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ستاد ( و با حمایت کادراساندیشی جهانی راه برتر )جلد توسط موسسه هم 6 این مجموعه در

 جمهوری اسالمی ایران به فارسی ترجمه شده است. مبارزه با مواد مخدر
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 گفتارپیش

 
دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است اکنون زمانه علم و همبستگی است، این سخن  ،«آنتونیو گوترش»گونه که همان

 کند.را برجسته می 19-گیری جهانی کوویدگویی به همهاهمیت اعتماد به علم و همکاری برای پاسخ

ه ا و عرضاست. راهکارهای متعادل مسئله تقاض صادقهای ما به مشکل جهانی مواد مخدر نیز ین نکته در مورد پاسخهم

پذیری مشترک داشته باشند. این مسئله و مسئولیتواقعی بودن باید ریشه در شواهد  و کارآمد مواد مخدر برای مؤثر

های مواد مخدر غیرقانونی به طور چشمگیری رو به افزایش تر است زیرا پیچیدگی چالشاکنون از هر زمان دیگری مهم

ان نشینفقرا، حاشیهبر  بیش از همه شدیدترین اثرات خود را رکود اقتصادیو  19-بحران کووید تهدیدات ناشی از است و

میلیون نفر از اختالالت سوء مصرف مواد مخدر  35.6. در سراسر جهان نزدیک به برجا خواهد گذاشت پذیرانو آسیب

بیشتری از افراد مواد یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه تعداد برند. در حالی که در کشورهای توسعهرنج می

کنند و مصرف مواد شیوع باالتری در قشرهای ثروتمندتر جامعه دارد، احتمال بروز اختالالت مصرف مخدر مصرف می

 بیشتر است. ،پذیرندمواد مخدر در افرادی که از نظر اجتماعی و اقتصادی آسیب

شود. در دارند از چنین درمانی برخوردار میفقط یک نفر از هر هشت نفری که به درمان مرتبط با مواد مخدر نیاز 

دهند تنها یک پنجم افراد در حال درمان برای مصرف کنندگان مواد مخدر را زنان تشکیل میحالی که یک سوم مصرف

ها، مهاجران و آوارگان نیز به دلیل برند، اقلیتهای مشابه به سر میمواد زن هستند. افرادی که در زندان و محیط

هپاتیت سی  هکنند بمیلیون نفری که مواد مخدر تزریق می 11انگ با موانع درمان رو به رو هستند. نیمی از  تبعیض و

 .مبتال شده اندوی .آی.اچ همیلیون نفر از آنها ب 1.4و 

است، و نوجوانان  2009درصد بیشتر از سال  30میلیون نفر مواد مخدر مصرف کردند که تا  269حدود  2018در سال 

کنند افراد بیشتری مواد مخدر مصرف می امروز امادهند. کنندگان را تشکیل میترین بخش این مصرفانان بزرگو جو

 و تعداد و تنوع این مواد از همیشه بیشتر شده است.

چهار برابر شد. حتی با وجود بهبود و پیشرفت کنترل  2018تا  2009های ها بین سالمیزان کشف و ضبط آمفتامین

 آمفتامین وه این مواد در سطح جهانی، اکنون قاچاقچیان و تولیدکنندگان به منظور ساخت آمفتامین، متمادپیش

اند. در المللی طراحی شدههای بینکنند که برای دور زدن کنترلاستفاده می 1ی شدهاکستازی از مواد شیمیایی طراح

 دوران مدرن قرار دارد. برای سراسرحال حاضر تولید هروئین و کوکائین در باالترین سطح ثبت شده 

کند، خطرات آنها را برای سالمت هایی را برای اجرای قانون ایجاد میرشد عرضه و تقاضای جهانی مواد مخدر چالش

 شود.دهد و موجب پیچیدگی تالش برای پیشگیری و درمان اختالالت مصرف مواد مخدر میافزایش می

کنند از درآمد و دارای درآمد متوسط زندگی مین که عمدتاً در کشورهای کمدرصد جمعیت جها 80زمان، بیش از هم

 اند.شده برای تسکین درد و سایر مصارف پزشکی ضروری محرومدسترسی به مواد مخدر کنترل

های فراوان ناشی از مشکل جهانی مواد مخدر با هم همکاری اند که برای حل چالشها به طور مکرر تعهد دادهدولت

د و این التزام را به عنوان بخشی از تعهدات خود برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و اخیراً در بیانیه وزارتی کنن

دهد که با گذشت زمان میزان کمک ها نشان میاند. اما داده( ارائه کردهCNDمصوب کمیسیون مواد مخدر ) 2019

 .کنترل مواد مخدر افت کرده است نیل به ای برایتوسعه
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های خود عمل کنند و پشتیبانی ها به وعده، جامع و مؤثر به مواد مخدر وابسته به آن است که دولتتوازنهای مپاسخ

 حورم ی جنسیتیمحور، مبتنی بر حقوق و پاسخگومحروم نماند. رویکردهای سالمت فردی الزم را فراهم کنند تا هیچ

های مرتبط با آن نتایج بهتری را برای سالمت و بهداشت عمومی به ارمغان نسبت به مصرف مواد مخدر و بیماری

آورند. ما باید بیش از این بکوشیم تا این آموزه را به ویژه در کشورهای در حال توسعه به اشتراک بگذاریم و از می

های انجام این کار های جوانان از جمله روشدنی و سازمانسازی آن حمایت کنیم؛ تقویت همکاری با جامعه مپیاده

 است.

اند. دفتر مطرح شده 2019سال  CNDقانونی مورد توافق و تعهداتی دارد که در بیانیه  یالملل چارچوبجامعه بین

لی و های مرا برای ایجاد ظرفیت کامل خود( پشتیبانی UNODCمقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد )

 کند.المللی به منظور تبدیل تعهدات به اقدام مؤثر عملی در این حوزه فراهم میبین تقویت همکاری

 است« دانش بهتر برای مراقبت بهتر»امسال موضوع روز جهانی مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی، 

هانی مواد مخدر و حمایت از افرادی که به ما نیاز که بر اهمیت شواهد علمی برای تقویت پاسخ و واکنش به مشکل ج

کند. این موضوع همچنین از هدف نهایی کنترل مواد مخدر، یعنی سالمت و بهزیستی نوع انسان سخن دارند، تاکید می

یابیم و به جستجوی راهکارهایی برای همبستگی گوید. ما از طریق یادگیری و درک، به شفقت و دلسوزی دست میمی

 آییم.برمی

ها و همه کنم و از دولتارائه می 2020را برای سال  UNODCمن با چنین نگرشی گزارش مواد مخدر جهانی 

 خواهم به بهترین شکل از این منبع بهره گیرند.اندرکاران میدست

 غاده والی

 مدیر اجرایی

 دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 فهرست

 

 ها یگذار استسی 19 – دیکو راتیتأث ،یی: خالصه اجرا1کتابچه 

 سالمت  انسان یآن برا یامدهای: مصرف مواد مخدر و پ2کتابچه 

 : عرضه مواد مخدر3کتابچه 

 3...................................................................................................................................................................گفتارپیش

 6..........................................................................................................................................................نکات توضیحی

 7.............................................................................................................................................................دامنه کتابچه

 8...................................................................................................................................................................هایتاوپی

 8......................................................................................................................هایتکشت خشخاش و تولید اوپی

 10................جهانی آن طی دو دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته استبا وجود نوسان تولید تریاک میزان کشف 

 15..................................................................................................................................................................................هایتقاچاق اوپی

 21.................................................................................................................................................................کوکائین

 21..................................................................................................................... یتکشت بوته کوکا و تولید اوپی

 27.........................................دهدمقدار کوکائین کشف شده عالئم اولیه تثبیت را در سطح باال نشان می

 30.....................................................................................................................................................قاچاق کوکائین

 39.................................................................................................................................محرک های آمفتامینی

 39.......................................................................................................ینیآمفتام یمحرک ها دیبر تول نیآمفتامتداوم غلبه مت

 39......................................در سطح جهانی افزایش یافته است محرک های آمفتامینیطی دو دهه گذشته مقدار کشف 

 42.................................................................................................................................................آمفتامینعرضه مت

 60.......................................................................................................................................................عرضه آمفتامین

 68...................................................................................................................................................«اکستازی»عرضه 

 77...............................................................................................................................................................کانابیس

 77.....................................................................................................................................................کانابیسکشت 

 81....................................................................................................................................................کانابیسقاچاق 

 87............................................................................................................................................................... پیوست

 88................................................................................................................................................................نامهواژه

 90.................................................................................................................................ایهای منطقهبندیگروه

 نینو یهانوظهور و چالش یهاشیمسائل متقاطع: گرا 4کتابچه 

 و اختالالت مصرف مواد مخدر یاقتصاد-یاجتماع یهاشاخص 5کتابچه 

 مواد مخدر طهیدر ح یگذاراستیمسائل مرتبط با س گرید 6کتابچه 



6 

 

 

 نکات توضیحی

 

به معنای ابراز نظر و عقیده از طرف دبیرخانه سازمان  گزارش جهانی مواد مخدرهای به کار رفته و ارائه مطالب در عنوان

ملل یا مقامات آن در رابطه با وضعیت حقوقی یک کشور، سرزمین، شهر یا منطقه، یا در مورد تعیین حدود یا مرزهای 

های مربوطه به آوری دادهشوند که در زمان جمعهایی خوانده میامدر این گزارش کشورها و مناطق به ن آن نیست.

مصرف نادرست مواد »، «مصرف مواد مخدر»از آنجا که درباره تمایز بین  اند.گرفتهطور رسمی مورد استفاده قرار می

از یک اصطالح  گزارش جهانی مواد مخدرهای علمی و قانونی وجود دارد، در ابهام« سوء مصرف مواد مخدر»و « مخدر

فقط برای نشان دادن مصرف غیر « مصرف نادرست»شود. اصطالح استفاده می« مصرف مواد مخدر»خنثی یعنی 

در « مصرف مواد مخدر»و عبارت « مواد مخدر»تمام کاربردهای کلمات  رود.پزشکی مواد مخدر تجویز شده به کار می

وند شالمللی کنترل مواد مخدر کنترل میهای بینکنوانسیون به موادی اشاره دارد که تحت گزارش جهانی مواد مخدر

های های گنجانده شده در این گزارش دادهمبنای کل تحلیل دهد.و مصرف غیر پزشکی از آنها را نیز پوشش می

ای است که کشورهای عضو دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل از طریق پرسشنامه گزارش ساالنه رسمی

های مربوط به جمعیت که در گزارش جهانی مواد مخدر مورد استفاده داده ند، مگر اینکه خالف آن ذکر شود.رائه کردها

)سازمان ملل، بخش امور اقتصادی و اجتماعی،  2019اندازهای جمعیت جهان: بازبینی سال چشماند از قرار گرفته

اره شده است منظور دالر ایاالت متحده است، مگر اینکه خالف ( اش$هر جا به دالر ) اند.به دست آمده قسمت جمعیت(

منظور از ارجاعات به تن )هزار کیلوگرم( واحد تن در سیستم متریک است، مگر اینکه خالف آن  آن ذکر شده باشد.

 ذکر شده باشد.

 

 در این کتابچه از اختصارات زیر استفاده شده است:

 AIDS :         اکتسابیسندرم نقص ایمنی ایدز 

ATS :           محرک های آمفتامینی 

APAAN :     فنیل استو استونیتریل-آلفا 

ASEAN :       اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیاآسه آن 

COVI D-19 : بیماری ویروس کرونا19-کووید 

Europol :    همکاری در اجرای قانون آژانس اتحادیه اروپا 

DEA :           مواد مخدراداره مبارزه با 

EMCDDA :  مرکز نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر اروپا 

FARC :         نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا 

ha:               هکتار 

INCB :          هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر 

MDMA:       3،4-آمفتامینمتاکسی متیلن دی 

3,4-MDP-2-P : - پروپانون-2-اکسی فنیلدیمتیلن 

MDPV :          اکسی پیرووالرونمتیلن دی 

P-2-P:           1-پروپانون-2-فنیل 

PMK :            پیپرونیل متیل کتون 

UNODC :       دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل 
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 دامنه کتابچه

 

کند که برای حمایت به ارائه شواهدی کمک می 2020مخدر سال گزارش جهانی مواد این سند یعنی سومین کتابچه 

و اقدامات مرتبط، اجرای مؤثر و  های عملیاتی در زمینه کاهش عرضه مواد مخدرالملل در اجرای توصیهاز جامعه بین

 عمومیها و پیشنهادات مندرج در سند نتیجه جلسه ویژه مجمع از جمله توصیه پاسخ به جرائم مرتبط با مواد مخدر

 ( به کار خواهد رفت.2016در مورد مشکل جهانی مواد مخدر )برگزار شده در سال 

 ایمنطقهقاچاق مواد مخدر در سطح جهانی و محصوالت و روندهای موجود در  این کتابچه میزان کشت غیرقانونیدر 

 وضعیت وها به از آخرین تخمینبا استفاده  کتابچه در و شودمیارائه  مواد مخدرنوع  بر اساس. تحلیل شودمرور می

. عالوه بر این، برخی پردازیممی کانابیسنوع آمفتامین و  از ، کوکائین، مواد محرکهایتاوپیعرضه  های عمومیروند

 أمینتر کشت و تولید غیرقانونی محصوالت در طول زنجیره ب اتظهور این بازارها مانند تأثیر تغییرنو جدید و مسائل

 به بازارهای اصلی مصرف، و بازارهای نوظهور در مسیرهای قاچاق مواد مخدر و فراتر از آن در سایر مناطق مواد مخدر

 گیرد.نیز مورد بحث قرار می
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 یت هااوپی

 هایتاوپیکشت خشخاش و تولید 

زان ین میبیشتر ی کهسه کشور با این حال، شودمیغیرقانونی تولید  صورتکشور جهان به  50 نزدیک به در تریاک

 .اندبوده این مادهدرصد تولید جهانی  97حدود مسئول سال گذشته  5طی  کنندرا تولید می تریاک

درصد تولید جهانی تریاک را در پنج  84و تقریباً  شودمیتریاک در آن تولید  میزانافغانستان، کشوری که بیشترین 

آسیای جنوبی  ،میانهنزدیک و خاور سال گذشته به خود اختصاص داده است، بازارهای کشورهای همسایه، اروپا، خاور

. ساندرمحصول می آمریکای شمالی )به ویژه کانادا( و اقیانوسیه کمی نیز به بازار و تا حد کندمیو آفریقا را تأمین 

جمهوری دموکراتیک  اندازه کمتردرصد تولید جهانی تریاک( و تا  7میانمار )حدود  عمدتاً کشورهای جنوب شرقی آسیا

کنند. را تأمین میدرصد تولید جهانی تریاک( بازارهای شرق و جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه  1خلق الئو )حدود 

کلمبیا و گواتماال )کمتر  اندازه بسیار کمترجهانی تریاک( و تا درصد تولید  6مکزیک ) عمدتاً کشورهای آمریکای التین

تاً بازارهای نسب مواد و هستندهروئین به ایاالت متحده  عرضهبیشترین میزان  مسئول جهانی( تولید درصد کل 1از 

 .کنندمی تأمینکوچک هروئین آمریکای جنوبی را 

 2019متوالی در سال سطح جهانی زیر کشت خشخاش برای دومین سال کاهش 

و در سال  داشت درصد کاهش 17 2018با وجود روند صعودی بلند مدت، سطح جهانی زیر کشت خشخاش در سال 

کاهش  2019و  2018های در سال. رسیدهکتار  240800 میزان برآورد شده بهافت کرد و درصد  30 نیز 2019

چنان هم خشخاشکاهش اخیر، سطح جهانی زیر کشت  وجود با. نیز گزارش شدسطح زیر کشت در افغانستان و میانمار 

 .قرار دارد ئینکشت کوکا زیرمشابه سطح جهانی  یدر جایگاه و است از یک دهه قبل بسیار بیشتر
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 تا حد زیادی ثابت مانده است 2019تولید جهانی تریاک در سال 

در مقایسه با  2019را نشان داده است، اگرچه در سال  یمدتتریاک نیز روند صعودی طوالنی جهانی تولید غیرقانونی

گزارش شده اوج  میزاناز  ترپاییندرصد  26و  ماندتن ثابت  7،610 سطح ( در2018تن در سال  7،620سال قبل )

 بود. تن( 10،270) 2017در سال 

 (2شکل

 
، در حالی که در مناطق ثابت ماندسال  این ، تولید تریاک در2019کاهش سطح زیر کشت خشخاش در سال  با وجود

ش پی هایسالزیرا نه بیماری و نه خشکسالی که در گزارش شد  عملکرد بیشتری 2019اصلی تولید تریاک برای سال 

 رخ داده بود تولید تریاک را کاهش نداد. نیز 2019از 

بر تن هروئین ) 722تا  472تولید برای  2019تولید جهانی تریاک در سال برآورد با در نظر گرفتن مصرف تریاک، 

 اند.آن مشابه سال قبل بودهبه عبارت دیگر، مقادیر  بوده است؛خلوص صادرات( کافی  حسب

کمبود عرضه  از اینشانههیچ امروز  است تابوده  2017کمتر از سال  2018اینکه تولید جهانی تریاک در سال  با وجود

تریاک و هروئین در  متقی، 2019و  2018 هایسالاست. در  جود نداشتهومربوطه کننده مصرف هروئین به بازارهای

به طور  2018در سال در مزرعه مناطق اصلی تولید تریاک در افغانستان کاهش یافت، به طوری که قیمت تریاک 

 ینقیمت هروئ؛ در همین زمان کاهش یافت درصد 24، 2019درصد )نسبت به یک سال قبل( و در سال  37 میانگین

به دلیل  2کاهش یافت.درصد  27و  11به طور میانگین  2019 و 2018 هایدر سالدر افغانستان  با کیفیت باال

را ( کاهش قابل توجهی 2017با شروع از اولیه ) هحلدر مر ، قیمت تریاک2017برداشت تریاک در سال گیری اوج

 تولیدسازگار شدن بیانگر این است که ممکن است  اختالف؛ این (2018از سال  با محاسبه) نشان داد نسبت به هروئین

 تولید آن پس از این مدت گسترش مدتی طول کشیده باشد و پذیری بیشتر تریاکدسترسهروئین با قابلیت مخفیانه 

دو پس از  که دهندمینشان  هادادهزمان، هم. بازتاب یافتقیمت هروئین  کاهشدر  روی داده باشد؛ این مسئله بعدها

 2019، روند نزولی قیمت مواد مخدر در مورد تریاک در ژوئن 2017سال کاهش تولید تریاک در مقایسه با سال 

 ل، قبل از برداشت . با این حاچنین اتفاقی روی داددر مورد هروئین نیز  2019 آگوستدر و چند ماه بعد  متوقف شد

 

                                           
2 Afghanistan, Ministry of Counter-Narcotics and UNDOC, Afghanistan drug price monitoring monthly report (April 2020), and previous years. 
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دوباره در افغانستان شروع به کاهش کرد و افزایش موقتی  2020در ماه مارس  آن قیمت، 2020 یتریاک در آوریل/ م

 .با کیفیت متوسط متوقف شدماده کیفیت باال و هم برای  با هروئین نیز هم برای 2020قیمت هروئین در ابتدای سال 

 

جهانی آن طی دو دهه گذشته به طور پیوسته  و ضبط با وجود نوسان تولید تریاک میزان کشف

 افزایش یافته است

های یتاوپیاگرچه این افزایش در مقدار  انددادهطی دو دهه گذشته روند افزایشی نشان  هایتاوپی کشفتولید تریاک و 

 نتظامیاکه ممکن است مقامات  دهدمینشان نکته از مقدار تخمینی تریاک تولیدشده است. این  ترمشخصضبط شده 

 اینتوان ارائه داد دیگری که می کارآمدتر شده باشند. توضیح قاچاق شده در سراسر جهانهای یتاوپیدر رهگیری 

با خلوص کمتر شده  یضبط هروئینکشف و است که کاهش قابل توجه خلوص هروئین طی دو دهه گذشته منجر به 

 .کنندنمیپشتیبانی  از این توضیح خلوص هروئین در طول زمان افزایشموجود در مورد  هایدادهاست. اما 

 ،از مقدار ساالنه هروئین کشف شده ترشضبط شده و حتی بی یهایتاوپیزمان تولید ساالنه تریاک بیش از مقدار هم

. برای جبران نوسانات تولید تریاک، ممکن است دهداین مواد را نشان می ذخیره انبارهایوجود نوسان داشته است که 

 هروئین به بازارهای یکنواختاز عرضه اندرکاران تا دست شود بار/انزنجیره تأمین ذخیره طولبه طور موقت در این ماده 

 .یابنداطمینان  کننده اصلیمصرف

 

در سطح جهانی در  مؤلفه، این 2018در سال  کشف و ضبط شده یهایتاوپیبا وجود کاهش مقدار 

 باالیی باقی مانده است حد

درصدی داشت و  19کاهشی  2018تا  2017کشف شده در سطح جهانی از سال ی هایتاوپیمقدار آن که  با وجود

 اهجایگ همچنان مولفه اینولی (، معادل هروئینحجم به  موارد کشفبر اساس تبدیل این محاسبه )تن رسید  210به 

کاهش کلی  3بیشتر است. شدهکشف ی داروییهایتاوپیاز مقدار را دارد و شده ین میزان کشف گزارشسوم بیشتر

شده بود. در کشف مرفینمقدار  پنجاه درصدی به دلیل کاهش عمدتاً 2018کشف شده در سال  یهایتاوپیمقدار 

 6کاهش برای تریاک و  درصدی 2ثابت ماند )افزایش  نسبتاً 2018شده در سال کشف مقابل، مقدار تریاک و هروئین

 هروئین نسبت به سال قبل(.درصدی 

 

 

 

 

                                           
کشف ارویید اوپیوئیدهای میزان. بیشترین کندمیدشوار  را دارویی اوپیوئیدهایو  هایتموارد کشف اوپیقدرت مواد مختلف مقایسه مستقیم بین  تنوع 3

هروئین نسبت به کمتری قدرت ، به وضوح از دهدیمرا تشکیل  2018در سال مواد  کشف این درصد از کل 95که بیش از  دول و کدئیناماشده یعنی تر

تر از هروئین برابر قوی 100تا  50در اصل دهد را تشکیل میدارویی کشف شده  اوپیوئیدهایدرصد از مقدار کل  4 که، در حالی که فنتانیل ندبرخوردار

درصد  5حاوی  میانگین مواد فنتانیل کشف شده به طور مثالًتقلبی باشد. تا حد زیادی شده ای از فنتانیل کشفبخش عمده ممکن است است. با این حال

 و این(( 2019)دسامبر  2019، ارزیابی ملی تهدیدات دارویی DEAدر ایاالت متحده است )وزارت دادگستری، شده تحلیل هایدر کشف و ضبط فنتانیل

 دهد.را به خود اختصاص می فنتانیل کشف شده در سطح جهانیین میزان کشور بیشتر
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تن( و پس از آن  704) دادرا به خود اختصاص میکشف شده  یتتریاک همچنان بیشترین میزان اوپی 2018در سال 

معادل هروئین، همچنان مقادیر  هنگام بیان بر حسبدر حال . با این قرار داشتندتن(  43تن( و مرفین ) 97هروئین )

کشف از  کشور در سطح جهان 47 2018. در سال دشمیضبط کشف و  مرفیننسبت به تریاک یا  هروئیناز  بیشتری

قاچاق هروئین  دهدمینشان  خبر دادند کههروئین  ضبطکشور از  103و  مرفین کشفکشور از  30تریاک،  و ضبط

 ست.از قاچاق تریاک یا مرفین ا ترگسترده از نظر جغرافیایی همچنان

 98سه کشور  و از این میانهمچنان در چند کشور متمرکز است،  2018در سال شده کشف مقادیر تریاک و مرفین

. انددادهرا به خود اختصاص  شده جهانیکشف مرفین میزاندرصد از  97و  جهانی درصد از مقدار تریاک کشف شده

 جهانی این مادهدرصد از مقدار کشف شده  54است، به طوری که  ترگستردههروئین همچنان  موارد کشفدر مقابل، 

 است. میزان کشف و ضبط بودهتوسط سه کشور با بیشترین  2018در سال 

 های کشف و ضبط شده در آسیا به ویژه جنوب غربی قارهیتتداوم تمرکز مقدار اوپی

. بنابراین دشومیگزارش یا نزدیک به این مناطق کشف و ضبط شده در مناطق اصلی تولید تریاک  یهایتاوپیبیشتر 

، است ترین بازار مصرف تریاک در جهانتریاک در جهان و بزرگ قانونیغیردرصد تولید  90بیش از  که جایگاه آسیا

که دهد به خود اختصاص می 2018در سراسر جهان را در سال  ی کشف و ضبط شدههایتاوپیدرصد کل  80تقریباً 

 .شودمیمعادل هروئین بیان  بر حسب

درصد مقدار جهانی تریاک  98در جنوب غربی آسیا کشف و ضبط شد که  هایتاوپیبیشترین مقدار  2018در سال 

 دادتشکیل میدرصد مقدار جهانی هروئین را در آن سال  38درصد مقدار جهانی مرفین کشف شده و  97کشف شده، 

 690 2018در سال  کل دردر سطح جهانی با معادل هروئین(. ی کشف شده هایتاوپیدرصد کل  70)یعنی معادل 

 تن هروئین در جنوب غربی آسیا کشف و ضبط شد. 73تن مرفین و  42تن تریاک، 

ار ب کرد کشف و ضبط 2018در سال را  هایتمیزان اوپیکشوری که بیشترین  ،های معمول هروئینبر حسب معادل

 دادمین را تشکیل جها شدهمقدار کشف درصد( از کل 53بیش از نیمی )دیگر جمهوری اسالمی ایران بود؛ این میزان 

درصد(  3) درصد( و چین 4درصد(، ایاالت متحده ) 5درصد(، پاکستان ) 9(، ترکیه )درصد 12کشورهای افغانستان )و 

 های بعدی قرار داشتند.در جایگاه

شده توسط جمهوری اسالمی ایران و پس از آن افغانستان و پاکستان گزارش کشف بیشترین مقدار تریاک و مرفین

ل . بیشترین مقدار کماند باقی کمگزارش شده توسط کشورهای دیگر نسبتاً  موارد کشف و ضبطحالی که  شد، در

متعلق به جمهوری اسالمی ( 2014از سال  بعد )برای اولین بار 2018کشور در سال  هروئین کشف شده توسط یک

 گرفتند.قرار می بلژیکو پس از آن ترکیه، ایاالت متحده، چین، پاکستان، افغانستان و ایران بود 

 درصد مقادیر جهانی 70شوند؛ تقریباً قاچاق می بین المللیکه به صورت  هستند اصلی یتاوپیدو  هروئین و مرفین

. دو ناحیه پیرامون به دست آمددر جنوب غربی آسیا  عمدتاً و در آسیا 2018این دو ماده در سال کشف و ضبط شده 

کشف شده  هروئین و مرفینجهانی درصد مقدار  56بیش از  در کنار هم سیای میانهافغانستان، جنوب غربی آسیا و آ

 .دهندبه خود اختصاص میجهان را 
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 مقدار هروئین و مرفین کشف شده در جنوب غربی آسیاکاهش 

درصد  42 2018در سال شده در جنوب غربی آسیا  کشفبه موازات کاهش تولید تریاک، مقادیر هروئین و مرفین 

، روند 2018با وجود کاهش در سال  تن رسید. 79به  2017در سال آن از باالترین رکورد گزارش شده و کاهش یافت 

. یافتادامه  همچنان به صورت صعودی 2018تا  2008طی دوره  ناحیهدر آن  مرفینهروئین و  کشف و ضبطکلی 

 به خود اختصاص داد 2018جهان را در سال و مرفین هروئین کشف شده بیشترین مقادیر  همچنان جنوب غربی آسیا

بیشترین مقدار کشف شده توسط جمهوری اسالمی ایران گزارش شد و پس از آن افغانستان و درصد(؛  56)نزدیک به 

 پاکستان قرار داشتند.

 
درصد از  9افت و اندکی کاهش ی 2018در سال آسیا شده در شرق و جنوب شرقی کشف مقادیر هروئین و مرفین

ال در س ناحیههروئین و مرفین در آن  شدهمقادیر کشفبیشترین  میزان کل جهانی آن سال را به خود اختصاص داد.

ویتنام، مالزی،  موارد کشف را انجام داده بود ودرصد( از  53بیش از نیمی ) گزارش شد که توسط چین مجدداً 2018

 های بعدی قرار داشتند.در ردهخلق الئو  میانمار، تایلند و جمهوری دموکراتیک

با این کامالً ثابت مانده است.  2018آسیا در سال نواحی در دیگر  شدهکشف مقدار هروئین و مرفین رسدمیبه نظر 

ها کاهش مداوم در آسیای میانه و پس از سال را که هروئین و مرفینکشف  صعود جزئی ،این سطح پایدار کلیحال 

که به دنبال  را در جنوب آسیا 2018در سال کشف این مواد و کاهش  کندپنهان می استقفقاز گزارش شده  یماورا

 سازد.مبهم می روی داد 2017یک سری افزایش شدید تا سال 

 مقدار هروئین و مرفین کشف شده در اروپا رکوردزنی 

درصد از  22ای خارج از آسیا برای اروپا گزارش شده است )بیشترین مقدار کل هروئین و مرفین کشف شده در منطقه

آید. هروئین و مرفین کشف شده (؛ اروپا بازار مهمی برای مصرف هروئین به حساب می2018کل مقدار جهانی سال 

ل این مقادیر کشف شده در این قاره در سال درصد( از ک 66در شرق و جنوب شرقی اروپا همچنان بخش عمده )

؛ بیشترین مقدار هروئین و مرفین کشف شده در منطقه در این سال همچنان توسط ترکیه دندهمیرا تشکیل  2018

 درصد( قرار دارند. 3درصد( و اروپای شرقی ) 31) غرب و مرکز اروپا کشورهای درصد( و پس از آن 62گزارش شد )

 24با  2018شده در اروپا افزایشی بیش از دو برابری داشت و در سال هروئین و مرفین کشف مقادیر 2017در سال 

در  رفت. در حالی که ترفرا 2008تن قبلی در سال  29تن رسید، در نتیجه از رکورد  30درصد افزایش دیگر به رکورد 

 گزارش شد )در همان سال اوج  اروپادر شرق و جنوب شرقی افزایش مقادیر هروئین و مرفین کشف شده  2017سال 
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 89گزارش شد ) این قارهدر غرب و مرکز  2018برداشت تریاک در افغانستان گزارش شد(، بیشترین افزایش در سال 

 که از آن دهد که ممکن است از زمان برداشت تریاک در افغانستان تا تولید هروئیندرصد(. این مسئله نشان می

 کشفمیزان  2018در سال  یک سال طول بکشد. در اروپا رسداروپا می غرب و مرکز کشورهای هایخیابان سرانجام به

این افزایش به دلیل افزایش  بخش عمدهافزایش یافت، اگرچه در کشورهای واقع در مسیر بالکان هروئین و مرفین 

 بود. شده در بلژیک و به میزان کمتری در فرانسه و ایتالیاکشف مقادیر هروئین و مرفین

شود، در مسیر بالکان تأمین میزمینی قاچاق  همچنان از به طور کلی آن عمده هروئینکه  اروپا بر خالف غرب و مرکز

جمهوری  آن مبدأ که درآمدحمل و نقل دریایی  صورتدرصد( به  98تا حدود زیادی ) 2018قاچاق به بلژیک در سال 

درصد  61) بودحمل و نقل دریایی  در آن سال قاچاق به ایتالیا مشخصه بارز . به طور مشابه،بود اسالمی ایران یا ترکیه

کانتینرها جمهوری اسالمی  مبدأ ،این موارد کشفعمده (؛ در شده توسط مقامات گمرکیکشف و ضبطاز کل مقدار 

قرار ریقای جنوبی( خاورمیانه )قطر( یا آفریقا )آف مبدأاغلب از  درصد( 37هوایی ) حمل و نقلآن  پس ازو  بودایران 

فرانسه معموالً از هلند و بلژیک ترانزیت مقصد های هروئین به محموله 2018در سال  کهبود در حالی گرفت؛ این می

توسط بلژیک گزارش  2018در غرب و مرکز اروپا در سال شده کشفبیشترین مقدار کل هروئین و مرفین  4شد.می

 های بعدی قرار داشتند.ند در رده، انگلستان و هلشد، و فرانسه، ایتالیا

درصد  6 ز همبا 2018در سال سه برابر شد و  2017در سال  اروپا هروئین و مرفین در شرق و جنوب شرقی کشف

درصد(. مقدار  95) در اختیار داشتهروئین و مرفین در آن منطقه را کشف افزایش یافت. ترکیه همچنان سهم عمده 

روند نزولی تا حدی که  داشتدرصدی  60 یافزایش 2018روپای شرقی در سال هروئین و مرفین کشف شده در ا

زارش گ روسیه کشورهای اتحادیهتوسط  موارد کشف. بیشتر این کندمعکوس می را موارد کشفمدت در این نوع طوالنی

 شده است.

