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 خدِّراتجلنة امل
  ة واخلمسونبعساالدورة ال

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١- ١٣فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٩َّالبند 

  صوب تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل 
  :  العامليةخدِّراتاملاستراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة 

  متهيدا  ،الرفيع املستوى  جلنة املخدِّراتمتابعة استعراض
  بشأن مشكلة املخدِّرات للجمعية العامة  لدورة االستثنائيةل

        ٢٠١٦املزمع عقدها يف عام  ،العاملية
      املخدِّراتالوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي     
      تقرير األمانة    
  صملخَّ

تـب األمـم املتحـدة املعـين         ملك  حالياً ُيقدِّم هذا التقريُر ملخَّصاً ألحدث املعلومات املتاحة        
غـري املـشروع    العـاملي   عـن الطلـب     ) مكتب املخدِّرات واجلرميـة أو املكتـب      (ات واجلرمية   خدِّربامل

ــى امل ــام . اتخــدِّرعل ــدِّ، ٢٠١١ويف ع ــذين قُ ــسبة ال ــاولوا رت ن ــى حنــو غــري   ات خــدِّرامل تن عل
 يف ٦,٩و املائـة  يف ٣,٦ بـني  مبـا يتـراوح    مرة واحدة علـى األقـل خـالل العـام الـسابق       مشروع
   بــني أْي مــا يتــراوح ( عامــاً ٦٤-١٥الفئــة العمريــة  ممــن ينتمــون إىل  مــن األشــخاص  املائــة 
 طفيفـة علـى     إمجاليـة ، طـرأت زيـادة      ٢٠٠٩ومنـذ عـام     ).  مليـون شـخص    ٣١٥ومليون   ١٦٧

وقــدَّم مكتــب  . بطريقــة غــري مــشروعة   الــذين يــستعملوهنا ات وعــدد  خــدِّرانتــشار املمــدى 
ــات واجلخــدِّرامل ــام   رمي ــدة لع ــديرات جدي ــدد  ٢٠١١ة تق ــن ع ــاطي امل ع ــاحلقن خــدِّرمتع ات ب

ــاطي امل ــشرية    خــدِّرومتع ــة الب ــريوس نقــص املناع ــصابني بف ــاحلقن امل ــدِّ : ات ب ــد قُ ــاءأنَّ ر فق    زه
───────────────── 
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يتعـاطون املخـدِّرات   )  مليون شخص٢٢ مليون و ١١,٢أي ما يتراوح بني     ( مليون شخص    ١٤
 مليـون   ٣,٩ مليـون و   ١,٢أي ما يتـراوح بـني       ( مليون شخص    ١,٦زهاء  أنَّ  باحلقن، بينما قُدِّر    

وعلـى الـصعيد    . من متعاطي املخدِّرات باحلقن مصابون بفريوس نقـص املناعـة البـشرية           ) شخص
تعاطي املخـدِّرات، حيـث بـات ُيـستعاض         داً عن   العاملي، أخذت تظهر صورة تزداد جوانبها تعدُّ      

د االصطناعية واستعمال عقاقري الوصفات الطبية لغري عن تعاطي املخدِّرات التقليدية بتعاطي املوا    
  .األغراض الطبية، ومنها مثالً شبائه األفيون واملهدِّئات واملنشِّطات املصروفة بوصفة طبية

 أو اسـتقرار يف  تنـاقص ات يف أوروبا عن خدِّر امل احلديثة العهد يف تناول   جتاهات  اال وتنمُّ  
ــاطي  ــبتع ــن، القنَّ ــايني واهلريوي ــر    والكوك ــب آخ ــن جان ــاطي   وم ــادة يف تع ــن زي ــشِّطات ع  املن

ويف الواليـات املتحــدة األمريكيـة واملكــسيك، ازداد   .  اجلديـدة النفــسانيةات ؤثِّراألمفيتامينيـة واملـ  
. يف أفريقيــا وأمريكــا الالتينيــة وأجــزاء مــن آســياأيــضاً تزايــد يتعاطيــه أنَّ يبــدو و. القنَّــبتعــاطي 

 غـري الطـيب لـشبائه األفيـون     االسـتعمال فـإنَّ  ، مييـل إىل االسـتقرار    ن  تعاطي اهلريويـ  أنَّ  وبينما يبدو   
 املنـشِّطات تعـاطي  كما يستمر ازدياد .  يزال يف ازدياد يف معظم املناطق  املصروفة بوصفة طبية ال   

  . يف آسيا وأفريقيا وأجزاء من أمريكا الالتينيةحيث ُيالحظ على أشّدهاألمفيتامينية، 
ــصعيد العــاملي    ــزال، لك كــذوعلــى ال ــزداد     ال ي ــاً، وت القنَّــب هــو املخــدِّر األشــيع تعاطي
ومـا  .  بـذلك مـن اضـطرابات نفـسية       يقترنالطلب على العالج وما      سياق    يف  تعاطيه إىلاإلشارة  

 بالنـسبة إىل   علـى النطـاق العـاملي        أشدِّ الضرر ات اليت تتسّبب يف     خدِّرزالت شبائه األفيون هي امل    
ذات ات بــاحلقن واإلصــابات بفــريوس األيــدز والوفيــات  دِّرخــالطلــب علــى العــالج وتعــاطي امل 

 حالـــة وفـــاة إىل تعـــاطي ٢١٠ ٠٠٠ قرابـــة أنـــه ميكـــن عـــزو وقُـــدِّر عامليـــاً. اتخـــدِّر باملالـــصلة
كانـت  ،   الـيت كـان مـن املمكـن جتّنبـها          ،الوفيـات تلـك   ومعظـم    غري مشروعة؛    بطريقةات  خدِّرامل

، قُـدِّر  ٢٠١١ ويف عـام   . متعاطي شـبائه األفيـون     دىاجلرعات املفرطة املميتة ل   ُتعزى إىل حاالت    
اإلشـكاليني تلقّـى العـالج عـن اضـطرابات        ات  خـدِّر متعـاطي امل   واحد من كل سـتة مـن         قرابةأنَّ  

 يف تقـدمي عـالج االرهتـان        تباينـات  هناك   ومع ذلك، تظلّ  . ات واالرهتان هلا  خدِّرتتعلق بتعاطي امل  
  . يف العديد من املناطقء إىل األدلة العلميةوالرعاية للمدمنني باالستثناات مخدِّرلل

ــزال   ــسبة وال ت ــرد ن ــسنوية منخفــض    ودال ــارير ال ــى االســتبيان اخلــاص بالتق   إمجــاالً،  ة عل
ات الوبائيـة لتعـاطي     ؤشِّـر هناك نقـص يف املعلومـات املوضـوعية واحلديثـة عـن معظـم امل               وال يزال 

ات ومراصــد خـدِّر املعـن  لمعلومـات  مة لاملـستدا نظم االفتقـار إىل الــ  كـذلك ال يـزال  . اتخـدِّر امل
 ،احلاليــة والناشــئة يف معظــم املنــاطق املخــدِّرات  أمــام رصــد اجتاهــات  ل عائقــاًات يــشكِّخــدِّرامل

غـري  لطلـب   ي ل والراميـة إىل التـصدِّ      العلميـة  تدابري املستندة إىل األدلة   التنفيذ وتقييم   أمام  وكذلك  
  .اتخدِّرعلى املاملشروع 
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    االجتاهات العاملية الناشئة: ةمقدِّم  -أوالً  
 املتاحـة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين      املعلومـات يتضمَّن هذا التقريـُر ملخَّـصاً ألحـدث           -١
مـدى تعـاطي املخـدِّرات غـري         عن   )مكتب املخدِّرات واجلرمية أو املكتب    ( واجلرمية   املخدِّراتب

ــه علــى النطــاق العــامل  املــشروعة وأمنــاط ذلــك التعــاطي  االجتاهــات بعــض وتــشمل . يواجتاهات
  : خالل العام املاضي ما يلياملالَحظة
ــاقص أو االســتقرار يف    )أ(   ــاك اجتاهــات إىل التن  يف أمريكــا الكوكــاينيتعــاطي  هن

أجـزاء مـن أمريكـا    تعـاطي يف  ذلـك ال ازدياد الشمالية وأوروبا، بينما توجد مؤشِّرات تدلّ على  
ومـــات مـــن آســـيا إجـــراء تقيـــيم شـــامل لتعـــاطي وال يتـــيح نقـــص املعل. اجلنوبيـــة وأوقيانوســـيا

ضبط كميـات ال ُيـستهان هبـا مـن الكوكـايني يف بعـض األجـزاء        أنَّ الكوكايني يف املنطقة، بيد     
  من آسيا قد يشري إىل ظهور سوق جديدة يف املنطقة؛

  أْي مـــا يتـــراوح بـــني ( مليـــون شـــخص ١٤زهـــاء أنَّ ر قُـــدِّ، ٢٠١١يف عـــام   )ب(  
ــة  )  شــخص مليــون٢٢ مليــون و١١,٢ ــة العمري  عامــاً يتعــاطون املخــدِّرات  ٦٤-١٥مــن الفئ

 مليـون   ٣,٩ مليون و  ١,٢أْي ما يتراوح بني     ( مليون شخص    ١,٦زهاء  أنَّ  باحلقن، بينما قُدِّر    
ــشرية       ) شــخص ــة الب ــريوس نقــص املناع ــصابون بف ــاحلقن م ــاطي املخــدِّرات ب ــن متع ــدُّ . م وُتَع

ات الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة الـسابقة بـشأن تعـاطي             التغرياُت املبلَّغ عنها منذ صدور التقـدير      
 )١(املخدِّرات باحلقن واإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية بـني متعـاطي املخـدِّرات بـاحلقن                   

نتيجةً الجتماع عدَّة عوامل، منها حتسُّن توافر بيانات أكثر موثوقية يف كثري من البلـدان، يلـزم                
ولـذلك، ينبغـي تـوّخي احلـذر لـدى تقيـيم الـتغريات              . ري النتـائج  النظر فيها الجتناب إساءة تفس    
  اإلقليمية والعاملية مبرور الوقت؛

. مـستويات مرتفعـة  عنـد  يف أوروبا، يشهد تعاطي القنَّب اخنفاضاً أو استقراراً         )ج(  
  وقد تزايد تعاطي القنَّب يف أجزاء من أمريكا الشمالية وكذلك يف أمريكا الالتينية وأفريقيا؛

يتواصل ازديـاد تعـاطي املنـشِّطات األمفيتامينيـة، وخـصوصاً امليثامفيتـامني، يف                )د(  
  شرق آسيا وجنوب شرقها ويف أفريقيا؛

يف أجزاء من أوروبا الغربية والوسطى، توجـد دواعـي قلـق بـشأن االستعاضـة         )ه(  
  عن تعاطي األمفيتامني بتعاطي امليثامفيتامني؛

───────────────── 
 Bradley Mathers and others, “Global epidemiology of injecting drug use and HIV among peopleانظر  )1(  

who inject drugs: a systematic review”, The Lancet, vol. 372, No. 9651 (November 2008).  
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ــتعمال    )و(   ــزال االسـ ــيب ال يـ ــري الطـ ــون  غـ ــشبائه األفيـ ــشِّطات  لـ ــطناعية واملنـ االصـ
 وأجـزاء مـن أمريكـا       يف أمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا     ر قلق واملصروفة بوصفة طبية مصدَ   

