متوز٥-٢وروبا، فيينا، ات، أخدِّرامل
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ويف . يف أوقيانوسـيا  ط  ضَبالـيت تُـ   ات غري املشروعة    خدِّر أكثر امل  قنَّب ال ُعشبةزالت   وما  -٣١
   يف املائــة لتــصل إىل  ٢١ يف نيوزيلنــدا بنــسبة  قنَّــب دت مــضبوطات ُعــشبة ال ، زا٢٠١٢عــام 
 غـري املـشروع األشـيع       خدِّر هو امل  قنَّب ال وأفادت السلطات يف نيوزيلندا بأنَّ    .  كيلوغراماً ٦٩٣
وزادت املـضبوطات يف    .  وتعاطيـه بـني عمـوم الـسكان        قنَّـب  حيـث يـزداد تـواتر جتربـة ال         تعاطياً

 وأفــادت الــسلطات األســترالية بــأنَّ.  كيلوغرامــا٢ً ٣٣٩ املائــة لتــصل إىل  يف٣أســتراليا بنــسبة 
 مـا  وعـادةً .  غري املشروع املهيمن من حيث االعتقال واملضبوطات والتعـاطي    خدِّر هو امل  قنَّبال

 إىل أســتراليا غــري ضــروري أو غــري قنَّــبهتريــب الكافيــةً جلعــل الزراعــة داخــل أســتراليا تكــون 
  .املنظَّمةاإلجرامية عات جماللمربح بالنسبة 

    
    قنَّبراتنج ال    

، كـان أبرزهـا    عدد قليـل مـن البلـدان   ، يفقنَّب الُعشبة ل، خالفاًقنَّبكَّز إنتاج راتنج ال  َرَت  -٣٢
 إىل الـردود علـى االسـتبيان اخلـاص          كمـا كـان امسـا هـذين البلـدين، اسـتناداً           . أفغانستان واملغرب 

وأشـار مـا    . قنَّـب  مـصدر لـراتنج ال      باعتبارمها بلَديْ  ر وروداً ، األكث ٢٠١٢بالتقارير السنوية لعام    
 ثالثـة بلـدان   ت بينمـا أشـار  قنَّـب  إىل املغـرب باعتبـاره مـصدر راتـنج ال        أوروبيـاً   بلـداً  ١١جمموعه  

  . راتنج القنَّبأوروبية إىل أفغانستان باعتباره بلد مصدر
 /قني األدىن واألوســط يف مشــال أفريقيــا والــشر  قنَّــبزت مــضبوطات راتــنج ال وتركَّــ  -٣٣

 يف املائـة    ٩٥ مـا جمموعـه      َعقَـ وَو). إسـبانيا أساسـاً   (جنوب غرب آسيا وغرب أوروبا ووسطها       
ن الــشكل ويبــيِّ.  يف تلــك املنــاطق دون اإلقليميــة الــثالثقنَّــبراتنج اللــالعامليــة الــضبطيات مــن 

أوروبا ووسطها مـا بـني    يف غرب  تراجعت قنَّب نسبة املضبوطات العاملية من راتنج ال      الرابع أنَّ 
 /، بينما زادت تلك النسبة يف مشال أفريقيـا والـشرقني األدىن واألوسـط   ٢٠١٢ و٢٠٠٢عامي  

  .جنوب غرب آسيا
  فاقت تلك الـيت ضـبطها أيُّ    قنَّبيات من راتنج ال   ، ضبطت إسبانيا كمِّ   ٢٠١٢ويف عام     -٣٤

 مــن املغــرب إىل قنَّــباتــنج الرابـة يــصل عربهــا  بوَّال تــزال بلـد آخــر علــى النطــاق العــاملي، وهــي  
 ا طنـ ٣٢٦غ لُْب اخنفاضاً للسنة الرابعة على التوايل لتَ   ْتَدهِ يف إسبانيا شَ   املضبوطات بيد أنَّ . اأوروب

يـات راتـنج القنَّـب املـضبوطة يف          كمِّ رْتهَـ ظْوقـد أَ  ). ٢٠١١ يف عـام      طنـا  ٣٥٦ كانـت    بعد أنْ (
يف املائـة مـن      ٩١ وقـدَّرت إسـبانيا أنَّ منـشأ      . عتراجُـ  صوب ال  جاهاًإسبانيا خالل العقد املاضي اتِّ    

  .راتنج القنَّب املضبوط هو املغرب
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  الشكل الرابع
    ٢٠١٢-٢٠٠٢، قنَّباملضبوطات العاملية من راتنج ال

    
  .٢٠١٢ إىل املعلومات املتاحة لعام استناداً  )أ(  

  
إيطاليـا  ( ثالثـة بلـدان أخـرى يف أوروبـا الغربيـة والوسـطى               ْتَغلَْبوإىل جانب إسبانيا، أَ     -٣٥

 أطنان مـن    ٥عن ضبط أكثر من     ) يرلندا الشمالية أوفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     
 عنـد مـا   ةًت املضبوطات يف إيطاليا واململكة املتحـدة مـستقرَّ   وظلَّ. ٢٠١٢ يف عام    قنَّبراتنج ال 

  طفيفـاً  عـاً  املـضبوطات يف فرنـسا تراجُ      تراجعت، بينما   ٢٠١٢عام  يف  طنا   ٢٠يزيد بقليل على    
  بـأنَّ  )١١(وأفادت الـسلطات الفرنـسية    . ٢٠١٢يف عام   طنا   ٥١ إىل   ٢٠١١يف عام   طنا   ٥٥من  

 ،عـن طريـق إسـبانيا     ي مـن املغـرب      زال هـو النقـل الـربِّ        مـا  قنَّـب األسلوب األشيع لنقل راتنج ال    
ن زوارق آليـة سـريعة شـبه       علـى مـت     منطقـة الريـف يف املغـرب حبـراً          ما يغـادر    كثرياً خدِّر امل وأنَّ

 الــسواحل اإلســبانية أو يف شــاحنات مــسافرة عــرب دروب التجــارة  صــلبة وقابلــة للــنفخ قاصــداً
  .البحرية بني املغرب وإسبانيا وفرنسا

 ١٣٧ إىل   ٢٠١١يف عـام    طنـا    ١٢٦ من   قنَّبويف املغرب، زادت مضبوطات راتنج ال       -٣٦
رات تـستخدم  دِّجـار باملخـ   مجاعـات االتِّ  بـأنَّ )١( السلطات املغربية  ْتاَدفَوأَ. ٢٠١٢يف عام    طنا