 هروئین و مرفین کشف شده در قاره آمریکا مقادیرافزایش 

درصد افزایش  8با  2018درصد افزایش و در سال  9با  2017شده در قاره آمریکا در سال کشفمقدار هروئین و مرفین 

 تن رسید. 10دیگر به 

درصد از کل مقادیر هروئین و  94قاچاق هروئین در قاره آمریکا همچنان در آمریکای شمالی متمرکز است. این ناحیه 

شده دهد، در حالی که میزان موارد کشفمی د اختصاصرا به خو 2018کشف شده در قاره آمریکا در سال  مرفین

درصد  87گزارش شده در آمریکای شمالی تقریباً چهار برابر یک دهه قبل بود. موار کشف انجام شده در ایاالت متحده 

داد و پس از آن مکزیک )کشوری که را تشکیل می 2018کل هروئین و مرفین کشف شده در قاره آمریکا در سال 

 کند(، کلمبیا، اکوادور، برزیل، کانادا و گواتماال قرار داشتند.تریاک منطقه را تولید می بیشترین

 موارد کشف هروئین و مرفین در آفریقاافزایش 

درصد از کل مقدار جهانی را تشکیل  2شده کشف هروئین و مرفین در آفریقا که تقریباً میزان گزارش 2017در سال 

شده در سال تن رسید. مقدار کشف 3.1با دو برابر افزایش به  2018شت و در سال درصدی دا 30دهد افزایشی می

 بود. 2008ده برابر سال  2018

 

 

 

                                           
4 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
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درصد کل هروئین  52در شرق آفریقا گزارش شد ) 2018شده در آفریقا در سال بیشتر میزان هروئین و مرفین کشف

درصد(  42)گرفت پس از آن قرار میشده در آفریقای شمالی و مرفین کشف شده در آفریقا در آن سال(، و موارد کشف

درصد از کل( نسبتاً کم باقی  2) ل( و آفریقای جنوبیدرصد از ک 4) آفریقا کشف در غرب و مرکز میزان در حالی که

 ماند.

 شده در اقیانوسیهکشف مقدار هروئین و مرفینروند کاهشی 

سطح از  ترینو اکنون در پایین افتبرای سومین سال متوالی کاهش ی کشف هروئین و مرفین در اقیانوسیه در مقابل،

 بوده است.در اقیانوسیه در استرالیا  مرفینهروئین و  درصد از کل موارد کشف 99بیش از . قرار دارد 2009سال 

 

 هایتاوپیقاچاق 

 :است اصلی سه منطقه تولید این هایتقاچاق اوپی جریان اصلی مبدأ

 ان، کشورهای افغانستان: تأمین بازارهای کشورهای همسایه )به ویژه در ایران )جمهوری اسالمی(، پاکست

میانه، آسیای جنوبی و آفریقا، با مقادیر کمتری خاور/ ماورای قفقاز و هند(، اروپا، خاور نزدیک و آسیای میانه

 جنوب شرقی آسیا، آمریکای شمالی )بیشتر کانادا( و اقیانوسیه؛ برای

 جمهوری دموکراتیک خلق الئو(: تأمین بازارهای شرق و جنوب و تا حد کمتر جنوب شرقی آسیا )میانمار 

 ؛شرقی آسیا و اقیانوسیه

  مقدار  کننده بیشترینآمریکای التین )به ویژه مکزیک و تا حدود بسیار کمتری کلمبیا و گواتماال(:تأمین

کننده توام بازارهای کوچک هروئین در آمریکای هروئین برای آمریکای شمالی )به ویژه ایاالت متحده( و تأمین

 جنوبی.
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 (1نقشه 

 
 

Source: UNODC, responses to the annual report questionnaire, and individual drug seizure database. 
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 افغانستان گرفته از منشأ جریان سلطتهمچنان تحت  هایتاوپیقاچاق 

راستا با تسلط این کشور بر بازار تولید هم افغانستان در هایتاوپیشده مربوط به تولید کشف مقادیر هروئین و مرفین

 88را نسبت به کاهش کمی داد؛ این رقم جهانی را تشکیل می مقدار درصد از کل 84حدود  2018تریاک در سال 

. بیشتر هروئین یافت شده در اروپا، آسیای بود کشورآن برداشت در  گیریاوج سالدهد که نشان می 2017سال درصد 

موارد ذکر شده در پاسخ همه درصد  100و  آیدستان به دست میمنشأ افغانبا قفقاز و آفریقا از تریاک  ماورایمیانه / 

 موارددرصد  87اروپا و  موارددرصد  96قفقاز، ماورای / انهبه پرسشنامه گزارش ساالنه توسط کشورهای آسیای می

 اند.بوده منشأاز این  2018تا  2014آفریقا طی دوره 

 های مختلف آن قاچاقمسیر بالکان و شاخه طول افغانستان در گرفته از منشأهای یتاوپی بیشتر

 شوندمی

از  در طول آن هایتاوپیاست که  «بالکان»معروف به « مسیر»مسیر قاچاق هروئین در جهان همچنان تکترین بزرگ

حمل  غرب و مرکز اروپامختلف در های مقصدافغانستان به ایران )جمهوری اسالمی(، ترکیه، کشورهای بالکان و 

 58مسیر بالکان  واقع در امتدادگرفته در خود افغانستان، کشورهای صورت کشفمقادیر شود. بدون در نظر گرفتن می

 کشفموارد درصد دیگر این  8د. ادندمیرا تشکیل  2018شده در سال کشف درصد از مقدار جهانی هروئین و مرفین

 تا حدشده در مسیر بالکان که هروئین و مرفین قاچاقگزارش شده است  غرب و مرکز اروپاجهانی توسط کشورهای 

 کند.تأمین می را آنها بازارهای زیادی

گزارش شده توسط جمهوری  میزان همچنان 2018شده در مسیر بالکان در سال کشف بیشترین هروئین و مرفین

، کشورهای با این ارقام مقایسه درتن( است.  3تن( و کشورهای بالکان ) 19از آن ترکیه ) تن( و پس 46اسالمی ایران )

 ضبط کردند. کشف و یتاوپی تن 9در آن سال  غرب و مرکز اروپا

در سال  قلمروی این کشورشده در کشف درصد هروئین 75و  مرفیندرصد  75جمهوری اسالمی ایران گزارش داد که 

کشور ل داخبه طور مستقیم از افغانستان به  این مواد در حالی که بقیه استبوده ن قاچاق شده پاکستا از طریق 2018

درصد کل هروئین کشف شده در جمهوری اسالمی ایران  70)است هروئین ترکیه  مقصد بعدی معموالً. بودقاچاق شده 

از طریق شاخه غربی رود؛ این قاچاق یا می غرب و مرکز اروپاو از آنجا در مسیر بالکان به  ،(2017و  2016در سال 

مواد قبل از رسیدن به بازارهای اصلی مصرف  یاشود، انجام می مسیر از بلغارستان به کشورهای مختلف بالکان غربی

ا به ج به میزان کمتری از طریق شاخه شرقی مسیر از بلغارستان و سپس به رومانی و مجارستان غرب و مرکز اروپادر 

 ند.شوجا می

به قاچاق هروئین  2018تا  2014در بازه زمانی  غرب و مرکز اروپاپرسشنامه گزارش ساالنه کشورهای  هایدر پاسخ

انتقال به  دیگردرصد  3عزیمت و ترانزیت اشاره شده است. محل درصد کشورهای مبدأ،  80در طول مسیر بالکان در 

متعاقباً در  مواد در هر دو مورد دارد کهطریق پاکستان اشاره  از انتقالدرصد به  7از طریق جمهوری اسالمی ایران و 

. با این حال، هروئین از طریق درسمی غرب و مرکز اروپابه بازارهای مصرف در  د ووشقاچاق می مسیر بالکانطول 

 ااروپ غرب و مرکزحمل مستقیم از جمهوری اسالمی ایران و پاکستان یا از طریق مسیر جنوبی به اروپای غربی به 

 شود.قاچاق می
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 قفقاز از طریق کشورهای هایتاوپیقاچاق روند افزایشی 

به موازات 5،6به کشورهای قفقاز بود.  در ترانزیتشده کشف جمهوری اسالمی ایران شاهد افزایش هروئین 2018سال  در

از رسید.  2018سال تن در  1.3به  2017تن در سال  0.3هروئین و مرفین در منطقه قفقاز نیز از گزارش کشف آن، 

 درصد 70 2018که در سال )شود قاچاق میمرز با جمهوری اسالمی ایران، هروئین به گرجستان دو کشور قفقاز هم

و از آنجا از دریای سیاه به سایر کشورهای اروپا یا از  شد(ترانزیت می ارمنستانبه درصد  20آذربایجان و  آن به

ش پی برده است و گزاراهمیت فزاینده منطقه قفقاز فدراسیون روسیه نیز به . رودمی آذربایجان به فدراسیون روسیه

در  است، شده بودهدرصد هروئین یافت شده در بازار آن از آذربایجان ترانزیت  40حدود  2018تا سال که داده است 

 .ه استدرصد بود 30این میزان  2017حالی که در سال 

قاچاق به مقصد  و روند افزایشی در مسیر شمالی به فدراسیون روسیه هایتاوپیقاچاق کاهش 

 اروپای غربی 

اچاق ق بخش از کاهش یافته است. این در دهه گذشته یعنی آسیای مرکزی شمال قاچاق هروئین از طریق مسیر سنتی

درصد  10 نسبت به دادرا تشکیل می 2018درصد از مقدار جهانی هروئین و مرفین کشف شده در سال  1که فقط 

( توسط کشورهای آسیای میانه و فدراسیون مرفینهروئین )و کشف ؛ میزان گزارش بودکاهش یافته نیز  2008سال 

 نیز کاهش داشته است.روسیه 

 (7شکل

 

 
منطقه از مسیر های قاچاقچی از خارج از منطقه با استفاده از شهروندان کشورهای مختلف گروه زمان ممکن استهم

به کشورهای آسیای  ایران ها از طریق جمهوری اسالمیبا قاچاق هروئین در کامیون برداری کنند؛ این کارشمالی بهره

ام و بالروس انج قستان، فدراسیون روسیهمیانه و سپس کشورهای اتحادیه گمرکی اوراسیا از جمله قرقیزستان، قزا

 رسند.می غرب و مرکز اروپادر  خود به مقصد نهایی شود و مواد در پایانمی

 

                                           
5 UNODC, responses to the annual report questionnaire 
6 UNODC, Drugs Monitoring Platform 
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رهگیری شده از افغانستان در ماه می  کیلوگرم هروئین 670کشف این موارد است: شامل ظهور نواین الگوی  هاینمونه

ر تبار آن درفت و راننده ترکمیونی که از قرقیزستان به بلژیک میدر کا در فرانکفورت آندر اودر آلمان 2019سال 

را به  تن هروئین در قزاقستان با کامیونی که جمهوری اسالمی ایران 1.1کشف و ضبط کرد؛ قرقیزستان زندگی می

تان، ن، لهسکه افرادی از ایران )جمهوری اسالمی(، ترکیه، صربستا یعملیات قاچاقآلمان ترک کرده بود، مقصد نهایی 

بود  2019در نوامبر  کیلوگرم هروئین در مینسک 550توقیف حدود  نمونه سوم ؛ ودر آن دخیل بودند آلمان و هلند

ر د تعدادی اتباع خارجی قاچاق شود وبه اتحادیه اروپا  قاچاق شده بود تا دوباره که از طریق مسیر شمالی به بالروس

 7،8.فرایند قاچاق آن نقش داشتند

 

 قاچاق مقادیر کم هروئین در مسیر جنوبیتدوام 

قاچاق در مسیر جنوبی شامل قاچاق هروئین از طریق پاکستان یا جمهوری اسالمی ایران به هند )برای مصرف داخلی  

آفریقا )برای مصرف محلی و صادرات مجدد به اروپا( است. فراتر از قاچاق به و صادرات مجدد به کشورهای منطقه( و 

 موارد )به استثنای جهانی هروئین و مرفین شدهکشف درصد از مقدار 6در مسیر جنوبی  واقع پاکستان، کشورهای

بوده درصد  3 2015در سال  مؤلفهاین  دهند، در حالی کهرا تشکیل می 2018در افغانستان( در سال  شدهانجام کشف

 عزیمت و ترانزیت هروئین توسط کشورهایمحل ، دأمب کشورهای موارد اشاره شدهدرصد از  11است. به طور کلی 

کشورهای  .دشمربوط می 2018تا  2014در طول دوره به قاچاق کاال در طول مسیر جنوبی  غرب و مرکز اروپا واقع

غرب و مرکز مسیر جنوبی به  ولدر طهروئین قاچاق محل و مسیر  2018تا  2014طی دوره اصلی شناسایی شده که 

شامل هند، کشورهای حوزه خلیج فارس )به ویژه قطر و امارات متحده عربی( و تعدادی از کشورهای  اندبوده اروپا

، کنیا، اتیوپی، موزامبیک، جمهوری متحد تانزانیا، رواندا، بوروندی، اوگاندا ی جنوبی)به ویژه آفریقا آفریقا جنوب و شرق

گزارش  در طول مسیر جنوبی 2018تا  2014ی دوره . کشورهای اروپایی که بیشترین قاچاق را طاست و ماداگاسکار(

اند بلژیک )بیشتر از طریق کنیا، بوروندی، رواندا، اوگاندا، آفریقای جنوبی، اتیوپی و جمهوری متحد تانزانیا( و کرده

 اند.، ماداگاسکار و عمان( بودهآفریقای جنوبی، اتیوپی، ایتالیا )بیشتر از طریق قطر، امارات متحده عربی

 

 عرضه به اقیانوسیهزمان با تداوم کاهش قاچاق هروئین در شرق و جنوب شرقی آسیا هم

ه تولید شدهای یتاوپیبه  نگرفته است منشأستان افغاناز  در سراسر جهان که هایتاوپیهای قاچاق ترین فعالیتمهم

و جنوب شرق آسیا )بیشتر چین و که به سایر بازارهای شرق شود مربوط میدر جنوب شرقی آسیا )بیشتر میانمار( 

درصد از مقدار  11در این کشورها  های انجام شدهد. کشف و ضبطنشوتایلند( و اقیانوسیه )بیشتر استرالیا( قاچاق می

انجام شده توسط  کشفموارد )به استثنای  دهدرا تشکیل می 2018در سال  جهانی هروئین و مرفین کشف شده

 درصدی 20کاهش به موازات روند کاهش یافته است. این  2015درصد سال  15افغانستان(؛ این میزان نسبت به 

 بوده است. 2018تا  2005در دوره گزارش شده در تولید تریاک در میانمار 

زارش گوارد کشف با وزن باال بر اساس تحلیل دقیق ماسترالیا  مقاماتکاهش اخیر تولید تریاک در میانمار،  با وجود

  به2008درصد در سال  26 پایین از میزانآسیا منشأ جنوب شرقی  در آن کشور باشده کشف دادند که میزان هروئین

                                           
 همان. 7

8 UNODC meeting on the recent developments of the opiate market in Central Asia, the Russian Federation 

and the Caucasus, Vienna, 29–30 January 2020. 
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کاهش گزارش شده در تولید  با سازگار وجود با این 9رسیده است. 2018ژوئن تا  درصد طی دوره ژانویه 100 حدود

کمتر از  2018/2017در سال مالی مقادیر هروئین کشف شده در مرزهای استرالیا تریاک در میانمار، مشخص شد که 

از  2018/2017شده در مرز استرالیا در سال کشف هروئیناصلی  بارگیری . نقطهبوده است 2015/2014سال مالی 

همه  قرار داشتند کهمهوری دموکراتیک خلق الئو، مالزی، کامبوج و ویتنام جبود و پس از آن  وزنی، تایلند نظر

 بودند. واقع در جنوب شرقی آسیا یکشورهای

 (8شکل

 
 

 منشأ بخش عمده هروئین قاچاق شده در قاره آمریکا همچنان داخلی است

قاره آمریکا به ویژه ایاالت  داخل قاچاق هروئین در طی دهه گذشته رسدهای کشف و ضبط به نظر میبر اساس داده

موارد درصد کل جهانی )به استثنای  4متحده افزایش یافته است. مقدار هروئین و مرفین کشف شده در قاره آمریکا از 

 افزایش یافت. 2018در  آن درصد 9به  2008در سال  شده در افغانستان(کشف

 شود، یعنی از مکزیک به ایاالتآمریکای شمالی انجام می ( در قاره آمریکا همچنان درمرفینبیشترین قاچاق هروئین )و 

تعیین  یندفرا از طریق مکزیک( به ایاالت متحده. بر اساس معموالًمتحده و به میزان بسیار کمتری از کلمبیا و گواتماال )

درصد  90 بیش از منشأتخمین زدند که  2017پزشکی قانونی، مقامات ایاالت متحده در سال در آزمایشگاه مشخصات 

در حالی که اند بودهگرفته  منشأآمریکای جنوبی  ها ازدرصد آن 4و  بوده است مکزیک شده های هروئین تحلیلنمونه

که فقط  ( است2007کامالً در تضاد با یک دهه قبل )مسئله است. این  بودهدرصد آن جنوب غربی آسیا  1حدود  منشأ

 10شد.وارد می جنوب آرنیکااز آن درصد  70از مکزیک و  مواد درصد 25

 

___________________________________________________________ 

                                           
9 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18 (Canberra, 2019) 
10United States Department of Justice, DEA, 2019 National Drug Threat Assessment (December 2019), p. 24. 
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 کوکائین

 

 
 

 کوکا و تولید کوکائین بوتهکشت 
 ها افزایشپس از سال 2018ثبات در سال  ی به سویروند

بوته کوکا در  کشت زیرکه طی آن سطح  2017تا  2013دوره  در شدیدبه دنبال یک روند صعودی رسد به نظر می

 سطحیدر  2018در سال باشد؛ این رقم تثبیت شده  این سطحاندازه  اکنون سطح جهانی بیش از دو برابر افزایش یافت

کشور -درصد( و  1.2به دلیل کاهش گزارش شده توسط کلمبیا ). آمدبه حساب می از لحاظ تاریخی باالکه  ماند باقی

 بر اساس برآوردهای اولیه 2018سطح جهانی زیر کشت کوکا در سال ممکن است  درصد(، 5.7بولیوی ) -چند ملیتی

 ست.برای پرو در دسترس نی ایقابل مقایسه برآوردیافته باشد، در حالی که  مرزی کاهشنسبت به سال پیش از آن 

 کلمبیاکه دهد نتایج اولیه نشان می ولی هنوز در دسترس نیست 2018برآوردهای نهایی جهانی برای سال  چهاگر

های قابل مقایسه آخرین سالی که تخمین یعنی 2017. در سال استبرگ کوکا  میزان بیشترین محل تولید همچنان

کشور چند ملیتی درصد و  20درصد سطح جهانی زیر کشت کوکا، پرو  70کلمبیا  قرار داردآن در دسترس  برای

 جای داده بودند.در خود را  آن درصد 10بولیوی 

یعنی به باالترین سطح خود  2018در سال  هیدروکلرید تولید جهانی کوکائین ممکن است بر اساس برآوردهای اولیه،

تولید  که شودشود(. در حالی که تخمین زده میبیان می خلوص درصد 100که بر حسب )رسیده باشد  تن 1723

ها کند شده سالاین در طول  این ماده برابر شده است، رشد تولید تقریباً دو 2018 تا 2014های کوکائین بین سال

 37، 2016و  2015 های. تولید جهانی کوکائین بین سالدهدرا نشان می 2018ایجاد ثبات بالقوه در سال که  است

 افزایش داشت. درصد 4.6 2018و  2017های بین سال درصد و 23 2017و 2016 های، بین سالدرصد
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 سازها و مواد شیمیایی ضروری در تولید کوکائینپیش

با توجه به  ودیگر به منطقه  ایمنطقه فرایند از است. با این حال این مشخص تولید کوکائین کامالً به طور کلی فرایند

 رینتمتداولبه عنوان  هیدروکلرید کوکائین تولیدو مواد شیمیایی ضروری متفاوت است.  هاسازپیشپذیری دسترس

 شیمیایی هادساز و مپیش چندینشود به فروشی کوکائین که در بازارهای مصرف مواد مخدر توزیع میحصول خردهم

، آمونیاک، اتیل اتر و دی اتیل اتر، تولوئن، دی کلرید ، کلسیمسولفیتبی متا سدیم پرمنگنات، ضروری از جمله پتاسیم

 متکی است. و بنزین اسید سولفوریک ،سیدیدریک اکلر(، MEKید(، متیل اتیل کتون )کلر کلرومتان )متیلن

دگان شوند. با این حال تولیدکننمی تهیهقانونی در صنایع شیمیایی  شده عرضهانحراف کاربرد مواد بیشتر این مواد از 

ه بپرمنگنات  از جمله پتاسیمفرایند  تا با تولید برخی مواد حیاتی دارند ندهفزایتالشی  به ویژه در کلمبیا کوکائین

تن(، کاهشی  585) 2016رکوردشکنی کشف و ضبط پتاسیم پرمنگنات در سال بنابراین پس از  خودکفایی برسند.

؛ این کاهش را دست 11تن کاهش یافت 70به  2018های بعدی روی داد و در سال شدید در کشف این ماده در سال

تجاری این مواد توسط مقامات را کاهش  هایجریان رهگیری توضیح داد زیرا احتمال تحولتوان با این کم تا حدی می

 دهد.می

 

 تاثیر بهبود کارایی بر تولید کوکائین

های اخیر به ویژه به افزایش چشمگیر تولید جهانی کوکائین در سال 2014افزایش میزان برداشت برگ کوکا از سال 

 در کلمبیا کمک کرده است.

ال کنی در چند سکوکا در برخی مناطق با عملکرد باال و ترکیب آن با کاهش ریشهعالوه بر این، تمرکز تولید برگ 

هکتار در سال  0.6تر )افزایش اندازه تقریباً دو برابری در کلمبیا از میانگین های بزرگگذشته، کشت در قطعه زمین

های کشاورزی و ساختار هبود روش(، استفاده از ارقام با عملکرد باالتر و ب2018هکتار در سال  1.1به  2014و  2013

ای کوکا، با رسیدن گیاهان به سن مناسب برای برداشت برگ کوکا همه عواملی هستند که به نظر سنی گیاهان بوته

تن برگ تازه کوکا  4.7اند. عملکرد برگ کوکا در کلمبیا از میانگین رسد در عملکرد باالتر برگ کوکا نقش داشتهمی

 افزایش یافت. 2018تن در هکتار در سال  5.7به  2014در هکتار در سال 

از یک سو این کارایی بدین دلیل  ؛ا روندهای متضادی مشاهده شده استهبا این حال در مورد کارایی کلی آزمایشگاه

کاهش یافته است که هر روز تعداد بیشتری از کشاورزان به ویژه در کلمبیا عالوه بر کشت برگ کوکا مشارکت در تولید 

اند(. درصد از این کشاورزان به چنین کاری دست زده 45)تا امروز حدود  کنندمیخمیر کوکا یا پایه کوکائین را آغاز 

های اولیه در زمینه شیمی انجام این کار در تاسیسات تولیدی کوچک و نسبتاً ابتدایی و اغلب حتی بدون مهارت

و در نتیجه کاهش و/ یا نوسان شدید قیمت برگ کوکا است شود. عوامل دیگر افزایش چشمگیر تولید برگ کوکا می

( و در FARCهایی که تحت محافظت نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا )برگ کوکا به ویژه گروه« سنتی»زیرا خریداران 

 فشود کشاورزان بیشتر در فرآیندهای مختلاند که باعث میکنند بازار را ترک کردهمناطق تحت کنترل آن فعالیت می

 ضروری برای تولید کوکائین دخیل شوند.

ارد. تر وجود دبزرگ هایآزمایشگاهسازی فرآیندهای تولید کوکائین در زمان بهینهدیگر، شواهدی از افزایش هم سویاز 

 است که استانداردسازی سطح اکسیداسیون « پایه بازاکسید شده»روندی که اخیراً شناسایی شده است استفاده از 

 

                                           
11 E/INCB/2019/4. 
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 های مختلف قبل از اینکهی پایه کوکائین تولیدشده را در بر دارد؛ این کار اغلب توسط کشاورزان و در مکانهادسته

 شود.تمام ماده به کوکائین هیدروکلرید تبدیل شود انجام می

ها به طور قابل توجهی کمتر از یک دهه قبل است رسد که در حال حاضر کارایی آزمایشگاهبا این حال به نظر می

آوری اطالعات و افزایش دقت آن است(. این نکته باعث شد نسبت تبدیل )اگرچه برخی تغییرات نیز نتیجه بهبود جمع

گر برای همه نبرگ کوکا به کوکائین هیدروکلرید برای کلمبیا مورد بازبینی قرار گیرد؛ این بازنگری به طور گذشته

این قابلیت وجود داشت که  2017محاسبات قبلی، در سال  اعمال شد. در حالی که بر اساس 2014های بعد از سال

کیلوگرم کوکائین هیدروکلرید )با  2/8حدود  شده( در کلمبیا به طور میانگین کشت کوکا )برداشت زیردر هر هکتار 

درصد( به دست آید، محاسبه بازبینی شده با در نظر گرفتن سهم بیشتر از کشاورزان دخیل در فرآیند  100خلوص 

کیلوگرم کوکائین هیدروکلرید در هر  6.3تری رسید که معادل میانگین تولید خمیر و پایه کوکا به نسبت بسیار پایین

 بود. 2017شده( در سال کشت کوکا )برداشت زیرهکتار 

 

 

 
های بازنگری شده برای کلمبیا مشخص شده است که کارایی کلی بخش کوکا در با این وجود، بر اساس مجموعه داده

های اخیر رو به بهبود بوده است؛ این بهبود کارایی در تولید کوکائین در سطح جهانی بازتاب دارد. به کلمبیا در سال

کیلوگرم کوکائین هیدروکلرید در هر هکتار تحت کشت کوکا  5.2به طور میانگین  2015لی در کلمبیا در سال طور ک

 کیلوگرم رسید. 6.5به  2018کیلوگرم و در سال  6.3به  2017شده( به دست آمد که در سال )برداشت

 تداوم گسترش کشت کوکا در کلمبیا

 . با این حالکاهش یافتدرصد  1.2کوکا در کلمبیا در مقایسه با سال قبل  سطح کلی زیر کشت بوته 2018در سال 

کلمبیا  کشت کوکا در هایبخش همهسال فقط در حدود دو سوم از  آن کوکا در کاهش در سطح زیر کشت بوته

ته وجود داشدر کلمبیا جغرافیایی تولید برگ کوکا  تمرکز سویبه  یروند مداوم تغییر، مشاهده شد. به موازات این

ه ب آنتیکویاو  کائوکا، پوتومایو، نوتر د سانتادر، نارینوپنج بخش ) 2018تر بوده است. تا سال است که از همیشه قوی

 به خود اختصاص سطح کشوری زیر کشت کوکا را در کلمبیا  درصد 80ترتیب اندازه سطح زیر کشت کوکا( تقریباً 
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کشت  زیررا هکتار  100کمتر از  2018در سال ولیدکننده برگ کوکا بخش ت 22بخش از  8دادند در حالی که می

 12داشتند.

)یعنی  این کشور هایدرصد از کل بخش 70 نزدیکبا این وجود، کشت کوکا در کلمبیا همچنان گسترده است و در 

نو ناریدر  بیشترین کشت بوته کوکا در جنوب کشور، به ویژه 2018شود. در سال شناسایی می بخش( 32بخش از  22

در مقایسه با سال قبل  2018در سال ، اگرچه کشت در این دو بخش ( انجام شددرصد 16کل( و پوتومایو ) درصد 25)

از  کل کشت( %20نوتر د سانتادر ) به ویژه در . در مقابل، کشت در شمال کلمبیاکاهش یافتدرصد  11و  8به ترتیب 

و  در جنوب گاویرو  متاهای ای، شدیدترین افت در بخشمنطقه در سطح 13درصد افزایش یافت. 19 2018تا  2017

 مرز با پرو و برزیل روی داد.صد(، یعنی منطقه جنوبی همدر 25درصد( و منطقه آمازون ) 31)مرکز کلمبیا 

 

 (10شکل

 
 

 شدهگزاشی هنوز دومین سطح باال این ماده، کشت 2018با وجود کاهش اندک اندازه سطح زیر کشت کوکا در سال 

ی کشت بوته کوکا در کلمبیا و رسیدن آن به هکتار 2000. به موازات کاهش دهدرا به خود ختصاص میدر کلمبیا 

هکتار  60،000 حدودهکتار افزایش به  8000کوکا با تقریباً  بوته کنی دستی، ریشه2018هکتار در سال  169000

 افزایش یافت.

 کشت کوکا با وجود کاهش اندک سطح زیر در کلمبیا تولید کوکائینتداوم افزایش 

 171000 نسبت به هکتار بود که 169000بالغ بر  2018دسامبر  31 روز در کلمبیا درزیر کشت برآوردشده سطح 

داشت چون درصد افزایش  3.8 2018در سال  «وربهره سطح»اندکی داشت. با این حال  کاهش 2017هکتار سال 

برداشت  ایبه سن مناسب بر آنها با بالغ شدن گیاهان و رسیدنبود شده  کشتکوکا در آن  بوته که قبالً سطوحیبیشتر 

 تولید و ، بازده کوکا بیشتر افزایش یافتروند . به موازات اینندشد تبدیل« خیزور و حاصلبهره»برگ کوکا به سطوح 

                                           
 همان. 12
 همان. 13
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به این معنی بود که تولید کلی  هایی آزمایشگاه، افزایش کارادر نهایت. نشان داددرصد افزایش  5برگ تازه کوکا نیز 

 رسیدتن  120، 1درصد افزایش به  5.9با  2018کوکائین در سال 

 

 (11شکل

 

 
 

فزایش موجب ا شد کهدر کلمبیا تقریباً چهار برابر  غیرقانونی مقدار کوکائین تولید شده 2018تا  2013دوره  ولدر ط

ید دروکلریه . در عین حال، رشد تولیدبود که در این مدت دو برابر افزایش یافته شد نسبت به کشت کوکا چشمگیرتر آن

 2018 سال درصد در 5.9به  2017درصد در  31و  2016در  درصد رشد سال به سال 62از  در کلمبیاکوکائین 

 14افت.کاهش ی

 

 (2نقشه 
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 کوکا در پرو کشت بوته

 جرائمدفتر مقابله با مقامات پرو و دهد. در حالی که کوکا را تشکیل می بوته کشت جهانیسطح پرو تقریباً یک پنجم 

آخرین  انددر این کشور انجام ندادهکشت بوته کوکا  پیمایشی دربارههیچ  2018و مواد مخدر سازمان ملل در سال 

 و هکتار 49900 زیر کشت بوته کوکا مساحتکل که  داده بودنشان  2017برای سال  دفتربرآوردهای تأیید شده 

و  اِنه ،خانه آپوریماکتولید برگ کوکا در دره سه رود میزان است. بیشترین بوده درصد بیشتر از سال قبل 14تقریباً 

؛ منطقه دهدکل کشور را تشکیل می مقدار درصد از 67که پایتخت پرو گزارش شد واقع در شرق لیما مانتارو )ورام( 

داد. از کل تولید برگ کوکا را به خود اختصاص می درصد 13پایتخت نیز تر بخش شرقیواقع در ال کنونسیون الرس 

درصد  4گزارش شد )آلتو هواالگا  کوکا یعنی برگ کوکا در منطقه سنتی تولید اندکی ازدر مقابل، فقط تولید بسیار 

تولید در اوایل دهه و احیای دوباره  1990مدت کشت کوکا در پرو در طول دهه از کاهش بلند پس 15تولید کشوری(.

هکتار در نوسان بود.  65000تا  40000بین  2010 دهه هایکوکا در آن کشور طی سال وته، سطح زیر کشت ب2000

 1617ه است.شدبه سال  سالافزایش متوسط  دستخوش 2016آن از سال تولید بالقوه خروجی کشت کوکا و  حال با این

کننده منطقه اصلی تولیدورام به عنوان و در درصد  46کوکا در کل پرو قیمت برگ  2020آوریل  تا 2020بین ژانویه 

 2020ورام که پیش از آن نزدیک به میانگین کشوری بود در آوریل . قیمت برگ کوکا در افتدرصد کاهش ی 61کوکا 

 .رسیدمیانگین  زیر اینیک سوم  به حدود

 25ید )دروکلرهیکوکائین درصد( و  23برای خمیر کوکا ) هاکاهش قیمتدر پرو نیز  2020 در دوره ژانویه تا آوریل

 دهنده کاهش میزاننشان تواندمی نکته این 18.تر از این دو بودبرگ کوکا مشخص قیمت کاهش درصد( مشاهده شد اما

ر به طو در تردد افراد باشد که به دلیل اعمال محدودیت 19-ی کوویدگیرهمهمحصوالت مرتبط با کوکا در پی تقاضای 

، کنندیتبدیل م هیدروکلرید که آن را به کوکائین منجر شد یهایآزمایشگاهبه کاهش تقاضای برگ کوکا توسط خاص 

 برگ کوکا را کاهش داد. بنابراین قیمت و

 بولیوی کشور چند ملیتیکشت بوته کوکا در  اندک کاهش

هکتار  23100و به  افتکاهش یدرصد  5.7 2018تا  2017بولیوی از  کشور چند ملیتیکوکا در  کشت بوته سطح زیر

 50300) 1990برابر بود، اگرچه هنوز فقط نیمی از اندازه اوج سال  2013شده در سال برآورداین مقدار با سطح  د؛رسی

در  درصد 65کوکا یعنی یونگاس د ال پاز ) کوکا در کشور همچنان در منطقه سنتی تولید بخش عمده بوتههکتار( بود. 

