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   متهيد
ميثّل املشروع املتعلق باستقصاء زراعة القنب، الذي أجنزته تّوا وكالة االنعاش، بدعم من عدة إدارات تابعة                                                      
للحكومة املغربية وبالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، منوذجا حسنا للتعاون                                                 

 :تقييم إىل أسباب شىت، هي               ويستند هذا ال      . الدويل 

فمن خالل منهجية علمية وموضوعية، توجد حتت تصرفنا اآلن                                      : أوال، أن اهلدف األصلي قد حتقق                  -
وما حتّريناه من صرامة علمية يف هذه الوثيقة                           . صورة دقيقة حلجم زراعة القنب يف األقاليم الشمالية                         

ـّننا منذ اآلن من تفادي أي بلبلة بشأن هذا املوضو                               .ع سيمك

لقد ثبت بوضوح من خالل هذا العمل أنه ال ميكن تصور أي هنج ملكافحة الزراعة غري املشروعة                                                        -
فاإلشكالية هي أكرب من ذلك وتتعلق بالبلدان املنتجة وكذلك                             . على صعيد بلد واحد فحسب             

ويدل حجم املساحة             . بالبلدان املستهلكة، حيث األسواق اهلامة وحيث التدفقات املالية الضخمة                                
فهناك يف الواقع سوق           . املزروعة الذي يكشف عنه هذا التقرير على ما هلذه الظاهرة من أمهية دولية                                    

عاملية للقنب، ومن مث فإن تنمية بلدنا تتضرر بنشاط له عوامل توسع هي يف الغالب خارج نطاق                                                  
 .سيطرته    

 املتحدة، وكذلك إىل            ومن مث، فإن هذا التقرير يتيح للوكالة فرصة لتوجيه الشكر إىل مكتب األمم                                           -
ويف    . إدارات احلكومة املغربية برمتها، ملا أبدته من روح احترافية ومن شفافية طوال عملية التنفيذ                                            

هذا الصدد، تود الوكالة أن تدمي روح التعاون وأن تستخدم نتائج هذا االستقصاء فيما يتجاوز                                                  
ينا، وعلى وجه اخلصوص من خالل                     جمرد تقييم حلالة معينة، هبدف تناول جوهر املشكلة تناوال رص                                

وهنا أيضا، وبالنظر إىل ضخامة حجم املوارد املادية واملالية الالزم                              . هنج التنمية البديلة الواعد         
وقد استخدم هذا النوع من التعاون يف                  . حشدها، سيكون التعاون الدويل موضع ترحيب بالطبع                           

 .ة أيضا     سياق هذه الدراسة وسوف يلزم استخدامه يف أي أعمال مقبل                             

وختاما، يسّر الوكالة جدا أهنا ضّمت جهودها إىل جهود مكتب األمم املتحدة لتنفيذ هذا املشروع، وتعلن                                              
 .عن عزمها على مواصلة تعاوهنا معه ومع سائر مؤسسات اجملتمع الدويل                                

 
 

  
 إدريس بن هيمة 

 املدير العام 
 لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 ت وأقاليم مشال املنطقةلعماال 
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   متهيد
أثناء السنوات الثالثني األخرية، اجتمعت ثالثة عوامل تارخيية رئيسية لتجعل منطقة الريف، يف مشال املغرب،                                                    

 :مركزا هاما إلنتاج القنب، هي               
 وجود القنب هناك منذ عهد قدمي، وإن كان حمدودا يف األصل؛                               ● 
نطقة جبلية فقرية وكثيفة السكان يف مواجهة حتديات التنمية يف                                الصعوبات اهلائلة اليت تواجهها م              ● 

 ظروف اقتصادية غري مواتية؛                 
التوسع امللحوظ يف استهالك املخدرات عموما، والقنب خصوصا، يف البلدان األوروبية منذ                                           ● 

 .السبعينات    
باملخدرات واجلرمية           وهذا االستقصاء األول الذي أجرته احلكومة املغربية ومكتب األمم املتحدة املعين                                

ـّن من قياس حجم هذه الظاهرة                       :مك
 تشغل زراعة القنب املتوسعة يف الوقت احلاضر ربع األراضي الزراعية يف منطقة الريف؛                                       ● 
زهاء نصف عدد السكان البالغ                   تبلغ نسبة الذين يعتمدون اآلن على هذا النشاط يف تلك املنطقة                                  ● 