ــد    ــى نطــاق متزاي ــة عل ــ وأَ،الطــائرات اخلفيف ــة٣٨ً إىل ْتاَرَش ــا الطــائرات   حال  اســُتخدمت فيه
ــة لالتِّ ــري املــشروعة يف عــام   خــدِّرجــار باملاخلفيف عــت الــسلطات إىل تعزيــز   ود. ٢٠١٢ات غ

                                                         
ة الوطنية املعنية بإنفاذ رؤساء األجهزته فرنسا إىل االجتماع الثالث والعشرين لَمري الذي قدَّطْالتقرير القُ )11( 

 .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٤ -  سبتمرب/ أيلول٣٠، كيتو، ي والكاريب ات، أمريكا الالتينيةخدِّرقوانني امل
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ل االسـتخبارات والتجـارب واخلـربات       التعاون دون اإلقليمـي واإلقليمـي والـدويل وزيـادة تبـادُ           
  .راتدِّ باملخجاراالتِّجاهات اجلديدة والناشئة يف ملواجهة االتِّ

ــنج ال      -٣٧ ــة مــضبوطات رات ــل املغــرب غالبي ــسنوات األخــرية، مثَّ ــدان  قنَّــبويف ال  بــني البل
 يف  قنَّـب ، كانت أكرب مضبوطات سـنوية مـن ال        ٢٠١٢ه يف عام    بيد أنَّ .  مشال أفريقيا  الواقعة يف 

 حيـث زادت املـضبوطات بواقـع ثالثـة     ،لت يف اجلزائـر املنطقة دون اإلقليمية هي تلك اليت ُسجِّ     
ــا  ٥٣أضـــعاف مـــن  ــام طنـ ــا  ١٥٧ إىل ٢٠١١يف عـ ــام طنـ ــدو أنَّ. ٢٠١٢يف عـ ــادة ويبـ  الزيـ

يف األشـهر اخلمـسة     طنـا    ٦٢يـة إضـافية مقـدارها        حيـث ُضـبطت كمِّ     ٢٠١٣ يف عام    ْتاستمرَّ
ي   ل اآلن  إىل التبـادُ   قنَّـب وُتعزى الزيادة الكـبرية يف مـضبوطات راتـنج ال         . ٢٠١٣األوىل من عام    

ت االستخبارية بني أجهزة إنفاذ القانون، وتـشديد التـدابري األمنيـة وإجـراءات املراقبـة             للمعلوما
رات وتـدريب   على امتداد احلدود الغربية للبلـد، وتطـوير وحتـديث أجهـزة إنفـاذ قـوانني املخـدِّ                 

  )١٢(.راتدِّلى أساليب مكافحة االتِّجار باملخعالعاملني فيها 
يـات مـن     ضـبط أكـرب كمِّ     وب غـرب آسـيا، اسـتمرَّ      جنـ / األدىن واألوسـط   نيويف الشرق   -٣٨

، متثِّـل   ٢٠٠١ومنـذ عـام     . وباكـستان ) اإلسالمية-مجهورية( يف أفغانستان وإيران     قنَّبراتنج ال 
  متزايـدةً  جنـوب غـرب آسـيا حـصةً       / األدىن واألوسـط   ني يف الشرق  قنَّباملضبوطات من راتنج ال   

  .قنَّبمن املضبوطات العاملية من راتنج ال
يف عــام طنــا  ٢١ يف جنــوب شــرق أوروبــا مــن قنَّــبعفت مــضبوطات راتــنج الوتــضا  -٣٩

وللعــام .  يف املائــة مــن املــضبوطات العامليــة   ٤، ومثَّلــت ٢٠١٢يف عــام طنــا  ٤٣ إىل ٢٠١١
، وزادت املـضبوطات    قنَّـب مـن راتـنج ال    طنـا    ٢٠الثالث على التوايل، ضبطت تركيا أكثر مـن         

وإىل جانـب الزيـادة   . ٢٠١٢يف عـام  طنـا   ٢٧ إىل ٢٠١١ام يف عـ طنـا   ٢١يف ذلك البلـد مـن      
ها سـلطات إنفـاذ القـانون يف بلغاريـا يف           ذْتفَّـ  ضـبطية كـبرية نَ     ْتَمَهسْـ  عنها تركيـا، أَ    ْتَغلَْباليت أَ 

يف طنـا    ١٦املضبوطات السنوية يف بلغاريـا      بلغت  و. املضبوطات يف جنوب شرق أوروبا    زيادة  
ــام  ــبط  ٢٠١٢عـ ــالث ضـ ــياق ثـ ــةً يات يف سـ ــط مقارنـ ـــفقـ ــا١٦ً بـ ــط  كيلوغرامـ ــياق  فقـ يف سـ
 الــسلطات يف بلغاريــا عــن ضــبطية كــبرية مــن راتــنج  ْتَغــلَْبوأَ. يف العــام الــسابقضــبطيات  ١٠
كانـت  ن سـفينة   بت من املغرب إىل مينـاء بورغـا املطـل علـى البحـر األسـود علـى مـت            ُهرِّ قنَّبال

 املـضبوطة ُتخـزَّن     قنَّـب يـة راتـنج ال     وكانـت كمِّ   . مـن اململكـة املتحـدة       قانونيـةً   شحنةً أيضاًتنقل  
ط هـذا املـسار    ويـسلِّ )١٣(. يف بلغاريا بقصد مواصلة نقلها بـرا إىل غـرب أوروبـا ووسـطها            تاًمؤقَّ

                                                         
رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ ته اجلزائر إىل االجتماع الثالث والعشرين لَمري الذي قدَّطْالتقرير القُ )12( 

 .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠-١٦ريقيا، أديس أبابا، فات، أخدِّرقوانني امل

 .٢٠١٢ من اجلزء الرابع من االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية لعام ١٠رد بلغاريا على السؤال  )13( 
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دة الــيت تــستخدمها مجاعــات اجلرميــة املنظَّمــة لتفــادي االنكــشاف، الــضوء علــى الــدروب املعقَّــ
  .ات غري املشروعةخدِّر عن املحبثاًد على أمهية رصد احلاويات البحرية ويؤكِّ

    
    املواد األفيونية  - باء  

    األفيون    
، ٢٠٠٨-٢٠٠٢ خالل الفتـرة     ردةً ومطَّ  ملحوظةً شهدت مضبوطات األفيون العاملية زيادةً      -٤٠
 ْتَضفَـ َخ مـضبوطات األفيـون العامليـة انْ   بيـد أنَّ . ا طن٦٥٣بلغت ، إذْ ٢٠٠٩يف عام   ها  ذروُتبلغت  و