در سطح بسیار کوکا . کشت بوته شودکشت می درصد( 33.5تروپیکو د کوچاباما )و به میزان کمتری در  (2018سال 

نوتر د الپاز در مقایسه با سایر مناطق . در حالی که سطح زیر کشت درصد( 1.5شود )انجام مینوتر د الپاز نیز در کم 

 .افتدرصد افزایش ی 57 2018تا  2017از سال  حتولیدکننده کوکا در کشور بسیار ناچیز است، این سط

 

                                           
15 UNODC and Peru, Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2017 (December 2018). 

 های قبلی.همان، و سال 16
کشت  ریسطح ز دانست، UNODCانجام شده توسط دولت پرو و  یهاپیمایشبا  سهیکامالً قابل مقا توان آنها رانمی متحده که االتیا یطبق برآوردها 17

 .هکتار رسید 52100به  2018و در  بود هکتار 49800 2017کوکا در سال 

 ( United States, Office of NationalDrug Control Policy 2019, “ONDCP releases data on coca cultivation and 

production in Peru”, 30 September 2019 
18 National Commission for Development and Life without Drugs (DEVIDA) of Peru, “Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados 

cocainicos en zonas estrategicas de intervencion”, Reporte No. 1 (April 2020). 
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 (12شکل 

 
 

کاهش تدریجی سطح زیر کشت را که در روند  2018در سال کشور چند ملیتی بولیوی کوکا در  کشت بوتهکاهش 

. در حالی که در سالیافتدرصد کاهش  35 دوره سطح زیر کشت طی آن؛ دهدادامه میرخ داد  2015تا  2010دوره 

ل طور قابه بهمچنان کوکا  کشت بوته سطح زیر کشت افزایش یافت، سطح مورد استفاده برای 2017و  2016های 

 19دهه قبل است. از یک کمترتوجهی 

 

 دهدنشان می را مقدار کوکائین کشف شده عالئم اولیه تثبیت در سطح باال

 1311به  نشان داد و درصدی 2.7 یافزایشنسبت به سال قبل شده کشف کل مقدار جهانی کوکائین 2018سال  در

درصد افزایش در سال  41از  کشف کاهش یافت ونرخ ساالنه افزایش با این حال خلوص(.  تعدیل)قبل از  رسید تن

 بنابراینرسید؛  2018در  درصد افزایش 3و کمتر از  2017درصد در  13و  2016درصد افزایش در  23به  2015

برای که جهانی  موارد کشف. با این وجود، کل را دید تثبیت در سطح کشف سویبه  یهای اولیه روندنشانه توانمی

. افزایش مقدار کوکائین کشف شده در دهه گذشته )افزایش یی قرار داشتباال سطحگزارش شده بود در  2018سال 

 51فزایش ادهنده افزایش تولید کوکائین در مدت زمان مشابه )( در درجه اول نشان2018تا  2008درصدی بین  71

ا ت قانون که ( و در نتیجه افزایش قاچاق کوکائین است، اگرچه دستاوردهای کارآیی حاصل از اقدامات اجرایدرصدی

به افزایش نرخ رهگیری کلی کمک  بوده است ای و بین المللی، منطقهکشوریهای به دلیل بهبود همکاری ایاندازه

 کرده است.

موارد کشفدرصد از کل  85شود که در قاره آمریکا کشف و ضبط می نانهمچ کوکائین بخش عمدهاز نظر کمیت، 

 درصد 55)کشف شد  در آمریکای جنوبی این مادهدهد. بیشترین مقدار را تشکیل می 2018شده در جهان در سال 

 مقدار درصد از کل 35کلمبیا )کوکائین مقدار  کننده بیشترین( (؛ کشورهای کشف2018در سال  کل جهانی مقدار

 بودند. درصد( 2.6درصد( و پرو ) 2.7درصد(، ونزوئال )جمهوری بولیواری( ) 6.0درصد(، برزیل ) 6.1اکوادور )(، جهانی

                                           
19 UNODC and Plurinational State of Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2018 (August 2019). 
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درصدی بین  4شده در آمریکای جنوبی با کاهش فدر سطح جهانی، مقدار کل کوکائین کشموجود بر خالف روند 

 .میزان کشف کوکائین را گزارش دادند کاهش این ناحیهرهای کشو و بیشترد تن رسی 721به  2018و  2017های سال

در  را گزارش کردتن  457به  و رسیدن حجم آن محصوالت کوکائین درصدی کشف 7کلمبیا کاهش  2018در سال 

درصدی را گزارش کردند. در مقابل،  5درصدی و اکوادور کاهش  8 یهر یک کاهش -ملیتیچند  کشور-حالی که پرو و 

تاریخ تن(  79باالترین سطح کشف کوکائین ) از و در نتیجه را گزارش کرد (یدرصد 65قابل توجه ) یایشبرزیل افز

 .دهدمیکوکائین در آمریکای جنوبی قرار  کشفبعد از کلمبیا در ردیف دوم  که این کشور را خود خبر داد

به  20از کلمبیا کوکا خمیر و پایه، واسطهقاچاق محصوالت وجود روندی در  هایی ازنشانه رویدادها به موازات این

 دهدکه نشان می شوددیده می 2627و اروپا 25کارائیب 2324آمریکای مرکزی، 2122کشورهای دیگر در آمریکای جنوبی،

 شود. میدر خارج از کلمبیا انجام هیدروکلرید مراحل نهایی فرآیند تولید کوکائین  احتماالً

 

تا  2015کوکائین را گزارش کردند که در دوره تبط با فرآوری مر 2014تا  2011طی دوره  کشور 15به طور کلی 

فرآوری محصول کوکا در خارج از سه کشور آند )کلمبیا، پرو  هایآزمایشگاهتعداد و  کشور افزایش یافت 21به  2018

بر  28رسید.در سال آزمایشگاه  108 به 67 میانگیناز  2018تا  2015در طول دوره بولیوی )کشور چند ملیتی(( و 

تواند به تغییر در الگوهای تولید و عرضه اشاره داشته باشد و ممکن است تغییر در می تحولای این اساس منابع رسانه

مناطق تولیدکننده برگ کوکا  از خارج گیری آنهاشکل منشأ که تبهکاری را نشان دهدهای سازمان دخالت و مشارکت

ای توسط کشورهای آمریک هیدروکلریدکوکائین  آن به صورتاز جمله فرآوری  د برگ کوکااز تولی بخشی حتی 29.است

کوکائین همچنان -کوکامرتبط با  فرآوری و پردازش هایآزمایشگاهبا این حال وجود  33 303132مرکزی گزارش شده است.

 34(.2018تا  2015در طول دوره  در سالآزمایشگاه هزار  10 میانگین)به طور  شودگزارش می سه کشور آنددر 

های پایه کوکائین و کوکائین هیدروکلرید طی دوره تعدادی از کشورها در آمریکای التین از برچیده شدن آزمایشگاه

 های برچیده شده شامل کلمبیا، بولیوی )کشور خبر دادند. این کشورها به ترتیب نزولی تعداد آزمایشگاه 2018تا  2014

                                           
20 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 

21 Tristan Clavel, “Dismantled Chile cocaine lab with Bolivia ties hints at evolving crime dynamics”, InSight Crime, 20 March 2017. 

22 Diario Popular, “Hay unos 300 laboratorio “caseros” decocaina – el negocio de la produccion de cocaina 

presenta en Argentina una alarmante modalidad”, 26 September 2015. 

23 Hector Silva Avalos, “Honduras da el salte: de pais de transito a productor de cocaina”, InSight Crime, 19 March 2020. 

24 Loren Riesenfeld and Elyssa Pachico, “Colombia narcos prefer trafficking coca base, not cocaine”, InSight Crime, 4 February 2015. 

25 Charles Parkinson, “Desmantelan el ‘laboratorio de drogas mas grande del Caribe’ en Republica Dominicana”, InSight Crime, 2 

September 2013. 

26 Luis Izquierdo, “Desmantelada la principal red espanola defabricacion de cocaina”, Lavanguardia, 29 May 2019. 

27 El Heraldo, “Desmantelan en Espana laboratorio de cocaine de disidentes de las Farc”, 3 December 2019. 

28 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
29 Oscar Medina, “Mexican drug cartels now make their own cocaine, Colombia says”, Bloomberg, 15 May 2019. 

30 Jose Melendez, “Descubierta la primera plantacion de hoja de coca en Centroamerica”, El País, 22 June 2013. 

31 La Prensa, “Guatemala: descubren un laboratorio de droga y una plantacion de cocaina”, 13 September 2019. 

32 Edargo Cruz, “Honduras localiza cultivo de hoja de coca ylaboratorio para procesar drogas”, Ardio America, 2 March 2020. 

33 El Heraldo, “Destruyen casi 1,5 millones de plantas de coca en Guatemala”, 20 September 2019. 

34 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
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اکوادور، گواتماال و هندوراس بودند.  ،پرو، ونزوئال )جمهوری بولیواری(، آرژانتین، شیلی، برزیل، پاراگوئهچندملیتی(، 

کوکائین طی آن دوره نیز توسط کشورهای آمریکای شمالی )کانادا  عالوه بر این، برچیده شدن تعداد کمی آزمایشگاه

ها به ونی، بلژیک، سوئد و پرتغال( گزارش شده است. این آزمایشگاهو ایاالت متحده آمریکا( و اروپا )یونان، اسپانیا، اسلو

اند که با هدف قاچاق در مواد دیگر ترکیب گرفتهاحتمال زیاد برای استخراج ثانویه کوکائینی مورد استفاده قرار می

 د.ناشفاده شده بشد اما ممکن است برخی از آنها برای تکمیل مراحل نهایی تولید کوکائین هیدروکلرید نیز استمی

 (13شکل 

 
 

مچنان بیشترین افزایش یافت. ایاالت متحده ه درصد 15در آمریکای شمالی  شدهر کوکائین کشفمقدا 2018در سال 

بیشترین  اد. در آمریکای مرکزیدی( را به خود اختصاص میجهان مقدار درصد کل 19شده )مقدار کوکائین کشف

شده توسط زارشکشف گموارد . در مقابل، درصد( گزارش شد 2( و کاستاریکا )درصد 4مقدار کشف شده توسط پاناما )

 داد که بیشتر موارد کشفشده را تشکیل میکوکائین رهگیری درصد از کل مقدار جهانی 1فقط  کشورهای کارائیب

 .ددهرا بازتاب میگرفته توسط جمهوری دومنیکن انجام 

 (14شکل 
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 14) بوداروپا باز هم  ضبط کردکشف و پس از قاره آمریکا بیشترین مقدار کوکائین را  2018در سال  که ایمنطقه

صورت گرفت و ( یدرصد کل جهان 4به ویژه بلژیک ) جهان(؛ بخش عمده این کشف در اروپای غربیدرصد مقدار کل 

مقدار کل کوکائین  2018در سال . داشتنددرصد( قرار  1.2درصد( و فرانسه ) 3.1درصد(، هلند ) 3.7پس از آن اسپانیا )

 افزایش و غرب و مرکز اروپادرصدی در  26شامل افزایش رسید که تن  179درصد افزایش به  25کشف شده در اروپا با 

ها در به عنوان بازار محرکاروپای شرقی درصدی در  89ا کاهش ب این روند اما اروپا بود درصدی در جنوب شرقی 16

 های مصنوعی تغییر جهت داد.به سمت کاتینون 2018سال 

 (،قارهتن در آفریقا )به ویژه در شمال  5.6ماند؛ نسبتاً محدود  2018شده در بقیه جهان در سال مقدار کوکائین کشف

 2.1قرار داشتند(، و  عراق و پاکستان شد و پس از آنتن در آسیا )به ویژه در چین که شامل هنگ کنگ هم می 3.4

در  فموارد کش. بود گزارش شدهاسترالیا توسط  عمدتاً کشف کوکائین در آن منطقهکه  تن در اقیانوسیه کشف شد

در نیوزیلند در  کشفزمان، همدرصد(.  53)اهش یافت ه میزان قابل توجهی کب 2018و  2017 هایسالاسترالیا بین 

 درصد(. 96تقریباً دو برابر شد ) یکسان مدت

که درصدی( داشت  2.7ی اندک )افزایشپیش از آن نسبت به سال  2018مقدار جهانی کوکائین کشف شده در سال 

درصد( و  26) غرب و مرکز اروپا درصد(، 66در آفریقا ) 2017شده در سال کوکائین کشفنشان دهنده افزایش مقدار 

تا  2017درصد(. در مقابل، از سال  1.8) مانددر آسیا اساساً پایدار  کشف است. میزان درصد( 15آمریکای شمالی )

. مشاهده شددرصد(  50درصد( و اقیانوسیه ) 62در میزان کوکائین کشف شده در کارائیب ) شدیدیکاهش  2018

 .شده در آمریکای جنوبی بوداقعی موارد گزارشمقادیر وبیشترین کاهش از نظر 

 

 

 قاچاق کوکائین

 

 قاچاق کوکائین به آمریکای شمالی

ائین در کوک شدهکشف هاینمونهجریان اصلی قاچاق کوکائین از کلمبیا به ایاالت متحده است. تحلیل  در قاره آمریکا

است، در  بودهاز پرو  آن درصد 6درصد کل کوکائین کلمبیا و  90 منشأ که دهدمیاصلی ایاالت متحده نشان  قلمروی

سه  2018تا  2014کوکائین در آمریکای شمالی طی دوره  کشف 35ناشناخته است. ماندهبخش باقی منشأحالی که 

کشور مقصد اصلی حمل و نقل کوکائین همچنان رسید.  2018تن در سال  272به  2014سال تن در  91از  برابر شد و

 254درصد افزایش به  14ا ایاالت متحده ب هایگزارش شده درکشف کوکائینمیزان یاالت متحده است. به طور کلی، ا

همراه آن  افزایشو با روی داد در خارج از سرزمین اصلی ایاالت متحده  کشفموارد بیشتر این با این حال  36.تن رسید

تن در سال  27به  2017تن در سال  34گمرک و مرزبانی ایاالت متحده از  به گزارشکوکائین  کشف. در مقابل، بود

گزارش  «نابودی مواد مخدر»مرزهای جنوب غربی و  کشفیاتکاهش گزارش شده در کاهش یافت؛ این روند  2018

 را پوشش سرزمین ایاالت متحده انجام شده در  کشفموارد  را در بر دارد و سازمان مبارزه با مواد مخدرشده توسط 

                                           
35 United States Department of Justice, DEA, 2019 National Drug Threat Assessment (December 2019). 

36 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
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 نتیجه تواندکشفیات می. این کاهش کاهش یافت 2018سال  تن در 93به  2017 سال تن در 114که از  دهدمی

تغییرات در  ترکیبباشد و قابل توجه  کشف تاثیرگذاری مقامات ایاالت متحده قبل از ورود کوکائین به کشور بر موارد

 ترینبزرگبا این حال  37بوده است. مؤثرآن  برن بر اوپیوئیدها نیز کلی مجریان قانوعرضه و تمرکز  قاچاق و یهاالگو

همچنان موارد  2018ی در سال در سطح ایالتسازمان مبارزه با مواد مخدر  انجام شده توسط« کوکائین نابودی»

 که همه دراس، فلوریدا، جورجیا و پورتوریکو بود به ویژه کالیفرنیا، تگز هاسرزمینو  هاتشده توسط ایالگزارش

. دشنیز به آنها افزوده می در شمال شرقی ایالت نیویورک مرز جنوبی دارند و جنوبی ایاالت متحده هستند یا هایبخش

در مقایسه با  2018در سال  در میان جمعیت عمومی ایاالت متحده کوکائینپذیری دسترسکه  شدمیتصور  زمانهم

ممکن  2018در ایاالت متحده در سال  کشفکه کاهش  دهدمیاین نشان 38کمی کاهش یافته است. از آن سال قبل

ولید ت از مراکز همچنانجریان اصلی قاچاق کوکائین  اچاق کوکائین در داخل کشور باشد.بازتاب کاهش ق اصلاست در 

ر یا از طریق اکوادو رودعمده مواد مخدر در کلمبیا از طریق دریا به ویژه اقیانوس آرام به آمریکای مرکزی یا مکزیک می

وکائین برای ک عمدتاً) شودانجام می برای کوکائین تولید شده در جنوب کلمبیا( یا از زمین به آمریکای مرکزی عمدتاً)

از آنجا از طریق مرز جنوب غربی وارد ایاالت متحده  رسد کهمی 39تولید شده در شمال کلمبیا( و به بعد به مکزیک

 شود.یانجام مکوکائین توسط مقامات ایاالت متحده  کشف و ضبطاست که بیشترین لی محاز مرز  ؛ این بخششودمی

مسیر اقیانوس آرام و به میزان کمتری مسیر آتالنتیک همچنان دو مسیر اصلی قاچاق از کلمبیا به آمریکای شمالی 

 محدود است.نسبتا همچنان  یو پست ییاست، در حالی که قاچاق هوا

 
 

 

 

                                           
 همان 37

38 United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the 

United States: Results from the 2018 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, Center for Behavioral 
Health Statistics and Quality, 2019). 
39 United States, Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations, "Executive information statistical report", quoted in 

UNODC, response to the annual report questionnaire. 
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 53بیشترین میزان کشف و ضبط کوکائین توسط ایاالت متحده همچنان در حین حمل و نقل زمینی ) 2018در سال 

 40درصد( انجام شد.  14درصد( و مرزهای هوایی ) 28درصد(، و به دنبال آن مرزهای دریایی )

 

 در اقیانوس اطلس« های حمل مواد مخدرزیردریایی»

 ناخته شدهای شپدیدهقاچاق کوکائین  به منظورحرکت زیردریایی  برای هاستفاده از شناورهایی با قابلیت کامل یا نیم

رهگیری  بوده است. با این حال گوناگونهای در طول دههآمریکای شمالی و جنوبی در در امتداد سواحل اقیانوس آرام 

که قاچاقچیان نیز  دهدمیور در اقیانوس اطلس نزدیک به سواحل اسپانیا نشان در مورد یک شناور نیمه غوطه اخیر

 .اندکردهاستفاده از این روش قاچاق را برای رسیدن به اروپا آغاز 

توسط  ی از قاره آمریکا به اروپاکیلومتر 9000 مسیری پس از طیور غوطه یک شناور نیمه هارسانهبر اساس گزارش 

کیلوگرم کوکائین  3000متر بود و  20شد. طول این کشتی تقریباً  یافتاسپانیا پلیس در سواحل گالیسیای مقامات 

. رسیدمیهای اروپا به آب 2019کشتی در اواخر نوامبر  و a دیکشروز طول می 26ین سفر احتماالً . اکردمیحمل 

قاچاقچیان قبل از دستگیری زیردریایی را غرق کردند تا بعداً برای بازیابی محموله بازگردند چون در آن لحظه قادر به 

 نبودند.تخلیه مواد 

رهگیری این کشتی نتیجه یک عملیات مشترک انتظامی به هدایت بخش اطالعات بود که با دخالت مرکز ضد تروریسم 

سازمان یافته بخش اطالعات پلیس ملی اسپانیا، مرکز تجزیه و تحلیل و عملیات دریایی، بخش مواد مخدر  جرائمو 

 bکشورهای عضو اتحادیه اروپا و مسئولین انتظامی بریتانیا انجام شد.

های بیشتری برای شناورهای عبوری از اقیانوس اطلس تحول جدیدی است که چالشاستفاده از شناورها یا نیمه

 های کوکائین را رهگیری کنند.کوشند محمولهآورد، مسئولینی که میسئولین انتظامی پیش میم

*** 
a:Patricia Ortega Dolz and others, “26 dias de travesia en un narcosubmarino”, El País, 16 December 2019. 

b. Ministerio de Hacienda, Operacion de Agencia Tributaria, Guardia Civil y Policia Nacional, “Interceptado en 
la costa gallega el primer “narcosubmarino” detectado en Europa”, Nota de Prensa, 27 November 2019. 
 

 

 غرب و مرکز اروپاقاچاق کوکائین به 

است که پس از  غرب و مرکز اروپادومین جریان مهم قاچاق کوکائین در سراسر جهان تجارت از کشورهای آند به 

غرب و مرکز شده در آید. مقدار کوکائین کشفبه حساب میایاالت متحده دومین بازار بزرگ کوکائین در سراسر جهان 

 99 است؛ این مقدار دهیرس 2018در سال تن  177به  2014تن در سال  62از تقریباً سه برابر شده است و  اروپا

 برقرار بوده 2014از سال و این روند  دهدمیرا تشکیل  2018شده در کل اروپا در سال  درصد از کوکائین رهگیری

مستقیم ل به شکاز آمریکای جنوبی به اروپا  قاچاق شده کوکائین اصلی نقاط وروداسپانیا، بلژیک و هلند همچنان است. 

 41اطق ترانزیتی مانند آفریقای غربی هستند.یا از طریق من

تأیید کرده است که  غرب و مرکز اروپابه  شدهقاچاق مواد اتیکشفکوکائین از  هاینمونهونی آزمایش پزشکی قان

 .گیردمی منشأبولیوی کوکائین قاچاق شده به اروپا در اصل از کلمبیا و به میزان کمتری از پرو و )کشور چند ملیتی( 

                                           
40 Data reported to the National Seizure System, quoted in UNODC, response to the annual report questionnaire  
41 EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report 2019 
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اما  ودشمی بارگیری این کشورو از  گیردمی منشأاز کلمبیا همچنان به اروپا  قاچاق شده کوکائینبخش عمده اگرچه 

ی از شخب 42.یابدروز به روز افزایش میبرای قاچاق کوکائین به اروپا  عمدهبرزیل به عنوان یک نقطه عزیمت اهمیت 

رای قاچاق ب مهم یک منطقه ترانزیتی غرب آفریقا مثالً. دکنمیبه اروپا نیز از مناطق ترانزیتی عبور  شده قاچاق کوکائین

 کل و همچنین درغرب آفریقا و مراکش قابل توجه کوکائین در  کشفیات 43.کوکائین از آمریکای جنوبی به اروپا است

 2015تن در سال  1.2کوکائین در آفریقا از  کشفیات. به طور کلی دهداین مسئله را نشان میهای اخیر آفریقا در سال

 44رسیده است. 2018ال تن در س 5.6و  2017تن در سال  3.3به 

در  عمدتاًشود؛ این مواد قاچاق می این قارهبیشتر کوکائین موجود در بازارهای مواد مخدر اروپا از طریق دریا به 

یابند که از طریق بندرهای مهمی مانند آنتورپ، روتردام، هامبورگ و والنسیا های کانتینری دریایی انتقال میمحموله

به طور معمول از طریق  اروپا در های کوکائین پس از ورود به این مراکز اصلی توزیعمحموله 45شوند.وارد اروپا می

 46شوند.ای به بازارهای مقصد قاچاق میمسیرهای جاده

 در بندر آنتورپ رکورد کشف

هستند.  یرهای کانتیناز محموله بخشی صورتبه به اروپا  قاچاق شده بلژیک، هلند و اسپانیا نقاط اصلی ورود کوکائین

 2019سال ثابتی داشته است در های اصلی افزایش ضبط شده در این ورودیکشف و در حالی که مقادیر کوکائین 

 .بودیمدر بندر آنتورپ  کشف این مادهرکورد میزان شاهد 

در  2019در سال  بلژیک انتظامیکند که مقامات می دییتأگزارش شده ها که در رسانهاظهارات رسمی مقامات محلی 

 660دهنده افزایش قابل توجه مسئله نشان اند. اینکشف و ضبط کردهتن کوکائین را در آنتورپ  62 مورد، 119

 aاست.نسبت به سال قبل  مقدار کوکائین کشف شده در بندر درصدی

(a): 
De Standaard, “Recordvangst voor drugs - en vooral cocaine - vorig jaar in Antwerpse haven”, 8 January 2020. 

*** 

 نقاط عزیمت جایگزین برای کوکائین قاچاق شده از آمریکای جنوبی

ائین کوک انتقالبرای خود مورد استفاده مسیرها و نقاط عزیمت  بخشیدن بهتنوع قاچاقچیان در حال  رسدمیبه نظر 

رای ب یجمهوری بولیواری ونزوئال نقطه عزیمت مهم باشند. پیش از ایناز آمریکای جنوبی به اروپا و آفریقای غربی 

. وده استب احتماالً به دلیل اوضاع ناپایدار امنیتی در این کشور اهمیت آن کاهش یافته است که ظاهراًکوکائین بود، اما 

 ایهزیرساختبه دلیل ممکن است است و  های کوکائینآغاز حرکت محموله محل مهمی برایدر مقابل، برزیل همچنان 

 aاخیر اهمیت پیدا کرده باشد. هایدورهدر  خوب کشور

 2019در دسامبر سال  ایرسانه. به گفته منابع یابندظهور میبه عنوان نقاط عزیمت نیز جدیدی کشورهای  زمانهم

 کشف و ضبطغرب آفریقا بارگیری شده بود تن کوکائین را که به مقصد توگو در  6مقامات انتظامی اروگوئه بیش از 

ی به مقصد آفریقا در بندر مونته در کانتینر 2019نوامبر  بود که تن کوکائین 3 قبلی در اروگوئه رکورد کشفکردند. 

 bویدئو یافت شد.

 

                                           
 همان. 42
 همان. 43

44 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
45 EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report 2019. 

 همان. 46
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 ،بندر آبیجان کته د الوویر کیلوگرم کوکائین به مقصد 555، 19-گیری بیماری کوویددر میانه همه 2020در آوریل 

 cدر بندر پاراناگوئه برزیل کشف و ضبط شد که در تریلر مخصوص پنهان شده بود.

(a) UNODC, responses to the annual report questionnaire. 

(b) Lucia I. Suarez Sang, “Uruguay seizes 6 tons of cocaine worth $1B in country’s largest bust”, Fox News, 28 December 2019. 

(c) G1 Paraná, “Receita apreende meia tonelada de cocaina escondida em carga de racao no Porto de Paranagua”, 8 April 2020. 
 

 

 

موارد کشف و ضبط اخیر کوکائین در آفریقای مرکزی و غربی گویای گسترش عمده قاچاق کوکائین 

 به/از طریق این ناحیه است

که ممکن است  دهدیمنشان  2019کشورهای آفریقا در سال  برخی کوکائین در و مجزایقابل توجه و ضبط  کشف

بیشتر آن  که تن در کل منطقه در سال رسیده باشد 20کل مقادیر کوکائین کشف شده به رکورد تاریخی بیش از 

یمه آنگوال تن کوکائین که از برزیل ب 0.8در سنگال  a.های عمده در آفریقای غربی و مرکزی استناشی از رهگیری

 کشوریدر عملیات مشترک نیروی دریایی سنگال با همکاری گارد  bدر داکار کشف و ضبط شد. 2019در ژوئن  رفت

ر دسامبر د ه بود.شد بارگیریاز سورینام  ؛ این محمولهشد ضبطدر سنگال کشف و  دیگر نیز کوکائین تن c 0.8 ایاسپان

d رفت.یممقصد نیجریه  بهکشف و ضبط شد که از برزیل  کوتونو دردر کانتینری تن کوکائین  0.8در بنین،  2019

تن در  0.8 کشف، از جمله یک مورد به دست آمددر گینه بیسائو  2019رکورد کشف و ضبط کوکائین نیز در سال 

 حمل و نقل بعدی از طریق منطقه ساحل به آفریقای شمالی و اروپا در نظر برایها گزارشبر اساس که  2019مارس 

به دست  2019در سپتامبر  بود کهتن  1.8بیش از ترین حجم کشف کوکائین در تاریخ کشور بزرگ eگرفته شده بود.

 یتن 9.5 محموله 2019 فوریهدر  همچنین f.ندبود اندرکار آندست بیسائو، کلمبیا و مالی-افرادی از گینه آمد و

کوکائین کشف  به این ترتیب مقدار کلو  g،رهگیری شددر ورده کابودر  پاریادر بندر  حجم محموله( رکورد) کوکائین

توسط  2019تن کوکائین در ژانویه  0.3در آفریقای شمالی  h.افزایش یافت 2019تن در سال  11.1شده در کشور به 

 jکشف شد. مراکش رچیدبِتن در  3 2019در آگوست  و i ریالجزا اسکیکداینیروی دریایی در 

کشف  رفتیمکه به سنگاپور  ایدر کشتیی آفریقای جنوب نگورویدر بندر نیز دیگر کوکائین  تن 0.7 2019در ژانویه 

 kو ضبط شد. 

a. UNODC, Drugs Monitoring Platform. 

b. همان.  

c. UNODC Regional Office for West and Central Asia, “Cocaine seizures of interest in West Africa” (May 

2020.( 

d. UNODC, Drugs Monitoring Platform. 

e. Mark Shaw, Tuesday Reitano and Andreia Teixeira, “Drug trafficking and organized crime in Guinea-

Bissau” (November 2019), draft. 

f. UNODC, Drugs Monitoring Platform. 

g. همان.  

h. UNODC, responses to the annual report questionnaire. 

i. UNODC, Drugs Monitoring Platform. 

j. همان.  

k. همان.  

*** 
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 قاچاق کوکائین به آفریقا

ای دهد که این قاره بازار مقصد عمدههای فراوانی در میان کاربران نشان میمقادیر کوکائین کشف شده در آفریقا و داده

ؤثر ای مدامات مقابلهبرای کوکائین نیست و/یا ممکن است مقامات انتظامی محلی آن ظرفیت محدودی برای انجام اق

درصد از مقادیر  0.4های اخیر، آفریقا هنوز تنها داشته باشند. با وجود افزایش عظیم موارد کشف کوکائین در سال

رسد آفریقا یک بازار مقصد دهد. با آن که به نظر میرا به خود اختصاص می 2018جهانی کوکائین کشف شده در سال 

هایی از تداوم و افزایش احتمالی اهمیت غرب و شمال این قاره ادامه به عنوان شانهای برای کوکائین باشد نحاشیه

 کوکائین درو عظیم مکرر یات مناطق حمل و نقل کوکائین به مقصد اروپا و سایر بازارهای سودآور وجود دارد. کشف

 در بازار جهانی کوکائین برجسته کرده است. را قاره پیوسته ایننقش آفریقا حمل و نقل به  در طولآفریقا یا 

آفریقای غربی و مرکزی ولی  قابل توجهی داشته استنوسان های اخیر کوکائین کشف شده در سال اگرچه مقادیر

دو  هایدر بیشتر سال آفریقای غربی و مرکزی. کشورهای اندبوده در قارهقاچاق کوکائین  از متأثرناحیه ترین اصلی

مورد( و تقریباً دو سوم  20از  مورد 13) اندگزارش کرده شترین مقدار کوکائین کشف شده در آفریقا رابی دهه گذشته

 .اندبه خود اختصاص دادهرا  دورهکل کوکائین کشف شده در آفریقا در این 

کوکائین  مقادیردرصد کل  90بیش از در سال کوکائین تن  2.4 میانگین کشفآفریقای غربی و مرکزی با کشورهای 

. با این حال سهم کوکائین کشف شده در آفریقای انددادهرا تشکیل می 2013تا  2009کشف شده در آفریقا طی دوره 

افت و با درصد کاهش ی 13به  2018تا  2014غربی و مرکزی از کل کوکائین کشف شده در آفریقا در طول دوره 

 دوره در این از مقدار کوکائین کشف شده در شمال آفریقاتر پایینکامالً  ناحیهدر سال در این کشف تن  0.3 میانگین

کشف کوکائین در آفریقای  ( موارد2017کیلوگرم در سال  157) کشف در دهه گذشتهرکورد  کاهش دنباله ماند. ب

 یاتشفبر اساس ک تنهاکیلوگرم رسید. برآوردهای اولیه  278به دوباره افزایش یافت و  2018غربی و مرکزی در سال 

 47.دهدنشان میتن  16بیش از را به  2019در سال  رهگیری شده افزایش چشمگیر مقدار کل کوکائین مجزاقابل توجه 

 .گزارش شددر آفریقای غربی و مرکزی  2007در سال  است که تن 4.6 کشف این میزان به وضوح باالتر از رکورد

دو دهه در  شدهباالترین میزان گزارش 2018آفریقا در سال کوکائین برای کل موارد ثبت شده کشف به طور کلی 

نتیجه  افزایش . ایندرصد افزایش داشت 65 از آن با سال قبل که در مقایسه( تن 5.6) گذشته برای آن منطقه بود

 2018 سال در شدهکشف و ضبطترتیب مقدار کل به  کهکشورها بود  بخیمقادیر زیادی کوکائین توسط گزارش کشف 

 48هستند.، آفریقای جنوبی و نیجریه مراکش، الجزایر، نامیبیا، موزامبیک

؛ پس است بوده قایقاچاق شده به آفر نیکوکائ بخش عمده مبدأ 2018تا  2014دوره  ولدر ط لیبرزرسد یبه نظر م

قاچاق  نیکوکائ یاصل مقصدرسد که ی. به نظر مقرار دارند و پرو یویبول )کشور چند ملیتی( ،ایکلمباز برزیل کشورهای 

 باشد. ایتالی، فرانسه و اایاروپا مانند اسپان یبازارها قایآفر قیشده از طر

 

 ینبرای حمل و نقل کوکائ یاستفاده از آفریقای شمالی به عنوان منطقه ترانزیت های تشدیدنشانه

ن از طریق قاچاق کوکائی بالقوهنشانگر تشدید  در آفریقای شمالی یا در مسیر آن سابقه کوکائینمقادیر بی کشف و ضبط

 است. این ناحیه

 

                                           
47 UNODC, Drugs Monitoring Platform 
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در بندر پاریا توقیف کردند مقامات انتظامی در کابو ورده یک کشتی روسی را  2019ای در فوریه به گفته منابع رسانه

ات مرکز عملیو نتیجه همکاری بین مسئولین کابو ورده  ضبط عملیات کشف و این a.کردتن کوکائین حمل می 9.5که 

 .آمدیبه حساب مکوکائین برای کابو ورده  رکوردشده کشف انجام و تحلیل دریایی مواد مخدر مستقر در لیسبون بود.

b به عنوان یکی از نقاط حمل و نقل مواد  اهمیت آن ظاهراًکه  دکرمریکای جنوبی به مراکش سفر میکشتی از آ نیا

 .به افزایش است ها رومخدر قاچاق به اروپا و سایر مقصد

کیلومتری  123ل هادر مراکش در ساحل سیدی ر دیگر کائینتن کو 3ضبط کشف و های خبری مبنی بر گزارشها بعد

 .دادندبیشتر مورد تأکید قرار را اهمیت این مسیر  2019چید در ماه آگوست سال رِجنوب رباط در استان بِ
a.UNODC, West and Central Africa, “Massive drug operation by Cabo Verdean authorities successfully seizes 9.5 tons of cocaine in Praia”, 
5 February 2019. 
b Reuters, “Cape Verde seizes record cocaine haul from Russian ship”, 1 February 2019. 
c Morocco World News, “Police seize 3 tons of cocaine on Moroccan beach”, 16 August 2019. 

