
 

 

 

 

 

      
  األسواق مستقرة ولكن استهالك العقاقري االصطناعية : التقرير العاملي عن املخدرات

  وعقاقري الوصفات الطبية يف صعود
 

، )wdr/org.unodc.www (2011 حبسب ما جاء يف التقرير العاملي عن املخدرات          - 2011يونيه  / حزيران 23،  فيينا/نيويورك
وين والقنب أو ظلّت مستقرة، بينما ارتفع إنتاج وتعاطي عقاقري الوصفات الطبية ريتراجعت األسواق العاملية للكوكايني واهل

 حمصورة يف الزراعة غري املشروعة خلشخاش األفيون وشجرية الكوكاوظلّت . شبه األفيونية واملخدرات االصطناعية اجلديدة
ث اخنفاض حاد يف إنتاج األفيون وتراجع بسيط يف زراعة الكوكا، ظـلّ إنتـاج اهلريويـن                 ورغم حدو . قلة من البلدان  

  . بوجه عام كبرياًوالكوكايني

  وقد أَطلَق التقرير املدير التنفيذي ملكتب األمم    مون؛ و - من األمني العام بان كي      اليوم يف مقر األمم املتحدة كلٌّ       الرئيسي
ومـدير الـدائرة     يوري فيدوتوف؛ ورئيس اجلمعية العامة جوزيف ديس؛         )املكتب(مية  املتحدة املعين باملخدرات واجلر   

  .االحتادية الروسية ملكافحة املخدرات فيكتور إيفانوف

 ماليني شـخص،    210، ما يقرب من      يف السنة السابقة   لى األقل مرة ع   غري مشروعة  ، تناول مواد  وعلى الصعيد العاملي  
تنـاول  وإمجاال، ظلّ تناول املخدرات، مبا فيهـا        .  سنة 64 و 15 يف املائة من السكان املتراوحة أعمارهم بني         4.8أو  
الطلب علـى   ولكن. ا، مستقر) سنة64 و 15 يف املائة من السكان املتراوحة أعمارهم بني         0.6(،  خدرات اإلشكايل امل

         ب أيضاً    . ةاملواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية، مثل البيبريازين والكاثينون، ارتفع بشدشبائه  ب وجتري حماكاة مفعول القن
  ".سبايس"، أو القنب االصطناعية

    
  األفيون يتراجع يف أفغانستان ويزداد قليال يف ميامنار

 هكتار، مسجلة بذلك زيادة قليلـة       195 700 حنو   2010ن يف عام    بلغت املساحة العاملية املزروعة خبشخاش األفيو     
 بسبب آفة قـضت علـى        طناً 4 860 يف املائة ليصل إىل      38ولكن إنتاج األفيون تراجع بنسبة      . 2009 بعام   مقارنةً

  يف 74 طـن، أو     3 600(ومع ذلك، أُنتج معظم األفيون يف أفغانستان        . قسم كبري من حمصول األفيون يف أفغانستان      
ولئن بقيت زراعة األفيون يف أفغانستان مستقرة، فقد تأثّر االجتاه العـاملي يف املقـام               ). املائة من جمموع اإلنتاج العاملي    

  وبالتـايل،  . 2009 يف املائة مقارنة بعـام       20لة يف ميامنار، حيث ارتفعت هذه الزراعة بنسبة         األول بالزيادات املسج
. 2010 يف املائـة يف عـام        12  إىل 2007 يف املائة من اإلنتاج العاملي يف عام         5من  ارتفع إنتاج األفيون يف ميامنار      

، وذلك نتيجة ضعف احملاصـيل يف عـام         2010 و 2007 يف املائة بني عامي      45وتراجع إنتاج األفيون عامليا بنسبة      
وإن كانـت   "ن أنه   وحذّر السيد فيدوتوف م   .  على وجه اخلصوص، ولكن من املستبعد أن يستمر هذا االجتاه          2010

 من املرجح أن يـستعيد إنتـاج        املساحة املزروعة باخلشخاش قد بقيت مستقرة هذا العام، فنتائجنا األولية تشري إىل أنَّ            
  ."2011األفيون األفغاين نشاطه ويصل إىل مستويات عالية يف 

    
   الواليات املتحدة تتقلّص زراعة الكوكايني تنخفض عامليا بسبب تراجعها يف كولومبيا؛ وسوق الكوكايني يف