تـة  وتـشري املعلومـات املؤقَّ    . ٢٠١١ا يف عـام      طن ٤٩١ عند   ْت استقرَّ  مثَّ ٢٠١٠ا يف عام     طن ٤٩٢إىل  
 ،٢٠٠٤ومنذ عـام    .  يف ذلك العام   ةًمستقرَّبقيت   مضبوطات األفيون العاملية      إىل أنَّ  ٢٠١٢عن عام   
أكثـر  بة  باسـتمرار بنـس    وباكـستان، ) اإلسـالمية -مجهورية(ثالثة بلدان، هي أفغانستان وإيران      تستأثر  

  ).اخلامسانظر الشكل (يف املائة من مضبوطات األفيون على الصعيد العاملي  ٩٠من 
، ١٩٨٠منــذ عــام  ل ســنوياًتــسجِّمجهوريــة إيــران اإلســالمية ن ســجالت املكتــب أنَّ وتبــيِّ  -٤١

ــد واحــد    أكــرب كمِّوعلــى صــعيد عــاملي،  ــون املــضبوط يف بل ــة مــن األفي ــة إمجالي ــرة  . ي وخــالل الفت
 على وجه اخلصوص، ازدادت مضبوطات األفيون مبا يقارب مثانية أضـعاف، مـن              ٢٠٠٩-٢٠٠٢
٧٣ ٥٨٠ا إىل    طن ْت اسـتقرَّ  دي يف االنعكـاس، إذْ     التـصاعُ  جـاه  هذا االتِّ  بدأ،  ٢٠١٠عام   ويف. ا طن 
ــة مــضبوطات  كمِّ ــون ي ــد حنــو   األفي ــران اإلســالمية عن ــة إي ويف عــام .  طــن ســنوياً ٤٠٠يف مجهوري

 أعلـى بدرجـة طفيفـة مـن     ا مـن األفيـون، أيْ   طنـ ٣٨٨رية إيـران اإلسـالمية   ، ضبطت مجهو ٢٠١٢
  .ا طن٣٧٤ ومقدارها ٢٠١١ية املضبوطة يف عام الكمِّ
ــا بـــني آذار   -٤٢ ــارس / وآذار٢٠١١مـــارس /وزادت مـــضبوطات األفيـــون يف أفغانـــستان مـ مـ

مــن مــشتبه هبــم  )١٥(فرقــة عمــل القــضاء اجلنــائي يــة األفيــون الــيت ضــبطتها   وزادت كمِّ)١٤(.٢٠١٣
 إىل  ٢٠١٢مـارس   / مـن آذار   الفتـرة ا خـالل     طن ٧١,٦ات إىل   خدِّرهمني يف جرائم ذات صلة بامل     متَّ

ــرة  طنــ٦٠,٥ كانــت ، بعــد أن٢٠١٣ْمــارس /آذار ــاظرة مــن الا يف الفت  ٢٠١١/٢٠١٢ عــامنياملن
يف املـضبوطات،  وعلى الرغم من الزيادة . ٢٠١٠/٢٠١١املناظرة من العامني ا يف الفترة    طن ٤٤,٥و

ــه الــيت  جــاه تراُجســار ســعر األفيــون اجلــاف يف أفغانــستان يف اتِّ    اً دوالر٢٧٦بلغــت عــي منــذ ذروت
وكان متوسـط سـعر الكيلـوغرام الواحـد مـن األفيـون اجلـاف               . ٢٠١١فرباير  /للكيلوغرام يف شباط  

                                                         
 .٢٠١٣نوفمرب /، تشرين الثاين٢٠١٢رات لعام رات، تقرير املخدِّأفغانستان، وزارة مكافحة املخدِّ )14( 

 كيلوغرامات بينما ١٠ل معاجلة مضبوطات األفيون اليت تزيد على  يف كاُبلقضاء اجلنائيفرقة عمل اى تتولَّ )15( 
 . على مستوى املقاطعاتاملضبوطات اليت تقل عن هذا احلدِّاملتَّهمون يف قضايا اكَم حي



 

V.13-8860817 

 

E/CN.7/2014/4

، ٢٠١٣سـبتمرب  /أيلـول  للكيلوغرام عند هنايـة    دوالراً ١٣٤غ  لُْبيف أفغانستان من املزارعني مباشرة يَ     
، ٢٠١٢سـبتمرب   / يف أيلـول   ل يف العام السابق، وحتديداً     يف املائة من السعر املسجَّ     ٣٥ أقل بنسبة    أْي

  )١٦(. دوالرات للكيلوغرام٢٠٤وهو 
  

  الشكل اخلامس
  ٢٠١٢-٢٠٠٢على الصعيد العاملي، مضبوطات األفيون 

  )باألطنان(

  
  .٢٠١٢تة فيما خيص عام ضبوطات العاملية مؤقَّ املأرقام  )أ(  

    
ا يف عـام     طنـ  ٢٩ إىل   ٢٠١١ا يف عام     طن ٢٣وزادت مضبوطات األفيون يف باكستان من         -٤٣

 أطنـان يف عـام      ٣,٦ إىل   ٢٠١١ طـن يف عـام       ٢,٣كما زادت املضبوطات يف اهلنـد، مـن         . ٢٠١٢
 ٢٠١٢جاهاتـه يف عـام      رات واتِّ دِّجـار باملخـ   أمنـاط االتِّ   بـأنَّ  )٧(وأفادت السلطات يف اهلنـد    . ٢٠١٢

نت زراعة خشخاش األفيون بطريقة غري مشروعة والتـسريب املـشبوه لألفيـون مـن الزراعـة                 ضمََّت
  .املشروعة داخل البلد

  
     غري املشروعاملورفني    

ومنـذ  .  وجاراهتـا   شـاكلة األفيـون، يف أفغانـستان       ز مضبوطات املورفني، على   ركُّ تَ استمرَّ  -٤٤
   بـــأكثر مـــن وباكـــستان معـــاً) اإلســـالمية-مجهوريـــة(أفغانـــستان وإيـــران تـــستأثر ، ٢٠٠٥عـــام 
ويف مجهوريــة إيــران . مــن إمجــايل مــضبوطات املــورفني علــى الــصعيد العــاملي ســنوياًاملائــة   يف٩٠

                                                         
  رات يف أفغانستان، رات واجلرمية ووزارة مكافحة املخدِّمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ )16( 

