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 ٢٠١٠يونيه /حزيران ٣

  ) بتوقيت نيويورك( ٠٠/١٣ ، الساعة٢٠١٠يونيه /حزيران ١٧ يوم حىتحيظر تداول هذه الوثيقة 
  بتوقيت وسط أوروبا ٠٠/١٩بتوقيت غرينتش والساعة  ٠٠/١٧والساعة 

  
  “د األمنيهد خطر هلا إىلوحتو اجلرمية املنظمةعوملة ”

  
   لتحتو تب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يوضح كيفتقرير جديد ملك

  دام العنف والرشوةباستخ إىل مراكز قوى كربى الدوليةاإلجرام أسواق 
  

قوة يف  لت إىلحتوواجلرمية املنظمة  لقد تعوملت" –) إلعالملاألمم املتحدة دائرة (يونيه /حزيران ١٧فيينا،   
املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين  جاء هذا الوصف على لسان" .سلحة يف العاملالقوى االقتصادية وامل مةمقد

تقييم خلطر : عوملة اجلرمية" تقرير املكتب اجلديد املعنون صدور مبناسبة ،، أنطونيو ماريا كوستاباملخدرات واجلرمية
انعقاد جملس العالقات اخلارجية يف نيويورك،  انوهذا التقرير، الذي صدر اليوم إب ."اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

دة، واألسلحة النارية واملنتجات املقلّ) الكوكايني واهلريوين(املخدرات الرئيسية يف جمال االجتار بتدفقات الص يتفح
تسخريهم يف العمل أنشطة جنسية أو لجر م بغرض استغالهلم يف املتاملصادر الطبيعية املسروقة، واألشخاص و

 .ويشمل كذلك القرصنة البحرية واجلرائم السيربانية .ذلك ريب املهاجرينوك

وقد استهل العمل يف التقرير عقب الشواغل اليت أعربت عنها بلدان األمم املتحدة وجملس األمن وجمموعة   
وكان  .مكافحتها إىل اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واحلاجة لهات أخرى دولية بشأن اخلطر الذي تشكّالثمانية ومنظم

وقد وصف ذلك السيد  .ومتفاوتة حمدودةحىت اآلن زالت  ا ألن األدلة املتوفرة عن املوضوع ماإصدار هذا التقرير حتدي
لة يف إجراء حبوث عن اجلرمية، متكن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات ورغم الصعوبة املتأص" :كوستا قائال

 ".العاملي متع ا املافيات الدولية ونطاق نشاطهااهلائلة اليت تت لسطوةاجوانب واجلرمية من توثيق 

إن : "وعن هذا يقول السيد كوستا .ويظهر التقرير مدى تأثري التدفقات غري املشروعة على العامل بأسره  
ق يف قارة وب عرب أخرى، وتسفالبضائع غري املشروعة ترد من قارة، ور: عامل اليومالبنشاطها  تعم اإلجرام أسواق
 دقد أضحت اجلرمية عرب الوطنية دل: "راحمذّ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وأضاف رئيس ."ثالثة
 األسلحة والعنف،فحسب يستخدمون ال إن ارمني : "واستطرد قائال ."د سيادة الدوللسالم والتنمية، بل باتت دا

ويعرض الفصل املعنون  .بل حىت اجليش -وة لشراء االنتخابات والساسة والسلطة املال والرشبأيضا  بل يستعينون
  ".احلوكمة واالستقرار دلألخطار اليت د "املناطق الواقعة حتت الضغط"

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عددا من اخلرائط الصادر عن  عوملة اجلرميةويورد تقرير   
إن أنشطة : "ويف هذا الشأن قال السيد كوستا .اليت توضح التدفقات غري املشروعة وأسواقها زةملعزا والرسوم البيانية

إىل جانب جمموعة الثمانية والربازيل وروسيا واهلند والصني على السواء: كل البلدان الكربى االجتار غري املشروع تعم 



 
 

2

 عامل هي أيضا أكرب أسواق االجتار غري املشروع، فإنين أدعووملا كانت أكرب القوى االقتصادية يف ال .القوى اإلقليمية
فهناك شيء من التجاهل يف هذه  .إىل مساعدة األمم املتحدة يف مكافحة اجلرمية املنظمة بصورة أشد فعالية الزعماء

سيما البلدان الفقرية اليت ال تستطيع الدفاع عن أنفسها اجلميع، وال اللحظة ملشكلة متس."  
  :ل إليها التقرير هي فيما يليالرئيسية اليت توص والنتائج  

•  يألغراض االستغالل يف  االجتار بالبشرمن ضحايا شخص  ١٤٠ ٠٠٠ يوجد أوروبا وحدهار أن يف قد
من دوالر باليني  ٣سنويا إيرادات جمملها وم على من يستغلّ هؤالء الضحايا در، وياألنشطة اجلنسية

من  العامل مالينييوجد يف خمتلف أرجاء : "وقال السيد كوستا .)أمريكيدوالر ( دوالرات الواليات املتحدة
 ."العبيد اجلدد يتجر م بسعر ال يتجاوز كثريا يف قيمته احلقيقية سعر العبيد يف القرون الغابرة