لـشبائه   غـري الطـيب   كما تشري التقارير الواردة من أحناء يف أفريقيا وآسـيا إىل االسـتعمال      . الالتينية
  ؛ بوصفة طبية أيضاًمن املخدِّرات املصروفةوغريها األفيون املصروفة بوصفة طبية 

ــزال   )ز(   ــواد  ال ي ــساين  طــرح م ــأثري نف ــاً إىل  أحــدث ذات ت ــها أساس ــستند تركيب  ي
غــري املــشروعة، آخــذاً يف  خــدِّرات وحتــاكي تــأثريات امل،ســالئف غــري خاضــعة للمراقبــة الدوليــة 
  ؛الصحة العامةاالزدياد ويف إثارة دواعي القلق بشأن 

ــزال   )ح(   ــامل     ال ي ــاطق يف الع ــار إىل املعلومــات املوضــوعية مــن الكــثري مــن املن االفتق
مــن مــدى تعــاطي املخــدِّرات غــري املــشروعة ورصــد االجتاهــات  يــشكِّل حتــدِّياً رئيــسياً للتحقــق 

 علــى النحــو املناســب باّتبــاع اســتراتيجيات وتــدابري تــدّخلٍ  ومعاجلــة مــشكلة املخــدِّرات العامليــة
  .يةتستند إىل األدلة العلم

    
    خدِّراتيات يف فهم مستويات واجتاهات تعاطي املالتحدِّ    

يــشكِّل معظــم الــردود املقدَّمــة مــن الــدول األعــضاء علــى االســتبيان اخلــاص بالتقــارير    -٢
السنوية األساس الذي يستند إليه نظـام املعلومـات الـذي يبلَّـغ بواسـطته سـنوياً عـن االجتاهـات                   

، فـإنَّ هـذا التقريـر يبـيِّن مـدى ونوعيـة املعلومـات املقدَّمـة             ومن مثَّ . العاملية يف تعاطي املخدِّرات   
 دولـة ممـا جمموعـه       ٨٣، أعـادت    ٢٠١٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٩وحىت  . من الدول األعضاء  

ــة عــضواً وإقليمــان مــن   ١٩٤ ــارير     ١٥ دول  إقليمــاً اجلــزء الثالــث مــن االســتبيان اخلــاص بالتق
وهذا يبيِّن نـسبةً تبلـغ      ). انظر اخلريطة  ( وأمناطه واجتاهاته  مدى تعاطي املخدِّرات  السنوية بشأن   

ومن بني االستبيانات الـيت أعادهتـا الـدول        .  يف املائة من معّدل الردود لدى الدول األعضاء        ٤٠
ا فارغـاً، بينمـا جـرى مـلء البقيـة       وإمَّـ " جزئيـاً " يف املائة إمَّا مملـوءاً       ٣٣األعضاء، كان ما نسبته     

 الـدول قـدَّمت معلومـات عـن أكثـر مـن نـصف املؤشِّـرات اخلاصـة بتعـاطي                     ، أي أنَّ  "جوهرياً"
  .املخدِّرات
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  اخلريطة    
  الدول األعضاء اليت استخدمت االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية لتقدمي بيانات     

  ٢٠١٢ لعامعن الطلب على املخدِّرات غري املشروعة 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
ل الدول األعضاء اليت أعادت االستبيان اخلاص بالتقارير        شمولة، متثِّ ومن حيث الرقعة امل     -٣

ومع ذلك، فـإنَّ املنـاطق      .  يف املائة من سكان العامل     ٧٥ يف املائة، ما نسبته      ٤٠السنوية، ونسبتها   
مل ُيِعــْد االســتبيان ســوى أربــع دول أعــضاء مــن  (الــيت مل َتــرِد منــها ردود تــشمل معظــم أفريقيــا  

  .ي وأمريكا الوسطى آسيا وجنوهبا الغريب، والكاريبجنوب و، ظم الشرق األوسط، ومع)أفريقيا
وكما يف السنوات السابقة، فـإنَّ اخنفـاض نـسبة الـردود ونقـص املعلومـات املوضـوعية           -٤

أو احلديثة بشأن تعاطي املخدِّرات من منـاطق مثـل أفريقيـا وآسـيا، وكـذلك مـن بلـدان كـبريِة                  
هلند، يصعب إجراء حتليـل جمـٍد للوضـع العـاملي فيمـا يتعلـق بتعـاطي         عدِد السكان مثل الصني وا    

. املخــدِّرات وبتــوفري املعلومــات بــشأن اإلجــراءات الالزمــة للــهيئات املعنيــة بتقريــر الــسياسات  
وانطالقاً مـن هـذا الـنقص يف البيانـات، ُتبـذل جهـود لتكملـة املعلومـات مـن مـصادر حكوميـة                 

لوضع بشأن تعاطي املخدِّرات، وخصوصاً مـن البلـدان الـيت           أخرى ومن التقارير املنشورة عن ا     
  .ينقص بشأهنا قسط كبري من املعلومات

 االستبيان ُملئ جوهرياً
 االستبيان ُملئ جزئياً

  .مم املتحدةاحلدود واألمساء املبيَّنة والتسميات املستخدمة يف هذه اخلريطة ال تنطوي على أيِّ إقرار أو قبول رمسي من جانب األ :اتملحوظ
  ومل يتفق الطرفان بعُد . واخلطوط املنقّطة متثّل تقريباً خط املراقبة يف جامو وكشمري الذي اتفقت عليه اهلند وباكستان. واخلطوط املتقطّعة متثّل حدوداً مل ُتحدَّد بعُد

 .ان ومجهورية جنوب السودانومل ُتحدَّد بعُد احلدود النهائية بني مجهورية السود. على الوضع النهائي جلامو وكشمري

البيانات غري متوفرة أو مل ُتتلق بيانات خاصة باالستبيان
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بـشأن التعـاون    خطـة العمـل      و إلعالن السياسي ويف إطار االستعراض املتوسط األجل ل       -٥
العامليـة، مـن املهـم مـن        استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخـدِّرات        الدويل صوب   

 الـــدول األعــضاء إىل تقيـــيم الوضــع بـــشأن تــوافر البيانـــات عــن مؤشِّـــرات تعـــاطي     أن تعمــد 
املخــدِّرات وجــودة نوعيــة تلــك البيانــات، واحلاجــة إىل تطــوير القــدرات الالزمــة لتــداُرك أيِّ    

  .ثغرات يف مجع البيانات واإلبالغ عنها
    

    حملة عاملية  -ثانياً  
    املخدِّراتمدى تعاطي   - ألف  

 مــصدَر املعلومــات الرئيــسي عــن مــدى  عمــوم الــسكانلراســات االستقــصائية  الددَُّعــُت  -٦
ــاطي  ــا املخــدِّراتتع ــد م ــاطي      .  يف بل ــديرات عــن متع ــها تق ــا تكّمل وهــذه املعلومــات كــثرياً م

املخدِّرات اإلشكاليني أو املعرَّضني ملخاطر كـبرية، كـاملواظبني علـى تعـاطي اهلريويـن، مـستقاة                 
معظـم البلـدان الـيت جتـري     أنَّ ومبـا  .  حجم الـسكان املـستهدفني   من أساليب غري مباشرة لتقدير    

دراسات استقصائية قائمة على السكان عن تعاطي املخدِّرات جتعل تلك الدراسـات مقـصورة              
   إىل ٣كــل علــى عــدد حمــدود مــن املنــاطق دون اإلقليميــة، وال جتريهــا ســوى مــرة واحــدة          

بــشأن مــدى تعــاطي املخــدِّرات ال تظــلّ منقوصــة املعلومــات العامليــة واإلقليميــة فــإنَّ ،  أعــوام٥
  .فحسب بل هي ال تتيح سوى حتليل يتسم باحلذر الشديد لالجتاهات مبرور الوقت

 ١٦٧، أشارت تقـديرات مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة إىل أنَّ مـا بـني             ٢٠١١ويف عام     -٧
 ضمن الفئـة     يف املائة من سكان العامل     ٦,٩ و ٣,٦ مليون شخص، ميثلون ما بني       ٣١٦مليون و 
انظـر  ( عاماً، تعاطوا إحدى املواد على حنو غري مشروع خالل العـام الفائـت               ٦٤-١٥العمرية  

وبقي معّدل انتشار تعاطي املخدِّرات على حنو غـري مـشروع وأعـداد متعـاطي        ). الشكل األول 
ان  أْي من يعانون من اضطرابات بـسبب تعـاطي املخـدِّرات أو االرهتـ              -املخدِّرات اإلشكاليني   

 بيــد أنَّ اجتاهــات خمتلفــة يف تعــاطي املخــدِّرات لوحظــت يف منــاطق وبلــدان   )٢(،ستقرا مــ-هلــا 
  .د اجلوانب يف تعاطي املخدِّراتسم بتعدُّخمتلفة، وميكن مالحظة ظهور صورة تتَّ

    

───────────────── 
وكايني واملواد األفيونية  من العدد التقديري ملتعاطي الكعدد متعاطي املخدِّرات اإلشكاليني مستخرج أساساً  )2(  

  . يف تعاطي تلك املخدِّراتة عموماًد االجتاهات املستقرَّولذا فهو جيسِّ



 

V.13-88797 7 
 

E/CN.7/2014/3 

  الشكل األول    
  العامل سكان بني  غري املشروعة خدِّرات السنوي لتعاطي املمعّدل االنتشار    

  ٢٠١١- ٢٠٠٦، عاماً ٦٤- ١٥الفئة العمرية من 
 

  

  
  
  
  
  
 
    

  ).A.12.XI.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠١٣تقرير املخدِّرات العاملي  :املصدر      
      
 يف املائـة يف العــدد  ١٨، زيـادة شـاملة بنـسبة    ٢٠٠٨ومـع ذلـك فقـد طـرأت، منـذ عــام        -٨

 ما زيادة عة يف العام السابق، وهو ما جيسِّد إىل حدٍّاإلمجايل التقديري ملن تعاطوا مادة غري مشرو
  .يف سكان العامل وكذلك زيادة يف معّدل انتشار تعاطي املخدِّرات غري املشروعة

مليــون شــخص  ١٢٩مــا بــني ، إذ ُيقــدَّر أنَّ املتعاطــاة أشــيَع املــواد  هــوومــا زال القنَّــب  -٩
اطوا القنَّب ملـرة واحـدة علـى األقـل           عاماً تع  ٦٤-١٥ضمن الفئة العمرية    شخص  ليون   م ٢٣٠و

وعلى الصعيد العاملي، زاد االنتشار السنوي لتعـاطي القنَّـب،          ). ١انظر اجلدول   (يف العام السابق    
وعلـى الـرغم مـن عـدم تـوافر البيانـات            . ٢٠٠٩وخصوصاً يف آسيا والقارة األمريكية، منذ عـام         

وما تزال منـاطق غـرب     . لحوظة يف التعاطي  الوبائية، يشري اخلرباء من املنطقة إىل حدوث زيادة م        
وأمريكــا الــشمالية وأوروبــا الغربيــة )  أساســاأســتراليا ونيوزيلنــدا(أوقيانوســيا أفريقيــا ووســطها و

. هي املناطق اليت توجد فيهـا نـسبة انتـشار لتعـاطي القنَّـب أعلـى مـن املتوسـط العـاملي                     والوسطى
راجـع يف معظـم أجـزاء أمريكـا الـشمالية وأوروبـا             ومع ذلك، ُيعترب تعاطي القنَّب مستقراً أو يف ت        