"Afghanistan Drug Price Monitoring Monthly Report"٢٠١٣سبتمرب /، أيلول. 
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 أطنـان يف عــام  ٥,٨بلغـت  ايل، حيـث   املـضبوطات للعـام الثالـث علـى التـو     تراجعـت اإلسـالمية،  
 مضبوطات املورفني غري تراجعتو.  يف املائة عن العام السابق١٥ بنسبة عاًل تراجُ ، ما ميثِّ  ٢٠١٢

 طـن مـن املـورفني       ١,٤املشروع يف باكستان للعام الثاين على التـوايل حيـث ضـبطت الـسلطات               
ــام    ــشروع يف عـ ــري املـ ــد أن٢٠١٢ْغـ ــك الكمِّ  بعـ ــت تلـ ــة  كانـ ــام   أ٤,٣يـ ــان يف عـ    ٢٠١١طنـ

. ا املـضبوطات يف أفغانـستان فقــد زادت يف الـسنوات األخــرية   أمَّــ. ٢٠١٠عـام    أطنـان يف ٦,١و
 يف املائـة مـا بـني عـامي          ٣٨٥وزادت مضبوطات املـورفني غـري املـشروع مـن املـشتبه هبـم بنـسبة                 

إشارة إىل حـدوث    ُيَعدُّ   ربَّما، ما يشري إىل احلضور املتنامي للمورفني يف البلد و         ٢٠١٢ و ٢٠٠٩
  )١٤(.جاهات الصنعل يف اتِّحتوُّ
    

    اهلريوين    
ــادةً     -٤٥ ــن زي ــن اهلريوي ــة م ــضبوطات العاملي ــام    كــبريةًزادت امل ــن ع ــرة م  إىل ٢٠٠٦ يف الفت
 ٢٠١١ر يف عـام     جـاه يف التغيُّـ    وقد بدأ هـذا االتِّ    . ٢٠١٠ا يف عام     طن ٨١بلغت  إذْ  ،  ٢٠١٠ عام

ــدما  ــتعنـ ــسبة  تراجعـ ــضبوطات بنـ ــة إىل ٦ املـ ــ٧٦ يف املائـ ــام . ا طنـ ــت، ٢٠١٢ويف عـ  تراجعـ
ن الـشكل   ويبـيِّ . ا طنـ  ٦٩بلغـت   يـة تقديريـة      يف املائـة إىل كمِّ     ٩مضبوطات اهلريوين العاملية بنسبة     

  .السادس مضبوطات اهلريوين على النطاق العاملي ويف مناطق دون إقليمية خمتارة
  

  الشكل السادس
  ٢٠١٢-٢٠٠٢مضبوطات اهلريوين العاملية ويف مناطق دون إقليمية، 

    )كيلوغراماتبال(
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ــود التراُجـــ   -٤٦ ــة   ويعـ ــن العامليـ ــضبوطات اهلريويـ ــاً ع يف مـ ــبري يف  جزئيـ ــاض الكـ إىل االخنفـ
ــيت أَ  ــلَْباملــضبوطات ال ــشرق ْتَغ ــدان ال ــها بل ــوب غــرب آســي / األدىن واألوســطني عن ــد . اجن وق

 ، ولكـن عوَّضـت  ٢٠١٢ يف عـام     كـبرياً  عـاً مضبوطات مجهورية إيران اإلسـالمية تراجُ      تراجعت
املـضبوطات يف مجهوريـة    تراجعـت و.  مـا زيـادة يف مـضبوطات باكـستان       ع إىل حـدٍّ   هذا التراجُـ  

 بينمـا زادت    )١٧(،٢٠١٢ أطنـان يف عـام       ١٠ إىل   ٢٠١١ا يف عـام      طنـ  ٢٣إيران اإلسالمية مـن     
ــضبوطات ــن  امل ــام  ٧,٧ يف باكــستان م ــان يف ع ــ١٢,٧ إىل ٢٠١١ أطن ــام  طن . ٢٠١٢ا يف ع

 نـسبة    البلد أحد دروب العبور الرئيسية للمواد األفيونية، وقدَّرت أنَّ          بأنَّ )١٨(وأفادت باكستان 
  . عرب باكستانج يف أفغانستان مترُّنَت يف املائة من اهلريوين امل٤٠ُتصل إىل 

يف مـــضبوطات اهلريويـــن يف )  يف املائـــة٧٦(يـــادة كـــبرية ضـــت ز، عو٢٠١٢َّويف عـــام   -٤٧
جنـوب غـرب   / األدىن واألوسـط  نيجنوب شرق أوروبا االخنفاض يف تلك املضبوطات يف الـشرق         

 ١٣,٣ت عافيتـها لتـصل إىل      عزى الزيادة إىل مضبوطات اهلريويـن يف تركيـا الـيت اسـتردَّ            وُت. آسيا
١٢,٧بعـد أن كانـت      (٢٠١١ أطنـان يف عـام       ٧,٣ إىل   ْتَضفَـ َخ انْ  بعـد أنْ   ٢٠١٢ا يف عـام     طن 
تركيا عن زيادة كبرية يف هتريب اهلريوين عن طريق البحرْتَغلَْبوأَ). ٢٠١٠ا يف عام طن .  
 أطنـان خـالل     ٩,١املضبوطات من اهلريويـن     بلغت  ويف جنوب آسيا وجنوب شرقها،        -٤٨
متثِّـل غالبيـة مـضبوطات    زالـت الـصني    ومـا . ٢٠١١ أطنان يف عـام  ٩,٢، مقارنةً بـ  ٢٠١٢عام  

ــة حيــث   ــن يف املنطق ــسنوية  بلغــت اهلريوي ــضبوطات ال ــام  ٧,٣امل ــان يف ع ــد أن٢٠١٢ْ أطن   بع
يـزال    مشـال ميامنـار مـا      أنَّب )١٩( سلطات من الصني   ْتفاَدوأَ. ٢٠١١ أطنان يف عام     ٧,١كانت  

املتنـامي الـذي     إىل التهديـد     هـا أشـارت أيـضاً     املصدر الرئيسي للهريوين يف السوق الصينية، لكنَّ      
  .له املواد األفيونية األفغانية املنشأمتثِّ
جاهـات  بعـت اتِّ  أو اتَّةًمـضبوطات اهلريويـن يف معظـم املنـاطق األخـرى مـستقرَّ           بقيت  و  -٤٩

ع املـضبوطات التـدرجيي يف أوروبـا الغربيـة والوسـطى             تراجُـ  ، اسـتمرَّ  ٢٠١٢ويف عـام    . راسخة
املـضبوطات يف أوروبـا الـشرقية      بقيـت   وقاز، بينمـا    وكذلك يف آسيا الوسطى وبلدان منطقة الق      