 

 تن کوکائین در مالزی 12کشف و ضبط 

ائین برای قاچاق کوک اهمیتیبیدر حال حاضر آسیا در مقایسه با آمریکای شمالی و اروپای غربی و مرکزی منطقه مقصد 

کوکائین وجود دارد یا  ی برایبازار یا دهد کهدر آسیا نشان می مجزا های بزرگکشف با این حال a.آیدبه حساب می

 .شوداستفاده میکوکائین به مقصد مناطق دیگر  همقادیر قابل توج انتقال از آسیا به عنوان منطقه ترانزیتی برای

این محموله  bتن کوکائین کشف و ضبط کردند. 12مقامات انتظامی مالزی  2019در سپتامبر  ایمنابع رسانهبه گفته 

فراتر  2019قبلی در آگوست  این کشف از رکورد کشفحجم . ه بودمخفی شد و مخلوط تن زغال سنگ 60کوکائین با 

ر درا تن کوکائین به ارزش بیش از نیم میلیارد رینگیت  3.2کیلوگرم کتامین و بیش از  500پلیس  زمان رفت؛ در آن

 باشد. آنو از طریق  آسیادهنده افزایش جریان قاچاق به تواند نشانمی تحولاین  c.شاه علم کشف و ضبط کرد
a. UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
b. Straits Times, “Malaysia’s biggest drug bust: 12 tonnes of cocaine worth S$791m seized in Penang”, 20 September2019. 

c.  Reuters, “Drugs worth $161 million seized in Malaysia’s biggest haul”, 23 August 2019. 

 

 قاچاق کوکائین به آسیا

تن کشف شده  3.3 نسبت به اندکیافزایش  که بودتن  3.5 معادل 2018سیا در سال مقدار کوکائین کشف شده در آ

 2014دوره  ولط . دربود کمتر 2016در سال شده کشفتن  6.4از  همچنان میزان آن اگرچه شت،دا 2017در سال 

نزدیک و خاورمیانه / جنوب  خاوردرصد( و  56بیشترین مقدار کوکائین در آسیای شرقی و جنوب شرقی ) 2018تا 

 درصد( کشف و ضبط شد. 30غربی آسیا )

کشورهای عضو به پرسشنامه گزارش  شده در آسیا است. در پاسخکوکائین کشف منشأکلمبیا همچنان کشور اصلی 

 شده است. اشارهقطه عزیمت اصلی کوکائین برای بازارهای آسیا عنوان ن به برزیلوفور به  ساالنه به

نشان تواندنکته می است. این همراه بودهرکوردشکنی با های اخیر در برخی از مناطق آسیا در سالکوکائین کشف 

دیده انبه بازارهای بالقوه در حال گسترش باشد یا توسعه مسیرهای  رسانیدهنده افزایش فعالیت قاچاق برای خدمات

تر از رسد قاچاق کوکائین به آسیا بیشبرجسته کند. به نظر می شدهتثبیتبازارهای  به مقصدکوکائین  را برای قاچاق

ز طریق دریا به آن کوکائین امقدار های اخیر که بیشترین سال در چین گیرد، به استثنایطریق هوایی صورت می

 49شود.قاچاق می

                                           
 همان. 49



37 

 

 

 قاچاق کوکائین به اقیانوسیه

را در اقیانوسیه  2018تا  2014درصد کل کوکائین کشف شده در بازه زمانی  97شده در استرالیا کوکائین کشف

. مقدار تن رسید 2.1کیلوگرم به  756از سه برابر شد و تقریباً مواد این ضبط  ؛ در طول این دوره کشف ودادتشکیل می

 کیلوگرم افزایش یافت. 213کیلوگرم به  10در همین مدت از نیز لند یکوکائین کشف شده در نیوز

های بین المللی، مسافران / خدمه هوایی، بارهای هوایی و نامه جریان کوکائین دردر نیوزیلند  2018/2017در سال 

بین المللی بیشترین میزان کشف کوکائین را  هایتعداد موارد کشف، جریان نامه بر اساسبارهای دریایی کشف شد. 

/ سافراندرصد(، م 5.2های هوایی )محموله جریانآن  پس ازدرصد( و  94.1)داد خود اختصاص میبه در آن دوره 

هوایی  هایاز نظر وزنی، جریان بارگرفتند. قرار میدرصد(  0.1)های دریایی درصد( و محموله 0.6خدمه هوایی )

های بین آن نامه پس ازدرصد(، و  76.2) داشتکوکائین شناسایی شده در طول دوره گزارش را در بیشترین سهم 

بخش 50.گرفتندقرار میدرصد(  2.6/ خدمه هوایی )درصد( و مسافران 10.6ای دریایی )همحموله(، درصد 10.6المللی )

 51.درصد( 78)یافت شد در مراکز پست  2018لند در سال یگمرک نیوز بخشضبط شده توسط کشف و کوکائین  عمده

 2018/2017کشور، همچنان سودآور است و در سال  ایندر  نیکوکائ یبا توجه به گران ایبه استرال نیقاچاق کوکائ

 154،000 تا 110،000)معادل حدود  لوگرمیهر ک یبرا ایدالر استرال 230،000تا  165000 نیآن ب یفروشعمده متیق

 دهیبا دوره گزارش سهیدر مقا یفروشعمده متیق ی درکاهش روند نیابا این حال  52.زده شد نی( تخمکایدالر آمر

 نیکوکائ ریمقاد رایبازار باشد، ز نیدر ا نیکوکائ پذیریعرضه و دسترس شیاز افزا یبازتاب تواندمیبود و  یساالنه قبل

 نیدر مقدار کوکائرا  یقابل توجه شیافزا ایفاضالب در استرال لی، تحلقتی. در حقافتیاز بازار کاهش  به دست آمده

تن در  4.6و ، 2018/2017 یتن در سال مال 4.1به  2017/2016 یتن در سال مال 3.01از  داد:مصرف شده نشان 

مانند  متیقگران یتیترانز یکشورها مبدأ از یحت ایبه استرال نیوجود، قاچاق کوکائ نیبا ا 2018/2019.53 یسال مال

 نیب متحده االتیا در نیکوکائ لوگرمیهر ک فروشیعمده متیق 2018در سال ؛ سودآور است اریبسنیز  متحده االتیا

 قیز طرا ایاسترال یضبط شده توسط مقامات انتظامکشف و  نیکوکائ شتریب 2018سال  در .دالر بود 45000تا  4000

درصد( و حمل و  40.2) ایدر قیقاچاق شده از طر نیکوکائ فیآن توق پس ازدرصد( و  58.4) جا به جا شده بود پست

ر پنج د ایکشف شده در استرال نیکوکائ ی برایقانون یپزشک مشخصاتتعیین  54.قرار داشتدرصد(  1.4) یینقل هوا

حتماالً ا مسئله نیتسلط دارد. ا ایقاچاق به استرال نیهمچنان بر عرضه کوکائ ایکه کلمب دهدمیسال گذشته نشان 

در آن  ایمباز کل عزضه شده نیاست که کوکائ ایبه استرال یشمال یکایآمر قیاز طر نیقاچاق کوکائ شیاز افزا یبازتاب

و  گرفتمی منشأاز پرو  نیکوکائ شتری، ب2013و  2012 ژهیگذشته به و هایسالاز  یکه در برخ یدر حال غالب است

 نیدرصد مقدار کوکائ 84از  شیب ایکلمب از گرفته منشأ نیکوکائ .شدمیقاچاق  ایبه استرال لیبرز ای یلیش قیاغلب از طر

 را به خود اختصاص داده است. 2018اول سال  فصلکشف شده در دو 

 
 

                                           
50 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18 (Canberra, July 2019). 

51 New Zealand Customs Service, drug seizure database. Available at www.customs.govt.nz/. 

52 UNODC, response submitted by Australia to the annual report questionnaire for 2019. 

53 Australian Criminal Intelligence Commission, University of Queensland and University of South Australia, National Wastewater Drug 

Monitoring Program, Report No. 9 (March 2020). 
54 UNODC, response submitted by Australia to the annual report questionnaire for 2019.  
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 رهگیری کوکائین در استرالیامیزان 

المللی نرخ دهد که بر اساس استانداردهای بینهای موجود نشان می، دادهکوکائینبا وجود کاهش اخیر در کشف 

 همچنان در استرالیا باال است.های کوکائین رهگیری محموله

 لیبر اساس تحل 2019/2018تن در  4.6و  2018/2017 یتن در سال مال 4.1شده مصرف گزارش ریمقادتوجه به با 

 2018مصرف شده باشد. در سال  نیتن کوکائ 4.4حدود  2018توان فرض کرد که در سال یم a ایاسترالفاضالب در 

 میانگینتواند بر اساس یمرقم  نیا b.دیرس تن 1.9به ( نشده تعدیلخلوص  )باضبط شده کشف و  نیمقدار کوکائ

 نیا. خالص باشد نیتن کوکائ 1.4معادل  ایاسترال ییقضا یهاحوزه سراسردر  یفروشدرصد در سطح عمده 73خلوص 

 که مسئولینه باشد شد ایوارد استرال نیتن( کوکائ 1.4تن به عالوه  4.4تن ) 5.8دهد که ممکن است ینشان م نکته

 کردند. یریرهگ آن رادرصد  24 ایتن  1.4 2018در سال 

 

 (15شکل 

 
a. همان   

b. UNODC, response to the annual report questionnaire. 
c.Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18. 
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 آمفتامینیمحرک های 

 
 

 
 

 (ATS) محرک های آمفتامینی دیتولبر  آمفتامینمت غلبه تداوم

محرک استفاده در ساخت مورد  55یمخف شگاهیآزما 30000به  کینزدحالل اعضو  یکشورها 2018تا  2014دوره  یط

 2که  یدر حال نده بودکرد دیتول آمفتامینمت هاشگاهیآزما نیدرصد از ا 95 باًی. تقررا گزارش کردند های آمفتامینی

 نیا شتری. بپرداختندمی گرید یهامحرک به تولید هیو بق کردندیم دیتول «یاکستاز»درصد  1و  نیدرصد آمفتام

درصد از کل  99از  شی)که ب منحل شدند یشمال یکایدر آمر به طور خاص و درصد( 84) کایدر قاره آمر هاشگاهیآزما

 درصد 6)هر کدام حدود  ایپس از آن اروپا و آس؛ (دادیم به خود اختصاصرا  کایشده در قاره آمر منحل هایآزمایشگاه

 نیبا ا قرار داشتند. (درصد 0.2) قایدرصد( و آفر 3) هیانوسیشده در سراسر جهان(، اق منحل هایآزمایشگاهاز همه 

محرک های  هایآزمایشگاهشدن  دهیدر مورد برچ دهیگزارش رایز کرد ریتفس اطیبا احت دیبا را هادادهاین  حال

کار  یدر مناطق ATS یمخف هایآزمایشگاهاز  یکه تعداد تیواقع نیا؛ است غیر یکنواختدر سراسر کشور  آمفتامینی

 کند.میبدتر  ار تیوضع این دشوار است یتیمسائل امن لیآنها به دل بهمسئولین  یدسترس ایدر آس ژهیبه و که کنندیم

  است افتهی شیافزا یدر سطح جهان ینیآمفتام یدو دهه گذشته مقدار کشف محرک ها یط

 ATSکه مقدار  2018تا  2009در دوره  ژهیبه و دو دهه گذشته یط یضبط شده در سطح جهانکشف و  ATS مقدار

 نآمفتامیمت ندهیفزا ریمقاد ناشی ازدر درجه اول  شیافزا نیاست. ا افتهی شیضبط شده چهار برابر شده است، افزا

برابر(  18تناسب )م شیافزا نیشتری. بشدهفت برابر  2018تا  2009دوره  طولدر کشف و ضبط  رایز شده بودکشف

 که  MDPV ایدرون فمانند م هانونیکات برخی از، یزیتجو یهاATS شاملبود ) «هامحرک ریسا»مربوط به گروه 

 

                                           
 سازی،قرص پاالیش،ب(  شده است؛ دیتول ای در آنها: )الف( مادهاند کهدر نظر گرفته شده هاییمکان یمخف یهاشگاهیآزما در پرسشنامه گزارش ساالنه 55

مواد پسماند  ای یبند، بستهزاتی( تجهتشده است. و ) داریانبار و نگهدر آنها  ییایمیمواد ش ای زاتی( تجهپدر آنها انجام شده است.  یبندبرش و بسته

متوسط تا بزرگ یهاشگاهی، آزمااسیمقکوچک یهاشگاهی، آزماایآشپزخانه یهاشگاهیشامل آزما برخی از این مواردضبط شده است.  در آنها ییایمیش

 است. اسیمقیصنعت هایشگاهیو آزما اسیمق
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ضبط شده در طول دوره  کشف و« اکستازی»مشخص(. مقدار کل  ریغ ATSهستند و  یالمللنیاکنون تحت کنترل ب

 .دو برابر شد 2018تا  2009

 71 2018تا  2014بود که در دوره  آمفتامینمتشده  کشف ATS ریمقاد نیشتریب 1998از ی پس هاسال شتریدر ب

 «اکستازی»درصد( و  21) نیآمفتام آن پس ازو  دادیم لیشده در سطح جهان را تشک ضبط ATSدرصد از کل مقدار 

، مفدرونسابق مانند  یمصنوع دیکشف شده شامل مواد روانگردان جد ATSدرصد(  3) هی. بقگرفتندقرار می درصد( 5)

MDPV درصد کل( بود. 0.4) لونیمت ای 

 

 (16شکل 

 
 

 2004در دوره  کشور 109از  ی یافته است وکاهش اندک «اکستازی» کشف دهندهگزارش یکه تعداد کشورها یحال در

همان در  نیآمفتام کشفکننده گزارش یتعداد کشورهارسیده است  2018تا  2014کشور در دوره  100به  2008تا 

از و  است افتهی شیدرصد افزا 50از  شیب آمفتامینمت کشفدهندگان گزارشاست.  افتهی شیافزا 97به  85از زمان 

در  آمفتامینمتقاچاق  ییایجغراف هدر گستر یقابل توجه شیافزا دهدیمکه نشان رسیده است  کشور 105به  69

 .روی داده است یسطح جهان

ین شتریب 2018در سال  ی کهمتمرکز است: سه کشور اریبس همچنان آمفتامینمت کشفموارد وجود،  نیبا ا

به خود را  یجهانمقدار درصد کل  80( کیو مکز لندیمتحده، تا االتی)اکردند  کشف و ضبطدر جهان را  آمفتامینمت

 یعرب ی، پاکستان و جمهورهی)ترک نیمقدار آمفتام نیشتریب دهندهگزارش که سه کشور یدر حال دادندمی اختصاص

 ( نسبتایمتحده و استرال االتی، اهی)ترک «اکستازی»میزان کشف و ضبط  نیشتریباجرا کننده  کشور( و سه هیسور

 .درصد( 50)حدود ند دادیم لیرا تشک 2018در سال  یکل جهانمقدار از  یکمتر بسیار
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 (17شکل 

 

 
 

 )18شکل 

 

 

 
 

 و جنوب یشرق یای، آسیشمال یکایدر آمر آمفتامینمتدر مناطق مختلف مواد مختلف غالب هستند:  ATS کشفدر 

 و  قای، اروپا، آفرایآس یغرب/ جنوب انهیمخاورو  کیدر خاور نزد نیو آمفتام؛ غالب است هیانوسیو اق ایآس ، جنوبیشرق
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بط ضکشف و « اکستازی»بودند که مقدار  هاییناحیهتنها  بیو کارائ یجنوب یکای. آمرغالب است یمرکز یکایآمر

 غالب بود. 2018تا  2014شده در دوره  یریرهگ ATSتمام  انیشده در م

 

 آمفتامینمت عرضه

 آمفتامینمت دیتول گی فزایندهدیچیپ

از مواد  یمیاز ن شی، امروزه بشدیم دیتول نیو سودوافدر نیاز افدر عمدتاً آمفتامینمتکه  گذشته یهادههخالف  بر

با این  56.ساز آن استشیپ ییایمیمواد ش ای/ و P-2-P آمفتامینمت تولیدبا  در ارتباطشده کشفساز شیپ ییایمیش

و  هیانوسی، اقایدر آس آمفتامینمت دیتول بخش عمدهدارد.  دوجو ی در این زمینهقابل توجه ییایشکاف جغرافحال 

 یصلا سازشیمیایی پیش به عنوان مواد نیافدرو سودو نیافدر پایهدر اروپا همچنان بر  بخشی از آنو احتماالً  قایآفر

 ییایمیش هایادهمشیو پ P-2-P پایهبر  عمدتاًاکنون  یشمال یکایدر آمر آمفتامینمت دیکه تول یدر حال دشویم انجام

 یدر اروپا آمفتامینمت دیدر تول زین P-2-P تولیدساز شیپ ییایمیمواد شاز  رسدیمبه نظر  موارد یدر برخ 57آن است.

 58. باشداستفاده شده  یغرب

 (19شکل 

 
 ییایمیمواد ش کشف است افتهی شیدهه گذشته به سرعت افزا یضبط شده طکشف و  آمفتامینمت ریکه مقاد یحال در

و فقط در  داشته استنوسان ها سالاین در طول  دنشویماستفاده  آمفتامینمت دیکه در تول یالمللنیکنترل بتحت 

نشان  آشکاری را شیافزا سه برابر شد باًیتقر 2017 اب سهیدر مقا آمفتامینمت سازپیش کشفحجم که  2018سال 

 یشمال یکایدر آمر آمفتامینمت دیمرتبط با تول P-2-P شدهکشف ریمقادزنی رکورد جهینت ریچشمگ شیافزااین . داد

 هاگزارش . در مقابل،بودشده ضبطکشف و  نیافدر یجهان ریمقادبرابری  5 باًیتقر شیافزاو ی( برابر 9 باًیتقر)افزایشی 

 2010در سال  آمفتامینمت برچیده شده شگاهیآزما 10600دادند: کمتری خبر می شدهمنحل هایآزمایشگاهتعداد  از

  2100و کمتر از  2017در سال  شگاهیآزما 3700به 

 

 

                                           
56 E/INCB/2019/4. 

 همان. 57
58 EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report 2019 (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2019). 
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 هایآزمایشگاه تعدادکاهش  پا به پایگسترش بازار  دهیپد برای یاحتمال حیتوضیک  59.دیرس 2018مورد در سال 

به  دیتول یکل رییبا تغ یتر موازبزرگ کمتر اما هایآزمایشگاه به سوی انجام فرایند در رییتغ تواندیم شدهمنحل

 باشد.محدود  نسبتاً یامقابله یهاتیظرفبا  ییکشورها

از  نآمفتامیمتاز  یشتریب ریکه اکنون مقاد در نظر گرفت این نکته را دیبا سازپیش ییایمیمواد ش رابطه بادر 

 یکایر آمرداتان  ترویو ن دیمانند بنزالدئ یمواد مثالً. ستندین یالملل نیکه تحت کنترل ب شودیم دیتول ییهاسازپیش

 ینهانپ تولیددر  یدانیس میو سد دیکلر لیبنز بیترت نی. به همدنشویم دهاستفا P-2-P انهیمخف تولیددر و اروپا  یشمال

در  آمفتامینمت تولیدمورد استفاده در  یماده اصلشیپیعنی  P-2-P دیتول یکه برارود به کار می دیاس کیاست لیفن

 60.شودیماستفاده  زین یشمال یکایآمر

تا  2014دوره  یاست. ط یگسترده در سطح جهانای دهیپد آمفتامینمت دیکه تول دهدیمنشان  هاداده زمانهم

 هم از اینممکن است  یواقع دیاما تول برچیده شدکشور  28در  آمفتامینمت یمخف شگاهیآزما 28000، حدود 2018

 آمفتامینمت منشأ یاحتمال هایمکانعنوان ه ب راکشور  52 سازمان ملل عضو یکشورها یباشد. به طور کل ترگسترده

 .کردند ییشناسا 2018تا  2014دوره  خود طی یبازارها موجود در

 

رو به کاهش است اما  «یسنت»کننده دیتول یدر کشورها آمفتامینمت یجهان دیتول رسدیمبه نظر 

 است شیدر حال افزا آنها هیهمسا یدر کشورها

و  درصد( 88) یشمال یکایدر آمر همچنان شده در سراسر جهانمنحل هایآزمایشگاه بیشترین تعداد 2018سال  در

بازتابی  نکته نیا رسدینمحال، به نظر  نی. با اقرار داشتو کانادا  کیو پس از آن مکز واقع بودند متحده االتیا شتریب

 باشد. یشمال یکایدر آمر آمفتامینمت ترمدتبلند یکل دیتول از خروجی

 

 متحده االتیدر ا آمفتامینمت یداخل دیتول کاهش

 هایآزمایشگاهدرصد از کل  78که  خبر داد 2018 در سال آمفتامینمت شگاهیآزما 1607شدن  دهیمتحده از برچ االتیا

 یکل خروجیاکنون  رسدیمبه نظر  حال نیبا ا. ددارا تشکیل میآن سال در سراسر جهان  آمفتامینمتشده منحل

 نیشده توسط چنددیبالقوه تولخروجی  دیاز تول مترمتحده به مراتب ک االتیدر ا یداخل آمفتامینمت داخلی دیتول

 یهادر سال ایآس یو شرق و جنوب شرق کیمانند مکز نقاط جهان ریدر سا شدهیافت اسیمقیبزرگ صنعت شگاهیآزما

موجود در بازار آن از خارج  آمفتامینمت شتریمتحده گزارش کرده است که ب االتیا چند سال گذشته ی. طاست ریاخ

کارتلو قاچاق توسط  یمخف دیتول بخش عمده رسدیمبه نظر  61قاچاق شده است. داخلبه  کیاز مکز ژهیبه و کشور

 .شودیممواد مخدر کنترل  یکیمکز یها

 1426) «ایآشپزخانه هایآزمایشگاه» منحل شدند متحده االتیدر اکه  آمفتامینمت دیتول ساتیتأس بخش عمده

 ، 62دنکنیم دیتول یمحل یتقاضا یکمتر برا ایبود که به طور معمول در هر چرخه دو اونس  عدد(

 

 

                                           
59 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
60 E/INCB/2019/4. 

 همان. 61
 همان. 62
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 یتعداد کل حال نیبا ا 63بود. زین اسیقمیصنعت آمفتامینمت شگاهیآزما 11 سازیمنحلشامل  یاگرچه رقم کل

درصد  90حدود  2018تا  2010دوره  در طولمتحده  االتیدر ا آمفتامینمت شدهشناسایی یمخف هایآزمایشگاه

 متحده االتیگفته مقامات ا به 64.داشتکاهش درصد  93نیز  2004در سال  آن زمان اوج نسبت بهو کاهش یافت 

فروش بدون  تعیین مقررات برای قیاز طر ژهیبه و هاسازپیشبهبود کنترل  نتیجه 2004پس از سال  هیاول کاهش

 منحل یمداوم برا یهاتالشو  نیو سودوافدر نیافدر مواد اولیهمانند  آمفتامینمت سازپیش ییایمینسخه مواد ش

کاهش است  ممکن 65.کرده استعمل  آمفتامینمت یداخل دیتول که به عنوان عامل بازدارندهبود  هاشگاهیآزما کردن

ساالنه مصرف  وعیش نقش داشته باشد؛ آمفتامینمت یداخل یکاهش تقاضا در 2004پس از سال  یداخل دیتول

 66.تافیکاهش  2008درصد در سال  0.3به  2002درصد در سال  0.7متحده از  االتیدر ا آمفتامینمت

 

 (20شکل 

 
 

 

 

 

 

 

                                           
63 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 

64 United States Department of Justice, DEA, National Drug Threat Assessment 2019. 

 همان. 65
66 United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Results 

from the 2014 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, 2015). 
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مطابقت  هاشاخص گریتعداد د یبا روند صعود 2010شده پس از سال منحل هایآزمایشگاهدر مقابل، کاهش تعداد 

مواد دارای  متیق کاهش ،کشفموارد  شیاز نظر عرضه )افزا آمفتامینمتبه گسترش بازار ؛ این مسئله آشکارا نداشت

مان در بستری برای، یکار عموم یروین میانمثبت در  هایشی، آزماوعینرخ ش شیشده( و تقاضا )افزا لیتعدخلوص 

درصد در سه ماهه اول  98به  2012درصد در سه ماهه اول  95از  آمفتامینمت 67. خلوصاشاره داشت (ریو مرگ و م

 نیا 69.افتی شیدرصد نسبت به مدت مشابه افزا 97به  85از  68آمفتامینمتکه قدرت  یدر حال افتی شیافزا 2018

از انواع مختلف را  آمفتامینمت کیمکز درکه  است افتهیسازمان جرائم یهاگروه یدهنده بهبود دانش فننشان مسئله

بالقوه  یامادهمتحده و ظهور  االتیدر ا آمفتامینمتعرضه  یکل شیافزا و به جز آن کنندیم دیتول P-2-P سازپیش

ی همراه مصرفشیخطر ب شیافزاو در نتیجه  باالتر فزایندهسطح خلوص و قدرت  دهد که بارا نشان می سازترمشکل

 .است

 0.7به  0.3از ی از دو برابر شیب با افزایشی 2018تا  2008دوره  یط آمفتامینمتساالنه مصرف  وعیکه ش یدر حال

 تیمسموماز  یناش ریدر مرگ و م دخیل یهاتعداد روانگردان 70رسید متحده االتیساله و باالتر در ا 12 تیدرصد جمع

. ی استبرابر 10ی شیمعادل افزا مورد رسید که 12676 به 1302 از مدت نیمتحده در هم االتیدر ا با مواد مخدر

را تقویت  شیافزا نیاآن(  یهاو آنالوگ لی)مانند فنتان اوپیوئیدها هب هاروانگردان یآلودگ فزاینده میزانممکن است 

شت ه یشیافزا همچنان دخالت اوپیوئیدهاهرگونه  یبه استثنا هاگردانمربوط به روان یهامرگ حال نیبا ا ؛باشدکرده 

 71رسید. 2018مرگ در سال  6271به  2008مرگ در سال  807از  داد ونشان  را یبرابر

متحده است  ایاالتشده در منحل کنندهدیتول ساتیکاهش تعداد تأس نشانه آنکه  آمفتامینمت یعرضه داخل کاهش

واردات  تیاهم شیبا افزا توانیم روی داده است؛ این مسئله را عرضه دارو یکل شیمصرف و افزا شیهمگام با افزا

. ستابه سرعت در حال رشد  توضیح داد که کیدر مکز یمخف دیتول یهاتیسااز  یرقانونیغ آمفتامینمت یرقانونیغ

تنوع  یبرا یکیمکز افتهیسازمان جرائم یهاگروه شتال جهینت دهیپداین  رسدیممتحده، به نظر  االتیبه گفته مقامات ا

 یکشورها شده در دیتول نیبه کوکائ خود یوابستگ باشد چون آنها کوشیدندشان تولید مواد مخدر مجموعهبه  دنیبخش

 دیتولبه و خود کنند  نیتأم نیرا از چشان ازیمورد ن ییایمیمواد ش دادند حیترجدهند و کاهش را  یجنوب یکایآمر

 االتیا یمرز جنوب غرب امتدادکه در  آمفتامینمت یهامحموله 2018 تا 2013 یهاسال نی. بپردازند آمفتامینمت

 72شد. چهار برابر باًیتقر اندشده یریمتحده رهگ

 

 

 

 

                                           
حالل  ایکننده  قی، رقیتقلب مواد مواد موجود در نمونه از جمله ریبا سا سهینمونه در مقا کیموجود در  یرقانونیمقدار ماده غ سنجش صورتخلوص به  67

 شود.یم فیتعر
موجود در ماده مخدر  یقو اریبس d زومریمقدار ا برحسبشود و یم فیبر بدن تعر ریتأث یبرا ازیدارو از نظر دوز مورد ن تیفعال اریقدرت به عنوان مع 68

 شود.یم یریگاندازه
69 United States Department of Justice, DEA, National Drug Threat Assessment 2019. 

70 United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Results 

from the 2018 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, 201 

71 United States Department of Justice, DEA, National Drug Threat Assessment 2019. 

 همان. 72
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 در آسیا آمفتامینمتتولید 

تعداد درصد از  6که  استآسیا قرار دارد  آمفتامینمت شدهمنحل آزمایشگاهدر رده بعدی بیشترین تعداد ای که منطقه 

در چین و جمهوری اسالمی ایران  تاسیسات. بیشتر این به خود اختصاص داد 2018تا  2014را در دوره  کل جهانی

دادند؛ تشکیل میدر آسیا را منحل شده  هایآزمایشگاه از کل درصد 94 در مجموعها گزارشبر اساس  که برچیده شد

کره،  ، جمهوریاندونزی، هند نیز به ترتیب اهمیت در مالزی، فیلیپین، آمفتامینمتمخفی  آزمایشگاه تعدادی البته

توسط افغانستان  آمفتامینمتتولید مخفی  های اخیردر سال عالوه،ه . بشد و منحل برچیده چین میانمار و هنگ کنگ

 هایمحمولهبرای  مهمبه عنوان کشورهای منبع  2018تا  2014در دوره  گزارش شده است. کشورهایی که نیز و عراق

چین، تایلند، هند و ایران )جمهوری اسالمی( هستند. به نظر ، شامل میانماراند در آسیا شناخته شده آمفتامینمت

استوار  سازدوافدرین یا افدرین به عنوان پیشاستفاده از سو پایهدر آسیا اساساً بر  آمفتامینمتمخفی  تولیدرسد می

شود و به عنوان رین از مواد گیاهی افدرا استخراج میها از افغانستان حاکی از آن است که افداگرچه گزارش باشد

و بنزیل  یدمقادیر فزاینده سدیم سیانمقامات میانمار و تایلند از کشف  73.رودبه کار می آمفتامینمتبرای  سازپیش

تولید  درسپس  که استفاده شوند P-2-P ساختتوانند برای اند. این مواد میهای اخیر خبر دادهدر سالید سیان

 74.رودبه کار می آمفتامینمتآمفتامین یا 

 (21شکل

 
در همسایگی مکزیک کاهش یافت، هر دو  تولید آن با افزایش آمفتامینمتکه تولید  ایاالت متحدهمشابه وضعیت 

 هایآزمایشگاهدر کاهش تعداد  ؛ این روندگزارش کردندرا تولید داخلی کاهش  ایران کشور چین و )جمهوری اسالمی(

 هادر کشورهای همسایه آن آمفتامینمتکه با گسترش تولید  یابدبازتاب می های اخیردر سال آمفتامینمتشده منحل

  .همگام است

 

                                           
73 David Mansfield and Alexander Soderholm, “Long read: the unknown unknowns of Afghanistan’s new wave of methamphetamine 

production”, London School of Economics, United States Centre, 30 September 2019. 

74 UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia: Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive 

Substances (March 2019). 
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از  این کشوردر خاک  یافت شده آمفتامینمتاعالم کرد که بیشتر ایران جمهوری اسالمی  2018سال  در در واقع

چین  به همین ترتیب 75شود.و از آنجا به طور مستقیم یا از طریق پاکستان قاچاق می است افغانستان منشأ گرفته

بر خالف بسیار  اما 76های اخیر از میانمار بوده است.در سالکشف و ضبط شده  آمفتامینمتاصلی  منشأگزارش داد که 

ولید افزایش ت هرگونه از تربسیار مهمدر چین  آمفتامینمتدر تولید داخلی  چشمگیررسد کاهش به نظر می از کشورها

موجود در فاضالب در  آمفتامینمتدر کاهش این نکته  7879 77مخفی و واردات از کشورهای همسایه بوده است.

دهد که میزان مصرف مبتنی بر فاضالب نشان می هایبرآورد و 8081های سراسر چین نشان داده شده استشهر

 کاهش یافته است.درصد  26 2018تا  2014طی دوره  آمفتامینمت

 در اروپا آمفتامینمتتولید 

توسط اروپا برچیده در سراسر جهان  2018تا  2014 دورهدر  آمفتامینمت شدهمنحل هایآزمایشگاهدرصد از کل  5 

کشور  12(، و «ایآشپزخانه هایآزمایشگاه»)بیشتر  اندواقع بوده ها در چکآزمایشگاه این درصد 90بیش از  ؛اندشده

، بلغارستان، لهستان اتریشآلمان، ه شدمنحل هایآزمایشگاهبه ترتیب نزولی تعداد های بعدی قرار دارند که در رده دیگر

 خیر راهای ادر سالرا در مقیاس گسترده در هلند و بلژیک  آمفتامینمتتولید  ظهور نکتهاین  82.هستند و اسلواکی

مکزیک  اتباعکه  در آن کشورها است کریستالی آمفتامینمتبزرگ تولید  مرکزسه انحالل  بازتاب آنکه  دهدنشان می

 83.ها نقش داشتنددر آن

 نآمفتامیمت منشأدر پرسشنامه گزارش ساالنه به عنوان  نامش بیشتر از هر کشوریاست که  یرکشو همچنان چک

اروپا )شامل  در عنوان کشور منبع اصلیه بهلند از  از چک و لیتوانی پیش 2018در سال  شود ولیمیر در اروپا ذک

 در چکتا متوسط  کوچکغیرقانونی  هایآزمایشگاهدر  آمفتامینمتتولید  84یاد شد.، آخرین عزیمت و ترانزیت( منشأ

که اغلب از ترکیه یا لهستان  شوداستخراج می مواد مخدریاز ؛ این ماده مبتنی بر سودوافدرین است عمدتاً همچنان

ند در هلند و بلژیک یافت شد 2019ل مقیاس که در سابزرگتولید  هایآزمایشگاهگیرند. در مقابل، منشأ می

ستفاده در آمریکای های مورد اروش با مشابه P-2-Pشده نریزی برنامهرا با استفاده از پیش سازهای  آمفتامینمت

 85ردند.کشمالی تولید می

 

 

                                           
75 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 

 همان. 76

77 UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia: Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive 

Substances. 