  .الغربية والوسطى
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معّدل انتشار تعاطي املخدِّرات غري املشروع
عدد متعاطي املخدِّرات اإلشكاليني

)نسب املئويةبال(معّدل انتشار تعاطي املخدِّرات اإلشكايل
عدد متعاطي املخدِّرات غري املشروعة
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  ١اجلدول     
    ٢٠١١املتسمة بارتفاع معّدل انتشار تعاطي القنَّب،  الفرعيةاملناطق     

 
  معّدل االنتشار السنوي

 العدد التقديري )بالنسبة املئوية(

 ٠٠٠ ٦٢٠ ١٨٠ ٣,٩ العامل

 ٠٠٠ ٩٩٠ ٢٧ ١٢,٤ غرب أفريقيا ووسطها

 ٠٠٠ ٦٣٠ ٢ ١٠,٩ أوقيانوسيا

 ٠٠٠ ٧٠٠ ٣٢ ١٠,٧ أمريكا الشمالية

 ٠٠٠ ٦٨٠ ٢٤ ٧,٦ أوروبا الغربية والوسطى
    
علـى نطـاق    ، منتـشراً    "اإلكـستاسي "، عدا عقَّار    ات األمفيتامينية نشِّطاملوما يزال تعاطي      -١٠
ديثـة العهـد بـشأن معـّدل        وعلـى الـرغم مـن عـدم تـوافر تقـديرات ح            . ، ويبدو أنَّـه يف تزايـد      العامل

االنتــشار مــن آســيا وأفريقيــا، يواصــل اخلــرباء مــن تلــك املنــاطق اإلبــالغ عــن زيــادة ملحوظــة يف  
ــشِّطات   ــك املن ــاطي تل ــة وتزايــد       . تع ــسالئف الكيميائي ــد تــسريب ال ــشري إىل تزاي ــارير ت ومثــة تق

وتؤيـد  . تلـك املنـاطق   املضبوطات من امليثامفيتامني وصنعه وكذلك تزايد تعاطي امليثامفيتامني يف          
البيانــات احلاليــة املــستمدَّة مــن الدراســة االستقــصائية عــن تعــاطي املخــدِّرات يف باكــستان علــى   

وقد بدأ تعاطي املنشِّطات األمفيتامينيـة يف باكـستان يف الظهـور، حيـث              . سبيل املثال هذا التقييم   
 كمــا أُبلــغ عــن )٣(. الــسكان يف املائــة بــني عمــوم٠,١معــّدل االنتــشار الــسنوي يبلــغ  أنَّ أُبلــغ بــ

وأمريكـا  ) أسـتراليا ونيوزيلنـدا  (مستويات مرتفعة يف تعاطي املنشِّطات األمفيتامينية يف أوقيانوسيا  
الوسطى والشمالية واجلنوب األفريقي، بينما يقترب معّدل االنتـشار الـسنوي التقـديري لتعـاطي               

  ).٢نظر اجلدول ا(تلك املنشِّطات يف جنوب شرق آسيا من املتوسط العاملي 
  

  ٢اجلدول 
    ٢٠١١، ات األمفيتامينيةنشِّطتعاطي املسمة بارتفاع معّدل انتشار املتَّ الفرعيةاملناطق     

 
  معّدل االنتشار السنوي

 العدد التقديري )بالنسبة املئوية(

٣٣ ٧٥٠ ٠٠٠ ٠,٧ العامل  

٥٣٠ ٠٠٠ ٢,١ أوقيانوسيا  

٣ ٩٩٠ ٠٠٠ ١,٣ أمريكا الشمالية  

٣٣٠ ٠٠٠ ١,٣ ا الوسطىأمريك  

٨ ٧٤٠ ٠٠٠ ٠,٦ جنوب شرق آسيا  

    ٦٠٠ ٠٠٠ ٠,٧ األفريقينوب اجل
───────────────── 

  )3( United Nations Office on Drugs and Crime, Ministry of Interior and Narcotics Control of Pakistan and 

Pakistan Bureau of Statistics, Drug Use in Pakistan )اإلعدادقيد .(  
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اهلريويــن واألفيــون وشــبائه األفيــون املــصروفة بوصــفة  (وازداد تعــاطي شــبائه األفيــون   -١١
ــة ــذ عــام      ) طبي   وبينمــا . ٢٠٠٩يف شــرق آســيا وجنــوب شــرقها ووســطها وجنــوب غرهبــا من

النسبة إىل معظم أجزاء أفريقيـا، يبلّـغ اخلـرباء عـن زيـادة طـرأت علـى        ال توجد بيانات موثوقة ب    
معـّدل انتـشار تعـاطي شـبائه األفيـون يف أمريكـا الـشمالية        أنَّ كما  . تعاطي شبائه األفيون هناك   

وأوقيانوسيا والشرقني األدىن واألوسط وجنـوب غـرب آسـيا وشـرق أوروبـا وجنـوب شـرقها                  
) اهلريويـن واألفيـون   (تعـاطي املـواد األفيونيـة       أنَّ  بيـد   . عامليوآسيا الوسطى أعلى من املتوسط ال     

ومـع ذلـك، أُبلـغ عـن ارتفـاع انتـشار تعـاطي املـواد األفيونيـة يف الـشرقني األدىن                     . بقي مـستقراً  
) اإلســـالمية-مجهوريـــة( وخـــصوصاً أفغانـــستان وإيـــران -واألوســـط وجنـــوب غـــرب آســـيا 

بــا وجنــوب شــرقها وأمريكــا الــشمالية  وكــذلك يف آســيا الوســطى وشــرق أورو-وباكــستان 
  ).٣انظر اجلدول (وغرب أفريقيا ووسطها 

    
  ٣اجلدول     
    ٢٠١١املناطق الفرعية املتسمة بارتفاع معّدل انتشار تعاطي شبائه األفيون واملواد األفيونية،     

 املواد األفيونية شبائه األفيون 

 

االنتشار معّدل 
  السنوي

 تقديريالعدد ال )بالنسبة املئوية(

االنتشار معّدل 
  السنوي

 العدد التقديري )بالنسبة املئوية(

 ٠٠٠ ٤٩٠ ١٦ ٠,٤ ٠٠٠ ٩٠٠ ٣١ ٠,٧ الصعيد العاملي

 ٠٠٠ ٤٠٠ ١ ٠,٥ ٠٠٠ ٠٦٠ ١٢ ٣,٩ أمريكا الشمالية

 ٠٠٠ ٤٠ ٠,٢ ٠٠٠ ٧٣٠ ٣,٠ أوقيانوسيا

الشرقان األدىن واألوسط وجنوب 
 غرب آسيا

٠٠٠ ١٨٠ ٣ ١,٢ ٠٠٠ ١٤٠ ٥ ١,٩ 

 ٠٠٠ ٨٩٠ ١ ٠,٨ ٠٠٠ ٨٠٠ ٢ ١,٢ شرق أوروبا وجنوب شرقها

 ٠٠٠ ٤٣٠ ٠,٨ ٠٠٠ ٤٧٠ ٠,٩ آسيا الوسطى وما وراء القوقاز

 ٠٠٠ ٩٨٠ ٠,٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٠,٤٤ غرب أفريقيا ووسطها
    
 مليــون شــخص تعــاطوا ٢٠,٧ مليــون و١٣,٩وعلــى الــصعيد العــاملي، قُــّدر أنَّ مــا بــني   -١٢

وســجَّلت ســوقا الكوكــايني الرئيــسيتان، ومهــا . شــهر االثــين عــشر الــسابقةالكوكــايني خــالل األ
ــرة بــني عــامي      ــه يف الفت ــة والوســطى، تراجعــاً يف تعاطي ــا الغربي ــشمالية وأوروب  ٢٠١٠أمريكــا ال

، حيث تراجع معّدل االنتشار السنوي لتعاطيه بـني الـسكان البـالغني يف أوروبـا الغربيـة                  ٢٠١١و
 مليـون   ١,٦، ومن   ٢٠١١ يف املائة يف عام      ١,٢ إىل   ٢٠١٠ة يف عام     يف املائ  ١,٣والوسطى من   

ويف حني تراجـع تعـاطي الكوكـايني أو اسـتقر يف            .  يف املائة يف أمريكا الشمالية     ١,٥يف املائة إىل    
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كثري من بلدان أمريكا الشمالية، شهدت الربازيل زيادة كبرية مبا يكفي ألن تنعكس على معّدل               
  .كما أبلغت أستراليا عن زيادة يف تعاطي الكوكايني. ٢٠١١م االنتشار اإلقليمي لعا

امليثـيلني ديوكـسي     عقَّـار تعـاطوا  مليـون شـخص     ٢٨,٨ ماليـني و   ١٠وُيقدَّر أنَّ ما بـني        -١٣
وبينمـا شـهد    . خالل العام الـسابق   ") إكستاسي"، واملعروف بامسه الشائع     MDMA(ميثامفيتامني  

ومـا تـزال األقـاليم الثالثـة الـيت          . بدو أنـه يـزداد يف أوروبـا       تراجعاً عموماً، ي  " اإلكستاسي"تعاطي  
ــاطي     ــشار تع ــّدل انت ــا مع ــع فيه ــيا  " اإلكــستاسي"يرتف ــة٢,٩(هــي أوقيانوس ــا ) يف املائ ، وأمريك

ومـــا يـــزال التعـــاطي مرتبطـــاً بالـــشباب  ).  يف املائـــة٠,٧(، وأوروبـــا ) يف املائـــة٠,٩(الـــشمالية 
  .يلية يف املراكز احلضريةومرتادي أماكن االستجمام واحلياة الل

وبينما ال توجد تقديرات عامليـة بـشأن التعـاطي غـري الطـيب لعقـاقري الوصـفات الطبيـة،               -١٤
وال تزال معـّدالت    . فإنَّ ذلك التعاطي ال يزال يشكِّل مصدراً رئيسياً للقلق على الصحة العامة           

لبــاربيتورات أو تعاطيهــا غــري زوديازيبينــات وا  مثــل البــناملــسكِّنات واملهــدِّئاتإســاءة اســتعمال 
. الطيب مرتفعة، ويف بعض األحيان أعلى من مثيالهتا بالنسبة إىل كثري مـن املـواد غـري املـشروعة                

ومن بني البلدان اليت قدَّمت معلومات إىل املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية بـشأن االسـتعمال            
اخلــاص بالتقــارير الــسنوية، وعــددها غــري الطــيب للمهــدِّئات واملــسكِّنات مــن خــالل االســتبيان  

 يف املائـة منـها تلـك املـواَد ضـمن األنـواع الثالثـة األوىل                 ٦٠ بلدان، صنَّف ما نسبته حنو       ١٠٣
 ضـمن   )٤( يف املائـة مـن البلـدان       ١٥اليت ُيساء استعماهلا يف بلـدها، بينمـا صـنَّفها مـا نـسبته حنـو                 

ن الـيت تتـوافر بـشأهنا بيانـات عـن معـّدل             ويف البلـدا  . املواد األشـيع مـن حيـث إسـاءة اسـتعماهلا          
االنتشار السنوي لالسـتعمال غـري الطـيب للمهـدِّئات واملـسكِّنات، تـراوح معـّدل االنتـشار بـني                    

ــتراليا و ١,٩ ــة يف أس ــتونيا  ١٢,٩ يف املائ ــة يف إس ــاين  ( يف املائ ــشكل الث ــر ال ــب ). انظ وإىل جان
، يالَحـظ شـيوع االسـتعمال غـري الطـيب           )زوديازيبينـات   مثل البـن  (االستعمال الوحيد للمهدِّئات    