ه ن الـشكل الـسابع أنَّـ   ويبيِّ. وأمريكا الشمالية عند مستوى مماثل ملا كانت عليه يف العام السابق 
 ملـا كـان      ممـاثالً  ٢٠١٢فيما خيص معظم البلدان، كان حجم املضبوطات من اهلريويـن يف عـام              

  .عليه يف العام السابق
                                                         

 ."Drug control in the Islamic Republic of Iran 2012" رات،مجهورية إيران اإلسالمية، املقر الرئيسي ملكافحة املخدِّ )17( 
رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ ني لته باكستان إىل االجتماع السابع والثالثَمري الذي قدَّطْالتقرير القُ )18( 

 .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٤-٢١آسيا واحمليط اهلادئ، بانكوك، ات، خدِّرقوانني امل
رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ ته الصني إىل االجتماع السابع والثالثني لَمري الذي قدَّطْالتقرير القُ )19( 

 .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٤-٢١حمليط اهلادئ، بانكوك، آسيا واات، خدِّرقوانني امل
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  الشكل السابع
  ٢٠١٢ و٢٠١١طات اهلريوين، مضبو

  )كيلوغرامات، مقاييس لوغاريتميةبال(

      
 ، بعــد أن٢٠١٢ْ يف عــام  كيلوغرامــا٦٧٤ًوزادت مــضبوطات اهلريويــن يف أفريقيــا إىل   -٥٠

يـة اهلريويـن الـيت ضـبطتها بلـدان يف شـرق        وكانـت كمِّ  . ٢٠١١ يف عـام      كيلوغراماً ٦٢١كانت  
 بلـدان شـرق أفريقيـا عـن ضـبط           ْتَغلَْبوأَ.  لتلك املضبوطة يف غرب أفريقيا ووسطها       مماثلةً أفريقيا
  كيلوغرامـاً  ٢٨٤ بلدان يف غـرب أفريقيـا ووسـطها          ْتطََب من اهلريوين، بينما ضَ     كيلوغراماً ٢٧٨

  .٢٠١٢ يف عام  كيلوغراما١١٢ًمضبوطات اهلريوين يف أمريكا الشمالية بلغت و. من اهلريوين
    

    الكوكايني  - يمج  
 أمريكـا الـشمالية وأوروبـا       ، أيْ لكوكـايني سـتهالك ا  تزال األسواق العاملية الرئيـسية ال      ال  -٥١

  منطقـة سـيما  مـن أمريكـا اجلنوبيـة، وال   الكوكـايني   حتصل علـى إمـداداهتا مـن      ،الغربية والوسطى 
عـرب احملـيط    و الـشمالية    جاه الـشمال إىل أمريكـا     باتِّمن منطقة األنديز    ب الكوكايني   وُيهرَّ. األنديز

 مـــضبوطات ْتَضفَـــَخوقـــد اْن .ي أو أفريقيـــا  الكـــاريبعـــن طريـــق منطقـــةاألطلـــسي إىل أوروبـــا 
 يف املائـــة مـــن ١٠هـــا كانـــت ضـــمن نطـــاق نـــسبة  ، لكن٢٠١٢َّالكوكـــايني العامليـــة يف عـــام 

  .مضبوطات العام السابق
إنتـاج  مراكـز   ىل  أقـرب إ  يف أمـاكن     الكوكـايني    ضـبط جرت عمليات   ،  ٢٠١٢ويف عام     -٥٢

وقــد شــهدت مــضبوطات الكوكــايني العامليــة  . ٢٠١١بعمليــات الــضبط اجملــراة يف عــام   ةًمقارنــ
انظر  ( زيادةً لةًجاه مسجِّ  املضبوطات يف أمريكا اجلنوبية سارت عكس االتِّ       ؛ بيد أنَّ   طفيفاً عاًتراُج

 الزيادة يف مضبوطات اهلريوين

وطات اهلريوين يف مضباالخنفاض

 )كيلوغراماتبال (٢٠١١-مضبوطات اهلريوين
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وطات الكوكـايني يف    يف مـضب   لت تـسعة بلـدان يف أمريكـا اجلنوبيـة زيـادةً           وسـجَّ ). الشكل الثامن 
ت كولومبيـا يف اإلبـالغ عـن         واسـتمرَّ  )٢٠(.غ سـوى بلـد واحـد عـن اخنفـاض          لِّـ َبُي  ومل ٢٠١٢عام  

وزادت مــضبوطات قاعــدة الكوكــايني . يــة مــن الكوكــايني الــذي يــضبطه بلــد مبفــرده  أكــرب كمِّ
. ٢٠١٢ا يف عـام   طنـ ٢٤٣ إىل ٢٠١١ طـن يف عـام       ٢٠٠وأمالح الكوكايني يف كولومبيـا مـن        

 العمليات البحرية هـي األجنـح، ولفتـت االنتبـاه إىل عمليـة               بأنَّ )٥( السلطات يف كولومبيا   ْتاَدفَوأَ
  . أطنان من الكوكايني٩ عن ضبط ْتفَرْسذت يف احمليط اهلادئ أَُنفِّ
يك والواليـات   مضبوطات الكوكايني يف كنـدا واملكـس    ْتَضفََخويف أمريكا الشمالية، انْ     -٥٣

ية الكوكايني   كان هناك اخنفاض كبري يف كمِّ      ٢٠١٢وطوال عام   ). انظر الشكل الثامن  (املتحدة  
الكوكـايني مـن شـحنات    كمِّيـة   غالبيـة  ُضـبطت و. األعـوام الـسابقة  على مـدى  كندا اليت دخلت  

 ،ىل كنـدا  ي وأمريكا الوسطى واجلنوبية إ      ية وخدمات بريدية وأمتعة ركاب قادمة من الكاريب       جوِّ
 الـسلطات يف    ْتاَدفَـ وأَ. ضـمن ثـالث حاويـات للـشحن البحـري         املـضبوطات   بينما كانـت بقيـة      

هـذا الـشكل مـن أشـكال        وانطوى  . زال يهرَّب عن طريق البحر     الكوكايني ما  أنَّب )٢١(املكسيك
أكـرب  لى ينطوي عجار برا  ومع ذلك، ظلَّ االتِّ   . ات املضبوطة خدِّرية من امل  أكرب كمِّ على  جار  االتِّ

 الـــسلطات عـــن اخنفـــاض يف ْتَغـــلَْبويف الواليـــات املتحـــدة، أَ.  االعتـــراضعـــدد مـــن عمليـــات
يـة   بيانـات الـسعر والنقـاء إىل اخنفـاض كمِّ         ْتاَرَشكما أَ . املضبوطات عند احلدود اجلنوبية الغربية    