الواليات  من أفريقيا إىل أوروبا ومن أمريكا الالتينية إىليردان  املهاجرين ريبيف جمال  تدفقني أبرزو  •
ة يف ماليني مهاجر من أمريكا الالتينية إىل الواليات املتحد ٣مليون و ٢,٥ما يتراوح بني ب ويهر .املتحدة

 .دوالر أمريكيباليني  ٦,٦بني ن على املهركل عام، ويدر هؤالء املهاجرو
، بينما روسيا هي )يكيدوالر أمربليون  ٢٠(من حيث القيمة  اإلقليمية أسواق اهلريوين وأوروبا هي أكرب  •

يف إن املخدرات تقتل : "وقال السيد كوستا .)طنا ٧٠(اآلن أكرب مستهلك وطين وحيد للهريوين يف العامل 
من شباب روسيا، أي ضعف عدد جنود اجليش األمحر الذين  ٤٠ ٠٠٠و ٣٠ ٠٠٠ما يتراوح بني  كل عام

 ".يالثمانينات من القرن املاضقتلوا أثناء غزو أفغانستان يف 
 .د يف إنفاذ القواننييف االنكماش بسبب اخنفاض الطلب والتشد ةيف أمريكا الشمالية آخذ الكوكاينيوسوق   •

سيما يف املكسيك، وأدى أيضا إىل  ، والاملتنافسة عليهاعصابات االجتار  تقاتل إىلانكماش السوق ى وقد أد
طول ساحل يشحن على الكوكايني  إن: "وأوضح السيد كوستا قائال .ظهور دروب جديدة للمخدرات

باتت عرضة للتحول  بعض بلدان غرب أفريقيالينقل إىل أوروبا عرب أفريقيا، وإن األطلسي ألمريكا الالتينية 
 ."حتت تأثري هذه اهلجمة إىل دول فاشلة

، )الكوكا(ا وكولومبي) األفيون(البلدان اليت تزرع معظم املخدرات غري املشروعة يف العامل، مثل أفغانستان و  •
 .)الغنية(تتحقق يف بلدان املقصد  أرباح املخدراتغري أن معظم  .تنال القسط األوفر من االهتمام والنقد

ال حيصل  ،دوالر أمريكيبليون  ٥٥اليت رمبا تبلغ  ،السوق العاملية للهريوين األفغاين من قيمة ومثال ذلك أن
ومن سوق  .)دوالر أمريكيبليون  ٢,٣(يف املائة  ٥إال على األفغانيون دون املزارعون والتجار واملتمر

يف املائة  ٧٠ ، حيقق حوايلبليون دوالر أمريكي ٧٢اليت تبلغ قيمتها  وأوروبا يف أمريكا الشماليةالكوكايني 
 .ن من املستوى املتوسط يف البلدان املستهلكة وليس يف منطقة األنديزمن األرباح املتجرو

•  ويمليون دوالر أمريكي  ٣٢٠و ١٧٠غري املشروعة مبا يتراوح بني  لألسلحة الناريةوق العاملية ر حجم السقد
ورغم أن ريب األسلحة ينحو إىل أن  .يف املائة من السوق املشروعة ٢٠و ١٠سنويا، أي ما يتراوح بني 

 مبا يكفي للفتكمة ب منها من الضخاهر، فإن مقدار ما ي)نةأي متصلة بصراعات معي(يكون ظاهرة عرضية 
 .بعض األوبئة بأعداد هائلة من البشر مثل

من أفريقيا وجنوب شرق آسيا الواردة واالجتار باألحياء الربية  للموارد الطبيعيةواالستغالل غري املشروع   •
ين ر مكتب األمم املتحدة املعقدوي .يفسد النظم اإليكولوجية اهلشة ويدفع بأنواع من الكائنات إىل الفناء

من آسيا إىل االحتاد األورويب والصني  املستوردة باملخدرات واجلرمية أن املنتجات اخلشبية غري املشروعة
 .٢٠٠٩دوالر أمريكي يف عام  بليون ٢,٥بلغت قيمتها 
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عشرة أضعاف على مدار العقد املاضي بقيمة  على حدود أوروبا كتشفاليت ت دةالبضائع املقلّعدد  ارتفعو  •
ن أن ما يصل إىل نصف كم األدوية اليت خضعت وقد تبي .باليني دوالر أمريكي ١٠ على سنوية تربو

  د ومن نوعية متدنية، مما يزيد من فرصة انتشار املرض لالختبار يف أفريقيا وجنوب شرق آسيا مقلّ
 .ال التخفيف منه

يف عام  ١١١من (ملاضي قبالة القرن األفريقي مبقدار الضعف يف العام ا القراصنة وارتفع عدد هجمات  •
ويعمد القراصنة القادمون من واحد من أفقر  .زال يواصل االرتفاع ، وما)٢٠٠٩يف عام  ٢١٧إىل  ٢٠٠٨

على الرغم لطلب الفدية، وذلك من أغىن بلدان العامل  ابعضسفن تتبع إىل احتجاز ) الصومال(بلدان العامل 
 ق منومن بني الدخل السنوي احملقّ .حرية يف العاملألساطيل البدوريات احلراسة اليت تسريها أقوى ا من