لعقــاقري الوصــفات الطبيــة بــني متعــاطي املخــدِّرات املتعــددة، وخــصوصاً متعــاطي اهلريويــن          
 وكــثرياً مــا ُيــشار أيــضاً إىل )٥(.زوديازيبينــات لزيــادة مفعوهلــا وامليثــادون، الــذين يــستعملون البــن

 تعاطي اجلرعـات املفرِطـة املميتـة وغـري املميتـة       زوديازيبينات بني املواد املبلَّغ عنها يف حاالت        البن
  )٦(.على حد سواء بني متعاطي شبائه األفيون

───────────────── 
، )البوليفارية-مجهورية(زويال  إستونيا، إيطاليا، بلغاريا، بوركينا فاسو، بولندا، بريو، اجلزائر، رومانيا، صربيا، فن )4(  

  .نيكاراغوا، هندوراس، هنغاريا، هولندا
  )5( Markus Backmund and others, “Co-consumption of benzodiazepines in heroin users, methadone-

substituted and codeine-substituted patients”, Journal of Addictive Diseases, vol. 24, No. 4 (2006).  
  )6( Phillip Oliver, Robert Forrest and Jenny Keen, “Benzodiazepines and cocaine as risk factors in fatal opioid 

overdoses”, Research Briefing, No. 31 (London, National Treatment Agency for Substance Misuse, 2007) .
  .www.nta.nhs.uk/uploads/nta_rb31_benzos_cocaine_in_fatal_opioid_overdose.pdf: متاح على الرابط
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  الشكل الثاين    
  معّدل االنتشار السنوي لالستعمال غري الطيب للمهدِّئات واملسكِّنات بني عموم السكان     

  يف البلدان ذات معّدالت االنتشار املرتفعة هلذا التعاطي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير :املصدر       
  .٢٠١١-٢٠٠٧السنوية للفترة 

  
 وهـي مـواد ُحـوِّرت كيميائيـاً حبيـث تبقـى       - املـؤثِّرات النفـسانية اجلديـدة       وكذلك فـإنَّ    -١٥

 تـأثري املـواد اخلاضـعة للمراقبـة، وتـشكِّل           خارج نطاق ُنظـم املراقبـة الدوليـة لكـنَّ تأثريهـا حيـاكي             
 أصبحت مصدَر قلقٍ بالغ، لـيس بـسبب تزايـد تعاطيهـا فقـط وإمنـا بـسبب                   -خطراً على الصحة    

ويبلِّغ العديد من البلدان   . نقص البحوث العلمية بشأن تأثرياهتا السلبية وفهم تلك التأثريات أيضاً         
وقد زاد عدد تلـك املـواد الـيت أبلغـت        . ية جديدة يف مجيع مناطق العامل عن ظهور مؤثِّرات نفسان       

 مادة يف هناية عـام      ١٦٦عنها الدولُ األعضاء مكتب املخدِّرات واجلرمية بأكثر من الضعف، من           
ــدة  )٧(.٢٠١٣أغــسطس / مــادة حبلــول آب٣٥١ إىل ٢٠٠٩  وتــشمل املــؤثِّرات النفــسانية اجلدي

───────────────── 
رات العقلية اجلديدة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، نظام اإلنذار املبكر بشأن املؤثِّ: انظر )7(  

)Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances .(متاح على الرابط :
www.unodc.org/LSS/Home/NPS.  
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، ) يف املائـة   ٢٣(ات  فينيثيالمينـ ، وال )يف املائـة   ٢٣(األشيع إبالغاً عنها شـبائه القنَّـب االصـطناعية          
ــات  ــة١٨(والكاثينونـ ــات ) يف املائـ ــة١٠(، والتريبتامينـ ــات ) يف املائـ ــة٥(، والبيبريازينـ )  يف املائـ

ــامني ــواد األجــدر باملالحظــة هــي نظــري     ومــن بــني الكاثينونــات، فــإنَّ   . والكيت   امليثكــاثينون،  امل
ــدرون"ســم املعــروف أيــضاً با(ميثكــاثينون -ميثيــل-٤ ــالريون  ")ميفي ــيلني ديوكــسي بريوف ، وامليث
)MDPV( ،  وتـــشمل املــــؤثِّرات  . "االســـتحمام أمـــالح  "يبـــاع باعتبـــاره مـــن    الـــذي ُيعـــرف و  

ــة      ــة املرمييـ ــوم ونبتـ ــواَد مثـــل القـــات والقرطـ ــا مـ ــغ عـــن تعاطيهـ ــدة املبلَّـ ــة اجلديـ   النفـــسانية النباتيـ
)Salvia divinorum.()٨(  
    

    راتاملخدِّعواقب تعاطي   - باء  
    باحلقن خدِّرات املوتعاطم  - ١  

 مليــون ١١,٢هنــاك علـى النطــاق العـاملي مــا بـني    أنَّ ُيقـدِّر مكتـب املخــدِّرات واجلرميـة      -١٦
ميثِّلــون مــا تتــراوح نــسبته بــني  (٢٠١١ مليــون شــخص تعــاطوا املخــدِّرات بــاحلقن يف عــام ٢٢و

وبينمـا بقيـت    ).  عامـاً  ٦٤-١٥ يف املائة مـن سـكان العـامل ضـمن الفئـة العمريـة                ٠,٤٨ و ٠,٢٤
 ضــمن النطــاق نفــسه الــذي كانــت عليــه يف عــام  بــاحلقنالتقــديرات بــشأن متعــاطي املخــدِّرات  

ــراوح بــني   (٢٠٠٨ ــاً و١١أْي مــا يت ــا٢١ً مليون ــة  ) مليون   ، أجريــت تنقيحــات تــصاعدية يف قراب
انيـة مـن البلـدان      يف املائة من البلدان، كما كانت هناك تنقيحات تنازلية فيمـا خيـص قرابـة مث                ٣٨

وعلى املستوى اإلقليمـي، أبلغـت بلـدان واقعـة يف شـرق أوروبـا وجنـوب              . الكبرية عدد السكان  
. شرقها ويف آسيا الوسطى وما وراء القوقاز عن ارتفاع معّدل انتشار متعاطي املخدِّرات باحلقن             

يري اإلمجـايل ملتعـاطي    يف املائـة مـن العـدد التقـد       ٢٥ومتثِّل هذه املنـاطق دون اإلقليميـة مـا نـسبته            
 يف املائـة مـن      ٤٦وميثِّل االحتاد الروسي والصني والواليات املتحدة مـا نـسبته           . املخدِّرات باحلقن 

  ).٤انظر اجلدول (متعاطي املخدِّرات باحلقن على النطاق العاملي 
    

───────────────── 
 ٢٠١٣تقرير املخدِّرات العاملي مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، : للمزيد من املعلومات، انظر  )8(  

  ).A.13.XI.6 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
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  ٤اجلدول     
    ٢٠١١ انتشارهم، معّدلات باحلقن وخدِّرالعدد التقديري ملتعاطي امل    

 متعاطو املخدِّرات باحلقن  

  العدد التقديري   
  االنتشار السنويمعّدل 
  )بالنسبة املئوية(

 األعلى األفضل املنخفض األعلى األفضل املنخفض املنطقة دون اإلقليمية اإلقليم

 ١,١٢ ٠,١٧ ٠,٠٥ ٠٣٨ ٦٠٨ ٦ ٥٧٤ ٩٩٧ ٩٢٥ ٣٠٤  أفريقيا

 ٠,٦٤ ٠,٥٥ ٠,٤٧ ٠٤١ ٠١٩ ٤ ٥٦١ ٤٢٧ ٣ ٧٨٧ ٩٠٨ ٢  أمريكا

 ٠,٦٨ ٠,٦٥ ٠,٦٣ ٥٧٢ ١٠١ ٢ ٤٧٠ ٠٠٦ ٢ ١٤٤ ٩٣٥ ١ أمريكا الشمالية 

 ٠,٦١ ٠,٤٥ ٠,٣١ ٤٦٨ ٩١٧ ١ ٠٩١ ٤٢١ ١ ٦٤٣ ٩٧٣ ي أمريكا الالتينية والكاريب 

 ٠,٢٥ ٠,٢٠ ٠,١٦ ٦٤٧ ٠٣١ ٧ ٠٠٥ ٦٩٢ ٥ ٢١٢ ٣٢٨ ٤  آسيا

 ١,٤٤ ١,٣٣ ١,٢٥ ٤٢١ ٧٥٨ ١٩١ ٦٩٩ ٥٨٢ ٦٥٩ آسيا الوسطى وما وراء القوقاز 

 ٠,٣٠ ٠,٢٥ ٠,١٩ ٤٨٤ ٦٧٧ ٤ ٤٧٢ ٧٨٦ ٣ ٨٦٣ ٩٥٩ ٢ شرق آسيا وجنوب شرقها 

الشرقان األدىن واألوسط  
 وجنوب غرب آسيا

٠,٥٠ ٠,٣٦ ٠,١٧ ٠١٣ ٣٣٤ ١ ٩٤٨ ٩٥٢ ٢٦٩ ٤٦٢ 

 ٠,٠٣ ٠,٠٣ ٠,٠٣ ٧٢٩ ٢٦١ ٣٩٤ ٢٥٣ ٤٩٨ ٢٤٦ جنوب آسيا 

 ٠,٧٥ ٠,٦٨ ٠,٦٤ ٤٩٢ ١٥٦ ٤ ٩٤٨ ٧٧٧ ٣ ٨٥٩ ٥٥٣ ٣  أوروبا

شرق أوروبا وجنوب  
  شرقها

١,٣٠ ١,٢٦ ١,٢٣ ١٥٥ ٩٨٧ ٢ ٤٨٤ ٩٠٧ ٢ ٥٩٩ ٨٢١ ٢ 

 ٠,٣٦ ٠,٢٧ ٠,٢٣ ٣٣٧ ١٦٩ ١ ٤٦٤ ٨٧٠ ٢٦٠ ٧٣٢ أوروبا الغربية والوسطى 

 ٠,٦٦ ٠,٥٣ ٠,٤٩ ٩١٩ ١٥٨ ٠٠٥ ١٢٨ ٦٢٨ ١١٨  أوقيانوسيا

 ٠,٤٨ ٠,٣١ ٠,٢٤ ١٣٦ ٩٧٤ ٢١ ٠٩٢ ٠٢٣ ١٤ ٤١١ ٢١٤ ١١ اإلمجايل العاملي

  
 االستبيانات اخلاصة بالتقارير السنوية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية :املصادر       

لربنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية وبيانات أخرى أعدَّها املكتب؛ التقارير املرحلية 
؛ فريق األمم املتحدة املرجعي بشأن فريوس نقص )سنوات خمتلفة(م العاملي يف مكافحة األيدز  بشأن التقدُّيدزواأل

  .املناعة البشرية وتعاطي املخدِّرات باحلقن؛ تقارير حكومية وطنية
    

    فريوس نقص املناعة البشرية بني متعاطي املخدِّرات باحلقناإلصابة ب  - ٢  
 مليـون شـخص،     ١٤لـذين ُيقـدَّر عـددهم بنحـو         من بـني متعـاطي املخـدِّرات بـاحلقن ا           -١٧

 ماليــني شـــخص مــصابون بفـــريوس نقــص املناعـــة    ٣,٨٦ مليـــون و١,١٦مـــا بــني  أنَّ ُيقــدَّر  
 يف املائـة  ١١,٥وميثّل ذلك معّدل انتشار عامليـاً لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية بنـسبة        . البشرية