78 China, National Narcotics Control Commission, Annual Report on Drug Control in China 2018 (Beijing, 2018). 

79 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
80 Trends in methamphetamine and ketamine use in major Chinese cities from 2012 to 2016", poster presentation by Peng Du of the Laboratory of Earth 

Surface Processes, College of Urban and Environmental Sciences, Peking University at the third international conference "Testing the waters 2017: waste-
water-based epidemiology - current applications and future perspectives", held in Lisbon on 26 and 27 October 2017. 
81 Zhe Wang and others, "Reduction in metharnphetarnine consumption trends from 2015 to 2018 detected by 

wastewater-based epidemiology in Dalian, China", Drug and Alcohol Dependence, vol. 194, January 2019, pp. 302-309. 

 
82 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 90 EM 
83 EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report 2019. 
84 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
85 EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report 2019. 
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 در اقیانوسیه آمفتامینمتتولید 

سترالیا و توسط ا اندمنحل شده 2018تا  2014که طی دوره  آمفتامینمت کنندهتأسیسات تولید همه در اقیانوسیه 

مخفی در  هایآزمایشگاه. بیشتر درصد( 1)ند داداز کل جهان را تشکیل می که سهم محدودی ندنیوزیلند گزارش شد

 70د شوند. حدوویکتوریا، نیو ساوت ولز و استرالیای جنوبی برچیده می از آن پساسترالیا همچنان در کوئینزلند و 

و  ط بودندبومر آمفتامینمتبه تولید  منحل شدنددر استرالیا  2018مخفی که در سال  هایآزمایشگاهدرصد از کل 

صنعتی های برچیده شده در استرالیاآزمایشگاهدرصد کل  2کمتر از  86درصد رسید. 95به  در نیوزیلند این نسبت

 87بودند. مقیاس

 شدهمنحلهای مخفی تعداد آزمایشگاه ،(2017)دادهدارای  و آخرین سال 2012/2011سال مالی در اوج  تعداد بین

 432به  درصدی 45و با افت  در استرالیا کاهش یافتبه تدریج  دخیل بودند آمفتامینمتکه بیشتر آنها در تولید 

به  2011در  109اوج رقم از  آمفتامینمتمخفی  هایآزمایشگاهتعداد  . به همین ترتیب در نیوزیلندرسید آزمایشگاه

 .درصد( -38) افتیکاهش  2018در  68

درین فبه ا همچنان آمفتامینمتداخلی  تولید بخش عمدهدهد که ساز در استرالیا و نیوزیلند نشان میمواد پیش کشف

 شودتولید می P-2-Pبا استفاده از  فزاینده ایگونهوارداتی به  آمفتامینمتدر حالی که  88و سودوافدرین مرتبط است

 89.ددهمیبازتاب را از آمریکای شمالی  آمفتامینمتقاچاق که معموالً 

دهد که در استرالیا و نیوزیلند، تحلیل فاضالب در استرالیا نشان می آمفتامینمتبا وجود کاهش آشکار تولید داخلی 

تن در سال مالی  5/11به  2017/2016تن در سال مالی  8.4ز ا درصدی 37با افزایش  آمفتامینمتمصرف کلی 

 90رسید. 2018/  9201

 

 در آفریقا آمفتامینمتتولید 

. اشدبمحدود همچنان در آفریقا  آنرسد تولید به نظر می، آمفتامینمت تولید شدهتاسیسات منحل بر اساس تعداد 

منحل شده  2018تا  2014در دوره که را  آمفتامینمتمخفی  هایآزمایشگاهدرصد از کل  0.1این منطقه کمتر از 

که به دفتر مقابله با  آمفتامینمتشده کشفمخفی  هایآزمایشگاهتعداد در واقع ، اگرچه دادبودند در خود جای می

در آزمایشگاه  13 به 2017تا  2014در دوره آزمایشگاه در سال  2از بود گزارش شده و مواد مخدر سازمان ملل  جرائم

 افزایش یافت. 2018سال 

در آفریقای جنوبی و پس از  اندشده منحلدر آفریقا  2018تا  2014که در دوره  آمفتامینمت هایآزمایشگاهبیشتر 

 . قرار داشتندآن نیجریه 

 

 

                                           
86 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 

87 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18 (Canberra, 2019). 

88 E/INCB/2019/4. 

89 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18. 

90 Australian Criminal Intelligence Commission, University of Queensland and University of South Australia, National Wastewater Drug 

Monitoring Program, Report No. 9 (2020). 
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هایی وجود دارد که ، و همچنین نشانهکرده استگزارش را  آمفتامینمت هایآزمایشگاه انحاللنیجریه به طور منظم 

 بوده افزایش رو بههای اخیر در آن کشور در سال آمفتامینمتتولید  شناسایی شده ظرفیت تولید تاسیسات مخفی

ا در سایر کشورهای آفریق آمفتامینمتتولید ممکن است دهد که است. عالوه بر این، اطالعات غیر مستقیم نشان می

ین نموزامبیک، جمهوری متحد تانزانیا، کنگو، بدر پاسخ به پرسشنامه گزارش ساالنه کشورهای مختلف نیز انجام شود. 

 .اندکردهبه عنوان کشورهای مبدأ گزارش دفعات اشاره( به ترتیب نزولی تعداد ) را و سایر کشورهای آفریقای غربی

به عنوان  غنا و بنیناز آن  پس ازو  نیجریهاز  به طور خاص 2018تا  2014کشورهای عضو سازمان ملل در دوره 

 اند.نام برده آمفتامینمت آفریقایی هایمحمولهعزیمت برای محل کشورهای 

سازهای اصلی درین و سودو افدرین به عنوان پیشاف استفاده از پایهبر  آمفتامینمته عمدبخش  همچناندر آفریقا 

د تا ح در آفریقا شدهتولید آمفتامینمترسد در مناطق دیگر، به نظر می مواد مخدربر خالف تولید  91.شودمی تولید

 92باشد. به ویژه در شرق و جنوب شرقی آسیا بازارهای خارج مصرف در برایزیادی 

 

  آسیا و جنوب شرقی شرقدر آمریکای شمالی و  و تمرکز آن آمفتامینمتبازار جهانی گسترش 

 2009طی دو دهه گذشته، به ویژه از سال  آن به گسترش بازار آمفتامینمتدر مورد  یاطالعات موجود در سطح جهان

 یهاداده است، توسط کشورهای عضو گزارش شده که آمفتامینمتقاچاق  هایاشاره دارد. اطالعات کیفی در مورد روند

ها همه و قیمت پیمایشیهای های شیوع در کشورها بر اساس دادهمواد مخدر، دادهی درمان مربوط به امکانات و مراکز

جنوب شرقی آسیا و آمریکای شمالی در یعنی  اتقاضپر ناحیهبه ویژه در دو  آمفتامینمتحاکی از آن است که بازار 

 .شودانجام میای درون منطقههمچنان  آمفتامینمتقاچاق  بخش عمدهترش است، در حالی که حال گس

که به  گیردصورت می آسیای همچنان در آمریکای شمالی و شرق و جنوب شرقی آمفتامینمتبخش عمده کشف 

، دادندخود اختصاص میرا به  2018تا  2014در سال  شدهکشف آمفتامینمتدرصد از مقادیر جهانی  42و  50ترتیب 

جنوب درصد(،  2) آسیا درصد(، خاورمیانه و جنوب غربی 4شده در اقیانوسیه )مواد مخدر کشفدر حالی که مقدار 

 است. از آن درصد( بسیار کمتر 1و اروپا )هر یک  آسیا

آن تایلند و  مقادیر کشف شده در ایاالت متحده و پس از 2018شده در سال کشف آمفتامینمتبیشترین مقادیر 

در  ایاالت متحده و تایلند گزارش شد توسط 2018تا  2017شده از سال مقادیر ضبط چشمگیر. افزایش بودمکزیک 

تحلیل فاضالب که کاهش قابل با گزارش  و این کاهش ضبط شده در چین کاهش یافت آمفتامینمتحالی که مقادیر 

 اد سازگاری داشت.ددر آن کشور را نشان می آمفتامینمتمصرف  توجه

 در آمریکای شمالی  آمفتامینمتقاچاق  افزایش تداوم

به  یشش برابرافزایش شده در آمریکای شمالی با ضبطکشف و  آمفتامینمتمقادیر  2018 تا 2009های بین سال

شده در قاره کشف آمفتامینمتدرصد کل  99در آمریکای شمالی بیش از  آمفتامینمت کشفموارد . تن رسید 117

درصد کل در سال  71شده توسط ایاالت متحده آمریکا )گزارشکشف موارد د. ادرا تشکیل می 2018در سال آمریکا 

 آمفتامینمتدر حالی که مقدار ها در آمار کشف منطقه بودند ترین جریانغالب درصد( 29)( و پس از آن مکزیک 2018

 .بودمحدودتر همچنان درصد(  0.4کشف شده در کانادا )

                                           
91 E/INCB/2019/4. 
92 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
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 (22شکل

 

  
 یهاقرصاز  زین هاییگزارش حال نی. با اشودیمفروخته  همین صورتبه  متحده االتیدر ا آمفتامینمت بخش عمده

 آمفتامینمتفروش  93است. وجود داشته( یسوریدر م ژهی)به و آمفتامینمت یحاو «یاکستاز» صورتفروخته شده به 

 برخیدر  تقلبی یداروها این کنندهدیتول یهاشگاهیآزما و است یدیجد دهیپد 94آدرال تقلبی یهاقرصبه شکل 

 شیافزا دراست و  شیوه به طور خاص ثابت شده نیا مضر بودن .95شده است یافت ایفرنیو کال ایجورج ژهیبه و هاالتیا

 96است. نقش داشته ریاخ یهاسالدر  آمفتامینمتمربوط به  یهامرگ عیسر

ت. اس حفظ شدهمتحده  االتیا یو جنوب شرق ی، جنوب غربیدر مناطق غرب آمفتامینمت پررنگ حضور یبه طور کل

 پیشبرد یراب یالتیا نیبزرگراه ب رساختیو استفاده از ز کیمکز هب یمرز جنوب غرب یکینزد ا عواملی مانندب حضور نیا

که از نظر مانند شمال شرق  یدر مناطق آمفتامینمت ندهیفزاحضور  راًیحال، اخ نیاهداف قاچاق مرتبط شده است. با ا

 97.است مشاهده شدهد ندارن مواد مخدر یبرا بزرگیبازار  یخیتار

 

 

 

                                           
93 United States Department of Justice, DEA, National Drug Threat Assessment 2019. 

 رود.مخلوطی از آمفتامین و دکستروآمفتامین که در درمان اختالالت نقص توجه به کار می 94
95 United States Department of Justice, DEA, National Drug Threat Assessment 2019. 

 همان. 96
 همان. 97
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مرز ، است متحده االتیبه ا کیشامل قاچاق از مکز عمدتاً یشمال یکایدر آمر آمفتامینمت یآنجا که قاچاق مرز از

موارد درصد  95، 2018متحده است: در سال  االتیبه ا آمفتامینمت یرقانونیورود غ یهمچنان نقطه اصل یجنوب غرب

سال نیب 98آن انجام شد. کینزد ای یجنوب غرب یمتحده در مرزها االتیا یکتوسط مقامات گمر آمفتامینمتکشف 

 آمفتامینمتکه  یدر حال سه برابر شد باًیتقرمتحده  االتیشده در کل اکشف آمفتامینمتمقدار  2018 تا 2013 یها

توسط  کردن موادقاچاق شامل پنهان  یهاروش 99.شدچهار برابر  دوره مشابهدر  یجنوب غرب یدر مرزهارهگیری شده 

، یتجار یهااتوبوسوانت و ونیکامبسته، استفاده از  لی، استفاده از خدمات تحویتجار یدر پروازها یانسان یهاکیپ

 یورهاترانسفورمات ی بار،هاکنندهتی، تثبیفلز یهاقهیدر  یسازمانند پنهان رمعمولیغ یکاالها لیتحو نیو همچن

را بازتاب  آمفتامینمتقاچاق های فعالیتروزافزون  یدگیچیپها ؛ این روش100است یصنعت هایمتهسرو  یکیالکتر

 یکه به راحت بوده است نیبدون سرنش یماهایاستفاده از هواپچند سال گذشته  یط گریظهور دنوروند یک  دهد.می

؛ این مانندیممواد مخدر  محل تخلیه از امنیفاصله شان در یاپراتورهاو  کنندیمعبور  هامرز یکیزیموانع ففراز از 

 101.دهدیمرا کاهش  اندرکاراندست یریخطر دستگروش 

 

 24و  23شکل 

 
ده متح االتیبه ا آمفتامینمتدر قاچاق  کیدر مکز یفرامل بزرگ تبهکار یهاسازمانتمام  باًیکه تقر رسدیمبه نظر 

لوس ل ، کارتگلف، کارتل خوارز، کارتل سکویجال دی، کارتل نسل جدنالوایشامل کارتل س هااین سازمان. دخیل باشند

 آمفتامینمت سوار همچنان در توزیعموتورسیکلتهای تبهکار به موازات آنها، گروه 102.است لیوا-بلترانو سازمان  زتاس

  103نقش دارند. متحده االتیادر داخل 

 

                                           
 همان. 98
 همان. 99

 همان. 100
 های قبلی.همان، و سال 101

102 United States Department of Justice, DEA, National Drug Threat Assessment 2019. 

 همان. 103
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 نیاز کوکائ ریغ یدر قاچاق مواد مخدر افتهیسازمان جرائم یکیمکز یهاگروه مشارکتافزایش در طول دهه گذشته 

ر مض مصرفاز  قبالًکه  یشرق یهاالتیااز جمله حده به کل کشور مت االتیاز غرب ا آمفتامینمتدر گسترش قاچاق 

 104بودند، نقش داشته است.در امان گسترده  اسیدر مق آمفتامینمت

 است بودهدر  ناحیه نیا یبازارها یشمال یکایآمر ابدر ارتباط  آمفتامینمت قاچاق هدف و مقصد بخش عمدهاگرچه 

، هیانوسیاق ،کایمناطق قاره آمر ریاز جمله سا گرید هایناحیهبه  یشمال یکایاز آمر یکمتر آمفتامینمت مقادیراما 

به عنوان را متحده  االتیا گرید یعنوان مثال کشورهاه ب .شودیمقاچاق  اروپامرکز و غرب و  ایآس یشرق و جنوب شرق

کنگ،  ، هنگنیپیلی)ژاپن، ف ای(، آسلندیوزیو ن ای)استرال هیانوسیاق به مقصد آمفتامینمتهای محل عزیمت محموله

از کانادا  ای کیکزنه تنها از م آمفتامینمت، قاچاق نیعالوه بر ا 105.اندکرده( گزارش رلندیو مغولستان( و اروپا )ا نیچ

اق قاچ جریان نیچندوجود از  یکه حاک گزارش شده استنیز متحده به آن دو کشور  االتیمتحده بلکه از ا االتیبه ا

 یکایمتحده، آمر االتیاز کانادا در ا شدهقاچاق آمفتامینمتوجود است.  یشمال یکایآمر یکشورها بیندو طرفه 

 ( گزارش شده است.یو لتون سلندی)ایی اروپا( و چند کشور لندیوزیو ن ای)استرال هیانوسی(، اقیلی)ش یجنوب

 ی دریقاچاق به کشورها 2018تا  2014در دوره متحده،  االتیبه ا کیاز مکز آمفتامینمتعالوه بر قاچاق قابل توجه 

و  یشمال رلندیو ا ایتانیمتحده بر ی، پادشاهکیبلژ)( و اروپا لندیوزی)ن هیانوسی(، اقنیپیلیکره و ف ی)ژاپن، جمهور ایآس

در  عیوزت یبه هلند برا کیمکز ریدر مس زین آمفتامینمت یهامحموله راًیاخ. انجام شده است تا حد کمتر زین( ایاسپان

 کیمکز افتهیسازمان جرائم یهاگروهبا  که« آمفتامینمت یکیمکز یآشپزها»، نیعالوه بر ا ؛اندشده یریاروپا رهگ

در  ثالشدند. به عنوان م ریدستگ یغربی اروپادر  آمفتامینمت وسیع دیتول عملیات در ییپس از شناسا بودندمرتبط 

منحل  دشیمماده استفاده  نیا سازیبلورمت یرا که برا آمفتامینمت شگاهیآزما کی یهلند مقامات 2019 هیفور

در ا ر و هلند کنیدومن ی، جمهورکیاتباع مکزتعدادی از کردند و  فیرا توق آمفتامینمت لوگرمیک 400حدود  کردند،

کشور حمله  آن در یارودخانه قیقا کی، مقامات هلند به 2019 ی سالدر ماه م نیهمچن 106کردند. ریدستگاین رابطه 

را  آمفتامینمتروغن  تریل 300از  شیو ب108 107بود کریستالی آمفتامینمت کامل شگاهیآزما کی مجهز بهکردند که 

که در آن منحل کرد را  دیتول سایت بزرگ کی کیبلژ سیپل 2019در ژوئن  بیترت نیبه هم 109.ندضبط کردکشف و 

 ریده دستگپروناین را در رابطه با  یکیبلژ کی، دو تبعه هلند و یکیو چهار مکز شدکریستالی ساخته می آمفتامینمت

 110کرد.

 

 

 

 

                                           
104 United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, 

Results from the 2018 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables. 
105 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
106 EMCDDA and Europol, EU Drug Market Report 2019. 

107 Janene Pieters, “Mexican cartel tied to booby-trapped floating drug lab in Dutch police sting”, NL Times, 13 May 2019. 

108 Daniel Boffey, “Booby trap scuppers police raid on Dutch floating crystal meth lab”, Guardian, 13 May 2019. 

109 EMCDDA and Europol, EU Drug Market Report 2019. 
 همان. 110
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 2018در سال  ایآس یدر جنوب شرق آمفتامینمتاز گسترش قابل توجه قاچاق  ییهانشانه

و  افتی یهشت برابر شیافزا 2018تا  2009دوره  یط ایآس یشده در شرق و جنوب شرقکشف آمفتامینمت ریمقاد

به شده را کشف آمفتامینمت تر مقادیردیشد شیافزا 2019111 سال یبرا هیاول یهاداده، و رسیدتن  100 حدود به

یی از جمله کشورهاتوسط  2019در سال رد کشف امو شیافزا؛ همچنین دهدیمنشان  ایآس یدر جنوب شرق ژهیو

، سنگاپور نیپیلی، فانماریخلق الئو، م کیدموکرات ی، ژاپن، جمهوری، اندونزنیهنگ کنگ، چ، م، کامبوجالسالدار یبرونئ

 112.گزارش شد تنامیو و

 توسط ایضبط شده در شرق و جنوب شرق آس کشف و آمفتامینمتمقدار  نیشتریدهه گذشته بی هاسال شتریدر ب

 ناحیه نیشده در اکشف آمفتامینمتدرصد از کل  66این روند، برعکس 2018در سال اما گزارش شده است.  نیچ

 راتییتغ که 113بوده است درصد( 6) نیپس چسدرصد( و  8) یدرصد( و مالز 8) یاندونز آن پس از و ،لندیدر تا

مداوم  هاشیبه موازات افزا را نیدر چ آنبازار  رونق کاهش یعنی ایآس یدر جنوب شرق آمفتامینمتدر بازار  یاساس

 114دهد.آن بازتاب میهآس یدر کشورها

 

 

 (25شکل 

 
 

 

 

 

                                           
های موجود برای این سال در مورد برخی کشورها در شرق نشان داده باشند چون داده 2019ممکن است کشورهای بیشتری افزایش را در سال  111

 دهد.وجنوب شرقی آسیا ربع چهارم را به طور کامل پوشش نمی
112 UNODC, Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges (May 2020). 

113 UNODC, responses to the annual report questionnaire. Different seizure data for 2018, however, were provided by the National 

Narcotics Control Commission of China to the UNODC global SMART programme for the UNODC report on Synthetic Drugs in East 
and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges. 

114 UNODC, responses to the annual report questionnaire. Different seizure data for 2018, however, were provided by the National 

Narcotics Control Commission of China to the UNODC global SMART programme for the UNODC report on Synthetic Drugs in East and 
Southeast Asia: Latest Developments and Challenges. 
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یافت  یو جنوب شرق یشرق یایدر آسکه  آمفتامینمت یهاخلوص معمول قرص ریاخ یهادر سالکه  یحال در

کشور  نیدر چند آمفتامینمتقرص  یفروشخرده متیق 115درصد(، 25تا  15 بازهدر  عمدتاًثابت مانده است ) شوندمی

 که ممکن است دهدیم اننش ضبط شدهکشف و  ریمقاد شیکه همراه با افزا است افتهیبه شدت کاهش  ناحیه نیا

 117 116. ردیبگ یشیپ ایاز تقاضا در شرق و جنوب شرق آس آمفتامینمتعرضه 

عرضه  باز هم که استباال  اریهمچنان بس یایآس یدر شرق و جنوب شرق یستالیکر آمفتامینمتخلوص میانگین 

و  دیدرصد رس 95به  نیدر چ شدهلیتحل یهانمونهخلوص  نیانگیم 2018در سال . دهدمینشان  این ماده رافراوان 

درصد  90تا  70 نیخلوص را ب زانی( متنامیو و ی، مالزی، اندونزامبوجسالم، کالدار ی)برونئ ناحیه یکشورها ریسا

 یهادر سال یستالیکر آمفتامینمت یفروشخرده هایمتیکه خلوص همچنان باال است، ق یدر حال 118گزارش کردند.

 کاهش انماریو م یخلق الئو، مالز کیکراتدمو یژاپن، جمهور، یاز جمله کامبوج، اندونز ناحیهکشور  نیدر چند ریاخ

 یفروشخرده متیق 121دارد. اشارهناحیه  نیدر ا کریستالی آمفتامینمتپذیری دسترس شیبه افزاکه  119120است افتهی

هم 122است. پنجاه درصد کاهش داشتهاز  شیدر دهه گذشته ب تنامیو و لندی، تایدر اندونز الیتسکری آمفتامینمت

 2019درصد در سال  95به حدود  2011درصد در سال  90از  لندیدر تا یستالیکر آمفتامینمتخلوص  نیانگیم زمان

سطح خلوص  2019در سال شده لیتحل کریستالی آمفتامینمت یهانمونهدرصد(  99) همه باًیتقرو  افتی شیافزا

و  یکه در اندونز یستالیکر آمفتامینمت یمعمولدرصد خلوص  2019تا  2011دوره  یطند. شان دادرا ن 90 یباال

 یفروشخرده متیق ریبه موازات آن، کاهش چشمگ 123.دهدیمنشان  شیافزا زیقرار گرفته است ن لیمورد تحل یمالز

 (ندلیو تا انماریم، خلق الئو کیدموکرات یکامبوج، جمهور شاملمنطقه مکونگ ) یاز کشورها آمفتامینمت یهاقرص

 سهیشده است که در مقا گزارشدالر  2.50 2019در سال  آمفتامینمتقرص  کی متیق لندی. در تاگزارش شده است

 124.دهدنشان میدرصد کاهش  70دالر(  8.20) 2011با 

آمفتامین قرص و مت متیق ،یکسان125های در دوره کشفثبت ساالنه رکورد  با وجوددر دهه گذشته  در مجموع

 مصرف شیافزا در هامتیکاهش ق رسدیمبه نظر رسید.  سطح خود نیترنییپاکشور منطقه به  نیدر چند یستالیکر

کشور  نیدچن ریاخ یهاسالدر  نی. بنابرانقش داشته باشد در رابطه با آنشتر یدرمان ب یو متعاقباً تقاضا آمفتامینمت

، انددهکرگزارش آمفتامین مرتبط با مت یدرمان هایو بستری هارشیپذدر  یقابل توجه شیافزا ایآس یدر جنوب شرق

دوره  طولدر  یگزارش مالزبه  آمفتامینمت مصرف یبرا یدرمان یهارشیپذتعداد  یبرابر 30از  شیب شیاز جمله افزا

 2018.126تا  2011

                                           
 همان. 115
 همان. 116

117 UNODC, Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges. 

118 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 

119 UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia: Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive 

Substances. 

120 UNODC, Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges. 

 همان. 121
 همان. 122
 همان. 123
 همان. 124
 همان. 125
 همان. 126
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 هامتیقو  یاتکشف. اطالعات مربوط به دارد تضادمناطق  ریبا روند سا نیدر چ آمفتامینمتعرضه و قاچاق  یروندها

 یکه بازارها یدر حالکوچک شده است  128()از جمله هنگ کنگ 127چیندر  آمفتامینمتاز آن است که بازار  یحاک

 129است افتهیکاهش  نیشده در چ منحل یمخف یهاشگاهیتعداد آزما ریاخ یها. در سالاندافتهیگسترش  نیخارج از چ

مقدار این مسئله در مورد و  130(کریستالی آمفتامینمت یو هم برا آمفتامینمتقرص  دیتول هم در رابطه با)

مواد شده کنندگان ثبت، تعداد مصرفروند نیاست. به موازات ا نیز مصداق داشته نیدر چ شدهکشف آمفتامینمت

مصرف)است  افتهیکاهش  2019و  2018 هایسال در 2017تا  2015در دوره  شیپس از افزا نیدر چ یمصنوع مخدر

 نیانجام شده در چ قاتی، تحقنیعالوه بر ا 131.(دهندرا تشکیل می کلاین درصد  95از  شیبآمفتامین کنندگان مت

پس  ینیگفته مقامات چ به نشان داده است که ریاخ یهاسالرا طی  موجود در فاضالب نیفتامآممتمقدار  کاهش نیز

 132133.پیش آمده استماده مخدر  نیا مصرفو  دیتولسرکوب  از کارزارهای

 ایآس یشرق و جنوب شرق یکشورها ریبه ساآمفتامین و قاچاق مت دیتول یبه عنوان محل اصل نیجهت از چ رییتغ نیا

و هنگ  نیچ 2015در سال . شودیممنعکس  ایقاچاق گزارش شده توسط استرال یهادادهدر  میمستق ریبه طور غ زین

 2017/2016 یمال یهاکه در سال یبودند، در حال ایقاچاق شده به استرال آمفتامینمت بارگیری یدو نقطه اصل کنگ

 2018در واقع در سال  134.بودند یو مالز لندیتا و پس از آنمتحده  االتیا بارگیرینقاط  نیترمهم 8201/2017و 

که  یاست در حال افتهیکاهش  آمفتامینمتبه عنوان کشور منبع  نیچ تیگزارش دادند که اهم ییایمقامات استرال

 یمکونگ از جمله جمهورکشورهای در  عمدتاً ایجنوب شرق آس منشأضبط شده از کشف و آمفتامین مت ریرشد مقاد

 135اشته است.د یظهورنو روند لندیو تا انماریخلق الئو، م کیدموکرات

 دیتول ییایپوحال  نیابا . شودیم هیته ناحیه نیا در یایآس موجود در شرق و جنوب شرق آمفتامینمت بخش عمده

متناقض  یتا حد یالگوهاموجود  یهاشاخص رایز استها ناحیه گریتر از دنامشخص این ناحیهدر  آمفتامینمتو قاچاق 

و  «متیعز» ،«منشأ» یکشورها ترینشدهشناخته انماریو م نیچ گذشته یها. اگرچه در سالدهندیمرا نشان 

 هناحیدر سراسر  وسیعبه طور  آمفتامینمت دیتولممکن است اکنون اما  ندهبود ایدر شرق و جنوب شرق آس« تیترانز»

 روجخ به عنوان محل عزیمت و معموالًکه  لندیتا ای یمانند مالز ییکشورها ایکه آ ستی، اگرچه مشخص نابدیگسترش 

 انماریشده در م دیتول آمفتامینمت یبرا تیترانز محل یعمدتاً کشورها ایهستند  منشأ یکشورهاشوند مواد ذکر می

 هایمحموله یبرا یمقصد اصل یخلق الئو را به عنوان کشورها کیدموکرات یو جمهور لندیتا ،انماریم واقعهستند. در 

 کرد.  یمعرف یاصل متیبه عنوان کشور عز را لندیتا یکه مالز یگزارش کرد، در حال 2018در سال آمفتامین مت

 

                                           
 همان. 127
 همان. 128

129 UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia: Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive 

Substances, p. 27. 

130 UNODC, Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges. 

131 UNODC, Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges. 

132 David Cyranoski, “China expands surveillance of sewage to police illegal drug use”, Nature 16 July 2018. 

133 Wang and others, “Reduction in methamphetamine consumption trends from 2015 to 2018”. 

134 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18, and previous years. 

135 UNODC, response to the annual report questionnaire. 
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و  یاندونز نیو همچن یدر مالز 2019تا  2016 یهاسال یطکه  آمفتامینمت یمخف یهاشگاهیآزماتعداد  زمانهم

 آمفتامینمت هایشگاهیآزماگونه انحاللی در مورد  چیه 2012و از سال 136است افتهیکاهش  اندمنحل شده نیپیلیف

 آمفتامینمتواردات  شیهمراه با افزااین مسئله  137سازمان ملل متحد گزارش نشده است. هب یبه طور رسم لندیدر تا

 تقویت ای تمرکزدستخوش  انماریاحتماالً در م ناحیه نیادر  آمفتامینمت دیکه تولکند می یبانیپشت هیفرض نیا از

و  این ناحیهخارج از  نیز آمفتامینمتاز منبع بخشی  8201در سال شد که  گزارش با این حال138ی شده است.شتریب

ن )با در نظر گرفت ستا بوده هیجریو ن کی(، مکزیاسالم ی)جمهور رانیاو نیز  متحده االتیهند و ا بنگالدش،جمله از 

 139(.پنج سال گذشته

 پایینهمچنان  ناحیهخارج از  یبه کشورها ایآس یاز شرق و جنوب شرق آمفتامینمتقاچاق  هایجریان که یدر حال

 انماریو م لندی، تایقاچاق از مالز شامل عمدتاًکه  گزارش شد سراسر جهاندر  هاییقاچاق به مقصدمواردی از  است،

 مقصدهای. شده استانجام می لندیو تا نیاز چ عمدتاًسال گذشته  5دوره به  صورت تعمیم در ای بود 2018در سال 

 ی)عربستان سعود انهیو خاورم کی، خاور نزدایآس ی در جنوبیشامل کشورها 2017تا  2014دوره  یط ناحیهخارج از 

 یغرب یکانادا(، اروپا نیمتحده و همچن االتی)ا یشمال یکای(، آمرلندیوزیو ن ای)استرال هیانوسی(، اقلیاسرائ نیو همچن

 قای( و آفرهیروس ونیفدراس ژهی)به و یشرق ی(، اروپاسلندیو ا ای، آلمان، فرانسه، اسپانایتالیا نیو همچن سیسوئ ژهی)به و

 140بودند.( یجنوب یقایآفر ژهی)به و

 

 قارهو سراسر  هیانوسیبه اق آمفتامینمتقاچاق  یباال ریمقاد

 ینشان داد، در حال یقابل توجه شیافزا 2014تا  2008دوره  یط هیانوسیشده در اقضبطکشف و  آمفتامینمت ریمقاد

شده در کشف ریدرصد کل مقاد 90 ای. استرالماند یتن ثابت باق 6تا  5ساالنه در میزان  2018تا  2015دوره  یط که

تا  2008که در دوره  یدر حال(، درصد 10 لندیوزیو ن) دادمیبه خود اختصاص  2018تا  2015دوره  یرا ط هیانوسیاق

را به خود آن  درصد 3فقط  لندیوزیو ن ناحیهضبط شده در کشف و  آمفتامینمتدرصد کل  97 ایاسترال 2014

 یهانمونهخلوص میانگین ضبط شده، کشف و  آمفتامینمت ریقابل توجه مقاد شیافزابه موازات  داد.میاختصاص 

به  2010تا  2007درصد در دوره  10از خلوص حدود و  افتی شیافزا یریبه طرز چشمگ زین ایدر استرال آمفتامینمت

 (ای)استرال یاسمانت یبه جز کاهش گزارش شده برا و از آن زمان به بعدرسید  2015تا  2014درصد در دوره  60تا  80

 جیبا نتا 2018تا  2015دوره  یضبط شده طکشف و  آمفتامینمت ریمقاد ینسب ثباتاما  141.ماند یسطح باق هماندر 

نشان ت ندارد؛ این مسئله( مطابقدهدیمکشور را پوشش  تیدرصد از کل جمع 57)که  ایفاضالب در استرال شیآزما

 11.5و  2018/2017تن در سال  9.8به  2017/2016 یتن در سال مال 8.4از  آمفتامینمصرف مت شیافزادهنده 

  142است. 2019/1820 سال تن در

                                           
136 UNODC, Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges. 

137 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 

138 UNODC, Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges. 

139 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
 همان. 140

141 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18. 
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 یهاراه آمفتامینمت انیقاچاقچ رایزچون باشد  افتهیها کاهش یریکه ممکن است رهگ دهدیمنشان  نتایج نیا

 دایپ ندش ییبدون شناسا ایاسترال یمخف یهاشگاهیآن در آزما دیتول ای/ قاچاق مواد مخدر به کشور و یبرا یدیجد

 بر اساس ایدر استرال آمفتامینمت یریرهگ نرخاز آن است که  یحاک ودموج یهادادهوجود،  نیبا ا .اندکرده

 باال است. همچنان یالملل نیب یاستانداردها

 یکایاز آمر بیشتر ایاندازهتا هم و  شودیم دیتول یمحل به صورت هم لندیوزیو ن ایدر استرال موجود آمفتامینمت

 شدیمقاچاق  ایمتحده به استرال االتیاز ا عمدتاً آمفتامینمت 2018/2017 ی. در سال مالشودیموارد  ایو آس یشمال

د قرار و هن تنامی، لبنان، وکی(، مکزهنگ کنگ شامل) نی، کانادا، چی، امارات متحده عربی، مالزلندیتا آمریکاو پس از 

و کانادا بود  2018در سال  لندیوزیشده در ن افتی آمفتامینمتمنبع  یکشور اصل نیمتحده همچن االتیا 143داشتند.