 خفض، أو ثلثي سكان البوادي؛                 شخص من ذوي الدخل املن             ٨٠٠ ٠٠٠عددهم     
تواجه املنظومة االيكولوجية يف هذه املنطقة، وبشكل متزايد كل سنة، خطر زوال األحراج                                       ● 

ـُّل التربة؛         ـَأَك  وت
 مليارات يورو سنويا تسيطر عليها شبكات اجتار تعمل غالبا يف                                    ١٠وجود سوق حجمها             ● 

 .أوروبا  
فإنتاج القنب، مبا يشهده من توسع،                         . لة اليت نواجهها حاليا           هذه األرقام تساعدنا على تقييم حجم املشك                        

يهدد بيئة منطقة الريف وميكن أن يفسد بنيانه االجتماعي واالقتصادي وأن يضعف أي آمال يف حتقيق تنمية                                                             
 .مستدامة هناك       

سلطات املغربية          وأود يف هذا الصدد أن أنّوه مبا أبدته ال                   . واحلكومة املغربية هي الطرف املعين يف املقام األول                    
من عزمية وشفافية يف إجرائها هذا االستقصاء ويف إشراك اجملتمع الدويل فيه، من خالل مكتب األمم                                                           

اقتصادي غري مشروع عابر                   بيد أن مشكلة إنتاج القنب يف املغرب وما يغذّيه هذا اإلنتاج من نشاط                                     . املتحدة  
 ".املسؤولية املشتركة          "كامل ملفهوم     وهذه األبعاد تعطي مغزاها ال            . للحدود، هلا أبعاد دولية           

إن على اجملتمع الدويل، متمثّال يف املؤسسات املتعددة األطراف وبلدان االنتاج واالجتار واالستهالك، أن                                          
يتحّمل معا هذه املسؤولية املشتركة وأن يقّرر معاجلة هذه املشكلة بعزمية قوية وبروح تعاونية تتناسبان مع ما                                                  

وإن مكتب األمم املتحدة مستعد ألداء دور يف تشجيع وتيسري هذا                                        .  يف هذا اجملال        تبديه حكومة املغرب         
 .املسعى املشترك     

   
  

 أنتونيو ماريا كوستا 
 املدير التنفيذي 

 ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
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املغرب
–

 األقاليم الشمالية
:

س
خريطة التضاري
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 خالصة وافية
 صحيفة الوقائع

 
 :زراعة القنب •  )اضي مروية يف املائة منها على أر١٢ ( هكتار١٣٤ ٠٠٠
 :احلجم االمجايل النتاج القنب •   طن متري٤٧ ٤٠٠
 :االنتاج احملتمل من الراتنج •   طنا متريا٣ ٠٨٠
 يف املائة من جمموع األسر الريفية يف ٦٦( أسرة ٩٦ ٦٠٠

 أسرة، أو ١٤٦ ٠٠٠املنطقة املشمولة بالدراسة، البالغ عددها 
الزراعية يف املغرب البالغ  يف املائة من جمموع األسر ٦,٥

 ) أسرة١ ٤٩٦ ٠٠٠عددها 

 :عدد األسر اليت تزرع القنب • 

 يف املائة من سكان البلد البالغ ٢,٧( شخص ٨٠٠ ٠٠٠
 )٢٠٠٢ مليون نسمة يف عام ٢٩,٦

جمموع السكان الضالعني يف زراعة  • 
 :القنب

 يف املائة من جمموع األراضي الصاحلة ١,٥أو ( يف املائة ٢٧
 ) مليون هكتار٨,٧ة يف املغرب، اليت تبلغ مساحتها للزراع

نسبة املساحة املزروعة بالقنب إىل جمموع  • 
األراضي الصاحلة للزراعة يف املنطقة 

 :املشمولة بالدراسة
 :امجايل دخل الفالحني من القنب •  )١ ( مليون دوالر أمريكي٢١٤/ مليار درهم٢

دخل من بني ال( دوالر أمريكي ٢ ٢٠٠/ درهم٢٠ ٩٠٠
 ٤ ٣٥٢/ درمها٤١ ٣٣٥السنوي االمجايل لألسرة، البالغ 