  .٢٠١٢الكوكايني املتاحة يف الواليات املتحدة خالل عام 
 ٢٠٠٦ الـذروة يف عـام       ني يف أوروبا الغربية والوسطى حـدَّ      مضبوطات الكوكاي بلغت  و  -٥٤

 ما بني  تستقرَّ بعدها لثالث سنوات متتالية قبل أنْتراجعت،   طنا ١٢١حيث وصل مقدارها إىل     
 مـضبوطات    إىل أنَّ  )٢٢( البيانـات املتاحـة    ْتاَرشَـ وعند وقت إعداد هـذا التقريـر، أَ       .  طنا ٦٣ و ٥٣

 مــضبوطات تراجعــتو. ٢٠١٢ يف عــام  طفيفــاً اخنفاضــاًْتَدهِ َشــالكوكــايني يف أوروبــا الغربيــة
ــا زادت يف إســبانيا     ــسا بينم ــا وفرن ــا وإيطالي ــا  . الكوكــايني يف أملاني ــه  وضــبطت إســبانيا م   جمموع

وعلـى الـرغم مـن      . ٢٠١١ يف املائة علـى عـام        ٢٥ بنسبة   ، ما ميثِّل زيادةً   ٢٠١٢ طنا يف عام     ٢١
                                                         

إكوادور وأوروغواي وباراغواي ولت زيادات يف مضبوطات الكوكايني يف األرجنتني ، ُسج٢٠١٢ِّيف عام  )20( 
  الربازيلأبلغتو. وكولومبيا) البوليفارية-مجهورية(زويال  وبريو وشيلي وفن) دة القومياتاملتعدِّ-دولة(وبوليفيا 

املضبوطات يف الربازيل أعلى من بقيت  يف مضبوطات الكوكايني؛ ومع ذلك، فقد  طفيٍفعن اخنفاضٍ
 .٢٠٠٨لة قبل عام املستويات املسجَّ

رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ ته املكسيك إىل االجتماع الثالث والعشرين لَمري الذي قدَّطْالتقرير القُ )21( 
 .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٤ -  سبتمرب/ أيلول٣٠، كيتو، ي والكاريب ا الالتينيةات، أمريكخدِّرقوانني امل

 يف املائة ٦ إىل حدوث اخنفاض بنسبة ٢٠١٢ و٢٠١١بيانات لعامي تتوفَّر بشأهنا تشري مقارنة البلدان اليت  )22( 
 مبضبوطاهتا الكبرية وهناك ثالثة بلدان معروفة عادةً. يف مضبوطات الكوكايني يف أوروبا الغربية والوسطى

 .ت بعد على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية وقت إعداد هذا التقريرمل تكن قد ردَّ
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 مضبوطات الكوكايني على مـدى الـسنوات العـشر          ْتاَر فقد سَ  ،٢٠١٢لة يف عام    الزيادة املسجَّ 
يـات  يل يف إسبانيا حيـث كانـت املـضبوطات الـسنوية أدىن بكـثري مـن الكمِّ                جاه تنازُ األخرية يف اتِّ  
  . طنا٥٠املضبوطات حنو بلغت  عندما ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٣األعوام املضبوطة يف 

    
  الشكل الثامن

    ٢٠١٢ و٢٠١١ألمريكية، مضبوطات الكوكايني، القارة ا

    
 يف ويوجد درب ثـانوي لتـهريب الكوكـايني عـرب األطلـسي إىل أوروبـا يـستخدم بلـداناً                    -٥٥

 مـــضبوطات تراجعـــت، ٢٠١٢ويف عـــام . ســـيما غـــرب أفريقيـــا، كبلـــدان عبـــور أفريقيـــا، وال
 املـضبوطات يف نيجرييـا      ْتَضفَـ َخ وانْ )٢٣(. بالعام الـسابق   الكوكايني يف بلدان غرب أفريقيا مقارنةً     

ــن  ــا٤١١ًمــ ــام  كيلوغرامــ ــا١٣٢ً إىل ٢٠١١ يف عــ ــام  كيلوغرامــ ــتو، ٢٠١٢ يف عــ  تراجعــ
 يف عـــام  كيلوغرامـــا٧٠ً إىل ٢٠١١ يف عـــام  كيلوغرامـــا٤٢٥ً مـــن املـــضبوطات يف بـــنن أيـــضاً

لكوكـايني املتَّجـر   رات يف أساليب نقـل ا    السلطات يف نيجرييا بعدم حدوث تغيُّ      ْتاَدفَوأَ. ٢٠١٢
 يف املائـة مـن      ٦٠، وصل ما نـسبته      ٢٠١٢ويف عام   . أو دروبه أو وجهته النهائية     همْنَشئبه أو يف    

 يف املائــة عــن طريــق اجلــو، ومــا ٣٠الكوكــايني الــداخل نيجرييــا عــن طريــق البحــر، ومــا نــسبته  
  .الربيدية يف املائة بواسطة اخلدمات ٥ يف املائة عن طريق الرب، وما نسبته ٥نسبته 

    
    ةيات األمفيتاميننشِّطامل  - دال  

    األمفيتامني    
ا  طنـ ٢٤ إىل   ٢٠١١ا يف عـام      طنـ  ٣١ املضبوطات العاملية من األمفيتامني من       تراجعت  -٥٦

 ٢٠٠٥عنـد مـستويات مماثلـة لتلـك املرصـودة مـا بـني عـامي                 بقيـت    مَّ، ومن ثَـ   ٢٠١٢يف عام   

                                                         
 . إىل بيانات واردة من مخسة بلدان يف غرب أفريقيااستناداً )23( 
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بقيــت و). انظــر الــشكل التاســع(ا  طنــ٣٣  إىل١٩وحــت املــضبوطات مــن ا عنــدما تر٢٠١١و
. ٢٠٠٥ا منـذ عـام       عـن أكـرب مـضبوطات مـن األمفيتـامني دون تغيُّـر نـسبي               ْتغَـ لَْبالبلدان اليت أَ  

اململكـة العربيـة الـسعودية أعلـى مـضبوطات سـنوية مــن        ْتجَّلَسَـ وللعـام العاشـر علـى التـوايل،     
 اســتهالكية رئيــسية ملكــة العربيــة الــسعودية ســوقاً وُتَعــدُّ امل. ها بلــد مبفــردهلُاألمفيتــامني يــسجِّ
  .٢٠١٢ مليون قرص يف عام ٤٨ السلطات أكثر من ْتطََب حيث َض،ألقراص الكابتاغون