 144.های بعدی قرار داشتنددر جایگاهخلق الئو  کیدموکرات یو جمهور یمالز ایآس یو در جنوب شرق

 (26شکل 

 
 

 P-2-P یسازهاشیشده با استفاده از پ دیتولآمفتامین مت فراوانی شیافزا ایدر مرز استرالیات کشف ییایمیش لیتحل

درصد در سال  29به  2010شده در سال  لیتحل آمفتامینمت یهانمونهدرصد وزن کل  2از  که دهدیمرا نشان 

 االتیا یو تا حد کیمکزکه  دهدمینشان این مسئله  145رسیده بود. 2018اول سال  فصلدرصد در دو  64و  2015

 ماده نیا رسدیماگرچه به نظر  هستند ایاسترال یکشف شده در مرزها آمفتامینمت منشأ یاصل یمتحده کشورها

 . شودبه استرالیا قاچاق می متحده االتیا قیاز طر شتریب

یمکه نشان  شودیم دیتول نیو سودوافدر نیبا استفاده از افدر عمدتاً همچنان ایآس شده در کانادا ودیتول آمفتامینمت

 باشد. آمفتامینمت این دیتول یمحل اصل ایاسترال است دیبع دهد

موجود در  آمفتامینمتمنبع  ی راشمال یکایآمراست که سازگار این فرض با  در این محل متیق یهاداده در واقع

 دالر(  581 تا 280دالر در هر گرم )دامنه  524 ایدر استرالآمفتامین مت یفروشخرده متیق میانگین .بدانیم هیانوسیاق

 

                                           
 همان. 143

144 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 

145 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18. 
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 23دالر )دامنه  70 متیبا قتوان رقم را می نیا 146دالر( بود. 892 تا 138 دامنهدالر در هر گرم ) 345 لندیوزیو در ن

متحده  االتیدر ا 148دالر( 400تا  10هر گرم )دامنه برای  147دالر 66هر گرم در کانادا و حدود برای دالر(  116 تا

 149دالر 220000به حدود متحده  االتیدر او ممکن است  است ترنییپا از این هم یفروشعمده متی. قکرد سهیمقا

 گرید متیقگران یاز کشورها آمفتامینمتقاچاق  نی، بنابرا150(دالر 120،000تا  3000)دامنه برسد  لوگرمیدر هر ک

 است. سودآور اریهنوز بس لندیوزیو ن ایبه استرال یشمال یکایدر آمر

 ایدر استرال آمفتامینمت یاتکشفاندازه بازار و 

 9.8 قمر به کار رفته است کشور نیدر ا آمفتامینمتساالنه مصرف  زانیم نیتخم یبراکه  ایفاضالب در استرال لیتحل

 گویای آن استنکته  نیا aاست. را نشان داده 9201/2018 یتن در سال مال 11.5و  8201/2017 یتن در سال مال

 ریمقاد؛ در آن سال است شدهمصرف  ایدر استرال آمفتامینمتتن  10.7حدود  2018 تقویمی در سال احتماالً که

فصل )دو  2018خلوص در سال  با توجه به این که میانگین b.بودتن  4.9 معادل آمفتامینمتمصرف شده گزارش

 تن 3.8حدود  در آن سال خلوص از نظرشده میتنظیات کشفممکن است  c شددرصد گزارش  77اول(  ماهه()سه

در داخل کشور  ایو  است شده کشوروارد  ای آمفتامینمتتن  14.5حدود  2018در سال که  دهدیمنشان  نی. اباشد

مصرف  آن تن 10.7و  باشد ضبط شدهکشف و درصد از کل آن  26 ایتن  3.8 رسدیمبه نظر  که شده است دیتول

 حیوضترا  ایدر استرال آمفتامینمت یباال متیاز جمله ق ماده یباال متیق تواندمی باال یریرهگ نرخ اینشده باشد. 

 دهد.

 
a. Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18. 

b. UNODC, responses to the annual report questionnaire. 

c. Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18. 

 

 است پاییندر اروپا همچنان  آمفتامینمت کشفحجم 

                                           
146 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 

147 Based on a purity adjusted price of $65 and a purity level of 94.1 per cent over the period January–December 2017 as reported by 

DEA of the United States Department of Justice, in National Drug Threat Assessment 2019. 
148 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 

ارائه  یفروشسطح خرده یاست که برا یمتیدامنه ق 3/1 باًیآورده شده است، تقر یفروشسشنامه گزارش ساالنه در سطح عمدهکه در پر یمتیدامنه ق 149

در سطح  لوگرمیدالر در هر ک 22000 ایدالر در هر گرم  22دالر در هر گرم با  66حدود  یفروشهخرد متیتوان انتظار داشت که قیم نیشده است. بنابرا

 مطابقت داشته باشد. یفروشعمده
150 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
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 سال درکشف  تن 1.3 میانگینبا منطقه  نایمانده است.  یدر اروپا نسبتاً محدود باق شدهیریرهگ آمفتامینمت مقدار

 یرا به خود اختصاص داده است. اروپا 2018تا  2014کشف شده در دوره  آمفتامینمت یدرصد مقدار جهان 1کمتر از 

را آن درصد  20 یشرق یدرصد و اروپا 30اروپا  یرقکل اروپا، جنوب شکشفیات درصد  50حدود  یو مرکز یغرب

 .دندهیم لیتشک

گزارش  رکوردزنی مقادیرآن  یاصل لیدل که دیبه اوج خود رس 2017کشف شده در اروپا در سال  آمفتامینمت مقدار

 شدهکشف آمفتامینمتاز  یکمتر ریمقاد هیروس ونیفدراس 2018در آن سال بود. در سال  هیروس ونیشده توسط فدراس

به  هانونیکات شتریب مثالً یمصنوع یهامحرک ریسا سوی به آمفتامینمتقاچاق در آن کشور از چون گزارش کرد را 

 از یشمال اروپا )دانمارک، فنالند، نروژ و سوئد(، برخ ی، کشورهاهی. در ترکحرکت کرد درون و مشتقات آنفم ژهیو

 شده مشاهده شد.کشف آمفتامینمتدر مقدار  یکاهش کمتر ی(، لهستان و اسلواکیو لتون ی)استون کیبالت یکشورها

از  یشتریب ریمقاد و انگلستان ای، فرانسه، اسپانکیاز جمله بلژ یو مرکز یغرب یاروپا یاز کشورها یتعداد در مقابل،

 یهاشگاهیاآزمتعداد  نیشتریکه به طور منظم ب یکشورنیز به عنوان  چک کردند؛گزارش را  آمفتامینمت کشف و ضبط

 ریمقاد شی. افزادر میان این کشورها بود دهدیمگزارش  شیاتر یگیو همسا اروپادر را آمفتامین متشده  منحل

 یکشور طاین در شده  منحل آمفتامینمت یهاشگاهیآزماضبط شده در چک به موازات کاهش تعداد  آمفتامینمت

 یهاشگاهیآزما»در  آمفتامینمت دیتول یاز کاهش احتمال یروند نیاست. چنپیش رفته چند سال گذشته 

 دارد. تیحکاتر بزرگ یهاشگاهیآزمادر  دیتول شیو افزا «ایآشپزخانه

 (27شکل 

 
 

تا  مسئله نیاست. ا افتهی شیدر هلند افزا آمفتامینمت دیتول ریاخ یهادر سال رسدیم، به نظر روند نیبه موازات ا

 در چک آمفتامینمت در تولیدکه قبالً  افتهیسازمان جرائم یتنامیو یهاگروهاز  یاست که برخ لیدل نیبه ا یحد

  آمفتامینمت دیوجود دارد که تول زین هایینشانه، نیعالوه بر ا 151.ندکردرا به مقصد هلند ترک  آن کشور بودند دخیل

                                           
151 EMCDDA and Europol, EU Drug Market Report 2019. 
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 نیو سودوافدر نیاستفاده از افدر یبه جا 152شودانجام می یکیبا کمک متخصصان مکز یتا حد که کیدر هلند و بلژ

 یبرا گوناگونساز کنترل شده شیپ ییایمیبر استفاده از مواد ش یاندهیفزا ( اتکایآمفتامینمت یسنت یسازهاشیپ)

در  153.شودیم دیتول نیز هیانوسیو اق ایدر آس ژهیبه و خارج از کشور یدر بازارها آمفتامینمت نیو ادارد  P-2-P دیتول

 یبه عنوان کشور اصل را چک ییاروپا یکشورهابرخی  (2017و  2016گذشته )از جمله  یهاسال شتریکه در ب یحال

ر سال د روند نی، اانداسایی کردهنششان یدر بازارها موجود آمفتامینمت( تیترانز ای متی، عزمبدأکشور  یعنیمنبع )

تر باال اریبس ذکر شده بود ها بیش از همهش در گزارشکه نام یهلند به عنوان کشور ؛ در آن زمانافتی رییتغ 2018

 154.ظاهر شد چکاز 

ا در سراسر اروپ آمفتامینمتقاچاق  ییایاز گسترش جغراف یحاک هاداده بگیریمدر نظر ی را تریطوالن یدوره زمان وقتی

کشور در سال  34به  2000کشور در سال  12از  اندردهگزارش کماده را این  کشف. تعداد کشورهایی که خواهد بود

تن در سال  1.1به  2000در سال  لوگرمکی 30شده از ضبط آمفتامین متکلی  مقدارو  ه استافزایش یافت 2018

در سال  ژهیبه و در اروپاهای فاضالب روند صعودی را های مصرف بر اساس تحلیلبه عالوه، داده است. رسیده 2018

 40 از شیب افزایشی یو به طور کل یافته است شیتحت نظارت افزا یشهرها شتریکه در ب نشان داده است 2019

 و شده استگزارش  کیهلند و بلژ یادر شهره هاشیافزا نیشتریبدهد؛ نشان مینسبت به سال قبل  ی رادرصد

 همهدرصد  64 یعنی اشهر اروپ 28 ی. به طور کلگیرندپس از آنها قرار می شیآلمان و اتر گییچک و همسا یشهرها

در سال  آمفتامینمتمصرف  شیافزا نها انجام شددر آ 2019و  2018در هر دو سال  فاضالب لیتحلکه  ییشهرها

 .شهر گزارش شد 16در  مصرف هشکه کا یدر حالند را نشان داد 2019

 

 نیآمفتام عرضه

 در اروپا همچنان متمرکز است نیآمفتام دیتول 
 749) 2018تا  2014در سراسر جهان در دوره  نیآمفتاممنحل شده  یهاشگاهیآزماتعداد کل  ازها، گزارشبر اساس 

 کمتر زانیو به معدد(  (316) یو مرکز یغرب یدر اروپا ژهیبه و در اروپا عدد( 417از آنها ) یمیاز ن شی(، بشگاهیآزما

 یمخف یهاشگاهیآزما انحالل از هلند ژهیوبه  ییکشور اروپا 16 یبه طور کل اند.ه( بودعدد 100) یشرق یاروپا در

 نیمنبع آمفتامکشورهای  کیو بلژ یتوانیدادند. هلند و به دنبال آن لهستان، ل خبر 2018تا  2014در دوره  نیآمفتام

 جنوب نیآمفتامعمده  منبعکه  است گزارش شده ها به آنها اشاره شده بود.که بیش از همه در گزارش در اروپا بودند

 رهااز کشو یتعداد رایزوجود دارد  آمارباالی این  انحراف تمالاح نیا حال نی. با ااست هیبلغارستان و ترکاروپا  یشرق

 انحالل یبرا یمحدود اریبس تیظرف گزارش شده است عیوس اسیدر مق در آن نیآمفتام دیکه تول هانیدر خاورم ژهیبه و

 .شوندینمنشان داده  آمارها نیدر ا یبه درست نیدارند و بنابرا هاشگاهیآزما

 2018تا  2014در دوره  نهاکه انحالل آ در سراسر جهان نیآمفتام یمخف یهاشگاهیآزماپنجم کل  کیبه  کینزد

ز تعداد ا یتنها بخش کوچک رقم نیا حال نی. با ابودندمتحده  االتیدر ا شتریب و یشمال یکایدر آمرگزارش شده بود 

در  ATS دیتولجریان غالب بر آمفتامین مت انهیمخف تولید ؛در آن منطقه است ATS شده منحل یهاشگاهیآزماکل 

 است. این منطقه

 

                                           
 همان. 152
153 

154 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
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اگرچه به نظر  اندشده منحل هیانوسیدر اق نیآمفتام یمخف یهاشگاهیاز آزما یگزارش شده است که تعداد نیهمچن

مقدار  لندیوزیو هم در ن ای. هم در استرالباشد ATS دیتولجریان غالب در  زیدر آن منطقه ن آمفتامینمت تولید رسدیم

 -نیو نه آمفتام- آمفتامینمت دیدو ماده در تول نیو ا شده استضبط کشف و  نیو سودوافدر نیافدر یقابل توجه

 دیاس کیاست لیو فن P-2-P یعنی نیآمفتام یسازهاشیاز پ یاندک ریفقط مقاد معموالً . در مقابل،دنشویماستفاده 

 155.دشویمضبط  کشف و هیانوسیدر اق

خبر دادند، اگرچه  نیآمفتام شگاهیچند آزما صیتشخاز  انماریفقط هند و م ایآس در 2018تا  2014دوره  یدر ط

 ترعیوس یبه معنا ای کردندیم دیتول گونهاینرا  نیآمفتام انماریشده در م منحل یهاشگاهیآزماکه  ستین مشخص

ATS هایسازشیپیات کشفکه  ی. در حالکردندیم دیتول ATS  بود،  نیو سودوافدر نیافدر عمدتاًدر هر دو کشور

 کندی فراهم میمیرمستقیشواهد غ؛ این موارد 156کشف و ضبط شد زین دیاس کیاست لیو فن P-2-P یکمتر ریمقاد

 نی. در عباشدانجام شده در آنجا  نیز تا حدی نیآمفتام دیتول آمفتامینمت چشمگیرتر دیعالوه بر تول که ممکن است

 بوده است. آمفتامینمت دیاستفاده در تول یشده برا کشف و ضبط P-2-Pاز  مقداریکه  نادیده گرفت توانینم حال

 اریسب انهیمخاورو  کیدر خاور نزد نیمخلوط با کافئ نیآمفتام یهاقرص یعنی« کپتاگون» یتقلب یهاقرص دیتول

 یورهاکش از شده افتیاست. عالئم در یو جنوب شرق یشرق یایآس ای یایآس در جنوب نیآمفتام دیتولاز  ترگسترده

در  ژهیبه و 2018تا  2014در دوره « کپتاگون» یهاقرص تولید یمخف یهاشگاهیبه وجود آزما ناحیه نیدر ا گرید

ان عربست پرسودتر یبازارها یبرا یو بخش یمصرف داخل یبرا یکه بخش داشتاشاره  و لبنان هیسور یعرب یجمهور

 رانیا ناحیه گرید ی، کشورهانی. عالوه بر ابود یبیسودان و ل نیفارس و همچن جیخل هیحاش یو کشورها یسعود

. اردن گزارش دانسایی کردهشنا نیآمفتام هایمحموله منشأ یاحتمال یبه عنوان کشورها را ( و اردنیاسالم ی)جمهور

 است. بودهلبنان  ای هیسور یعرب یموجود در بازار آن جمهور نیآمفتام کل منشأداد که 

در  نیآمفتامفعال  کامالً یمخفهای شگاهیآزماانحالل  ی ازگزارشهیچ گذشته  یهاسالدر  ای 2018تا  2014در دوره 

 P-2-P و ضبط کشفموردی از  چیه ییقایآفر یکشورها در این دوره به طور مشابه 157.وجود نداشته است قایآفر

 نیا 158.اندنکرده رشگزاالمللی کنترل مواد مخدر هیئت بینبه را  نیآمفتام تولیدمورد استفاده در  یاصلساز شیپ

وجود،  نیآن را نشان دهد. با ا دیتول صیتشخ یمحدود برا تیظرف ای/ماده در منطقه و نیا دیعدم تولتواند وضعیت می

 را نشان داد انحالل یک هاتالش نیامواردی که وجود  جملهاز انجام شده است.  نیآمفتام دیتول یبرا ییهاتالش

مشترک  اتیدر عمل ی کهدانیمی. شبود 2015در سال  دیدرست قبل از شروع تول در سودان «کپتاگون» شگاهیآزما

 بود،  159از بلغارستانشد  ریدستگمتحده وزارت دادگستری ایاالت  ه مبارزه با مواد مخدراراد یسودان با همکار سیپل

 انهیخاورم یشورهاک آنها ییمقصد نهابه آن  یمخف یهاشگاهیدر آزمااروپا  «کپتاگون» یهاقرص شتریکه ب یکشور

 دیتول تیبا ظرف گرید «کپتاگون» شگاهیآزمایک  2018در سال  . گزارش شده است کهشدیم دیتول کینزدخاور و

 بلکه  دیاس کیالکتیفن آنساز شیو پ نینه تنها آمفتام مورد نیدر خارطوم کشف شده است. در ا قهیقرص در دق 300

 

                                           
155 E/INCB/2019/4. 

156 UNODC, Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges. 

157 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
158 E/INCB/2019/4. 

159 Statement given by the delegation of the Sudan on 3 March 2020, at the sixty-third session of the Commission on Narcotic Drugs, 

held in Vienna. 
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 نیلیتفن دیتول شگاهیآزما هدف اصلی برپایی که ممکن استدهد نشان می نیلیتئوفوجود  160کشف شد. زین نیلیتئوف

یمفروش  به «کپتاگون»با نام  معموالً امروزه که نیمخلوط با کافئ نیآمفتام یکه به جا است یاماده نیلتیفن ؛باشد

 .شودیم افتی کپتاگونی اصل یبا مارک تجار یهاقرصدر  رسد

 نیآمفتام یسازهاشیپ و ضبط کشف ای قایآفر در نیآمفتام یهاشگاهیآزما گزارش رسمی از انحالل گونهچیاگرچه ه

 یکشورها»به عنوان  هاآنقاره هم یکشورها ریتوسط سا شتریب ییقایآفر یکشورهااز اما هنوز هم  است وجود نداشته

(، بودند از جمله موارد ذکر شده کیو موزامب یجنوب یقای)آفر شودیاد می 2018تا  2014در دوره  نیآمفتام «منشأ

، نیاز جمله بن یغرب یقایآفر یکشورها شتریب نیآمفتام «تیترانز»و  «متیعز محل یکشورها»که  یدر حال

 ییشناسا مشخص نیست که اصالًبا این حال  161بودند. قایدر جنوب آفر بوتسوانا نیو همچن یهجری، غنا و ننافاسویبورک

نوان به ع ی که نام آنهای. کشورهاباشدکشورها  نیدر ا نیآمفتامواقعی  تولید یمعنبه  قایدر آفر «منشأ یکشورها»

 کشورهاینشان دهد که  تواندمیمسئله  نیبودند. ا نیز نیزمان مقصد آمفتامهم گزارش شد «منشأ یکشورها»

ر دآمفتامین به عنوان مقصد در آفریقا  ی کهکشورهای. اندبوده هم کشورهای ترانزیت «منشأ»به عنوان  شدهگزارش

، کی، موزامبای، زامبیجنوب یقایآفر ها شاملنام در گزارش ذکر یفراوان بیبه ترتند شد شگزار 2018تا  2014دوره 

 .ندبود سیو مور شلی، سمبابوهی، زهیجری، مراکش، نری، الجزایبیسودان، مصر، ل

 

 نیقاچاق آمفتام یبرا ترکیبی جینتا

 پس و افتی شیافزا یبه طور قابل توجه یشده در سطح جهان کشف نیآمفتام ریمقاد 2016تا  1998دوره  ولدر ط

. با 2018درصد کاهش در سال  59و  2017درصد کاهش در سال  28از آن با کاهش قابل توجه ساالنه همراه بود: 

از  یتعداد در که باشد تیواقع نیا جهینت و یآمارمحصول  عمدتاًساالنه  یهاکاهش نیا رسدیمبه نظر  حال نیا

ی اداده چیه دادندرا به خود اختصاص می نیآمفتام یجهان کشفکل  از یقابل توجهسهم که در گذشته  ییکشورها

 انهیدر مورد پنج کشور در خاورم ژهیبه و 2018در سال این مسئله است.  امدهیبه دست ن نیکشف آمفتام در رابطه با

 کشف 2016در سال  را جهان نیدرصد( کل آمفتام 64دو سوم ) باًیبود که در مجموع تقر برقرار 162یشمال یقایو آفر

 کردند. و ضبط

مطابق با موارد گزارش شده در سال  ی نداده بودندگزارشیی که همه کشورهادر  نیآمفتام کشفسطح  نکهیفرض ا با

 .بود ترمتعادل اریکاهش بس این اما شدمی مشاهده یدر سطح جهان کاهش ، باز همبود شدهقبل حفظ 

داد  نشان یریکاهش چشمگ نیآمفتام دیتول یبرا یاصل سازپیش ییایمیشیعنی ماده  P-2-P کشف 2017در سال 

برابر( و هم در همه مناطق به  9) یهم در سطح جهان 2018در سال درصد نسبت به سال قبل(، و به دنبال آن  -80)

 یافت،  ریچشمگ شیهشت برابر( افزا) یشمال یکایجز آمر

 نیقاچاق آمفتامهای به موازات آن، روند 163.شودیماستفاده  نیآمفتام دیدر تول عمدتاً P-2-Pکه  یدر تمام مناطق یعنی

است که از سال  یاصل یاز ادامه روند صعود یحاک کهبود  یصعود آشکاراعضو  یکشورها گزارش به 2018در سال 

 164.شده است هدهمشا 2012

                                           
160 Mohamed Daghar, “Drug trafficking: is Sudan a new hub for captagon trafficking?”, ENACT, 24 June 2019. 

161 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
 به ترتیب اهمیت: عربستان صعودی، اردن، امارات متحده عربی، مصر و عمان. 162

163 E/INCB/2019/4. 
164 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
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کشف شده  نیآمفتام یقابل توجه زانیکه در گذشته م ییاز کشورها کشف مربوط به یهادادهدر های موجود شکاف

 نیآمفتام یاز قاچاق کل ترکیبی نسبتاً یریتصواند را گزارش کرده نیآمفتام یسازهاشیپ کشفو روند نامنظم در 

در  2018تا  2016دوره  یطکشف و ضبط شده  نیمقدار آمفتام کلیبا کاهش  این تصویر ممکن است؛ دهدیمنشان 

 هایندرومورد  گزارش شده توسط کشورها در یفی. اطالعات کباشد اددر تض گزارش شده است دفتربه که  یسطح جهان

 اشاره دارد. نیقاچاق آمفتام یقاچاق به گسترش کل

 

 (28شکل

 
 

 و اروپا متمرکز است انهیورمو خار نزدیک همچنان در خاو نیقاچاق آمفتام بخش عمده

 یمیاز ن شیاما ب در دسترس نبود انهیو خاورم نزدیک در خاور کلیدی یکشورها یبرا 2018سال  یهادادهاگرچه 

 -/ جنوبانهیو خاورمنزدیک  در خاور بود کشف شده 2018تا  2014در سال که  نیآمفتام یدرصد( از مقدار جهان 54)

(، یو مرکز یغرب یدرصد در اروپا 14در اروپا )از جمله  مقدار مانده اینباقی از درصد 24حدود گزارش شد.  ایغرب آس

درصد  1( و قایدر شمال آفر شتری)ب قایدرصد در آفر 6(، یشمال یکایدرصد در آمر 7)از جمله  کایدرصد در قاره آمر 13

 انهیخاورم و کینزدخاوراروپا و  یبرا کلی ایمنطقهمقادیر . کشف و ضبط شده است (ایدر استرال شتری)ب هیانوسیدر اق

 یشتریب یاتکشف آمفتامینمتنسبت به  2018تا  2014دوره  ولدر ط نیآمفتام که دهدیمنشان  ایآس ی/ جنوب غرب

 165166.استدر آن مناطق  نیآمفتاممت نسبت به نیآمفتامباالتر  احتماالًپذیری دسترس گویایکه  داشته است

کاهش مقدار  لیبه دل عمدتاًکه  افتیکاهش  یاندک 2018کشف شده در اروپا در سال  یهانیآمفتامهمه کل  مقدار

 کشف رینشان داد. مقاد 2018تا  2014در دوره  یقابل توجه شیوجود افزا نیاما با ا بود شده کشف آمفتامینمت

 فاضالب  لیبر اساس تحل 2018مصرف شده در اروپا در سال  نیآمفتاممقدار گزارش شده با آمار گزارش شده در مورد 

 

 

                                           
165 E/INCB/2018/1. 

166 EMCDDA, European Drug Report 2018: Trends and Developments (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018). 
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 چشمگیر افزایشاز  پیش نیمصرف آمفتام شیبه موازات افزا نیآمفتامکه نشانگر کاهش مصرف مت سازگاری داشت

 167است. 2019در سال  آن دومصرف 

 

 (29شکل 

 
 

 یبه طور قابل توجه 2018آمفتامین کشف شده در سال مت ری، مقادایآس ی/ جنوب غربانهیو خاورم کینزد خاوردر 

 یهاسالضبط شده در کشف و  نیآمفتام ریگزارش مقاد ریکاهش چشمگ رسدیمحال به نظر  نی. با اافتی شیافزا

از  بخشی. باشد یآمار محصول محاسبات یادیحد ز ا( ت2018درصد در سال  80و  2017درصد در سال  37) ریاخ

« نیآمفتام» یبه جا «یزیتجو یهامحرک» مثالًکشف شده  هایمحرک یبنددسته رییبه تغ تواندمی کاهش نیا

ط توس سازمان ملل جرائمدفتر مبارزه با مواد مخدر و به  یاتوقفه در گزارش کشف مسئله، از این تر. مهمباشدمرتبط 

وجود دارد  یادیز بسیار . شواهدداشتندقرار  نیآمفتام قاچاقعمده  یهاتیفعال ریکه تحت تأث یی بوداز کشورها یبرخ

ادامه داشته  انهیو خاورم ور نزدیکدر خا ریاخ یهادر سال 168کپتاگون هایقرص قاچاق ژهیبه و نیکه قاچاق آمفتام

 :ذکر کرده استگزارش ساالنه خود  نیدتریدر جد INCBاست. به عنوان مثال 

 

 

 

 

 

 

                                           
167 UNODC calculations based on wastewater data provided by Sewage analysis CORe group Europe (SCORE). 

در سراسر  کشف و ضبط موارد طور که امروزه دربود. همان نیلیتفن یمحرک مصنوع یحاو ییدارو ماده کی یرسم یدر اصل نام تجار «کپتاگون» 168

ها ؛ این قرصشودیها فشرده مقرص وناست که در یتقلب ماده مخدر کی کپتاگون، گزارش حاضر به آن اشاره شده است شود و دریمشاهده م ایغرب آس

ماده  نیول با چنداست که به طور معم نیآمفتام یتقلب کپتاگون. ماده فعال موجود در هستند یاصل یتجار نامبا  کپتاگونمشابه  ینظر ظاهر زفقط ا

 شود.یممخلوط  مواد، ریو سا نیمانند کافئ تقلبی
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 (30شکل 

 
 

 

که  یی، کشورهاگذاردیم ریتأث انهیخاورم یکشورهابرخی بر  یهمچنان به طور جد یتقلب «کپتاگون»و قاچاق  تولید

و  یاسیس یثباتی... باندشده لیتبد یتقلب کپتاگونبه منبع  ندهیفزاهستند بلکه به طور  مواد نینه تنها بازار مقصد ا

 کپتاگون.. قاچاق شیافزا به ناحیه نیا هایبخش یدر برخ یاقتصاد یهافرصتحل نشده، فقر و کمبود  یهایریدرگ

 169کمک کرده است.

a. EMCDDA, Captagon: Understanding Today’s Illicit Market, EMCDDA Paper (Luxembourg, 

Publications Office of the European Union, 2018). 
b. World Drug Report 2008 (United Nations publications, Sales No.E.08.XI.1). 
c. EMCDDA, Captagon: Understanding Today’s Illicit Market. 
d. E/INCB/2018/1. 

e. .همان 

f. EMCDDA, Captagon: Understanding Today’s Illicit Market. 

g. E/INCB/2017/1. 

h. EMCDDA, Captagon: Understanding Today’s Illicit Market. 

i. E/INCB/2017/4 

j. .همان 

k. EMCDDA, Captagon: Understanding Today’s Illicit Market. 
l. Commission on Narcotic Drugs decision 57/1 (E/2014/28). 
m. E/INCB/2019/4. 

 

 

 

 

 

                                           
169 E/INCB/2019/1. 
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 است یامنطقهدرون همچنان نیقاچاق آمفتام بخش عمده

ه منطق داخلقاچاق شده در قلمرو آنها  نیآمفتام بخش عمده منشأگزارش دادند که  ییاروپا یعنوان مثال کشورها به

(. اغلب گزارش 2018تا  2014 یدرصد کل موارد ذکر شده در پرسشنامه گزارش ساالنه در بازه زمان 95بوده است )

بوده درصد از کل موارد ذکر شده(  37هلند ) بیش از همهمقصد بازار اروپا  به نیآمفتام و منبع منشأ کهشده است 

درصد( و  4) هیروس ونیدرصد(، فدراس 10) کیرصد(، بلژد 11) یتوانیدرصد(، ل 20و پس از آن لهستان )است 

 دیا تولدر اروپ یرقانونیکه به طور غ نیاز آمفتام یاندک ریمقادمقصد ، نیعالوه بر ا گرفتند.قرار می درصد( 3بلغارستان )

 است. هیانوسیو اق قای، آفرای، آسکایاز جمله قاره آمر گریمناطق د یبازارهاصادرات به  شودیم

نوب / جانهیخاورمخاور نزدیک و ( کشف شده در کپتاگون عمدتاً) نیآمفتام مبدأ و منشأاغلب به عنوان  ی کهکشور دو

درصد کل  40هستند که مجموعاً  هیسور یعرب یلبنان و جمهور اندشدهگزارش  2018تا  2014در دوره  ایآس یغرب

مواد تولید شده در این کشورها با استفاده  ییمقصد نها. دهندرا تشکیل می طقهمن نیموارد ذکر شده توسط مقامات ا

دیگر و  یعربستان سعود ژهیبه و انهیمخاورو  کیدر خاور نزد ییکشورها شتریب میرمستقیو غ میمستق ریاز هر دو مس

انجام شده در منطقه  انتظامی اتیعمل برخی. استو قطر  یامارات متحده عرب ژهیفارس به و جیخل حوزه یکشورها

 یشمال یقایآفر یکشورها نیو همچن مبدأ یبه عنوان کشورها لبنانو  هیسور یعرب یجمهور نیقاچاق بمستندات 

کپتاگون کشف و ضبط  میلیون قرص 45امارات متحده عربی  2017در سال  170.اندثبت کردهرا و سودان  یبیل ژهیبه و

 ییهاقرصو ورود قاچاق  یبرا تیکشور به عنوان منطقه ترانز نیاز خاک اهمچنان گزارش داد  هیکه ترک یدر حالکرد 

 دیتول یو شورش یستیترور یهاگروهموارد توسط  یبرخدر و  هیسور یعرب یدر جمهور عمدتاًکه  شودیماستفاده 

که با  یاتیمقامات لبنان در عمل 2019 لیدر آور 171.دنشویمبه بازار عرضه  انهیخاورم یکشورها گرید و در اندشده

کشف و ضبط کردند  دارخچالی ونیکام کیرا از  کپتاگون لوگرمیک 142 هماهنگ شده بود یمقامات عربستان سعود

 172کردند. فیتوق روتیب یریحر رفیق یالمللنیرا در فرودگاه ب از این ماده لوگرمیک 10 سال همان یمو در ماه 

 کیاستفاده شده است. در  یبه عربستان سعود یقاچاق بعد به منظور کپتاگون تیترانز یاز اروپا برا در چند مورد

در فرودگاه شارل دوگل  کپتاگونقرص  350000 یریمقامات گمرک فرانسه از رهگ 2017 هیو فور هیدر ژانو مورد

ه ب آن حمل برنامه قاچاقچیانو  صادر شده از لبنان پنهان شده بود ینعتص یهاقالبدر  ماده نیا؛ خبر دادند سیپار

با  یبار یکشت کی ونانیمقامات  2018در دسامبر  173.بود یبه عربستان سعود هیترک قیاز طر بعدی چک و قاچاق

 مقصدرفت که میاحتمال و  بود کپتاگونقرص  ونیلیم 3بازداشت کردند که حامل حدود  ترانهیرا در مد هیپرچم سور

در  کپتاگون هایضبط قرص ترین کشف وبزرگ یونانیمقامات  2019 جوالی-در ژوئن چند ماه بعد 174باشد. یبیل آن

 . قرصاز پنج تن  شیب یعنی ونیلیم 33انجام دادند: حدود  راسیدر بندر پرا اروپا  تاریخ

 

 

 

                                           
170 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 

 همان. 171
172 E/INCB/2019/1. 
173 Maud Vallereau, “Premières saisies de captagon en France :75000 comprimés à Roissy”, LCI Fait Divers, 30 

Mai 2017 Customs Today, “Captagon seizes for first time in France”, 30 May 2017; Radio France International, 

“Customs seize 135 kg of captagon for first time in France”, 30 May 2017. 
174 E/INCB/2019/1. 
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 یدر جمهور االتاکی بندر بود پنهان شده تراکم متوسطبا  یبریف برد حامل نریدر سه کانتکه محموله این  منشأو  مبدأ

وده ب کپتاگون هایمحموله یبرا رمعمولیغ یمقصد تا امروز هک کردحرکت می نیمقصد چبه و ظاهراً بود  هیسور یعرب

 جده ساحلیمقامات بندر  2019 هیدر فور مثالًباشد.  بوده کپتاگونمنبع  زیممکن است اروپا ن موارد یدر برخ 175.است

 پنهان شده بود روتردام هلند مبدأ از ینریکانت یکه در بار چمن مصنوعرا  کپتاگونقرص  384000 یعربستان سعود

 176کشف و ضبط کردند.