خدِّرات باحلقن املـصابني بفـريوس      وتوجد أعلى نسبة ملتعاطي امل    . بني تعاطي املخدِّرات باحلقن   
نقص املناعـة البـشرية يف جنـوب غـرب آسـيا، وتليهـا شـرق أوروبـا وجنـوب شـرقها وأمريكـا               

ويبلــغ عــددهم يف االحتــاد الروســي والــصني والواليــات املتحــدة  ). ٥انظــر اجلــدول (الــشمالية 
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وس نقـص املناعـة     األمريكية جمتمعة حنو نصف عـدد متعـاطي املخـدِّرات بـاحلقن املـصابني بفـري               
  .البشرية على مستوى العامل

ُنقِّحــت تقــديرات معــّدل  )٩(،٢٠٠٨ومنــذ التقــديرات الــسابقة، الــيت ُنــشرت يف عــام    -١٨
 يف املائـة  ٤٠انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية بـني متعـاطي املخـدِّرات بـاحلقن تـصاعدياً يف             

؛ بينمــا كــان )والفلــبني واليونــانوخــصوصاً يف بــيالروس واجلمهوريــة التــشيكية  (مــن البلــدان 
ملتعـاطي املخـدِّرات بـاحلقن املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف                 العدد التقديري املـنقَّح     

وهنـاك تـسعة    . العديد من البلدان املكتظة بالسكان أدىن بدرجـة ملحوظـة مـن التقـدير الـسابق               
ت العاملية املبلَّغ عنـها خبـصوص متعـاطي          يف املائة من التقديرا    ٨٥بلدان متثِّل، جمتمعةً، أكثر من      

االحتـاد الروسـي وإندونيـسيا      : املخدِّرات باحلقن املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية، وهـي          
  .وأوكرانيا والربازيل وتايلند والصني وكينيا والواليات املتحدة

ــة ملتعــاطي امل أنَّ ومــن املهــم أن ُيالَحــظ    -١٩ خــدِّرات بــاحلقن التقــديرات اإلقليميــة والعاملي
وكذلك للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية ميكن أن تتـأثر مبجموعـة مـن العوامـل، ومنـها             
التغريات يف أمناط تعاطي املخدِّرات بعيداً عن احلقن وصوب ُسبل أخـرى لتعـاطي املخـدِّرات،                

، وخــصوصاً والــتغريات يف التقــديرات الوطنيــة نتيجــة للتحــسينات يف أســاليب التقــدير املطبَّقــة 
التوّسع يف تنفيذ الدراسات االستقصائية البيولوجية والسلوكية املتكاملة يف العديـد مـن البلـدان      

والــتغريات املبلَّــغ عنــها منــذ صــدور التقــديرات الوطنيــة واإلقليميــة . علــى مــدى العقــد الفائــت
عـة البـشرية بـني      والعاملية السابقة بشأن تعاطي املخدِّرات بـاحلقن واإلصـابة بفـريوس نقـص املنا             

متعــاطي املخــدِّرات بــاحلقن هــي نتيجــة جملموعــة مــن هــذه العوامــل وغريهــا، مبــا يف ذلــك            
التقديرات اجلديدة ال ميكن استخدامها إلجـراء تقيـيم موثـوق       فإنَّ  ولذا،  . االختالفات املنهجية 

  .للتغريات أو االجتاهات العاملية يف الوباء
    

───────────────── 
  )9( Bradley Mathers and others, “Global epidemiology of injecting drug use and HIV among people who 

inject drugs: a systematic review”.  
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  ٥اجلدول     
    ٢٠١١ات باحلقن املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية، دِّرختقديرات متعاطي امل    

 متعاطو املخدِّرات باحلقن املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية  

 العدد التقديري  

 األعلى األفضل املنخفض املنطقة دون اإلقليمية اإلقليم
 أفضل تقدير ملعّدل االنتشار

 )نسبة مئوية(

 ١١,٨ ٥٤٢ ٨٣٧ ١ ٥٠٢ ١١٧ ٥٠٦ ٣٦  أفريقيا

 ١٠,٨ ١٣٤ ٥٦٠ ٤٤٥ ٣٦٩ ٠٥٣ ٢٢٢  أمريكا
 ١٣,٥ ٠٤١ ٣٨٣ ٧٤٩ ٢٧٠ ٨٣٦ ١٥٩ أمريكا الشمالية 

 ٦,٩ ٠٩٣ ١٧٧ ٦٩٦ ٩٨ ٢١٧ ٦٢ ي أمريكا الالتينية والكاريب 

 ١١,٢ ٤٧٦ ٩٢٨ ٢٧١ ٦٣٧ ٥٥٩ ٤٤٠  آسيا

 ٨,٥ ٣٥٢ ٧١ ١٩٣ ٥٩ ٨٥٨ ٥٤ آسيا الوسطى وما وراء القوقاز 

 ٨,٧ ٩٨٢ ٥١٩ ١٠١ ٣٢٨ ٣٩٦ ٢٥٦ شرق آسيا وجنوب شرقها 

الشرقان األدىن واألوسط  
 وجنوب غرب آسيا

٢٤,٠ ٤٣٠ ٣١٥ ٧٦٥ ٢٢٨ ٥٣٩ ١٠٨ 

 ٨,٤ ٧١٢ ٢١ ٢١٢ ٢١ ٧٦٧ ٢٠ جنوب آسيا 

 ١٣,٠ ٣٠٤ ٥٣٢ ٠٥٤ ٤٩٢ ٢٤٣ ٤٦٦  أوروبا

 ١٤,٩ ١٨٣ ٤٤٨ ٨٣٦ ٤٣٣ ٧١٥ ٤١٩ شرق أوروبا وجنوب شرقها 

 ٦,٧ ١٢٠ ٨٤ ٢١٧ ٥٨ ٥٢٨ ٤٦ ا الغربية والوسطىأوروب 

 ١,٠ ٦٣٥ ١ ٣٠٨ ١ ٠٩٥ ١  أوقيانوسيا

١ ١٦٦ ٤٥٦ اإلمجايل العاملي  ١١,٥ ٠٩١ ٨٦٠ ٣ ٥٨٠ ٦١٧ ١ 

  
 االستبيانات اخلاصة بالتقارير السنوية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية :املصادر       

لربنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية ها املكتب؛ التقارير املرحلية وبيانات أخرى أعدَّ
؛ فريق األمم املتحدة املرجعي بشأن فريوس نقص )سنوات خمتلفة( بشأن التقدُّم العاملي يف مكافحة األيدز يدزواأل

  .طنيةاملناعة البشرية وتعاطي املخدِّرات باحلقن؛ تقارير حكومية و
    

    اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي بني متعاطي املخدِّرات باحلقن  - ٣  
 أكثـر انتــشاراً بـني متعـاطي املخــدِّرات    جـيم  التــهاب الكبـد مـن النــوع  تبـدو اإلصـابة ب    -٢٠

نــصف أنَّ وتــشري تقــديرات مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة إىل . إصــابات أخــرىأيِّ بــاحلقن مــن 
 التهاب الكبـد مـن النـوع   ب ماليني شخص، مصابون ٧,٢حلقن، أْي  عدد متعاطي املخدِّرات با   

ــاملي لإلصــابة   . جــيم ــشار الع ــسبة االنت ــوع  بوُتقــدَّر ن ــد مــن الن ــهاب الكب ــاطي  الت ــاء بــني متع  ب
ويــسهم هــذان االعــتالالن .  مليــون شــخص١,٢ يف املائــة، أي ٨,٤املخــدِّرات بــاحلقن بنحــو 

  .رض من حيث عالج متعاطي املخدِّرات ورعايتهماملتزامنان إسهاماً كبرياً يف ثقل عبء امل
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    الطلب على العالج  -٤  
ــام   -٢١ ــاطي     ٢٠١١يف عـ ــن متعـ ــتة مـ ــل سـ ــن كـ ــداً مـ ــديرات إىل أنَّ واحـ ــارت التقـ ، أشـ

) أو ارهتـاهنم هلـا   املخـدِّرات  هماضطرابات نامجـة عـن تعـاطي      ممن يعانون   (املخدِّرات اإلشكاليني   
تقــدمي اخلــدمات والتــدخالت فيمــا خيــص عــالج   أنَّ بيــد . العــالجعلــى النطــاق العــاملي تلقّــوا  

 ١٨ففي أفريقيا، تلقّـى واحـد مـن كـل           . االرهتان للمخدِّرات اتسم بتباينات كبرية بني املناطق      
ــة والكــاريب     ــاً إشــكالياً للمخــدِّرات العــالج، بينمــا يف أمريكــا الالتيني ــا   متعاطي ي وشــرق أوروب

وقـد  .  متعاطياً إشكالياً للمخدِّرات   ١١تقريباً من كل    وجنوب شرقها، مت توفري العالج لواحد       
تبّين الفـروق اإلقليميـة يف االحتياجـات غـري امللّبـاة إىل العـالج تفاوتـاً يف نظـم اإلبـالغ، لكنـها                        
تبّين بوضوح أيضاً أوجه التبـاين الواسـعة يف تـوافر خـدمات العـالج مـن االرهتـان للمخـدِّرات                     

  )١٠(.طق املختلفةومدى يسر الوصول إليها يف املنا
    

    خدِّرات باملذات الصلةالوفيات   - ٥  
األضرار القصوى الـيت ميكـن أن تنـتج عـن تعـاطي             املخدِّرات  ذات الصلة ب  الوفيات  تبيِّن    -٢٢

وتـشري  . ومـن الثابـت أنَّ هـذه الوفيـات تكـون سـابقة لـألوان ومعظمهـا ميكـن جتّنبـه                   . املخدِّرات
 ٢٠١١ أنَّ الوفيــات ذات الــصلة باملخــدِّرات يف عــام  تقــديرات مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة إىل 

 وفــاة، ممــا يقابــل معــّدل وفيــات يتــراوح بــني  ٢٤٧ ٠٠٠ وفــاة و١٠٢ ٠٠٠تراوحــت مــا بــني 
 عامــاً ٦٤-١٥ حالــة وفــاة بالنــسبة لكــل مليــون مــن الــسكان ضــمن الفئــة العمريــة ٥٤ و٢٢,٣

 يف املائة مـن الوفيـات   ١,٣ املائة و يف٠,٥٤وميثِّل ذلك ما تتراوح نسبته بني  ). ٦انظر اجلدول   (
 ٦٤-١٥الناجتة عـن مجيـع األسـباب علـى الـصعيد العـاملي بـني األشـخاص ضـمن الفئـة العمريـة                        

وقد بقي مدى وقوع الوفيات ذات الصلة باملخدِّرات بال تغري أساسا على النطـاق العـاملي         . عاماً
لوفيـات ذات الـصلة باملخـدِّرات       وعلى النطاق العاملي، ُيعزى حنـو نـصف عـدد ا          . وضمن املناطق 

. يف حـال اختـاذ التـدابري املناسـبة         وهو وضع ميكن جتّنبه      -املبلَّغ عنها إىل اجلرعات املفرطة املميتة       
وباستثناء أمريكـا اجلنوبيـة، حيـث ُيـصنَّف الكوكـايني باعتبـاره مـادة التعـاطي الرئيـسية، ُصـنِّفت            