  يف املائة٥١دوالرا، أو 

متوسط الدخل السنوي لألسرة من  • 
 :القنب

من بني دخل فردي سنوي ( دوالرا ٢٦٧/ درمها٢ ٥٣٦
، ٢٠٠٢يف عام ) ( دوالرا٥٢٣/ درمها٤ ٩٧٠إمجايل قدره 

 ١ ٢٦٠/ درمها١٣ ٤٤٥كان الناتج احمللي االمجايل للفرد 
 ))٢(دوالرا

 :متوسط الدخل الفردي من القنب • 

نسبة الدخل املتأيت من القنب إىل الناتج  •  ) مليار دوالر٣٧,٣بناتج حملي امجايل قدره ( يف املائة ٠,٥٧
 :٢٠٠٢احمللي االمجايل للمغرب يف عام 

) ثالثة أرباعها يف اسبانيا(يف أوروبا الغربية  طنا متريا ٧٣٥
  يف املغرب طنا متريا٦٦ و

حجم املضبوطات من راتنج القنب يف  • 
 :٢٠٠٢عام 

 ١٢ مليار درهم أو حنو ١١٤ما يعادل ( مليارات يورو ١٠
 )مليار دوالر

 للتجارة الدولية يف )٣(احلجم السنوي • 
 راتنج القنب

 

                                                         
 . درمها وقت اجراء االستقصاء٩,٥= الدوالر الواحد   )١(
 .٢٠٠٢ درمها يف عام ١٠,٦٥= الدوالر الواحد   )٢(
 .معظم هذا املقدار تولده شبكات االجتار العاملة يف أوروبا الغربية  )٣(
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 السوق     ، وهو يوّرد يف املقام األول إىل            )احلشيش    (أصبح املغرب أحد املنتجني الرئيسيني لراتنج القنب                          
وتبلغ مساحة املنطقة الشمالية يف املغرب، حيث يتركز اجلانب األكرب يف زراعة القنب، قرابة                                             . األوروبية  
وهذه املنطقة، اليت تضم مخسة أقاليم، تعربها من الشرق إىل الغرب سلسلة جبال الريف                                                 . ٢ كم  ٢٠ ٠٠٠

ضاريسها الوعرة وبأمطارها الغزيرة، وإن                    وتتسم هذه املنطقة بت         .  مترا  ٢ ٤٥٦اليت يبلغ ارتفاع أعلى قممها            
ـُّل                        ) ٢كم  / نسمة   ١٢٤(والكثافة السكانية يف هذه املنطقة               . كانت غري منتظمة، وبتربتها الرديئة القابلة للتأك

ويف السنوات العشرين األخرية، انتشرت زراعة                        ). ٢كم / نسمة   ٣٧(أعلى ثالث مرات من املتوسط الوطين                     
ـُزرع منذ القرن اخلامس عشر، إىل مناطق                                         القنب من املناطق التقليدية              يف الريف األوسط، حيث كان ي

وكثريا ما جيري هذا التوسع على حساب املناطق احلرجية، وكذلك على حساب األراضي األصلح                                               . جديدة  
 .للزراعة واألراضي املروية، مما يسهم يف تأكُّل التربة واختفاء الزراعة املشروعة                                

حىت اآلن على ازدياد زراعة القنب منذ الثمانينات، ولكن مثة جدل، بل وخالف                                               وتدل املعلومات املتوفرة            
وقد     . أحيانا، حول تقديرات احلجم الفعلي للمساحة املزروعة بالقنب وحجم إنتاج احلشيش يف املغرب                                                
فرباير    /قررت احلكومة املغربية معاجلة هذا الوضع فأبرمت اتفاق تعاون مع مكتب األمم املتحدة يف شباط                                                  

واجلرمية املنظمة يف املغرب وقد                ) القنب  ( إلجراء استقصاء حول إنتاج املخدرات غري املشروعة                          ٢٠٠٣
ـُهل االستقصاء األول بشأن إنتاج القنب يف متوز                            وهذه الوثيقة تعرض نتائج ذلك                  . ٢٠٠٣يوليه    /است