 

   بنـسبة   ما يعادل اخنفاضـاً ، أي2010عام  هكتار يف 149 100تقلّصت املساحة العاملية املزروعة بالكوكا لتصل إىل       
 باالخنفـاض  راًويف تلك األثناء، تراجع اإلنتاج احملتمل للكوكايني بنحو السدس، متـأثّ     . 2007 يف املائة مقارنة بعام      18

وبالتايل، مل تعوض عن هذا اهلبوط الزيادات الصغرية املسجلة يف بـريو ودولـة              . اج الكوكايني يف كولومبيا   الكبري يف إنت  
  .بوليفيا املتعددة القوميات

ومع ذلك، ال تـزال الواليـات       . وشهدت سوق الكوكايني يف الواليات املتحدة اخنفاضات ضخمة يف السنوات األخرية          
   مـا يعـادل    طنا من الكوكايني، أي157 ما يقدر بنحو 2009فقد استهلكت يف عام   املتحدة أكرب سوق للكوكايني،     

أما ثاين أكرب سوق للكوكايني فهي أوروبا، وخصوصا أوروبا الغربيـة والوسـطى،             .  يف املائة من االستهالك العاملي     36
حيث يطنا123ًر االستهالك بنحو قد .  

 يكن قد بقي يف السنوات القليلة املاضية مستقرا         وإنْ(ك الكوكايني يف أوروبا      استهال تضاعفويف السنوات العشر املاضية،     
.  طنا من الكوكايني إىل أوروبا عن طريق غرب أفريقيـا          21 حنو   2009ر أن يكون قد هرب يف عام        ويقد). بوجه عام 

  . طنا47ًقارب اموع قد عندما كان  مما هرب قبل ذلك بسنتني والكمية هذه أقلّ

فقبل عقد  . ويف الوقت نفسه، سجلت أسعار الكوكايني يف األسواق تراجعا ملحوظا منذ منتصف تسعينات القرن املاضي              
أما اليوم فالقيمة التقديرية لـسوق      . ، كانت سوق أمريكا الشمالية للكوكايني أربعة أضعاف السوق األوروبية         من الزمان 

تقترب من القيمة التقديرية لسوق الكوكـايني يف     ) رات الواليات املتحدة  دوالر من دوال  بليون   36(الكوكايني األوروبية   
  ). دوالر من دوالرات الواليات املتحدةبليون 37(الواليات املتحدة 

    
   العقّار املفضل يف العامل-القنب 

ن كانت البيانات عن القنب     ما زال القنب، وبفارق كبري، أكثر املواد غري املشروعة إنتاجا واستهالكا على نطاق العامل، وإ              
 يف املائة من سكان     4.5 و 2.8، كان قد تناول القنب مرة على األقل يف السنة السابقة ما بني              2009ففي عام   . حمدودة

  . ماليني نسمة203 مليون و125بني ما  عاماً، أي ما يتراوح جمموعه 64 و15العامل املتراوحة أعمارهم بني 

 وأفريقيا، ال يزال إنتـاج راتـنج القنـب    القارة األمريكية، وعلى األخص يف )املاريوانا(لقنب  ورغم انتشار إنتاج عشبة ا    
أسواق اليت تزود   أسواق أوروبا الغربية ومشال أفريقيا، وأفغانستان،       الذي يزود   املغرب،  :  يف بلدين اثنني   زاًمتركِّ) احلشيش(

  . ما تأيت به غالل خشخاش األفيون تأيت بأرباح تفوق كثرياًالقنبراتنج غالل  وقد وجِد أنَّ. جنوب غرب آسيا



 

 

  متواريتان عن األنظار جنوب شرق آسيا وأفريقيا -املخدرات االصطناعية 

  يشكّل الصعود احلاد   ا واستهالكها، مصحوباً      يف إنتاج املن شطات األمفيتامينية واالجتار  د النـشاط يف زراعـة       بتجـد
 املكاسـب الـيت     إنَّ" قول املـدير التنفيـذي،       وعلى حد .  يف جنوب شرق آسيا     كبرياً  قلقاً ويناهلرياألفيون واالجتار ب  