سية املسبِّبة للوفيـات ذات الـصلة باملخـدِّرات يف مجيـع        شبائه األفيون باعتبارها مادة التعاطي الرئي     
أعـداداً ضـخمة مـن الوفيـات ذات الـصلة باملخـدِّرات وقعـت يف سـياق                  أنَّ  بيد  . املناطق األخرى 

 بتعـاطي اهلريويـن يف     ذات الـصلة  الوفيـات   من بـني    فعلى سبيل املثال،    . تعاطي املخدِّرات املتعددة  
───────────────── 

للمزيد من املعلومات حول تنفيذ العالج من االرهتان للمخدِّرات على النطاق العاملي، انظر تقرير املدير  )10( 
التنفيذي عن التدابري اليت اختذهتا الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل 

  ).E/CN.7/2014/7الوثيقة (كاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية صوب استراتيجية مت
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الكحوليـات  يف التقارير املتعلقة بالـسُّمية،  ُعثر عليها اليت خرى األ  التعاطيمواداشتملت أوروبا،  
  )١١().والبوبرينورفني وامليثادون الفنتانيل(زوديازيبينات وشبائه األفيون األخرى  والبن

    
  ٦اجلدول     
نسمة كل مليون ونسبة الوفيات إىل  خدِّرات باملذات الصلةلوفيات التقديري لعدد ال    

    ٢٠١١عاماً،  ٦٤- ١٥ العمرية ضمن الفئةمن السكان 

   باملخدِّراتذات الصلةعدد الوفيات   

    نسمة مليونبالنسبة لكلمعّدل الوفيات 
  من السكان ضمن الفئة العمرية 

   عاما٦٤ً‐ ١٥

 التقدير األعلى التقدير األدىن التقدير التقدير األعلى التقدير األدىن  التقدير  اإلقليم

 ٩٤,٣ ٢٩,٤ ٦١,٩ ٥٣٣ ٥٥ ٣٣٦ ١٧ ٤٣٥ ٣٦ أفريقيا

 ١٥٥,٨ ١٥٥,٨ ١٥٥,٨ ٨١٣ ٤٧ ٨١٣ ٤٧ ٨١٣ ٤٧ أمريكا الشمالية

 ٢٥,٦ ١١,٤ ١٥,٠ ٠٩٧ ٨ ٦١٣ ٣ ٧٥٦ ٤ ي أمريكا الالتينية والكاريب

 ٤٢,٤ ٥,٨ ٣٧,٣ ٤٤٣ ١١٨ ١٢٥ ١٦ ١١٦ ١٠٤ آسيا

 ٢٤,٩ ٢٤,٩ ٢٤,٩ ٠٨٧ ٨ ٠٨٧ ٨ ٠٨٧ ٨ أوروبا الغربية والوسطى

 ٣٢,١ ٣٢,١ ٣٢,١ ٣٨٢ ٧ ٣٨٢ ٧ ٣٨٢ ٧  وجنوب شرقهاشرق أوروبا

 ٨١,٨ ٦٩,٦ ٨٠,٨ ٩٨٠ ١ ٦٨٥ ١ ٩٥٧ ١ أوقيانوسيا

 ٥٤,٠ ٢٢,٣ ٤٥,٩ ٣٣٦ ٢٤٧ ٠٤٠ ١٠٢ ٥٤٦ ٢١٠ يالعاملاإلمجايل 

  
  االستبيانات اخلاصة بالتقارير السنوية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية؛:املصادر       

 Louisa Degenhardt؛ املركز األورويب لرصد املخدِّرات وإدماهناجلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدِّرات؛ 

and others, “Illicit drug use”, in Comparative Quantification of Health Risks: Global and Regional Burden of 

Disease Attributable to Selected Major Risk Factors, vol. 1, chapter 13, Majid Ezaati and others, eds. 

(Geneva, World Health Organization, 2004).  
  ويبيِّن اتساع النطاق . ٢٠١١ ُصوِّبت البيانات عن أفريقيا لكي تبيِّن عدد السكان يف عام :ملحوظة       

ومييل أفضل تقدير لدى آسيا حنو احلّد . لدان يف املنطقةيف التقديرات لدى آسيا اخنفاَض مستوى اإلبالغ من الب
  األعلى من النطاق نظراً ألنَّ عدداً ضئيالً من البلدان الكبرية عدد السكان أبلغ عن معّدل وفيات مرتفع نسبياً، 

  .مما أفضى إىل متوسط إقليمي مرتفع
    

    صات إقليميةملخَّ  -اًلثثا  
  .ة يف املناطق املختلفة ومعلومات جديدة، حيثما أُتيحتفيما يلي عرض لالجتاهات الرئيسي  -٢٣
    

───────────────── 
 European Drug Report: Trends and Developments 2013املركز األورويب لرصد املخدِّرات وإدماهنا،  )11( 

(Luxembourg, 2013) .متاح يف الرابط التايل: www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-

developments/2013)  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٨اطُّلع عليه يف.(  
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    أفريقيا  - ألف  
  مــع أنَّــه ال تتــوافر ســوى معلومــات حمــدودة بــشأن وضــع تعــاطي املخــدِّرات يف أفريقيــا،       -٢٤

 ٦٤-١٥ يف املائة مـن الـسكان ضـمن الفئـة العمريـة      ٧,٥(ال يزال تعاطي القنَّب مرتفعاً يف املنطقة   
وكــان تعــاطي القنَّــب مرتفعــاً بــصفة خاصــة يف ).  يف املائــة٣,٩(املتوســط العــاملي ، مقارنــة ب)عامــاً

بني األشخاص   يف املائة    ١٢,٤غرب أفريقيا ووسطها، حيث كان معّدل االنتشار السنوي لتعاطيه          
ولوحظت مستويات استهالك مماثلـة للمتوسـط العـاملي أو أدىن    .  عاما٦٤ً-١٥ضمن الفئة العمرية    

، والكوكــايني ) يف املائــة٠,٣(، واملــواد األفيونيــة ) يف املائــة٠,٣٣(ىل شــبائه األفيــون منــه بالنــسبة إ
" اإلكـستاسي "، و ) يف املائـة   ٠,٩" (اإلكستاسي"، واملنشِّطات األمفيتامينية باستثناء     ) يف املائة  ٠,٤(
وكانــت هنــاك بيانــات غــري كاملــة متاحــة فيمــا خيــص مالحظــات اخلــرباء بــشأن  ).  يف املائــة٠,٢(

ويف املعلومات املقدَّمـة، كانـت توجـد بعـض األدلـة          . تغيُّرات طرأت مؤخَّراً على تعاطي املخدِّرات     
  .اليت تثبت حدوث زيادة يف تعاطي القنَّب واملنشِّطات األمفيتامينية

مــا نــسبته أنَّ  ٢٠١٢ووجــدت دراســةٌ استقــصائية أُجريــت يف كــابو فــريدي يف عــام     -٢٥
اطوا مادة غري مـشروعة مـرة واحـدة علـى األقـل يف حيـاهتم، وأنَّ                  يف املائة من السكان تع     ٧,٦

 يف ١,٦مـا نـسبته   أنَّ  يف املائة تعاطوا مادة غري مشروعة خـالل العـام الـسابق، و    ٢,٧ما نسبته   
وكـان القنَّـب املخـدِّر األكثـر        . املائة تعاطوا مـادة غـري مـشروعة خـالل األيـام الـثالثني الـسابقة               

، وتـاله الكوكـايني     ) يف املائة عن تعاطيه خـالل العـام الـسابق          ٢,٤ته  حيث أبلغ ما نسب   (شعبية  
تعــاطي أنَّ كمــا وجــدت الدراســة االستقــصائية ).  يف املائــة٠,٢بنــسبة انتــشار ســنوي بلغــت (

والقنَّــب منتــشر بــني متعــاطي املخــدِّرات " الكــراك"حيتــوي علــى كوكــايني " كوكتيــل"خلــيط 
بلـغ التعـاطي ملـرة      (املنشِّطات األمفيتامينيـة كـان منخفـضاً        تعاطي  أنَّ  وعلى الرغم من    . احلاليني

  .تعاطيها بدا يف ازديادفإنَّ ، ) يف املائة٠,١واحدة يف العمر نسبة 
ويف نيجرييا، أشارت مالحظات اخلـرباء إىل حـدوث زيـادة كـبرية يف تعـاطي القنَّـب،                    -٢٦

ووفقــا للدراسـة االستقــصائية   )١٢(.مـع وجــود بعـض الزيــادة يف تعـاطي املنــشِّطات األمفيتامينيـة    
، فإنَّــه ٢٠٠٩الكحوليـات واملخــدِّرات يف نيجرييــا، والـيت أُجريــت عــام   الوطنيـة حــول تعــاطي  

عدا عن تعاطي الكحوليات، بلغ االستعمالُ غري الطيب للمهدِّئات أعلـى معـّدل انتـشار سـنوي                 
ــة٥,٥( ــة    )  يف املائ ــة العمري ــسكان ضــمن الفئ ــا٦٤ً-١٥بــني ال ــشار وكــان معــ .  عام ّدل االنت

 يف ٣,٦الـسنوي املبلَّــغ عنــه فيمــا خيـص إســاءة اســتعمال شــبائه األفيـون املوصــوفة طبيــا، وهــو    
كمــا ُســجِّلت معــّدالت .  يف املائــة٢,٢املائــة، أعلــى مــن مثيلــه خبــصوص اهلريويــن، الــذي بلــغ 

───────────────── 
  .٢٠١٢الردود اليت قدَّمتها نيجرييا على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية لعام  )12( 
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مفيتـامني  ، واأل) يف املائـة   ٢,٦(القنَّـب   : مرتفعة يف االنتشار السنوي لتعاطي مواد أخرى، وهي       
، والكوكــايني ) يف املائــة١,٧" (اإلكــستاسي"، و) يف املائــة١,٦(، وامليثامفيتــامني ) يف املائــة١(
معّدل االنتشار السنوي لتعـاطي     أنَّ  وأُبلغ ب ).  يف املائة  ٢" (الكراك"وكوكايني  )  يف املائة  ١,٦(

  )١٣(. يف املائة١,٩املخدِّرات باحلقن كان 
 ٢٠١٠تها االستقصائية الوطنية بـشأن تعـاطي املخـدِّرات لعـام            ويف اجلزائر، أشارت دراس     -٢٧

 يف املائــة مــن ١,١٥(إىل أنَّ املــستوى اإلمجــايل لتعــاطي املخــدِّرات غــري املــشروعة كــان منخفــضاً   
  وبلــغ تعــاطي املهــّدئات واملــسكّنات أعلــى معــّدل انتــشار       ).  عامــاً فــأكثر ١٢الــسكان يف ســّن  

تعـاطي هـذين النـوعني مـن        أنَّ  والحظ اخلـرباء    ).  يف املائة  ٠,٥٢(ب  ، وتبعها القنَّ  ) يف املائة  ٠,٥٩(
املخــدِّرات علــى الــسواء يف ازديــاد، بينمــا بقــي تعــاطي مجيــع املخــدِّرات غــري املــشروعة األخــرى     

  )١٤(.وعلى مستوى فئة الشباب من السكان، مل ُيذكر سوى تعاطي املهدِّئات واملسكِّنات. مستقراً
ــا،   -٢٨ ــن    ويف جنـــوب أفريقيـ ــاطي اهلريويـ ــادة يف تعـ ــدوث بعـــض الزيـ ــرباء حـ  الحـــظ اخلـ