 .االستقصاء     
 

 االستنتاجات       

 زراعة القنب     -١

 هكتار من امجايل مساحة املنطقة اليت مشلها                             ١٣٤ ٠٠٠و   قَـدَّر االستقصاء حجم زراعة القنب بنح                      
 يف املائة من امجايل مساحـة                   ١٠وهذا ميثل       . يف األقاليم اخلمسة املعنية           ) ٢ كم  ١٤ ٠٠٠(االستقصاء       
 يف املائة من جمموع          ١,٥  يف املائة من مساحة األراضي الصاحلة للزراعة يف تلك املنطقة، و                           ٢٧ املنطقـة و    

 يف املائة من القنب مزروعا يف ثالثة                     ٨٦وكان     ).  مليون هكتار       ٨,٧(للزراعة يف املغرب          املساحة الصاحلة        
وكان إلقليمي        ).  يف املائة     ١٧(واحلسيمة      )  يف املائة    ١٩(وتاونات       )  يف املائة    ٥٠(أقاليم، هي شفشاون           

 على زراعة       ومل يعثر     . دور ثانوي فحسب يف زراعة القنب                   )  يف املائة     ٥(وتطوان     )  يف املائة    ٩(العرائش    
 .للقنب يف إقليم تازه           

 
 انتاج القنب      -٢

ـُّدر احلجم االمجايل احملتمل النتاج القنب اخلام بنحو                            يف املائة منها يف          ٤٣ طن متري، أنتج           ٤٧ ٠٠٠ق
 يف املائة مث اقليم تاونات يف                ٢٥وجاء إقليم احلسيمة يف املرتبة الثانية بنسبة قدرها                       . إقليم شفشاون وحده         

يف املرتبتني الرابعة          )  يف املائة     ٤(، وتطوان       ) يف املائة     ٧( يف املائة، مث العرائش            ٢١الثة بنسبة قدرها          املرتبة الث   
 .واخلامسة، على التوايل          

 
 )احلشيش    (انتاج راتنج القنب           -٣

خالصة وافية  ٢٠٠٣االستقصاء اخلاص بالقنب لعام                    : املغرب    
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 . طنا متريا       ٣ ٠٨٠قُـدِّر احلجم احملتمل النتاج راتنج القنب بنحو                        

 منتجو القنب      -٤

 مزرعة كانت          ٩٦ ٦٠٠و ) القرى الصغرية      " (الدواور   " يف املائة من        ٧٥جد أن      يف منطقة انتاج القنب، وُ           
 يف املائة من جمموع عدد املزارع يف املنطقة املشمولة باالستقصاء                                   ٦٦وهذا ميثّل       . ٢٠٠٣تنتج القنب يف عام            

).  مزرعة    ١ ٤٩٦ ٠٠٠( يف املائة من جمموع عدد املزارع يف املغـرب                         ٦,٥و)  مزرعة   ١٤٧ ٠٠٠(
 بلغ     ١٩٩٤وفقا لتعداد       ( نسمة     ٨٠٠ ٠٠٠ذه املزارع متثّل عددا مــن السكان يبلغ جمموعهم                         وكانت ه     

 يف املائة من جمموع سكان املغرب، الذين                         ٢,٥، أي     ) مليون نسمة       ١,٦٥عدد سكان البوادي يف املنطقة                 
ـُدِّر عددهم يف عام               . مليون نسمة      ٢٩,٦ بنحو    ٢٠٠٢ق

 
 إيرادات منتجي القنب          -٥

.  هكتارا    ٠,٣ هكتارا، وبالقنب املروي               ١,٣ملساحة اليت يزرعها املزارع بالقنب غري املروي                      كان متوسط ا      
أما من الناحية املالية، فقد كانت عائدات احلقول غري املروية املزروعة بالقنب تزيد مبقدار سبعة إىل مثانية                                                                      

عشر ضعفا عندما تكون تلك                أضعاف عائدات احلقول املزروعة بالشعري، وتبلغ الزيادة اثين عشر إىل ستة                                        
 .احلقول مروية      

ـّن منتجو القنب                              ٣٤ يف املائة من احملصول يف شكل خام و                    ٦٦وببيع      يف املائة منه يف شكل مسحوق، متك
. ٢٠٠٣ مليون دوالر أمريكي، يف عام                ٢١٤ مليار درهم، أي           ٢من احلصول على إيرادات بلغ جمموعها                     