االصـطناعية  ’ العقاقري احملـورة  ’شاهدناها يف أسواق املخدرات التقليدية أخذت تندحر حتت وطأة االجتاه السائد حنو             
  ."احملاكية للمواد غري املشروعة

ي احتياجـات  ي مل يعد جمرد مسألة متعلّقة باألفيون، بل هو عمل جتاري يلب             املثلث الذهب  إنَّ "وأضاف املدير التنفيذي قائالً   
علينا  "وأكّد أنَّ."  اتمع الدويل فقد تركيزه على موضوع مكافحة املخدرات يف جنوب شرق آسيا      ويبدو أنَّ . املستهلكني

  ."ا للمخدرات مهممرة أخرى مركزاًأن نكون استباقيني على مجيع اجلبهات قبل أن تصبح هذه املنطقة 

املـشروعة،  غـري   وحيلّ حملّ املنشطات    ’ مكيفات مشروعة ‘والعديد من املواد غري اخلاضعة للوائح تنظيمية يسوق بوصفه          
وأخذت مادة امليثامفيتامني ذات التأثري اإلدماين الشديد تكتسح شـرقي آسـيا وبـدأ              . كالكوكايني أو اإلكستاسي مثالً   

 2009 عـام  والواقـع أنَّ . ة سنوات من التراجع، بعد عد  2009رها يزداد مرة أخرى يف أمريكا الشمالية يف عام          انتشا
 يف ضبطيات املخدرات االصطناعية، ومعظمها من امليثامفيتامني الذي زاد املضبوط منه بأكثر من الثلث                قياسياً سجل رقماً 

.  اجلانب األكرب من هذه الزيـادة إىل ميامنـار  ىعز وي-)  طنا11.6ً (2008مقارنة بعام   )  طناً 15.8 (2009يف عام   
 أفريقيا بـدأت   ميامنار هي واحدة من املصادر الرئيسية حلبوب امليثامفيتامني يف جنوب شرق آسيا، فإنَّوعلى الرغم من أنَّ  

  .كمصدر لألمفيتامني املتجه إىل شرقي آسياتربز بدورها 
    

د األطرافحنو تدبري متعدأقوى يف التصد رات غري املشروعةي للمخد  

وضرورة تعزيز اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية يف إطار اسـتراتيجية          ’ تقاسم املسؤولية ‘أكّد السيد فيدوتوف على مبدأ      
هة مـشكلة    من اآلليات اإلقليمية ملواج     املكتب قاد عدداً   وأضاف أنَّ . شاملة بشأن زراعة املخدرات وإنتاجها واالجتار ا      

 واملركز اإلقليمي للمعلومـات والتنـسيق يف آسـيا          ،املبادرة الثالثية األفيون األفغاين، ومن هذه اآلليات ميثاق باريس، و       
 ا مناطق أخرى، كجنوب شرق آسيا أو أمريكا الوسـطى،           تقتدي هذه النهوج ميكن أن تكون أمثلة        وقال إنَّ . الوسطى

  .على سبيل املثال

ى يف معظمه إىل     الطلب على املخدرات يعز    ومبا أنَّ .  حالة وفاة يف السنة    200 000ب يف حنو    رات تتسب  املخد إنَّ"وقال  
  ." معاجلة هذه املشكلة هي أحد أجنع السبل لتقليص سوق املخدراتاء تعاطيها، فإنَّ من مشاكل خطرية جرالذين يعانون

، أثناء اجلزء الرفيع املستوى      شرعية النظام الدويل ملراقبة املخدرات     اًددت جمد  الدول األعضاء أكّ    أنَّ والحظ يف ختام كلمته   
 هذه السنة تصادف الذكرى السنوية اخلمسني إلرساء        إنَّ "وقال يف هذا الصدد   ،  2009من دورة جلنة املخدرات يف عام       

   ال حكام هـذه االتفاقيـة   فأ. 1961رات لسنة دعامة نظام املراقبة الدولية للمخدرات، أال وهي االتفاقية الوحيدة للمخد
  ." عن تركيزها األساسي على محاية الصحةسليمة ووثيقة االتصال بالواقع، وهو ما يقال أيضاًتزال 



 

  :للحصول على مزيد من املعلومات يرجى االتصال باألشخاص التالية بيانام

  :يف فيينا
  ألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةألون جونز، رئيس قسم االتصاالت والدعوة إىل املناصرة، مكتب ا
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