مع بقاء تعـاطي خمـدِّرات أخـرى        " (الكراك"وامليثامفيتامني وبعض التراجع يف تعاطي كوكايني       
 وأبلغت املرافق العالجية علـى نطـاق البلـد بـأنَّ القنَّـب مـا زال هـو املـادة األشـيع                       )١٥().مستقراً

كـان لنحـو نـصف عـدد احلـاالت الـيت مت اسـتقباهلا يف                تعاطياً، وخصوصاً بني الـشباب، حيـث        
وبدا تعـاطي املخـدِّرات املتعـددة ظـاهرة مألوفـة           . مراكز العالج املتخصِّصة صلة بتعاطي القنَّب     
  )١٦(.لدى متعاطي املخدِّرات اخلاضعني للعالج

    
    القارة األمريكية  - باء  

) ٧انظـر اجلـدول   (كان القنَّب املادة غري املشروعة األشيع تعاطياً يف القـارة األمريكيـة               -٢٩
 ٦٤-١٥ يف املائـة بـني الـسكان ضـمن الفئـة العمريـة               ٧,٩حيث بلغ معّدل انتشارها الـسنوي       

وكان هـذا املعـّدل ضـعف املتوسـط العـاملي، وإن كـان ارتفـاع معـّدالت تعـاطي القنَّـب                      . عاماً
───────────────── 

 )13(  Federal Neuropsychiatric Hospital, Aro, Substance Abuse in Perspective in Nigeria  
(Abeokuta, Nigeria, 2012) .متاح على الرابط http://neuroaro.com/national_documents?page=1   

  ).٢٠١٣ ديسمرب/  كانون األول١٨اطُّلع عليه يف (
  .٢٠١٢الردود اليت قدَّمتها اجلزائر على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية لعام  )14( 
  .٢٠١٢الردود اليت قدَّمتها جنوب أفريقيا على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية لعام  )15( 
 )16(  Siphokazi Dada and others, “Alcohol and drug abuse trends” Update, June 2013 (Cape Town, South 

Africa, South African Community Epidemiology Network on Drug Use, 2013). Available from 

www.sahealthinfo.org/admodule/sacendu.htm.  
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وكانــت شــبائه األفيــون املخــدِّر الثــاين األكثــر  . اً بالتعــاطي يف أمريكــا الــشماليةمــدفوعاً أساســ
.  يف املائـة، أي حنـو ثالثـة أضـعاف املتوسـط العـاملي              ٢,١استهالكا، مبعّدل انتشار سـنوي بلـغ        

 يف ١,٣(وكان معّدل االنتـشار الـسنوي لتعـاطي الكوكـايني أيـضاً مـن بـني املعـّدالت األعلـى               
  ).ى بثالث مرات من املتوسط العاملي أي أعل-املائة 

    
  ٧اجلدول     
   خدِّرات،مالحظات اخلرباء بشأن االجتاهات يف تعاطي امل: القارة األمريكية    

    ٢٠١٢خدِّر،  املنوعحسب 
  الدول األعضاء 

  اليت قدَّمت بيانات 
 عن مالحظاهتا

  الدول األعضاء 
 اليت أبلغت عن زيادة 

 اترخدِّيف تعاطي امل

  الدول األعضاء 
 اليت أبلغت عن استقرار 

 اتخدِّريف تعاطي امل

  الدول األعضاء 
 اليت أبلغت عن تراجع 

 اتخدِّريف تعاطي امل

 النسبة املئوية العددالنسبة املئوية العددالنسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد خدِّرنوع امل

 ٢٠ ٢ ٢٠ ٢ ٦٠ ٦ ٢٩ ١٠ القنَّب

 ٣٣ ٣ ٣٣ ٣ ٣٣ ٣ ٢٦ ٩ املنشِّطات األمفيتامينية

 ١٣ ١ ٢٥ ٢ ٦٣ ٥ ٢٣ ٨ "اإلكستاسي"

 ٣٣ ٣ ٣٣ ٣ ٣٣ ٣ ٢٦ ٩ شبائه األفيون

 ٢٥ ٢ ٢٥ ٢ ٥٠ ٤ ٢٣ ٨ الكوكايني
    

    أمريكا الشمالية  - ١  
. سـط العـاملي  يف أمريكا الشمالية، اسُتهلكت مجيع أنواع املخدِّرات مبعّدالت تفوق املتو      -٣٠

ــاً      ــادة األشــيع تعاطي ــو امل ــب ه ــام     ١٠,٧(وكــان القنَّ ــاطوه خــالل الع ــسكان تع ــن ال ــة م  يف املائ
) شبائه األفيون املوصوفة طبيـاً ومـسكِّنات األمل أساسـاً   (استهالك شبائه األفيون   أنَّ  ، بيد   )السابق

ــة    ــة باملــستويات العاملي ــضاً مرتفعــا مقارن ــسنوي  وكــان معــّدل ا . والكوكــايني كــان أي ــشار ال النت
 يف املائــة فيمــا خيــص املــواد ٠,٥ يف املائــة، بينمــا كــان هــذا املعــّدل ٣,٩لتعــاطي شــبائه األفيــون 

كمـا كـان   . فيما خيـص الكوكـايني  ) حنو أربعة أضعاف املتوسط العاملي( يف املائة ١,٥األفيونية و 
 متوســط مــستويات هــو أيــضاً أعلــى بكــثري مــن " اإلكــستاسي"تعــاطي املنــشِّطات األمفيتامينيــة و

  ). يف املائة على التوايل٠,٩ يف املائة و١,٣مبعّدل انتشار سنوي مقداره (االستهالك العاملية 
ويف الواليــات املتحــدة، ازداد تعــاطي املخــدِّرات غــري املــشروعة يف الــسنة الفائتــة لــدى     -٣١

 املائـة يف عـام       يف ١٦ إىل   ٢٠١١ يف املائـة يف عـام        ١٤,٩ عاماً فأكثر من     ١٢األشخاص يف سّن    
 ليــصل إىل أكــرب عــدد ملتعــاطي املخــدِّرات غــري املــشروعة علــى مــدى األعــوام العــشرة      ٢٠١٢
 يف املائـة، بينمـا ازداد   ١٢,١ يف املائة إىل ١١,٥وازداد معّدل انتشار تعاطي القنَّب من       . السابقة
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وصوفة طبيـاً، بعـد    وخصوصاً شبائه األفيون امل   )١٧(،لعقاقري العالج النفسي  االستعمال غري الطيب    
كمـا شـهد تعـاطي الكوكـايني     .  يف املائـة ٦,٤ يف املائـة إىل  ٥,٧، مـن  ٢٠١١تراجعها يف عام  

 وتراجـع تعـاطي املخـدِّرات       )١٨(.، بعـد عـدة سـنوات مـن التراجـع          ٢٠١٢زيادة طفيفة يف عـام      
  يف١٩ عامـاً مـن     ١٧-١٢غري املشروعة خالل العام الفائت بني السكان ضمن الفئـة العمريـة             

، ليـصل إىل أدىن مـستوياته علـى مـدى     ٢٠١٢ يف املائة يف عام ١٧,٩ إىل   ٢٠١١املائة يف عام    
ــسابقة   ــشر ال ــسنوات الع ــام  . ال ــةً بع ــواع     ٢٠١١ومقارن ــع أن ــوحظ حــدوث تراجــع يف مجي ، ل

  )١٩(. لدى هذه الفئة العمرية٢٠١٢يف عام املخدِّرات تقريباً 
ــادة يف االســتعمال غــري الطــيب    -٣٢ شــبائه األفيــون املــصروفة  ( ملــسكِّنات األمل وتبــدَّت الزي

ــة  ــواد      ) بوصــفة طبي ــق العــالج مــن امل ــة إىل مراف ــسبة احلــاالت املدخلَ ــستمرة يف ن ــادة امل يف الزي
ــن،   ــدا اهلريوي ــة ع ــن       )٢٠(األفيوني ــالج م ــق الع ــة إىل مراف ــسبة احلــاالت املدَخل ــيت جتــاوزت ن  وال
  )٢١(.الكوكايني وامليثامفيتامني

تنــاول جرعــات مفرطــة مــن مــسكِّنات األمل   عــدد الوفيــات نتيجــة كمــا اســتمر تزايــد  -٣٣
ــساء     ــني الن ــة، وخــصوصاً ب ــصروفة بوصــفة طبي ــك، ازدادت حــاالت   )٢٢(.امل ــى ذل  وعــالوة عل

 ١٣٢الطوارئ الطبية ذات الصلة باالستعمال غري الطيب للعقاقري املصروفة بوصفة طبيـة بنـسبة               
 مسامهة املواد األفيونيـة وشـبائه األفيـون         ، حيث ازدادت  ٢٠١١-٢٠٠٤يف املائة خالل الفترة     

  )٢٣(. يف املائة١٨٣يف تلك احلاالت الطارئة بنسبة 
───────────────── 

  . واملهدِّئات واملسكِّنات واملنشِّطاتمبا فيها شبائه األفيون املوصوفة طبياً )17( 
 )18( United States, Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration, Results from the 2012 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables, NSDUH 

Series H-46, HHS Publication No. SMA 13-4795 (Rockville, Maryland, 2013), tables 7.1A and 7.2B.  
  .7.5Bاملرجع نفسه، اجلدول  )19( 
 البنتازوسنياألفيون واألوكسيكودون والربوبوكسيفني و" املواد األفيونية عدا اهلريوين"تشمل فئة  )20( 

ين وامليثادون واهليدروكودون واهليدرومورفون امليبرييد وواملورفني والكوديني والترامادولالبوبرينورفني و
  . عقار آخر له تأثريات تشبه املورفنياملصروفة بدون وصفة طبية وأيَّ

 )21( United States, Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Treatment Episode Data Set 

(TEDS): 2001-2011. National Admissions to Substance Abuse Treatment Services, BHSIS Series S-65, 

HHS Publication No. SMA 13-4772 (Rockville, Maryland, 2013).  
 )22( Centers for Disease Control and Prevention, “Prescription painkiller overdoses: a growing epidemic, especially 

among women”, 3 July 2013, available from www.cdc.gov/vitalsigns/PrescriptionPainkillerOverdoses.  
 )23( United States. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration, Drug Abuse Warning Network, 2011: National Estimates of Drug-Related Emergency 

Department Visits, DAWN Series D-39, HHS Publication No. SMA 13-4760. (Rockville, Maryland 2013).  