( مليار درهم        ٣٩٨تج احمللي االمجايل للمغرب، الذي ُيقدَّر بنحو                        يف املائة من النا       ٠,٥٧وهذا املبلغ ميثل         
 ). مليار دوالر أمريكي         ٣٧,٣

  ٢٠ ٩٠٠، كان متوسط الدخل الذي يدّره القنب على األسرة اليت تزرعه يقّدر بنحو                                 ٢٠٠٣ويف عام     
المجايل، البالغ           يف املائة من دخلها السنوي ا             ٥١، وكان هذا املبلغ ميثل يف املتوسط                 ) دوالر   ٢ ٢٠٠(درهم    
وعلى سبيل املقارنة، يبلغ متوسط الدخل السنوي ملزارع املغرب، البالغ                             ).  دوالرا  ٤ ٣٥١( درمها    ٤١ ٣٣٥

، أي ما مياثل تقريبا الدخل السنوي                  ) دوالرا  ٤ ٥١٣( درمها     ٤٢ ٨٧٤ مزرعة، زهاء         ١ ٤٩٦ ٠٠٠عددها     
 .لألسرة املنتجة لألفيون          

، حبيث يصل          ) دوالرا   ٢٦٧( درمها      ٢ ٢٣٧من القنب ُيقدَّر بنحو            وكان متوسط الدخل الفردي املتأيت                
وعلى سبيل املقارنة، كان الناتج احمللي االمجايل                          ).  دوالرا   ٥٢٣( درمها      ٤ ٩٧٠الدخل السنوي االمجايل إىل               

 ). دوالرا  ١ ٢٦٠( درهم     ١٢ ٠٠٠ قرابة    ٢٠٠٢للفرد يف املغرب عام           
 
 شأ املغريب وإمجايل حجم سوقه                ذي املن   ) احلشيش    (االجتار براتنج القنب            -٦

يف   )  طنا متريا      ٦١,٣٥(، جاءت كميات راتنج القنب اليت ضبطتها السلطات املغربية                              ٢٠٠١يف عـــام        
 يف املائة من جمموع مضبوطات راتنج القنب يف                        ٧املرتبة الثالثة بعد مضبوطات اسبانيا وباكستان، ومثّلت                            

 يف املائة من       ٧٥  يف املائة من املضبوطات العامليـة و                    ٥٧(  وكون اسبانيا أتت يف املرتبة األوىل                . العامل 
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إمنا يدل على ما لالقليم االسباين من أمهية كمنطقة عبور للحشيش                                     ) ٢٠٠١املضبوطات األوروبية يف عام                
 .املغريب الذي يباع يف السوق األوروبية               

جمموع     ( طنا يف املغرب           ٦٦ية و   طنا متريا من راتنج القنب يف أوروبا الغرب                     ٧٣٥، ضبط حنو        ٢٠٠٢ويف عام     
، سيبقى لالستهالك من              ٢٠٠٣وبافتراض ضبط املقدار نفسه من راتنج القنب يف عام                          ).  طنا   ٨٠١قدره   

  ٥,٤وبناء على سعر جتزئة وسطي قدره                 .  طن متري      ٢ ٣٠٠ حوايل    ٢٠٠٣جممل انتاجه يف املغرب عام              
تقدير القيمة السوقية االمجالية ملبيعات راتنج                     ، ميكن     ٢٠٠٣دوالرا للغرام الواحد يف أوروبا الغربية عام                 

وحتصل على اجلانب             ).  مليارات يورو       ١٠ مليار درهم، أو          ١١٤أي   ( مليار دوالر        ١٢القنب املغريب بنحو          
غري أنه ينبغي التعامل مع هذه التقديرات                      . األكرب من هذه القيمة شبكات االجتار العاملة يف أوروبا الغربية                              

 .بشيء من احلذر       
  
 خلالصة    ا

 على ازديادها يف السنوات القليلة املاضية بدرجة أصبح معها القنب                                    ٢٠٠٣يدل حجم زراعة القنب يف عام                  
وهذه الظاهرة املتمثلة يف زراعة                . حمصوال نقديا، وكثريا ما يكون هذا على حساب أنشطة زراعية أخرى                                    