، ال حيصل القراصنة إال على الربع والباقي أمريكي مليون دوالر ١٠٠ علىاملأخوذة والذي يربو  الفدية
 .يذهب إىل مجاعات اجلرمية املنظمة

•  ؤدي إىل خسائر اقتصادي، مما يسرقة هويتهمبليون شخص سنويا إىل  ١,٥ أكثر من ضويتعرة تبليون ر بقد
د ،أمن الدول اجلرمية السيربانيةد دوالر أمريكي، ويف الوقت نفسه :ض شبكات الكهرباء حيث تتعر

 .واحلركة اجلوية واملنشآت النووية إىل االختراق

 أمثلة قليلة من فيض الشواهد اجلديدة اليت حيفل ا تقرير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدراتد جمرهذه   
 .من املقترحات عن كيفية التعامل مع األخطار اليت تفرضها عوملة اجلرمية عدداأيضا  يعرضواجلرمية الذي 

إن : "الكامنة وراء االجتار غري املشروع، قائال" تقويض قوى السوق"ودعا السيد كوستا يف املقام األول إىل   
" .ر اليت يقبض عليها حتل حملها عناصر أخرى فوراتفكيك اجلماعات اإلجرامية يف حد ذاته لن يفلح حيث إن العناص

 ألسواق اليت تستند إليهاإذا ظلت ااملشروعة غري إنفاذ القوانني ضد مجاعات املافيا لن يوقف األنشطة "ر من أن وحذَّ
احملامني واحملاسبني ومساسرة جحافل أي  –، مبا يشمل جيش ارمني من ذوي الياقات البيضاء دون عالج قائمة

ط جشع هؤالء املهنيني من ذوي وينش .يغسلون هلم عوائد نشاطهمرون هلم الغطاء والذين يوفّ -  لعقارات واملصرفينيا
  ".السوداء مثلما تنشطها العصابات اإلجرامية األسواق الياقات البيضاء

فهي تدفع : كافيةمل تعد  تدابري التصدي الوطنيةعلى أن  يؤكدولذا  أن اجلرمية باتت عاملية، التقرير ويرى  
ودعا إىل اختاذ تدابري عاملية على أساس اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  .باملشكلة من بلد إىل آخر

لقد اكتسبت اجلرمية طابعا دوليا بصورة أسرع : "السيد كوستا وقال .٢٠٠٠املعتمدة يف عام ) اتفاقية بالريمو(الوطنية 
واحلوكمة العاملية، وإن اتفاقية بالريمو وضعت بدقة إلجياد تدابري دولية للتصدي هلذه التهديدات عرب من إنفاذ القوانني 

إن : "قائال رئيس مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وأضاف" .الوطنية، ولكنها كثريا ما تتعرض للتجاهل
  ".زالت تتلكأ يف تنفيذ االتفاقية ن حتفز الدول اليت ماعلى احلكومات اجلادة بشأن معاجلة مشكلة عوملة اجلرمية أ

عن مكافحتها،  عجزهاوعن مكافحة اجلرمية املنظمة  البلدان عزوف واسترعى االنتباه أيضا إىل الفارق بني  
ال وق .من أجل التخفيف من ضعف البلدان الفقريةتوفري املزيد من املساعدات اإلمنائية والتقنية وناشد يف هذا السياق 

: السيد كوستا وأضاف ."عندما تعجز الدول عن توفري اخلدمات العامة واألمن، ميأل ارمون الفراغ: "يف هذا الشأن
"ودعا أيضا " .ال ملكافحة اجلرمية اليت هي نفسها عقبة يف وجه التنميةإن بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية هو ترياق فع

إن اجلرمية تقوض االستقرار، ومن مث : "ة يف عمليات بناء السالم وحفظ السالم قائالإىل زيادة االهتمام بالعدالة اجلنائي
 ".يصبح السالم أفضل سبيل الحتواء اجلرمية
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: وأضاف قائال" .أمواهلم نستهدف ومن مث، علينا أن: إن حافز ارمني هو الربح: "وقال السيد كوستا  
"من احلوافز اليت متكّ لة املخاطر وأن نقلّجيب علينا أن نزيد من حدثة بالدماء من أن تتالعب ن يد اجلرمية املنظمة امللو

وانتهاج تدابري أشد فعالية ملكافحة د يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ودعا إىل التشد ."بيد املنافسة اخلفية
 .سرية العمل املصريف ملعاجلة مشكلة غسل األموال واختاذ تدابري صارمة

 
 

* *** * 
 
 

  ،كيمبللحصول على مزيد من املعلومات يرجى االتصال بوالتر 
  باملكتبوكاتب اخلطب  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةاملتحدث باسم 

Walter Kemp 
Spokesman and Speechwriter, UNODC 

Mobile: (+43-699) 1459-5629 
Email: walter.kemp@unodc.org   

  التقرير الكامل أو االطالع عليه يف موقع  حلصول على نسخة ورقية منميكن ا
  www.unodc.org مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على االنترنت
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