  
    امليثامفيتامني    

. ٢٠١٢ و ٢٠٠٨ فيما بـني عـامي        كبرياً عاً السوق العاملية للميثامفيتامني توسُّ    عْتوسََّت  -٥٧
يتـراوح   مـا  (٢٠٠٧-٢٠٠١يف الفتـرة   ستوى املـضبوطات    ي ملـ    وبعد فترة من االسـتقرار النـسب      

  ، ارتفــع حجــم املــضبوطات الــسنوية مــن امليثامفيتــامني يف العــامل ليتجــاوز   )ا طنــ٢٨ و١٩بــني 
٩٠ زادت املـضبوطات يف كـلٍّ      ٢٠١٢ويف عـام    ). انظر الشكل التاسـع    (٢٠١٢ا يف عام     طن ، 

  .من أمريكا الشمالية وشرق آسيا وجنوب شرقها
يف كوليمـا وغوانـاخواتو    (واستبانت حكومة املكسيك إنتاج امليثامفيتـامني يف غـرب البلـد              -٥٨

 ْتطََب وَضــ)٢١().ســينالوا وســونورا (ويف الــشمال الــشرقي  ) وخاليــسكو وميتــشواكان وناياريــت  
 يف املائة مـن     ٢أكثر بنسبة   ، أي   ٢٠١٢ عام   ا من امليثامفيتامني يف    طن ٣١,٥٥املكسيك ما جمموعه    

ــام   الكمِّ ــضبوطة يف عـ ــة املـ ــ٣٠,٨٦ (٢٠١١يـ ــكَّوفَ). ا طنـ ــسلطات ْتكَـ ــربا٢٧٠ً الـ ــري خمتـ ا  سـ
م مـــن أجـــل حتـــضري  يف املائـــة منـــها ُيـــستخَد٩٦، كـــان مـــا نـــسبته ٢٠١٢ات يف عـــام مخـــدِّرلل

  .ف كيميائية خاضعة للمراقبة على سالئواحتوى كثري من املختربات أيضاً. امليثامفيتامني
،  كــبريةًيــات الــيت ضــبطتها الواليــات املتحــدة مــن امليثامفيتــامني زيــادةً  الكمِّْتَدهِوَشــ  -٥٩

 كانــت بعــد أنْ (٢٠١٢ا يف عــام  طنــ٢٠املــضبوطات مــن امليثامفيتــامني املتبلــور بلغــت حيــث 
مـا  رة مـن امليثامفيتـامني ربَّ  يات املتـوفِّ  الكمِّوأفادت السلطات بأنَّ). ٢٠١١ أطنان يف عام    ٩,٧

 تقــارير أجهــزة إنفــاذ القــانون ومجــع االســتخبارات، وكــذلك   أنَّْتظَــتكــون يف تزايــد، والَح
مـع  زالـت يف اخنفـاض        أسعار امليثامفيتامني ما   البيانات عن األسعار ودرجة النقاء، تشري إىل أنَّ       

  .مستويات النقاءتزايد 
ــوب  يف وتوجــد   -٦٠ ــيا وجن ــر رســوخاً    هاشــرق شــرق آس  بعــض األســواق األكــرب واألكث

مليثامفيتـامني يف  ت مـضبوطات ا ، اسـتمرَّ ٢٠١٢ ويف عام   )٢٤(.طات األمفيتامينية يف العامل   للمنشِّ
وزادت املـضبوطات يف إندونيـسيا      .  يف تـسجيل ارتفاعـات قياسـية       هاشـرق  شرق آسيا وجنـوب   

                                                         
 .٢٠١٣بتمرب س/، أيلول١٠، اجمللد "Global Smart Update"رات واجلرمية، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ )24( 
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نـام   ة وسنغافورة والصني وفييـت    الدميقراطية الشعبي  وبروناي دار السالم وتايلند ومجهورية الو     
مة يف صنع امليثامفيتامني غـري      ستخَد ما تكون السالئف الكيميائية املُ     وكثرياً. وكمبوديا واليابان 

ــتَ  ــال، وُتن  مــا تكــون يف شــكل مستحــضرات  ج حــصة كــبرية منــها، كــثرياً املــشروع ســهلة املن
  )٢٥(.صيدالنية، يف املنطقة ويف منطقة جنوب آسيا اجملاورة

 بعـد   ٢٠١٢ يف عـام      كيلوغراماً ٩٢٣مضبوطات امليثامفيتامني يف أوروبا إىل       تراجعتو  -٦١
ــيت بَ  ــذروة ال ــاً كيلوغرا١ ٥٨٢ ، وهــي٢٠١١هــا يف عــام  ْتَغلَال ــرغم مــن االخنفــاض   . م ــى ال وعل
  .٢٠١١املضبوطات يف أوروبا أعلى بكثري من املستويات املرصودة قبل عام بقيت األخري، فقد 

    
  الشكل التاسع

  ٢٠١٢-٢٠٠٢طات األمفيتامينية، ملضبوطات العاملية من املنشِّا

      
    "اإلكستاسي"املواد من نوع     

   إىل البيانـــات املتاحـــة، مـــن ، اســـتناداً"اإلكـــستاسي"زادت املـــضبوطات العامليـــة مـــن   -٦٢
). الــشكل التاســعانظــر  (٢٠١٢ أطنــان يف عــام ٤ إىل أكثــر مــن ٢٠١١ أطنــان يف عــام ٣,٧

 بالبيانـات املتعلقـة بعـامي        بلـداً  ٥٤ املـضبوطة يف     "اإلكـستاسي "املواد مـن نـوع      ومبقارنة مقدار   
ــسواء ٢٠١١ و٢٠١٠ ــى ال ــا زاد يف عــام  ، عل ــسبة ٢٠١٢ يظهــر أنَّ حجمه ــة٣٦ بن .  يف املائ

                                                         
 Global SMART Programme, Patterns and Trends ofرات واجلرمية، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ )25( 

Amphetamine-Type Stimulants and Other Drugs: Challenges for Asia and the Pacific, 2013. 
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أدىن " اإلكـستاسي "ت مـضبوطات    ، فقـد ظلَّـ    ٢٠١٢وعلى الرغم من الزيادة اليت شهدها عـام         
  .٢٠٠٧ و٢٠٠٢لة ما بني عامي كثري من املستويات املسجَّب

ها  املكتـب بـأنَّ مـضبوطاتِ      ْتغَـ لَْبويف وقت إعداد هذا التقرير، كانت مثانية بلـدان قـد أَ             -٦٣
، وهـي  ٢٠١١ يف عـام  "اإلكـستاسي "املواد مـن نـوع    كيلوغرام من    ١٠٠السنوية زادت على    