 الفالحني يكثرون من استعمال                 حمصول واحد متثّل خطرا شديدا على املنظومة االيكولوجية، خصوصا ألن                                    
وإىل جانب ذلك، جيري كل سنة تدمري مزيد من املناطق احلرجية، اليت                                          . األمسدة ويسرفون يف استغالل التربة                 

ـُّل                                                         متثّل إحدى السمات املمّيزة ملنطقة الريف، الستيعاب حقول القنب اجلديدة، مما يسّرع عملية تأك
 .التربة 

وميكن عقد صلة            . الرئيسيني وهو املصّدر الرئيسي لراتنج القنب إىل أوروبا                          واملغرب واحد من منتجي القنب              
غري أنه جتدر         .  االقتصادية يف مناطق انتاجه               –بني انتاج القنب والتدين النسيب ملستوى التنمية االجتماعية                             

ملناطق، ال         ففي بعض ا    . االشارة إىل وجود تفاوتات يف هذا الشأن بني األقاليم، وكذلك بني املراكز والقرى                                
فمن املرّجح أن يكون للعوامل                . ميثّل القنب بالضرورة، أو باحلصر، وسيلة للعيش أو نتاجا للتخلف                                  

وجيب أن تؤخذ هذه العوامل                 . االجتماعية والثقافية أيضا دور يف منو اقتصاد القنب يف أقاليم املغرب الشمالية                                         
 . اجتماعيا واقتصاديا بدون القنب                 بعني االعتبار عند حتديد استراتيجية لتنمية هذه املناطق                            
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املغرب
–

 األقاليم الشمالية
:

زراعة القنب يف عام
٢٠٠٣

 

ص بالقنب لعام
االستقصاء اخلا

٢٠٠٣
 املشترك بني وكالة اإلنعاش واملركز امللكي لالستشعار                     

)
املغرب

(
ومكتب األمم املت

حدة
/

برنامج الرصد
. 

ملحوظة  
 :

ال تنطوي احلدود واألمساء املبينة يف هذه اخلريطة وال التسميات املستخدمة فيها على إقرار أو قبول رمسي من جانب األمم املتحدة                                           
. 
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ص بالقنب لعام

االستقصاء اخلا
٢٠٠٣

 املشترك بني وكالة اإلنعاش واملركز امللكي لالستشعار                     
)

املغرب  
(

ومكتب األمم املتحدة
/

برنامج الرصد
. 

ملحوظة  
 :

ال تنطوي احلدود واألمساء املبينة يف هذه اخلريطة وال التسميات املستخدمة فيها                        
على إقرار أو قبول رمسي من جانب األمم املتحدة                    

. 
 

املغرب
–

 األقاليم الشمالية
 :

انتا
ج القنب يف عام

٢٠٠٣
) 

حسب اجلماعات احمللية
( 
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ص بالقنب لعام
االستقصاء اخلا

٢٠٠٣
 املشترك بني وكالة اإلنعا

ش واملركز امللكي لالستشعار            
)

املغرب
(

ومكتب األمم املتحدة
/

برنامج الرصد
. 

ملحوظة  
 :

ال تنطوي احلدود واألمساء املبينة يف هذه اخلريطة وال التسميات املستخدمة فيها على إقرار أو قبول رمسي من جانب األمم املتحدة                                           
. 

املغرب
–

 األقاليم الشمالية
 :

انتاج القنب يف عام
٢٠٠٣

) 
حسب اجلماعات احمللية

( 
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املغرب
–

 األقاليم الشمالية
 :

عدد األسر اليت زرعت القنب يف عام
٢٠٠٣

 

ص بالقنب لعام
االستقصاء اخلا

٢٠٠٣
 املشترك بني وكالة اإلنعاش واملركز امللكي لالستشعار                     

)
املغرب  

(
ومكتب األمم املتحدة

/
برنامج الرصد

. 
ملحوظة  

 :
ال تنطوي احلدود      

واألمساء املبينة يف هذه اخلريطة وال التسميات املستخدمة فيها على إقرار أو قبول رمسي من جانب األمم املتحدة                                      
. 

 