 

 های کپتاگون در خاور نزدیک و خاورمیانهقرص

 یدر بلغارستان منبع اصل ژهیبه و بالکان یشده در کشورها دیتول نیآمفتام 2000تا اواسط دهه  1990از حدود 

میان فروخته عربست رهیدر شبه جز هیبلغارستان و ترک تبهکاری یهاشبکهبود که توسط  «کپتاگون» تقلبی یهاقرص

 انتظامی اتیعمل دیرسیمبه نظر  2000در اواسط دهه  bترکیه نیز شروع شد. شده در  نیآمفتام دیتولهمچنین  aشد.

 2011 با این حال از سال. باشددو کشور موفق شده  این کپتاگون در یرقانونیغ تولیددر کاهش  هیدر بلغارستان و ترک

بال که به دن یمختلف هایطرفین/گروه داشته است چون ریتأثها در جمهوری عربی سوریه بر این روند به بعد درگیر

به  ونکپتاگ تولیدفعال شدن در  یابر یازهیانگمواد مخدر بودند  یرقانونیمشارکت در تجارت غ قیاز طرمالی  نیتأم

عدم  dتقلبی در این ناحیه نقش داشت؛ کپتاگونقاچاق  در تقویت انهیدر خاورم یریو درگ یثباتیب c. ست آوردندد

که به منجر شد  2018تا  2014دوره  یاز کشورها برا یدر برخ ی کپتاگونهاقرص دیتول شیافزا بهکنترل و نظارت 

 eتبدیل شد. انهیدر خاورم یورشش یهاگروهو  هاستیترور یمنبع درآمد اضاف
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176 UNODC, Drugs Monitoring Platform, based on inform-tion from the Regional Intelligence Liaison Office of 

the World Customs Organisation for Western Europe. 



68 

 

تحت کنترل  1986ماده در سال  نیکه ا یبود تا زمان نیلیتفن یحاو ییمحصول دارو کی یدر اصل نام تجار کپتاگون

است ادامه داشته  1990دهه  انیموجود تا پا های انبار شدهمحمولهاز  نیلیتانحراف فن احتماالًقرار گرفت.  یالملل نیب

 یهاقرص بیترک وقتی یحال حت نی. با اپایان یافتند بودند واقع شده ستاندر بلغار ظاهراً یبرخ ها کهمحموله نیا ولی

 کپتاگون یهاقرصو مشخص شد که  شدیماستفاده  «کپتاگون»همچنان از نام و نشان  داده شده بود رییتغ یتقلب

. به عنوان شدیممواد مخلوط  ریو سا نیکه اغلب با کافئ بودند نیآمفتام یحاو به طور فزاینده شده کشف و ضبط

، نیدرصد آمفتام 14تا  8 یحاو ییهاقرص نینشان داد که چن 2013در سال  لبناندر  یات انجام شدهکشف لیمثال تحل

های تولید شده در زمینه داده fصد پاراستامول است.در 20تا  6و  نیلیدرصد تئوف 14 تا 10، نیدرصد کافئ 35تا  12

 یمحتوا g انجام شد قایو شمال آفر انهیمخاور یدر کشورها 2017 هیو ژانو 2016 لیآور نیب پیوند گمشده عملیات که

روخته ف کپتاگونکه به عنوان  ییهاقرصکرد و نشان داد که  دییرا تأ کپتاگونقاچاق شده به عنوان  یهاقرصمتنوع 

 نینی، کنیلی، تئوفنیمخلوط با کافئ نیآمفتام بی. ترکهستنددهنده لیاز مواد تشک یمختلف تبایترک یحاو شوندیم

در اردن، لبنان و امارات  یاتاز کشف حاصل شده لیتحل یهاقرصدر  شتریب یاصل و پاراستامول به عنوان مواد فعال

 لیمت P-2-Pاز جمله مشتقات  نیآمفتاماولیه  یسازهاشیاز پ یبه کشف تعداد یاتعمل نیا h.شد یافت یمتحده عرب

 انهیدر خاورم کپتاگون یهاقرصموجود در  نیآمفتام بخش عمدهنشان داد که  اگرچه i شد منجر دیاس کیدیسیگل

 lقرار گرفت. یالملل نیتحت کنترل ب 2014در اکتبر  P-2-Pساز شیپ؛ این i,j شده است دیتول APAANدرصد( از  82)

را  APAAN موارد کشف و ضبطاردن  ژهیبه و انهیخاورمخاور نزدیک و  یاز کشورها یتعداد 2018در سال  نیهمچن

 mکشف شد. دیانیس لیهمراه با بنز کپتاگون شگاهیآزماکردند؛ این محصول در اردن از یک  شگزار

انه، جداگ رویدادشده است. در دو  نیز ثبت یاز اردن به عربستان سعود کپتاگونگسترده قاچاق  مستندات نیهمچن

 یخنثرا کشور  نیبه اکپتاگون های چاق قرصقا یبرا تالش یمقامات گمرک عربستان سعود 2018و مارس  هیدر ژانو

کشف شد. اگرچه  2017در مرز با اردن در سال  اتیلعم یماده ط نیقرص ا ونیلیم 6.3از آن حدود  شیکردند. پ

 یمخف شگاهیآزما کیاردن  2018 هید اما در ژانوباش بوده هیهمسا یکشورها هاقرص نیاز ابخشی  منشا ممکن است

 177پرداخت.می هیهمسا یو کشورها یعربستان سعود یبازارها یبرا عمدتاً کپتاگون دیتولکه به  منحل کرد زیرا ن

 

 «اکستازی»عرضه 

 اما همچنان در اروپا متمرکز است شودانجام میدر تمام مناطق  یاکستاز تولید

 34که  یخبر دادند، در حال یاکستاز شگاهیآزما 496 انحالل از کشور در سراسر جهان 18، 2018تا  2014دوره  در

که  دهدیمنشان  هاشاخصاز  یوجود، تعداد نیشدند. با ا ییکشف شده شناسا مواد منشا یکشور به عنوان کشورها

 یاکستازمنحل شده  یهاشگاهیادامه دارد. دو سوم آزما این قاره غرب و مرکز ژهیبه وو  در اروپا عمدتا یاکستاز دیتول

درصد(،  9) ای(، آسیدرصد کل جهان 16) هیانوسیو پس از آن اق قرار داشته است اروپادر  2018تا  2014در دوره 

 دیتول پیوستهتمرکز  رسدیم. به نظر گیرندقرار می درصد( 0.4) قای( و آفریشمال یکایآمر شتریدرصد، ب 7) کایآمر

در آن  یاکستاز یهاشگاهیآزما متصدیان یریپذو انعطاف ی، نوآورییایمیتخصص ش یدر اروپا با درجه باال یاکستاز

عنوان  هب واردات و کاربرد آنها کهی نیگزیمداوم مواد جا ییبا شناسا کوشند؛ این دست اندرکاران میمرتبط استمنطقه 

 کنند. غلبه یسنت یسازهاشیپ عرضه یبر کمبودهاآسان باشد سازها شیپمواد اولیه 

 

 

                                           
177 E/INCB/2018/4. 
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ه ب کیبه هلند و بلژ ماده نیز نیا منشأکشورها در مورد  گزارشی، اکستاز منحل شده یهاشگاهیآزماتعداد عالوه بر 

تعداد  نیشتریاشاره دارد. ب اندکرده دیتول 2018تا 2014 در دوره  را اروپا اکستازی نیشتریکه ب ییعنوان کشورها

 گزارش لیمتحده و پس از آن کانادا و برز االتیتوسط ا کایدر قاره آمر در این دوره یاکستاز منحل شده یهاشگاهیآزما

 یهاشگاهیآزما شتری. بگزارش شد یو پس از آن اندونز یتوسط مالز ایشده در آس منحلتعداد  نیشتریکه ب یدر حال شد

 .ندشد منحل ایدر استرال هیانوسیدر اق یاکستاز

 ی هستنداکستاز دیتولمبنای فزاینده نشده کنترل یسازهاشیپ

 ری، مقادیاکستاز کشف، تعداد موارد مربوط به یاکستاز منحل شده یهاشگاهیآزمااز جمله تعداد  هاشاخص برخی

گزارش شده توسط  یفیبراساس اطالعات ک یاکستازقاچاق  های موجود درشده و روندو ضبط کشف  یاکستاز

از آن است که در آن دوره  یحاک ؛ این رونددهدیمنشان  یشیروند افزا 2018 و 2010 یهاسال نیب عضو یکشورها

 یهاقرصدر  MDMA یمحتوا سطح کشور نی، چندنیاست. عالوه بر ا افتهی شیافزا یاکستاز کلی عرضه زانیم

دهنده نشانکه ، در هر قرص( MDMAگرم  یلیم 100از  شی)ب اندکردهدهه قبل گزارش  کیاز  ترشیرا ب یاکستاز

 دیدوم دهه اول هزاره جد مهیدر ن این ماده یعرضه جهان صعودی. روند آن نیز هست پذیریی دسترساحتمال شیافزا

-3,4 ژهی)به و بوددر بازار  یاکستاز یساز سنتشیپ ییایمیاز کمبود مواد ش یکه ناشکرد را دنبال  ینزول یریس

P-2-MDP) ییابتداواکنش  178بود. نیچدر  ژهیو به و یدر سطح جهانساز شیبهبود کنترل پ ه این کمبودعمد؛ دلیل 

 الپرونیو پ ، سافرولزواسافرولیشده مانند ا تیتثبسازهای شیاز پ شتریاستفاده ب به این وضعیت یمخف یهاشگاهیآزما

 یکمتر کشوری یریکشورها سختگ یاما در برخ قرار گرفته بودند یالمللنیتحت کنترل ب قبلکه از  دی بودموا یعنی

را  نیگزیجا مواد یجستجو یمخف یهاشگاهیآزمامتصدیان مواد  نیکنترل ا پس از تشدید. آنها وجود داشتنسبت به 

 179کردند.آغاز 

 (31شکل 

 

 

                                           
178 World Drug Report 2014 (United Nations publication, Sales No. E.14.XI.7), p. 83; and E/INCB/2013/4. 
179 E/INCB/2019/4, and previous years. 
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 چندشامل  ییایمیمواد ش نی. اروی داد دیجد سازشیپ یتعداد ییبه موازات شناسا یاکستازعرضه  ریاخ شیافزا

-3,4 گوناگون مانند مشتقات «ی شدهطراح یسازهاشیپ» نیو همچنهلیونال  از جمله MDP-2-P-3,4 نیگزیجا

MDP-2-P کنترل  هک شدندمی دیتول ییهامکاندر  الپرونیبا استفاده از پهستند؛ این مواد  دیاس کیدیسیگل لیمت

ندارند  یونقان کاربردگونه  چیه ییایمیمواد ش نیا. شدانجام می کشورها رینسبت به سا کمتری یریماده با سختگ این

 تحت کنترل ی شدهطراح یسازهاشیپ نیا 180.شوندمی دیتول «یاکستاز» انهیمخف تولیداستفاده در  یفقط براو ظاهرا 

منتقل  مخفی یهاشگاهیدر سراسر جهان به آزما یبه راحتآنها را  ستندتوانیم اندرکارانقرار نداشتند و دست یالمللنیب

 P-2-MDP-3,4، این وضعیت بر خالف 181کنند. لیتبد P-2-MDP-3,4به  یاکستاز دیتول یبراو در آنجا  کنند

. 183قرار گرفتند یالمللنیتحت کنترل ب 2019در سال  182دیاس کیدیسیگل لیمت P-2-MDP-3,4و  داتیسیگل لیمت

-3-متیل-2های مخفی تعدادی ماده دیگر از جمله هلیونال )اندرکاران آزمایشگاهرسد  دستاین حال به نظر میبا 

استفاده  MDMAو  آمفتامینمت دیدر تولتواند که میاند متیلن دی اکسی فنیل پروپانال( را شناسایی کرده-4و3)

 184.شود

حالت ترکیبی اما روندها از آن زمان  است افتهی شیافزا 2016تا  2011دوره  یطاکستازی  قاچاق

 است یافته

 سطحدر ی آن تقاضا شیبه موازات افزااکستازی  قاچاقدهد، هم نشان میکه مقدار مواد مخدر ضبط شده  طورهمان

کمبود  لیبه دل 2011تا  2007دوره  یط قاچاق این ماده . پس از آنافتیگسترش  2007تا  1998 در دوره یجهان

 بود. نیتوسط چ P-2-MDP-3,4بهبود کنترل  لیبه دل عمدتاًرو به رو شد؛ این کمبود کاهش با بازار در  سازهاشیپ
شیاستفاده از پ سوی به MDMA انهیمخف دیتول رایز افتی شیمجدداً افزااکستازی قاچاق  2011پس از  185186

منعکس نیز عضو  یگزارش شده توسط کشورها یفیروندها در اطالعات ک نیا 187188.پیش رفتشده نکنترل  یسازها

 .شده است

 2011تن در سال  4.4و از  افتی شیاز دو برابر افزا شیب یدر سطح جهان یاکستاز اتیکشف 2018تا  2011در دروه 

روی  یاکستاز کشفدر  یامالحظهقابل  شیدر همه مناطق افزا باًیتقر در این دوره. دیرس 2018تن در سال  12به 

رسید.  2018تن در سال  6.3به  2011سال تن در  1.8از و  از سه برابر شد شیب این ماده کشف میزان اروپا . درداد

 دیدر تول آن یسازهاشیاستفاده از پ شیاز جمله افزا «یبازار اکستاز»گسترش مداوم  یهانشانهبا  همگام روند نیا

از  یاکستاز هایقرص MDMA یمحتوا دیشد اریبس شیو افزا یاکستاز متیدر منطقه، کاهش ق مواد مخدر

  پیش رفت. 2009در سال  زانیم نیترنییپا

 

 

 

                                           
180 E/INCB/2018/4. 
181 UNODC, “Global Smart Update: the ATS market – 10  years after the 2009 Plan of Action”, vol. 22 (October 

2019). 
. 
182 E/CN.7/2019/9. 
183 E/INCB/2019/4. 
184 E/INCB/2018/4. 
185 UNODC, “Global Smart Update 2012”, vol. 7 (March 2012.) 
186 World Drug Report 2014; and E/INCB/2013/4. 
187 UNODC, “Global Smart Update 2012.” 
188 E/INCB/2017/4. 
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 و189 شد از دو برابر شیاروپا ب هیاتحاد یدر کشورها 2017تا  2007دوره  درها قرصاین  MDMA محتوای میانگین

 مصرفاز  یناش ریمرگ و م یو حت بیآس شیمنجر به افزا های این مادهبسته یدر برخ MDMA یباال اریغلظت بس

 190شد. یاکستاز

گزارش  یفیکه اطالعات ک یبود. در حالنمشخص  چندان 2018تا  2016دوره  یبرا یوجود، روند در سطح جهان نیبا ا

دارد،  تیحکا 2018و  2017 یهاسالدر  یاکستازقاچاق  یهاتیفعالمداوم  شیعضو از افزا یشده توسط کشورها

. تعداد کل افتیدرصد( کاهش  14) 2018سال  راما د ثابت ماند 2017کشف شده در سال  یاکستاز یجهان ریمقاد

درصد  17 مجدداً 2018تا  2017اما از سال  افتیدرصد کاهش  8 2017در سال  یاکستازده گزارش ش کشفموارد 

را نشان  ترکیبی یروندها زیبازار ن یهاشاخص ریسا 191.بود 2016از سال  شتریدرصد ب 7 جهیو در نت افتی شیافزا

 یدر سال مالی اکستاز سال گذشته مصرفدهنده کاهش نشان( بریتانیاو ولز ) سیانگل یهاداده مثال. دهندیم

 9201در  یاکستازمصرف  باالتر همچنان حوو سط 2018/2017سال در مصرف  شیو به دنبال آن افزا 2017/2016

 2018و  2017 هایسال در اکستازیمداوم مصرف  شیاز افزا یاروپا حاک بوط بهرمفاضالب  یهاداده 192است. 2018/ 

را در آن  قابل توجه شیافزا 2018در سال  مصرف داریسطح پا ایاسترال یفاضالب برا یهادادهکه  یدر حال194 193است

 یمتحده الگو االتیدر ا یاکستاز در رابطه با مصرف هاخانوار یمل پیمایش یهاداده 195.دهدیمنشان  2019سال 

آموزان دانش انیدر م یاکستاز مصرفساالنه  وعیکه ش یدر حال 196نشان داد 2018تا  2016را در دوره  یداریپا

 مقطعآموزان دانش در میان 2019در سال  و به دنبال آن افتیکاهش  یکم 2018 تا 2016 هایسال نیب یرستانیدب

 یفیو ک یبراساس منابع کم عضو یگزارش کشورها به یاکستاز مصرفروند  یبه طور کل 197.داشت شیافزادهم 

 198همراه بوده است. 2018در سال  شیافزابا آن که پس از  دهدیمنشان  2017را در سال  یداریسطح پا اطالعات

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
189 EMCDDA, European Drug Report 2019: Trends and Deve-opments (Luxembourg, Publications Office of the 

European Union, 2019), p. 31. 
 .31همان، ص 190

191 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
192 United Kingdom, Home Office, Drug Misuse Appendix tables: Findings from the 2018/19 Crime Survey for 

England and Wales, Statistical Bulletin No. 21/19 (London, 2019.) 
193 UNODC calculations based on data provided by SCORE Europe to UNODC. 
194 EMCDDA, “Wastewater analysis and drugs: a European multi-city study”, Perspectives on Drugs Series 

(Lisbon .March 2019.) 
195 Australian Criminal Intelligence Commission, University of Queensland and University of South Australia, 

National Wastewater Drug Monitoring Program. 
196 nited States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health 

Statistics and   Quality, Results from the 2018 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables. 
197 United States, National Institute on Drug Abuse, Trends  and Statistics, “Monitoring the Future” (updated 

January2020.  
. 
198 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
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در  هاکشور تعداد اینکه  یدر حال را گزارش کردند یاکستاز کشفکشور  100 2018تا  2014در دوره  یبه طور کل

 ییایدو دهه گذشته از نظر جغراف یط اکستازیقاچاق که  دهدیمنشان  عدد بود؛ این اختالف 62 ،1998تا  1994دوره 

 است. افتهیگسترش 

 ترا داش کشف یامنطقهمقدار  نیشتریب یات جهانیکشفاز ی درصد 38 سهم با گریاروپا بار د 2018تا  2014دوره  در

 .دادندبه خود اختصاص میرا  یچهارم کل جهان کیکه هر کدام  داشتندقرار  کایو قاره آمر هیانوسیپس از آن اق و

در درجه اول مقدار  افزایش نیاو  افتی شیافزا 2018در سال  کایشده در قاره آمر اکستازی کشف و ضبط کل ریمقاد

. در مقابل، کندمیمنعکس را  بیو کارائ یمرکز یکایآمر کمتر و تا حد یشمال یکایگزارش شده در آمر کشف شتریب

 اساساکه  است افتهیبه شدت کاهش  2016در سال  آن زمان اوج از یجنوب یکایشده در آمر کشف اکستازی ریمقاد

 2018تا  2017در دوره  نیو آرژانت لیگزارش شده توسط برز کشف کمتر ریو مقاد یلیتوسط شکشف کاهش گزارش 

 .کردندگزارش  کشف اکستازی را شیدر آن دوره افزا، اروگوئه، پاراگوئه و اکوادور گرید سوی. از دهدرا بازتاب می

 56) شودیم یریرهگ اروپا همچنان در غرب و مرکز 2018تا  2014کشف شده در اروپا در دوره  یاکستاز شتریب

 98) گزارش شد ایدر استرال هیانوسیدر اقشده  یریرهگ یاکستاز میزان نیشتریکه ب یدرصد از کل اروپا(، در حال

 .(درصد

 نیشتریب ایشد )دو سوم کل(. در آس یریرهگ یشمال یکایدر آمر کایشده در قاره آمر کشف یاکستاز بخش عمده

درصد(  92) قایدر شمال آفر قایدر آفر کشف نیشتریدرصد( و ب 96) یو جنوب شرق یشرق یایدر آس کشف میزان

 بوده است.

قابل توجه مواد مخدر گزارش شده به فیات کشدر  زین ایو استرال یجنوب شرق یایدر اروپا، آس یاکستازقاچاق  غلبه

 محدود باشد،  اریبس قایدر آفر یاکستاز کشفموارد  رسدیممنعکس شده است. به نظر  دفتر مواد مخدر سازمان ملل
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 دهیگزارش مشکل مسئله نیا اگرچه ممکن است ،ددهمینشان این ماده را و قاچاق  یداخل دیتول نییکه سطح پا

 .شوندینمگزارش دفتر مواد مخدر سازمان ملل به  لزوماً انجام شود ییهاکشف نیاگر چن یحت رایز باشد

 (5نقشه 

 
 

Source: UNODC, responses to the annual report questionnaire, and individual drug seizure database 
 نیا مقامات ؛را گزارش کرد یکشور یکل کشف شده یاکستاز زانیم نیشتریب هیترک بار نیاول یبرا 2018در سال 

کشفیات  زانیم بر اساساست. بوده  کیهلند و بلژ عمدتاً آنها شده کشف و ضبط یاکستاز منشا کشور گزارش دادند که

 یاندونز وسطت ایدر آس اکستازی کشف زانیم نیشتری. بگرفتندقرار می کیو بلژ ایاسترالایاالت متحده  هیترکپس از 

 کیعمدتاً از هلند و بلژ ماده نیا و توسط مراکش گزارش شد قایدر آفر یاکستاز کشف بیشترین. گزارش شد یو مالز

تازی اکس منشا که گزارش داد قرار داشت یجنوب یقایبود. بعد از مراکش آفر یبازار داخلآن و مقصد  بود منشأ گرفته

 ست.ا تولید شده نیمقصد چصادرات به  ای یخانگ صارفماست که با هدف هلند بوده  در آن کشور شدهکشف و ضبط 

ن سطح بیبلکه در ای به صورت درون منطقهنه تنها  ادیبه مقدار زاکستازی  ،محرک های آمفتامینی ریسا برخالف

 به عنوانموارد ذکر شده کل درصد از  81 یجهان. در سطح شودیممناطق قاچاق  ریاز اروپا به سا ژهیبه و زین ایمنطقه

ز آن پس او  مربوط بود ییاروپا یکشورها هدر پاسخ به پرسشنامه گزارش ساالنه ب یاکستازخروج  ای مبدأ هایکشور

 بیش از هر کشوری به عنوان همچنان کیهلند و بلژنام . داشتنددرصد( قرار  7) کایدرصد( و آمر 10) ایآس یکشورها

 مبدأ به عنوان کشورهاموارد اشاره به درصد از کل  14و  41 بیبه ترت شود کهذکر می در سراسر جهاناکستازی منبع 

 یاروپااز  عمدتاً ییاروپا یکشورها گریداز  یتعداد دادند.را به خود اختصاص می 2018تا  2014در دوره  یاکستاز

 یکشورها عنوان هاغلب ب زین انگلستان، فرانسه و بلغارستان، ایآلمان، اسپان ینزول بیبه ترت از جمله یو مرکز یغرب

 .اندشدهذکر  2018تا  2014در دوره  گریاروپا و مناطق د یدر بازارهاموجود  یاکستاز هایمحموله متیعز ای مبدأ
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 ی، مالزنیشامل چ شودیم ادی ایدر آسمحل عزیمت اکستازی  ای مبدأ یاز آنها به عنوان کشورها مکرر که ییکشورها

 متحده است. االتیا کایو هند و در قاره آمر

 ییناباشد، اگرچه موارد استث دیدر منطقه تول مصرف یبرا شتریاز اروپا ب ریغ یدر مناطق یاکستاز تولید رسدیمنظر  به

 وجود دارد. زین

زارش گ زیرا ن ایآس یکشورهااز  آن از اروپا بلکه حمل آن و واردات یاکستاز یمحل دینه تنها تول هیانوسیدر اق کشورها

 هیانوسیاق یکشورها به گزارش در اروپااکستازی  متیعز ای مبدأ یاصل یکشورها 2018تا  2014. در دوره دهندیم

 .اندبوده لیو اسرائ نی، چایآساز ، و آلمانو  بریتانیاهلند، پس از آن 

 (34شکل 

 
 

 گیریبار یرا به عنوان نقاط اصل ییاروپا یکشورهانام برخی به طور عمده  گریبار د ایاسترال 2018/2017 یدر سال مال

. 199بود نیز از این نقاط نیو چ (کی، انگلستان و بلژایهلند، پس از آن آلمان، فرانسه، اسپان مثال) کردگزارش  اکستازی

مورد  پست )روش قیطراز آن  یبعد لیو تحو زیرزمینیدر شبکه  یاکستازروزافزون فروش  تیبا اهم حال نیبا ا

(، به 2018در سال  لندیوزیدرصد در ن 92و )کشف شده(  ایبه استرال یورود MDMAدرصد از کل  99 یبرا استفاده

یمارائه تر تیفیبا ک MDMA یهاقرصکه ظاهراً  یاکستازمنبع  یمنطقه اصلاروپا به عنوان  تیاهم رسدیمنظر 

 یهامحمولهمنبع منطقه به عنوان  ایآس تیاهم ریاخ یهاسالدر  رسدیمکه به نظر  یاست، در حال افتهی شیافزا دهد

MDMA را به عنوان  هیترک ایاسترال بار نیاول یبرا 8201/2017 یسال مال در 200است.  افتهیکاهش  هیانوسیبه اق

 از درصد 30 مسئول هیگزارش کرد. ترک هیانوسیبه اق یغرب یاز اروپا یاکستاز هایمحموله یبرا تیترانز یکشور اصل

ز ترکیه پذیر بود؛ پس اآن امکان تیکشور ترانز ییشناسا بود که ایشده در استرال کشف و ضبط اکستازی ریکل مقاد

 201قرار داشتند.درصد(  15درصد( و هلند ) 20آلمان )

ن ی در ایگرید یامنطقه نیقاچاق ب انیجر ایمقصد آس به یشمال یکایشده در آمر دیتول اکستازی رسدیمبه نظر 

 موارد اشاره به درصد از کل  51از اروپا ) یاکستازعالوه بر اشاره به واردات یی ایآس یکشورهابرخی باشد. زمینه 

 

 

                                           
199 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18. 

در دوره  هیانوسیاق یموارد ذکر شده توسط کشورها کل درصد 19از  تیترانز ای متیذکر شده به عنوان کشور مبدا ، عز ییایآس ینسبت کشورها 200

 ، پاسخ به پرسشنامه گزارش ساالنه(.مخدر دفتر مقابله با جرایم و مواداست ) افتهیکاهش  2018تا  2014درصد در دوره  7به کمتر از  2013تا  2009
201 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
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درصد  8)ی شمالی کایدرصد( به آمر 42) ایدر آس یمحل دی( و تول2018تا  2014در دوره  متیو عز مبدأ یکشورها

 . اشاره کردند خود یدر بازارها اکستازی یعنوان منبع اصل ذکر شده( بهموارد 

 خیشامل بر اندشده ساییشنا اکستازی عزیمتو  مبدأ یکه به عنوان کشورها گریمناطق د یاصل یکشورها ایدر آس

وده ب متحده االتیا کایو هند و از قاره آمر نی، چیمالز مانند ییایآس یکشورها برخیهلند،  از جمله ییاروپا یکشورها

درصد کاهش نسبت به سال  59) 2018در سال  ایکشف شده در آس یاکستاز زانیم ریکاهش چشمگ با وجود. است

 2010دو برابر مقدار کشف شده در سال  باًیتقر همچنانتن(  1.2) 2018شده در سال  ماده کشف(، مقدار 2017

 .( بودلوگرمیک 660)

 

 (35شکل 

 
تن در  4.7از  یشمال یکایدر آمر اکستازی کشف شده، مقدار گریدر مناطق د اکستازی یبازارها تیوضع بر خالف

 یکه اپراتورها ی. در حالرسیدتن  2به  2018در سال  از آن پسو ، افتیکاهش  2017تن در سال  0.9به  2015سال 

ساز شیکمبود پبر موفق شدند  مختلف یسازهاشیپبا استفاده از  2011در اروپا پس از سال  یمخف یهاشگاهیآزما

 یسازها شیبا استفاده از پ همچنان یشمال یکایدر آمر یاکستاز 202کنندغلبه  P-2-MDP-3,4یعنی یاکستاز اصلی

 تریل 4000از  شیبکانادا  ونکوور درزمان  بود؛ در آن دییتأهنوز مورد  2017روش در سال  نی. اشدمی دیتول یسنت

3,4-MDP-2-P  یتجار نریکانت یک گاهیشیآزما تاسیسات دراست  یکاف یاکستاز نت 4نزدیک به  دیتول یبراکه 

با بهبود  بیدر ترک یساز سنتشیپ ییایمیبه مواد شبااین حال تکیه  203کشور شده بود.وارد  تنامیاز و که کشف شد

عداد تدر کاهش  و این کاهش است افتهی هشکا یشمال یکایدر آمر یاکستاز یمحل دیکه تول بود یمعن نیبه ا کنترل

بازتاب  یشمال یکایدر آمر اکستازی یسازهاشیپ کشف مقادیر و افت 204یاکستازشناسایی شده  یهاشگاهیآزما

 205.یافت

 

 

 

 

                                           
202 E/INCB/2018/4. 
203 Canada Border Services Agency, “Over 4,000 litre of MDP-2P precursor drug seized at the Vancouver 

Container Exam Facility”, news release, 18 July 2017. 
204 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
205 E/INCB/2019/4. 
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 یاکستاز یتقلب یهاقرصدر آمفتامین متوجود در مورد  هاییگزارش به MDMA یداخل دیتولدر کاهش  نیاحتماالً ا

در  اکستازی سازهایمواد اولیه پیش از ظهور ییهانشانه راًیاخ نیهمچن 206شده است.منجر متحده  االتیدر بازار ا

 207؛وجود داشته است یشمال یکایآمر

در هر  208گزارش نکردند.  را یاکستاز یهاشگاهیآزما انحاللمتحده و نه کانادا  االتینه ا 2018در سال  حال نیبا ا 

استفاده از مواد با ) 209در کانادا یاکستاز تولیددر  ییایآس تبهکار یهامدت گروهیطوالن مشارکت و نقشگرچه اصورت 

از کانادا به  یاکستاز هایبه کانادا( و قاچاق متعاقب قرص ایاز شرق و جنوب شرق آسشده قاچاقساز شیپ ییایمیش

یافت که بخش عمده آن از هلند و  شیافزااز اروپا  یاکستازواردات  2018در سال 211 210متحده ادامه داشت االتیا

 212بلژیک بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
206 United States Department of Justice, DEA, National Drug Threat Assessment 2019. 
207 E/INCB/2019/4. 
208 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
209 United States Department of Justice, DEA, 2018 National Drug Threat Assessment (October 2018.( 

 همان. 210
211 United States Department of Justice, DEA, National Drug Threat Assessment 2019. 
212 UNODC, responses to the annual report questionnaire. 
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  کانابیس

 

 

 
  

 کانابیسکشت 
 گذاردیم ریتمام مناطق تأث بر کانابیس یرقانونیغ دیکشت و تول 

 ابیسکاناز کشورها متمرکز است،  یدر تعداد محدود تنهاآنها  دیکه کشت و تول اهیگ مواد مخدر بر پایه ریسا برخالف

 یکشور 151توسط  کانابیس اهیکشت گ  2018تا  2010در دوره . شودیم دیجهان تول یدر همه کشورها باًیتقر

 میمستق یهاشاخص قیاز طر دهیاین گزارش و دادنددر خود جای می را جهان تیدرصد جمع 96که گزارش شد 

)مانند  میرمستقیغ یهاشاخص ای( کانابیس دیتول یهاتیسا یکنشهیو ر شاهدانه اهانیگ کنیریشه ای)مانند کشت 

 انجام شده است. عضو( یکشورها ریت گزارش شده توسط سایاکشفو منشأ  شاهدانه اهانیگ کشف

العات اط ندارند. در حال حاضر کانابیس یرقانونیکشت غ زیرنظارت بر مناطق  ی برایجامع ستمیکشورها س بیشتر

، نیر ا. عالوه بستین یکاف کانابیس یرقانونیکشت غ زیر مساحتاز  قیدق و علمی یجهان برآوردهای انجام یموجود برا

ا ب یبه طور کل است گزارش شده دفتر مواد مخدر سازمان مللبه که  یکشت زیرمناطق  برآوردها از مساحت شتریب

 مطابقت ندارد. یعلم یاستانداردها

 اریبسنوسان که سال به سال  دهدیمرا نشان  یریمقاد کانابیسکشت  میمستق ریغ یهاشاخص یموجود برا یهاداده

 کانابیس یدر کشت جهان مشخصهرگونه روند  ییشناسا نی، بنابرادهدیمرا نشان  یمتضاد یو روندهای دارد ادیز

شده و انه کشف شاهد اهانیگزارش شده گ ریمقاد شیافزا 2018سال  یاگزارش شده بر یهاداده مثال. شودمیدشوار 

که تعداد  دندهیمنشان  نیهمچنها این داده ؛دهدیمنسبت به سال قبل نشان را کشت  زیرکن شده شهیر نیز مساحت

 دارد. یریکاهش چشمگ انکن شده در سراسر جهشهیر کانابیس یهاتیساتعداد  نیزکن شده و  شهیر شاهدانه اهانیگ

 یفیاطالعات ک انددادهنشان  یمتفاوت یروندها در طول سال هاشاخص نیا یگزارش شده برا یهادادهکه  یحال در

 2017تا  2010در دوره  کانابیس یکه کشت جهان دهدیمعضو نشان  یگزارش شده توسط کشورها هایدر مورد روند

 گزارش  یکاهش کل .است کاهش یافته 2018در سال یافته است و پس از آن  گسترش 2017تا  2015از  ژهیبه و
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 شیو گزارش افزاکشور  8توسط  داریپا تیگزارش وضعکشور  13توسط  گزارش کاهش جهینت 2018شده در سال 

 است. کشور 9توسط 

 استدر فضای بسته از کشت  ترگستردهباز همچنان  یدر فضا کانابیسکشت 

ت. به اس یداخل طیاز کشت در مح ترگسترده ییایاز نظر جغراف همچنان باز یدر فضا کانابیسکشت  یسطح جهان در

مرتبط با کشت  انتظامی یهاتیفعالباز،  یدر فضا کانابیسکشور کشت  88  2018تا  2012دوره  یط یطور کل

ه مربوط ب هایروند ای( کانابیس دیتول یهاتیسا کشف، شاهدانه اهانیگ کشف، سازیکن شهیباز )ر یدر فضا کانابیس

در کشت  مرتبط با یهاتیفعالبرای  کشور 64که فقط  یدر حال 213اندکردهباز را گزارش  یدر فضا کانابیسکشت 

 باز را گزارش یو فضا یداخل طیدر مح کانابیسکشت  هر دو حالتاز کشورها  ی. بعضگزارش کردند داده محیط داخلی

 کردند.