  .ام وماليزيا واململكة املتحدة والواليات املتحدةأستراليا وإندونيسيا وتركيا والصني وفييت ن
التحليـل  : برنـامج الرصـد العـاملي للعقـاقري االصـطناعية          عن   راً لتقرير صادر مؤخَّ   ووفقاً  -٦٤

يف شـرق آسـيا   " اإلكـستاسي  " شهدت مضبوطات  )٢٥(، التابع للمكتب،  جاهاتواإلبالغ واالتِّ 
، زاد عــــدد أقــــراص ٢٠١٢ويف عــــام . بــــات علــــى مــــدى الــــسنواتلُّ تقهاشــــرق وجنــــوب

 كـان    ماليني قـرص بعـد أنْ      ٥,٤املضبوطة بأكثر من ثالثة أضعاف، ليزيد على        " اإلكستاسي"
 ٢٠٠٧لَّـغ عنـه منـذ عـام         وُيَعـدُّ هـذا أعلـى جممـوع ُيبَ        . ٢٠١١ مليـون قـرص يف عـام         ١,٦حنو  

ــبط   ــدما ُض ــراص   ٥,٦عن ــن أق ــني م ــ".اإلكــستاسي" مالي ــن ضــبطيات     وظلَّ ــبرية م ــة ك ت غالبي
  مليـون ١,١فَّذ يف إندونيسيا حيث زاد العدد املضبوط بنحو أربعة أضعاف مـن          ُتَن" اإلكستاسي"

الكمِّيـة   يف املائـة مـن   ٧٩، ما ميثِّل ٢٠١٢ ماليني قرص يف عام    ٤,٣ إىل   ٢٠١١قرص يف عام    
  .يف املنطقةاملضبوطة  ةاإلمجالي

    
    ستنتاجاتاال  -رابعاً  

. زالت أفغانستان تستأثر مبعظم الزراعة غري املـشروعة خلـشخاش األفيـون يف العـامل               ما  -٦٥
، حيـث   ٢٠١٣ا يف عـام     املـساحة املزروعـة فيهـا خبـشخاش األفيـون مـستوى قياسـي             بلغت  وقد  

ــ.  هكتــار٢٠٩ ٠٠٠بلغــت   يف املنــاطق املزروعــة خبــشخاش األفيــون  ت الزيــادة حمــصورةًوظلَّ
 يف ٤٩وزاد إنتـاج األفيـون يف أفغانـستان بنـسبة     . جلنوبية والغربيـة مـن البلـد    يف املناطق ا   أساساً

  . طن٥ ٥٠٠املائة ليصل إىل 
 املساحة املزروعة بشجرية الكوكا يف العـامل،        ويف دول األنديز الثالث اليت تستأثر جبلِّ        -٦٦

ات وزادت مــضبوط. ٢٠١٢ املــساحة اإلمجاليــة املزروعــة بــشجرية الكوكــا يف عــام   تراجعــت
 تـشري البيانـات   ، عاموبوجٍه.  يف أمريكا الشماليةْتَضفََخالكوكايني يف أمريكا اجلنوبية بينما انْ 

  .٢٠١٢ يف عام ةًمستقرَّبقيت  املضبوطات العاملية من الكوكايني املتاحة إىل أنَّ
جـار  التِّوظلَّ القنَّب أشيع املخدِّرات النباتية غري املشروعة يف العامل من حيث اإلنتـاج وا               -٦٧

 ُعـشبة وتوحي البيانات املتاحة وقت إعـداد هـذا التقريـر بـأنَّ املـضبوطات العامليـة مـن              . والتعاطي
، ٢٠١٢عـام    ويف. ها يف أمريكا الشمالية   بلَّغ عن ضبطِ  ية املُ  بسبب اخنفاض الكمِّ   تراجعتالقنَّب  
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ــنج ال   ــة مــن رات جاهــات ل يف اتِّ مــع حــدوث حتــوُّ  لكــْنةً مــستقرَّقنَّــبكانــت املــضبوطات العاملي
  . يف مشال أفريقياَعقَاألكرب من املضبوطات العاملية َوالقسط  املضبوطات يشري إىل أنَّ

ــ. ٢٠١٢ تزايــد املــضبوطات العامليــة مــن امليثامفيتــامني يف عــام   واســتمرَّ  -٦٨ عت فقــد توسَّ
ــة للميثامفيتــامني توسُّــ  ــه املــضبوطة كمِّ توزاد.  يف الــسنوات األخــرية كــبرياًعاًالــسوق العاملي يت

ي   النـسب ا بعـد اسـتقراره  ٢٠١٢ و٢٠٠٨ علـى نطـاق العـامل مـا بـني عـامي          كـبريةً  زيادةًسنوياً  
ــامي    ــني ع ــا ب ــامل     . ٢٠٠٧ و٢٠٠١فيم ــى صــعيد الع ــامني عل ــضبوطات امليثامفيت ــاوزت م وجت

، ٢٠١٢يف عــام " اإلكــستاسي"وزادت املــضبوطات العامليــة مــن   . ٢٠١٢ا يف عــام طنــ ٩٠
  .٢٠٠٧ و٢٠٠٢لة ما بني عامي  بكثري من مستوياهتا املسجَّ أدىنلُّها تظأنَّ بيد
بالتحليــل اجلنــائي هــا ويظــل حتديــد خــصائص املخــدِّرات غــري املــشروعة وتوصــيف مساتِ   -٦٩

أمــرين بــالغي األمهيــة يف دعــم مــا ُيــضطلع بــه يف إطــار إنفــاذ القــانون مــن مجــعٍ للمعلومــات            
لك يف جهود مكافحـة املخـدِّرات غـري املـشروعة علـى             االستخباراتية ومن أنشطة عملياتية، وكذ    

تعزيـز تبـادل اخلـربات واملعـارف       " املعنون   ٥٦/٥دت اللجنة، يف قرارها     شدَّ وقد. الصعيد الدويل 
، على أمهيـة تلـك األنـشطة ودعـت املكتـب      "يف جمال توصيف مسات املخدِّرات بالتحليل اجلنائي     

 نقـص املـوارد مـن خـارج امليزانيـة املطلوبـة             بيـد أنَّ  . إىل تشجيع ذلك التبادل للخربات واملعارف     
  .دة حال دون تنفيذ ذلك القرار خالل الفترة قيد االستعراضلوضع مبادئ توجيهية موحَّ

  