 

 کانابیسکشورهای دارای کشت و/یا تولید وسیع احتمالی 

 یهاشاخصاز  یکشور در مورد تعداد نی، چندکانابیسکشت  زیراز مناطق  ابیکم میمستق یعالوه بر برآوردها

شهیر اهدانهش اهانیتعداد گ» ،«کن شدهریشه کانابیسهکتار تعداد »از جمله  کانابیس دیتول ایو /  کشت میمستقریغ

 کشف و ضبط کانابیسمنشأ  وکشف شده  کانابیس اهانیتعداد گ ،کن شدهشهیر کانابیس یهاتیساتعداد  ،«شده کن

از کشورها اشاره  یبه تعداد 2018تا  2010 ورهد یبرا میرمستقیو غ میمستق یهاشاخص لیتحل اند.داده گزارش شده

 دارند. یقابل توجه کانابیسکشت ناحیه  ایدر همان منطقه  گرید یبا کشورها سهیدارد که احتماالً در مقا

  :کایآمرقاره 

 کانادا سپسمتحده،  االتیو ا کی: مکزیشمال یکایآمر 

 یلی، پرو و شایو پس از آنها کلمب لیپاراگوئه و برز :یجنوب یکایآمر 

 کای: گواتماال و کاستاریمرکز یکایآمر  

 کای: جامائبیکارائ 

  :قایآفر

 یاقیاز جمله آفر ییقایآفر یکشورها ریاگرچه کشت در سا، سودانو ینی، اسواتهیجرین نیو همچن مراکش 

 گسترده است. زیکنگو، لسوتو و غنا ن کیدموکرات ی، جمهورای، زامبی، ماالویجنوب

  :اروپا

 کیو بلژ ای، اسپانیشمال رلندیو ا ایتانی، برایتالی: هلند و پس از آن ایو مرکز یغرب یاروپا 

 ی: آلبانیجنوب شرق یاروپا 

 نیو اوکرا هیروس ونی: فدراسیشرق یاروپا 

  :ایآس

  انهیو خاورم کینزدخاور  

 پاکستان و لبنان، افغانستان :ایآس یجنوب غرب 

  کستانیو تاج زستانی: قرقانهیم یایآس 

                                           
در دسترس نیست؛ بنابراین برای این تحلیل از دوره  2012های قبل از گزارش شده توسط کشورهای عضو برای سال اطالعات کیفی در مورد روندهای 213

 شود. استفاده می 2018تا  2012
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 نپال گانی: هند و همسایجنوب یایآس 

  نیپیلیو ف ی: اندونزایآس یجنوب شرق 

 :هیانوسیاق

 ایاسترال 

*** 
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کشت در فضای بسته  که ییکشورها شتریب شودیمباز در سرتاسر جهان مشاهده  یدر فضا کانابیس دیکه تول یحال در

 یو کشورها یشمال یکایمتحده و کانادا در آمر االتیا ژهیبه و ییکایو آمر ییاروپا یکشورها دهندیمگزارش  را

فضای در  کانابیسشت ک رسدیم. به نظر هستند و اکوادور ای، اروگوئه، کلمبیلیاز جمله ش یو جنوب یمرکز یکایآمر

، لی)شامل اسرائ ای( و آسلندیوزیو ن ای)استرال هیانوسیمناطق محدودتر است و چند کشور اق نیدر خارج از ا بسته

. دهدقرار می ریتأث را تحت (نیچ ، ازبکستان و هنگ کنگرانیا یاسالم یجمهور پس ازارمنستان و گرجستان و 

و مواد  رائمجدفتر مبارزه با توسط به  یداخل طیدر مح کانابیسکشت  گزارشی از گونه چیتاکنون ه ییقایآفر یکشورها

 .اندارائه نکرده مخدر

 باز  یدر فضاکشت نسبت به رشد  یداخل طیدر مح کانابیسرشد کشت بودن بارزتر 

 افتهیباز گسترش  یکشت در فضااز  شتریب ییایاز نظر جغراف هاسالدر طول  یداخل یهاطیمحدر  کانابیسکشت 

عداد از ت شتریب یبه طور قابل توجهکنند را گزارش میکشت یی که این نوع کشورهاتعداد  دهه گذشته یط و است

 باز بوده است. یگزارش کننده کشت در فضا یکشورها

 با وجود افزایشکه  دهدیمعضو نشان  یگزارش شده توسط کشورها یدر مورد روندها یفی، اطالعات کبیترت نیبه هم

از  شیب یداخل طیکه کشت در مح رسدیمبه نظر  2018تا  2012دوره  یطبسته باز و  هایدر فضا کانابیسکشت 

 طمحی در کشت هایروند دهندهگزارش یکشورها از درصد 43 میانگینباز رشد کرده است. به طور  یکشت در فضا

 یکه به طور کل آنها روی داد درصد 20 در تنها کاهش و آن بودند شیافزاشاهد  2018تا  2012در طول دوره  یداخل

 رشد خالص نی. ارسدی میروند کشت داخل دهندهگزارش یتمام کشورها انیدر می درصد 23 «رشد خالص» به

تا  2012دوره  در که بود ییکشورها یمحاسبه شده براکلی  «خالصرشد »سه برابر  باًیتقر یداخل طیکشت در مح

 شیافزا 2018سال  برای روند یهاداده. درصد( 8) ادنددیمباز را گزارش  یدر فضا کانابیسکشت  هایروند 2018

سال قبل کاهش  کیباز نسبت به  یکشت در فضا رسدیمکه به نظر  یدر حال دهدیمنشان ی را مداوم کشت داخل

 .باشد افتهی
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 کانابیس قاچاق

  کانابیس کشف شیافزابا وجود  کانابیسکشف  یجهان ریمقادروند کاهشی 

 (39شکل 

 
 

. دهدیمبلند مدت را نشان  یشیساالنه روند افزا هاینوسان با وجود( نیو رز یاهیگمواد ) کانابیس کشفموارد  تعداد

و مواد مخدر سازمان  جرایمدفتر مبارزه با به  کانابیسمرتبط با  کشفمورد  ونیلیم 1.4 یبه طور کل 2018در سال 

گیاهی بود. اگر فقط موارد کمتر   درصد( 40)یک میلیون مورد  2008در سال  زانیم نیکه ا یدر حال گزارش شد ملل

به  مورد ونیلیم 0.9درصد، از  50بود )+  خواهد دتریشد از این هم ینسب شیافزا در نظر گرفته شود کانابیس نیو رز

 .اندکردهرا گزارش  یکشفموارد  نچنی سال در کشور 67 میانگینبه طور  2018تا  2008در دوره مورد(.  ونیلیم 1.3

تا  2008کشف شده در دوره  کانابیس نیو رز اهیگ ریمقاد ،سال در کشور 130 میانگین بر اساس گزارش در مقابل،

 کاهش نیا لیدال اب در رابطه یشواهد واضحالبته . دیرس 2018تن در سال  5،610و به  افتیدرصد کاهش  24  2018

ی کل عیروند کاهش توز نیکه ا دهدیمدوره نشان  آندر  کانابیسکنندگان مصرف ینتعداد جها شیوجود ندارد اما افزا

 هارشگزا تعداد کم جهینت ادیکشف شده به احتمال ز کانابیسگزارش شده  ری. کاهش مقادکندینمرا منعکس  کانابیس

 زانیم نیشتریمنطقه که ب نیا رایز ستا کایدر قاره آمر ژهیبه و انتظامیمقامات  یهاتیاولو رییمناطق و تغ یدر برخ

کشفیات از نظر مقدار مطلق گزارش  را کاهش نیشتریب دهدیم به خود اختصاصکشف شده در سطح جهان را  کانابیس

درصد نسبت به سال قبل  11 2018در سال کشف شده  کانابیسمقدار  گزارش ،یاست. در سطح جهان کردهتجربه 

 .همه مناطق به جز اروپا گزارش شد که کاهش در یدر حال داشتکاهش 
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در چند کشور  آن نیرز کشفبا  سهیدر مقا کانابیس اهیگ کشف موارد در سطح جهان که دهدیمنشان  هادادهزمان، هم

درصد از کل  44 کانابیس اهیگکشف و ضبط  ریمقاد نیشتریکه سه کشور گزارش دهنده ب یاست. در حال ترمتمرکز

 61: سه کشور تر بودمتمرکز از این هم کانابیس نیرز کشف، ادنددیمل یرا تشک 2018در سال  جهانکشف و ضبط 

 ند.دادیم لیرا تشک 2018سال در  کانابیس نیرز یجهانمقدار کشف درصد کل 

 در کانابیس یبازارها یآزادساز ریکشف شده به شدت تحت تأث کانابیس اهیگ یجهان ریمقاد

 قرار دارد یشمال یکایآمر

 62) بودگزارش شده  کایکه در قاره آمر بود یریمقاد 2018کشف شده در سال  کانابیس یاهیگمواد  ریمقاد نیشتریب

. نکته قابل توجه کاهش قابل دادبه خود اختصاص می را جهان کلمقدار  از ٪44 یجنوب یکاآمری و درصد کل مواد(

بوده است:  کانابیس اهیگ یاتکشف نیترگزارش دهنده بزرگ ناحیهها که مدت است یشمال یکایآمر کشفتوجه سهم 

  رسید، 2018سال  درصد در 17به  2018تا  2008کل جهان در دوره  مقدار از یدرصد 50 میانگین سهمبه طور 
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در سال  شده پس از آن گزارش ایکشف منطقه نیتربزرگدرصد(.  19در آن سال ) قایآفر مقدار کمتر از کل یعنی

 و اروپا بود. ایآس همربوط ب 2018

که  افتیتن کاهش  4303درصد کاهش نسبت به سال قبل، به  16با  2018کشف شده در سال  کانابیس اهیمقدار گ

 افتیکاهش  درصد 34یکشف شده در سطح جهان زانی، م2010با سال  سهی. در مقابود 1999از سال  زانیم نیکمتر

 گزارش شده توسط ریکاهش چشمگ و (رصدد-84) یشمال یکایبه کاهش گزارش شده در آمر لیبه دل شتریکه ب

 رییاز جمله تغ کانابیسبازار  یآزادساز با هدف هااستیسو  هابحث رسدیممتحده و کانادا است. به نظر  االتی، اکیمکز

 مصرفو  عی، توزدیتول یسازیمتحده، قانون االتیا ییقضا یهاحوزهاز  یدر کانادا و برخ گذاری برای مواد مخدرقانون

جهان  هیکشف شده در بق کانابیس اهیگ ریداشته است. در مقابل، مقاد نهیزم نیدر ا یاساس ینقش کانابیس یحیتفر

+ درصد؛ 73+ درصد؛ اروپا: 94: هیانوسیدرصد؛ اق +194: یجنوب یکای)آمر دو برابر شد باًیتقر 2018تا  2010دوره  یط

گزارش شده  یفیبراساس اطالعات ک کانابیس اهیقاچاق گ ینشاخص جها .درصد(+ 53: قای؛ آفر+ در صد(71: ایآس

روند در  این رسدیم، اگرچه به نظر افتی شیافزا دوره نیدر هم زین آنعضو در مورد روند قاچاق  یتوسط کشورها

 باشد. بوده تیدر حال تثب 2018سال 

 

 ای استمنطقههمچنان درون کانابیسعمده قاچاق گیاه 

 عمدتاًمنطقه  کیقاچاق  نی. بنابراشودیممنطقه در همان منطقه مصرف  کیشده در  دیتول کانابیس اهیگ بخش عمده

 یی.هوا ای ییاینه درشود انجام می ایجاده قیاز طر شتریو ب ماندمی یامنطقهدرون 

سشنامه در پر کانابیسگیاه  تیو ترانز متی، عزمبدأکشور  عنوانبه موارد ذکر شده  نیشتری، ب2018تا  2014دوره  یط

 :اندبوده ریموارد ز تیاهم بیبه ترت گزارش ساالنه

  :کایآمر

 متحده و کانادا االتی، اکی: مکزیشمال یکایآمر 

 ای: پاراگوئه و کلمبیجنوب یکایآمر  

 گواتماالیمرکز یکایآمر : 

 کای: جامائبیکارائ 

  :قایآفر

 هیجری: غنا و نیو مرکز یغرب یقایآفر 

 یو ماالو ینی، اسواتکی: موزامبقایآفر جنوب 

  ای، اوگاندا و کنایمتحد تانزان ی: جمهوریشرق یقایآفر 

 مراکشقایآفر شمال : 

  :اروپا

 یو آلبان هلند 

  :ایآس

 انماری: مایآس یشرق جنوب  

  هندایآسجنوب : 

 افغانستان ایآس ی/ جنوب غرب انهیو خاورم کینزد خاور : 

 و به دنبال آن قزاقستان زستانیقفقاز: قرقی ماوراو  یمرکز یایآس 

یموارد  به آن متحده، کانادا و هلند( االتیاز خارج منطقه )از ا کانابیس اهیگ شتریاست که ب هیانوسیاستثنا اق تنها 

 .شود
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کشف شده در سراسر جهان همچنان موارد گزارش شده توسط پاراگوئه  کانابیس اهیمقدار گ نیشتری، ب2018سال  در

 به مقصد عمدتاًشده در پاراگوئه  دیتول کانابیس اهیمتحده و هند بود. گزارش شده است که گ االتیو پس از آن ا

 نیتربزرگ 2018تا  2008دوره در طول . شودمنتقل میدرصد(  20) نیدرصد( و آرژانت 77) لیبرز هیهمسا یکشورها

، هیرجی، نای، پاراگوئه، کلمبکیو پس از آن مکز روی دادمتحده  االتیدر سراسر جهان در ا کانابیس اهیگ یاتکشف

 گرفتند.می، هند و مصر قرار لیمراکش، برز

  2018کشف شده در سال  کانابیس نیرز مقدار شیافزا

 آنات یکشفاما  متوقف شد 2017در سال  2016تا  2010دوره  یط کانابیس نیرز کشف یجهان ریمقاد یصعود روند

همچنان رو به  2018در سال  کانابیس نیروند قاچاق رز شاخص ،نی. به موازات ایافت شیافزا 2018در سال  دوباره

 .دهدیمنشان  2018در سال  یدر سطح جهان را آن ققاچا یکل شیکه افزابود  شیافزا

 (43شکل 
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از کل  یمیاز ن شیب 2018در سال است.  کانابیس اهیاز قاچاق گ ترمتمرکز ییاینظر جغراف از کانابیس نیقاچاق رز

/ جنوب انهیمنزدیک و خاور و پس از آن خاور کشف و ضبط شددرصد(  51) یو مرکز یغرب یدر اروپا کانابیس نیرز

کشف  کانابیس نیدرصد از کل رز 96 هیناح سه نی. اقرار داشتند درصد( 8) قایدرصد( و شمال آفر 37) ایآس یغرب

پیش از آن  یهاسال بیشترمانند  2018در سال . دادمیبه خود اختصاص  2018شده در سراسر جهان را در سال 

. ف شدکش رانیا یاسالم یو پس از آن پاکستان، افغانستان و جمهور ایتوسط اسپان کانابیس نیمقدار رز نیشتریب

 .کردندگزارش را  2018تا  2008دوره  یط کانابیس نیرز یاتکشف نیترو مراکش بزرگ اکستانو پس از آن پ ایاسپان

همچنان در پرسشنامه گزارش   2018در سال  کانابیسکشت  ریزمساحت هکتار  500هزار و  47 گزارش مراکش با

 بدأمپنجم موارد به عنوان کشور  کیاز  شیکه در ب است بوده در سراسر جهان کانابیس نیمنبع رز ترینعمدهساالنه 



86 

 

 مراکش افغانستان ؛ پس ازذکر شده است 2018تا  2014دوره  یط ندر سراسر جها شده کشف کانابیس نیرز یاصل

هکتار  29000تا  9000 نیب یمساحت 2010در سال  دفتر مقابله با مواد مخدر ینظرسنج کیطبق  قرار داشت که

 قایدر شمال آفر گرید یبازارهاعرضه در  یبرا عمدتاًشده در مراکش  دیتول کانابیس نیرز 214.داشت کانابیسکشت  زیر

ب و جنو یشرق یبه اروپا زین یبا منشأ مراکش کانابیس نیرز از ی. مقدارشودیم هیته یو مرکز یغرب یاروپا یو بازارها

و از  شودیمحمل  ایمقصد اروپا ابتدا به اسپان و به منشأ با این کانابیس نیرز میزان نیشتری. بشودیمقاچاق  یشرق

یی اروپا یکشورها 2018تا  2014از جمله دوره  سالبه مدت چندین . شودیممنطقه قاچاق  یبازارها ریآنجا به سا

 .رندبنام میهلند  از و پس از آن شناسدمی کانابیس نیرز تیو ترانز متیعزمحل  یبه عنوان کشور اصل را ایاسپان

درصد از کل  19باشد که در سراسر جهان  کانابیس نیرز دیتول نهیکشور مهم در زم نیافغانستان دوم رسدیمبه نظر 

 دهد؛ پس از را به خود اختصاص می 2018تا  2014 یذکر شده در پرسشنامه گزارش ساالنه در بازه زمان جهانی موارد

 یشورهاک حمل به یکشورها اساساً برا نیشده در ا دیتول کانابیس نی. رزگیرندقرار می پاکستان و لبنانافغانستان 

 منشأاز  کانابیس نی، اگرچه رزشودیم د رنظر گرفته یو جنوب غرب یجنوب یایآس/انهیخاورمخاور نزدیک در  گرید

 انریا یاسالم یشده است. جمهور ییشناسا نیز یو مرکز یغرب یو اروپا یشرق ی، اروپاانهیم یایافغانستان در آس

 داست و مقص پس از آن پاکستان(و ) فغانستانا ازشده در خاک آن  افتی کانابیس نیرز یاصل منشأ گزارش داد که

 نی. رزاست یداخل برای مصرفدرصد  20درصد قفقاز و  15عربستان،  رهیشبه جز یکشورها آندرصد  65حدود 

 .شودیم افتی یو مرکز یغرب یدر اروپا یو تا حدود انهیمخاورو  کیدر خاور نزد عمدتاًاز لبنان  منشا گرفته کانابیس

 (45شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
214 UNODC and Ministry of Counter Narcotics of Afghanistan, Afghanistan: Cannabis Survey 2010 (Vienna, 

2011 (.  
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 پیوست

  

 

موجود است به دلیل مطول  UNODCسایت گانه همواره بر روی وببا توجه به اینکه پیوست های کتابچه های شش

 زیر دنبال کنند: توانند این بخش را در لینکمندان میکنیم. عالقهبودن از درج مجدد آن خودداری می

 

 https://wdr.unodc.org/wdr2020/en/maps-and-tables.html  
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 واژه نامه

 

 سال گردانمواد روان ونیکنوانس کنترل تحت یمصنوع یهامحرکاز مواد متشکل از  یگروه: محرک های آمفتامینی

 «یاکستاز»مواد گروه ، و نونی، متاکاتآمفتامین، متنیکه شامل آمفتام هانیبه نام آمفتام یو از گروه مواد 1971

 های( آن است.( و مواد مشابه )آنالوگMDMA) آمفتامینمت -یاکسید لنیمت-3،4)

 است. نیآمفتامو مت نیکه شامل آمفتام محرک های آمفتامینیاز  یگروه: هانیآمفتام

را  ینیمع ماده مخدر بار کیکه در سال گذشته حداقل  نیمع یمحدوده سن کیتعداد کل افراد در : ساالنه وعیش

 .شودیم انیبه صورت درصد بی؛ این پارامتر محدوده سنهمان افراد در  کل بر تعداد میتقس اندکرده مصرف

 (.دیدروکلریو ه پایه) نیکوکا کوکائ ریخم یسازخالصمحصول کوکا.  بوته هایعصاره برگ :کوکا( هیپا ایکوکا ) ریخم

ی برا ا آن راآید تبه دست می دیدروکلریه نیکوکائ از لیتبد یندهایفرآ قیاز طر که نیکوکائ هیپا«: کراک» نیکوکائ

 .کندمناسب  استعمال

 .دیدروکلریه نیکوکائ: نیکوکائ نمک

 ذکرخالف آن  نکهی، مگر ایعلم ریو غ یرپزشکیاهداف غ یشده برامواد روانگردان کنترل: مصرف مواد مخدر مصرف

 شده باشد.

 مشابه آن.مواد و  لیفنتان: هالیفنتان

کنترل تحت گیرند و مورد سوء مصرف قرار میآماده  شکلبه  یابه صورت خالص  کهی مواد: دیروانگردان جد مواد

. دنسالمت جامعه باش یبرا یدیتهد توانندمی، اما نیستند 1971 ونیکنوانس ای 1961 سال مواد مخدر واحد ونیکنوانس

در  راًیکه اخ شودیمگفته  یبلکه به مواد کندینماشاره  دیجد شده اختراعمواد  لزوماً به «دیجد» واژه، نهیزم نیدر ا

 .اندگرفتهدسترس قرار 

 نی، مرفاکیاز جمله تر خشخاش اهیشامل محصوالت مختلف مشتق شده از گ اوپیوئیدهااز  یارمجموعهیز: هایتاوپی

 .نیو هروئ
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 ای یزیتجو یاوپیوئیدها عمدتاًآنها ) یمصنوع هایبه آنالوگ ها و همیتکه هم به اوپی یعموم یاصطالح: اوپیوئیدها

 شده در بدن اشاره دارد. ساخته باتی( و ترکییدارو

. به عنوان مثال کنندمیمشارکت  مواد مخدرافرادی که در مصرف پرخطر : مواد مخدر گان پر مخاطرهکنندمصرف

ی بتالاکه  یافراد ایو/  کنندیمروزانه مواد مخدر مصرف  به صورت که ی، افرادکنندیم قیتزر مواد مخدرکه  یافراد

ود موج ینیبال یارهای( براساس معربه مواد مخد یوابستگ ای رسانآسیب مصرفبه اختالالت مصرف مواد مخدر ) آنها

 یالمللنیب یبندطبقه ای ،کایآمر یپزشکپنجم( انجمن روان شیرای)و یاختالالت روان یو آمار یصیتشخ یراهنمادر 

 تشخیص داده شده باشد. سازمان بهداشت جهانی( ،دهم شیرای)و سالمت ابط بتو مشکالت مر هایماریب

 ای ازرمجموعهیز :/ افراد مبتال به اختالالت مصرف مواد مخدربرندیمکه از اختالالت مصرف مواد مخدر رنج  یافراد

. هستنداختالالت مصرف مواد مخدر  یهایژگیو یمواد و وابستگ رسانآسیب مصرفمواد مخدر. کننده مصرف افراد

 دارند. ازین یو توانبخش ی،اجتماع ی بهداشتی وهامراقبت، اناختالالت به درم این افراد مبتال به

( ویرایش دهم) مرتبط سالمتو مشکالت  هایماریببندی آماری بین المللی در طبقه: مخدر مواد رسانآسیب مصرف

 تعریف شده است. شودیمبه عنوان الگوی مصرفی که باعث آسیب به سالمت جسمی و روانی 

 

از  یامجموعه( به عنوان ویرایش دهم) مرتبط سالمتو مشکالت  هایماریببندی آماری بین المللی در طبقهی: وابستگ

و به  شوندیم جادیا مخدر مکرر مواد مصرفکه پس از  ی تعریف شده استو شناخت ی، رفتاریکیولوژیزیف یهادهیپد

 با وجود مصرفدر  یکنترل مصرف، پافشار در و دشواری ، مشکلموادبه مصرف  دیشد لیطور معمول شامل تما

و تعهدات،  هاتیفعال ریمصرف مواد مخدر نسبت به سا برای شتریب تیاولوقائل شدن ، رسان و مضرآسیب یامدهایپ

 ی هستند.کیزیف محرومیتحالت  یتحمل و گاه شیافزا

ی یپنجم( به عنوان الگوها شیرای)و یاختالالت روان یو آمار یصیتشخ یراهنما: در مواد مخدر ایاختالالت مصرف مواد 

واد م آن مصرف جهیروزمره در نت یاختالل در زندگ ایمشکالت ه ماده با وجود تجرب کیمکرر  مصرفاز  یناشاز عالئم 

 اشد.ب دیشد ای، متوسط فیشده خف ییبسته به تعداد عالئم شناساتواند می. اختالل مصرف مواد اندشده تعریف

ممانعت  «از مصرف مواد مخدرپیشگیری »هدف : از مصرف مواد مخدر و درمان اختالالت مصرف مواد مخدر یریشگیپ

به اختالالت مصرف مواد مخدر است. جلوگیری از گذار حالت فرد و  آن در ریتأخیا ایجاد  شروع مصرف مواد مخدراز  ای

 .خواهد داشت ازین یبخشبه درمان، مراقبت و توان شودفرد دچار اختالل مصرف مواد مخدر  وقتی
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 گروه بندی های منطقه ای

 

کند که رسمی نیستند و به شرح زیر ای استفاده میای و ناحیهگذاری منطقهاز تعدادی نام گزارش جهانی مواد مخدر

 شوند:تعریف می

  ،شرق آفریقا: بوروندی، کومور، جیبوتی، اریتره، اتیوپی، کنیا، ماداگاسکار، موریس، رواندا، سیشل، سومالی

 سودان جنوبی، اوگاندا، جمهوری متحد تانزانیا و مایوت

 ریقا: الجزایر، مصر، لیبی، مراکش، سودان و تونسشمال آف 

  آفریقای جنوبی: آنگوال، بوتسوانا، اسواتینی، لسوتو، ماالوی، موزامبیک، نامیبیا، آفریقای جنوبی، زامبیا، زیمبابوه

 و ریونیون

 عاج،  احلغرب و مرکز آفریقا: بنین، بورکینافاسو، کابو ورده، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کنگو، س

جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، گابن، گامبیا، غنا، گینه، گینه بیسائو، لیبریا، مالی، موریتانی، نیجر، 

 نیجریه، سائو تومه و پرینسیپ، سنگال، سیرالئون، توگو و سنت هلن

 یکا، نادا، هائیتی، جامائکارائیب: آنتیگوا و باربودا، باهاماس، باربادوس، کوبا، دومینیکا، جمهوری دومنیکن، گر

ند، ها، ترینیداد و توباگو، آنگویال، آروبا، بونیر هلسنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادین

جزایر ویرجین انگلیس، جزایر کیمن، کوراکائو، گوادلوپ، مارتینیک، مونتسرات، پورتوریکو، سابای هلند، سنت 

 ترک و کایکوس و جزایر ویرجین ایاالت متحدهاوستاتیوس هلند، سنت مارتن، جزایر 

 آمریکای مرکزی: بلیز، کاستاریکا، السالوادور، گواتماال، هندوراس، نیکاراگوئه و پاناما 

 آمریکای شمالی: کانادا، مکزیک و ایاالت متحده آمریکا، برمودا، گرینلند و سنت پیر و میکلون 

 ی(، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، گویان، پاراگوئه، پرو، آمریکای جنوبی: آرژانتین، بولیوی )کشور چندملیت

 سورینام، اروگوئه، ونزوئال )جمهوری بولیواری( و جزایر فالکلند )مالویناس(
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  آسیای میانه و ماورای قفقاز: ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان

 و ازبکستان

  شرقی: برونئی دارالسالم، کامبوج، چین، جمهوری دموکراتیک خلق کره، اندونزی، آسیای شرقی و جنوب

ژاپن، جمهوری دموکراتیک خلق الئو، مالزی، مغولستان، میانمار، فیلیپین، جمهوری کره، سنگاپور، تایلند، 

 تیمور لست، ویتنام، هنگ کنگ، چین، ماکائو، چین و استان تایوان چین

  :افغانستان، ایران )جمهوری اسالمی( و پاکستانآسیای جنوب غربی 

  خاور نزدیک و خاورمیانه: بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، کشور

 فلسطین، جمهوری عربی سوریه، امارات متحده عربی و یمن

 جنوب آسیا: بنگالدش، بوتان، هند، مالدیو، نپال و سریالنکا 

 ی: بالروس، جمهوری مولداوی، فدراسیون روسیه و اوکرایناروپای شرق 

  ،اروپای جنوب شرقی: آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، مونته نگرو، مقدونیه شمالی، رومانی

 صربستان، ترکیه و کوزوو

 

 

 

  ،فرانسه، آلمان، یونان، غرب و مرکز اروپا: آندورا، اتریش، بلژیک، قبرس، چک، دانمارک، استونی، فنالند

مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، موناکو، هلند، نروژ، 

لهستان، پرتغال، سان مارینو، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند 

 سلطنت مقدس )واتیکان( شمالی، جزایر فارو، جبل الطارق و

 اقیانوسیه )شامل چهار ناحیه(:

 استرالیا و نیوزیلند: استرالیا و نیوزیلند 

 پلینزی: جزایر کوک، نیوئه، ساموآ، تونگا، تووالو، پلینزی فرانسه، جزایر توکالئو و والیس و فوتونا 

 مالنزی: فیجی، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، وانواتو و کالدونیای جدید 

 فدرال(، نائورو، پاالئو، گوام و جزایر ماریانای شمالی کرونزی: کریباتی، جزایر مارشال، میکرونزی )ایاالتمی 
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است، طیفی ارزشمند  «2020گزارش جهانی مواد مخدر در سال »کتابچه با عنوان کلی  6این مجموعه که متشکل از 

های عملیاتی مشخصی کمک کند، از جمله تواند به جامعه جهانی در اجرای توصیههایی که میاز اطالعات و تحلیل

برگزار  2016های عضو در سند نهایی نشست ویژه مجمع عمومی در خصوص مواد مخدر که در سال تعهدات دولت

 شد.

نها های اجرایی آهای کلیدی و برجسته ساختن توصیهرا با اشاره به یافته کتابچه بعدی 5کتابچه نخست خالصه ای از 

اندازد، از دهد. کتابچه دوم بر تقاضای مواد تمرکز کرده و نگاهی جهانی به حجم و روند مصرف مواد میبه دست می

پردازد و رضه مواد میجمله اختالل های مصرف مواد و پیامدهای آن برای سالمتی افراد. سومین کتابچه به زنجیره ع

های آمفتامینی، و کانابیس را به دست ها، کوکائین، محرکیتآخرین برآوردها و روندها درباره تولید و قاچاق، اوپی

هایی که گسترش و افزایش پیچیدگی دهد. در کتابچه چهارم گروهی از مسائل چندوجهی، همچون ماکرودینامیکمی

هایی که به طور فزاینده در این زمینه در حال گیرد و همچنین نگرانیبررسی قرار می بازار مواد را درپی داشته مورد

زیادتر شدن است نیز از نظر گذرانده می شود: از جمله این نگرانی ها می توان به بحران جهانی و چند وجهی اوپیوئیدها، 

دارک نت برای عرضه مواد و نیز تحوالتی که تغییرات سریع بازار، شکل گیری بازار مواد روانگردان جدید، استفاده از 

در مناطق مختلف به سمت قانونی کردن مصرف غیرپزشکی کانابیس رفته است. کتابچه پنجم ارتباط شاخصه های 

های مصرف مواد مورد بررسی قرار می دهد، از جمله در سطوح کالن، جماعتی و اقتصادی را با اختالل –اجتماعی 

ششم به دیگر مسائل مرتبط با مواد مخدر از جمله مناظره بین المللی درباره مسئله مواد که عمق فردی. نهایتاً کتابچه 

شواهد درباره آن بسیار کم است، از جمله دسترسی به داروهای تحت کنترل، همکاری بین المللی در زمینه های 

 می پردازد. مخدری، توسعه جایگزین در مناطق عمده کشت مواد و زنجیره مواد مخدر و جرایم

هدف ارتقای سطح درک جهان از معضل مواد  «2020گزارش جهانی مواد مخدر در سال »های گذشته، همچون سال

تر در زمینه همکاری های بین المللی به منظور مقابله با پیامدهای سوء آن برای مخدر و مشارکت بیشتر و بهینه

دنبال  UNODCسایت توانید همچنین در وبهای آماری را میکند. ضمیمهسالمتی، حکمرانی و امنیت، را دنبال می

 کنید:
 wdr .unodc .org 

http://www.wdr.unodc.org/
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