 

22 V.13-88797 

 

E/CN.7/2014/3

 عامـاً فـأكثر     ١٥ويف كندا، بقي تعاطي القنَّب خالل العام الفائت بني السكان يف سـّن                -٣٤
 ٢٥ّن   مقارنةً بالعام السابق، بينما ازداد تعاطي القنَّب بني من هم يف سـ             ٢٠١٢بال تغيُّر يف عام     
وقُـدِّر التعـاطي   . ٢٠١٢ يف املائة يف عـام     ٨,٤ إىل   ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٦,٧عاماً فأكثر، من    

 يف املائـة، ومل ُتلَحـظ تغـريات يف معـّدل            ١غري املشروع ملواد أخـرى خـالل العـام الفائـت بنحـو              
  )٢٤(.٢٠١٢ و٢٠٠٤ أو ما بني عامي ٢٠١٢ و٢٠١١انتشار تلك املواد ما بني عامي 

 يف املائـة    ١,٧ويف املكسيك، كانت هناك زيادة يف استهالك القنَّب لدى الـذكور، مـن                -٣٥
وبقـي االسـتهالك غـري املـشروع للمخـدِّرات          . ٢٠١١ يف املائـة يف عـام        ٢,٢ إىل   ٢٠٠٨يف عام   

  )٢٥(.األخرى مستقراً أساساً لدى الذكور ومستقراً أو يف تراجع طفيف لدى اإلناث
، نــشرت املقاطعــة االحتاديــة يف املكــسيك نتــائج دراســة      ٢٠١٣يونيــه /ويف حزيــران  -٣٦

واسـتناداً إىل عيِّنـة مـن أكثـر مـن           . استقصائية عن تعاطي املخدِّرات لدى الطالب يف مكسيكو       
 مــن طــالب املــدارس الثانويــة والتعلــيم العــايل، كــشفت الدراســة االستقــصائية عــن   ٢٦ ٥٠٠

ــادة يف التعــاطي غــري املــشروع للمخــدِّرات، ويف    ــها القنَّــب والكوكــايني وكوكــايني  زي مقدمت
ولوحظـت أكـرب زيـادة يف القنَّـب إذ زاد تعاطيـه يف العـام الفائـت مـن                    . واملهلوسـات " الكراك"

ــام ٨,٢ ــة يف عـ ــام ١٢,٢ إىل ٢٠٠٩ يف املائـ ــة يف عـ ــع  . ٢٠١٢ يف املائـ وعلـــى عكـــس تراجـ
قـام تعـاطي الكوكـايني      أرفـإنَّ   معّدالت انتشار تعـاطي الكوكـايني يف جممـل أمريكـا الـشمالية،              

خالل العـام الفائـت لـدى طـالب املـدارس الثانويـة والتعلـيم العـايل يف مكـسيكو ارتفعـت مـن                        
  .٢٠١٢ يف املائة يف عام ٢,٥ إىل ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ١,٧

    
    ي كاريبوالاجلنوبية وأمريكا الوسطى أمريكا   - ٢  

بقيـت مـستويات تعـاطي الكوكـايني        ي،    أمريكا اجلنوبية وأمريكا الوسطى والكاريب    يف    -٣٧
ــة   ــها مرتفع ــغ عن ــشار      . املبلَّ ــّدل االنت ــاد مع ــديرات إىل ازدي ــة، أشــارت التق ــا اجلنوبي ويف أمريك

 ١,٣إىل  )  مليون متعـاط   ١,٨٤ (٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٠,٧السنوي لتعاطي الكوكايني من     
 تعـاطي الكوكـايني     ، وهي مستويات قريبـة مـن      ) مليون متعاط  ٣,٢٩ (٢٠١١يف املائة يف عام     

ي عند مـستويات      وبقي تعاطي الكوكايني يف أمريكا الوسطى ويف الكاريب       . يف أمريكا الشمالية  
  ). يف املائة على التوايل٠,٧ و٠,٦(أدىن 

───────────────── 
 )24( Health Canada, 2012 Canadian Alcohol and Drug Use Monitoring Survey, (Ottawa, 2013).  
 )25(  JA Villatoro Velázquez and others, Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas. (Federal 

District of Mexico, Mexico, National Psychiatry Institute Ramón de la Fuente Muñiz, National Institute 

for Public Health and Ministry of Health, 2012).  
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كمــا بقــي التعــاطي غــري املــشروع ملــواد أخــرى عنــد مــستويات تراوحــت بــني املتدنيــة   -٣٨
  ") اإلكــستاسي"عــدا (ناء املنــشِّطات األمفيتامينيــة واملتوســطة يف املنطقــة دون اإلقليميــة، باســتث 

 يف املائة مقارنةً باملتوسـط      ١,٣يف أمريكا الوسطى حيث بلغ معّدل االنتشار السنوي لتعاطيها          
  . يف املائة٠,٧العاملي البالغ 

راً بني طالب جامعيني يف بلدان منطقة األنـديز         اً لدراسة استقصائية أُجريت مؤخَّ    ووفق  -٣٩
ــة ــسنوي لتعــاطي القنَّــب بــني     األربع ــشار ال ــّدل االنت ــراوح مع ــا  ١٥,٢، ت ــة يف كولومبي  يف املائ

كمــا كــان تعــاطي الكوكــايني مرتفعــاً ). املتعــددة القوميــات-دولــة( يف املائــة يف بوليفيــا ٣,٦و
 يف املائـة    ٠,٥ يف املائـة يف إكـوادور، و       ١,١، مقارنـةً بنـسبة      ) يف املائـة   ٢,٢(أيضاً يف كولومبيا    

وأبلغ بأنَّ معّدل انتـشار تعـاطي       ). املتعددة القوميات -دولة( يف املائة يف بوليفيا      ٠,٣و، و يف بري 
ــة وصــل إىل   ــشِّطات األمفيتاميني ــا، و ٠,٩املن ــة يف كولومبي ــة يف إكــوادور،  ٠,٧ يف املائ  يف املائ

، كانــت ٢٠١٢ و٢٠٠٩ومبقارنــة االجتاهــات يف الفتــرة بــني عــامي  .  يف املائــة يف بــريو٠,٥و
 يف املائـة يف     ٤,٨ زيادة إمجالية يف تعـاطي القنَّـب لـدى الطـالب يف البلـدان األربعـة، مـن                    هناك
ــام  ــام  ٧,٩ إىل ٢٠٠٩عـ ــة يف عـ ــاطي   ٢٠١٢ يف املائـ ــغرية يف تعـ ــادة صـ ــاك زيـ ، وكانـــت هنـ

ــة ــائج الرئيــسية الــيت   . وبقــي تعــاطي الكوكــايني مــستقراً . املنــشِّطات األمفيتاميني ومــن بــني النت
) LSD (ثنـائي إيثيالميـد محـض الليـسرجيك       راسة االستقصائية انتشار تعـاطي      توصلت إليها الد  

 يف املائة يف عـام      ٠,٢وقد ازداد ذلك التعاطي من      . لدى طالب اجلامعات على الصعيد العاملي     
نسبة تعـاطي ثنـائي إيثيالميـد محـض         أنَّ  ب وأُبلغ   )٢٦(.٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٠,٩٥ إىل   ٢٠٠٩

  )٢٧(.خاصة بني الطالب يف كولومبياالليسرجيك مرتفعة بصفة 
    

    آسيا  - جيم  
التقديرات املوثوقة عن معّدالت انتشار تعاطي خمـدِّرات خمتلفـة مل تكـن    أنَّ على الرغم من      -٤٠

مـستويات اسـتهالك املـواد غـري املـشروعة      فـإنَّ   متاحة سوى لدى عدد حمدود من البلدان يف آسـيا،           
وكــان القنَّــب هــو األشــيع . ة أو أدىن منــها العامليــستوياتاملــقريبــة مــن يف املنطقــة بأمجعهــا كانــت 

───────────────── 
 )26(  Communidad Andina, II Estudio Epidemiologico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población 

Universitaria, Informe Regional, 2012, (Lima, 2013).  
حلَّل خرباء التحليل اجلنائي التابعون ملكتب املدَّعي العام يف كولومبيا عينات من املواد املبيعة باعتبارها ثنائي  )27( 

إيثيالميد محض الليسرجيك، بعد ورود تقارير تفيد حبدوث زيادة يف تعاطيه وإبالغ متعاطيه عن تأثريات 
كشفت نتائج العينات املتحصَّل عليها يف ثالث مدن رئيسية أن املواد املبيعة باعتبارها و. صحية غري معتادة

  ني االصطناعيني الفينيثيالمينثنائي إيثيالميد محض الليسرجيك ال حتتوي على تلك املادة وإمنا على 
25B-NBOMe25 وC-NBOMe) UNODC, Global SMART Update 2013, vol 10, September 2013 .(  
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 عامـاً، وتلتـه   ٦٤-١٥ يف املائة بني من هـم يف سـّن         ١,٩تعاطياً، حيث بلغ معّدل انتشاره السنوي       
، ) يف املائـة ٠,٤" (اإلكستاسي"، و) يف املائة  ٠,٧") (اإلكستاسي"باستثناء  (املنشِّطات األمفيتامينية   

  ).٨انظر اجلدول ) ( يف املائة٠,٠٥(، والكوكايني ) يف املائة٠,٤(واملواد األفيونية 
    

  ٨اجلدول     
    ٢٠١٢مالحظات اخلرباء بشأن االجتاهات يف تعاطي املخدِّرات، حسب نوع املخدِّر، : آسيا    

  الدول األعضاء 
  اليت قدَّمت بيانات 
 عن مالحظاهتا

  الدول األعضاء 
 اليت أبلغت عن زيادة 

 اتخدِّر تعاطي امليف

  الدول األعضاء 
 اليت أبلغت عن استقرار 

 اتخدِّريف تعاطي امل

  الدول األعضاء 
 اليت أبلغت عن تراجع 

 اتخدِّريف تعاطي امل

 النسبة املئوية العددالنسبة املئوية العددالنسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد خدِّرنوع امل

 ٣١ ٥ ١٩ ٣ ٥٠ ٨ ٣٦ ١٦ القنَّب

 ٥٥ ٦ ٩ ١ ٣٦ ٤ ٢٤ ١١ املنشِّطات األمفيتامينية

 ٧١ ٥ ٢٩ ٢ ٠ ٠ ١٦ ٧ "اإلكستاسي"

 ٥٣ ٨ ١٣ ٢ ٣٣ ٥ ٣٣ ١٥ شبائه األفيون

 ٣٣ ٣ ٤٤ ٤ ٢٢ ٢ ٢٠ ٩ الكوكايني
    

    شرق آسيا وجنوب شرقها  - ١  
 منخفـضاً يف املنطقـة دون       على الرغم من أنَّ التعاطي غـري املـشروع ملـواد أخـرى بقـي                -٤١

ــدَِّر   ــد قُـ ــة، فقـ ــة   أنَّ اإلقليميـ ــشِّطات األمفيتامينيـ ــاطي املنـ ــايل ملتعـ ــدد اإلمجـ ــع العـ ــتثناء (ربـ باسـ
  .على املستوى العاملي يقيمون يف شرق آسيا وجنوب شرقها") اإلكستاسي"

تعــاطي أنَّ ولعــدم وجــود بيانــات استقــصائية موثوقــة، كانــت هنــاك مؤشِّــرات علــى      -٤٢
وقـد ُصـنِّفت هـذه املنـشِّطات كإحـدى          . نشِّطات األمفيتامينية ازداد وتنـّوع علـى حـد سـواء          امل

واسـتمرت الزيـادة يف تعـاطي    . ٢٠٠٩املواد األشيع تعاطياً يف املنطقـة دون اإلقليميـة منـذ عـام           
ــضبوطات         ــث بلغــت امل ــة، حي ــة دون اإلقليمي ــدان املنطق ــه يف معظــم بل ــغ عن ــامني املبلَّ امليثامفيت

. ٢٠١٢حبة مــن امليثامفيتــامني يف شــكل أقــراص أو بلّــورات مــستويات قياســية يف عــام   املــصا
وتركز تعاطي أقراص امليثامفيتامني أساساً يف تايلند ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية وفييـت      

وكــان امليثامفيتــامني البلّــوري هــو املخــدِّر الرئيــسي املــثري للقلــق لــدى . نــام وكمبوديــا وميامنــار
 كمـا انتعـشت     )٢٨(.نيسيا وبروين دار السالم ومجهورية كوريا والفلبني وكمبوديا واليابـان         إندو

───────────────── 
 )28( UNODC, Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulants and Other Drugs: Challenges for Asia 

and the Pacific. (Vienna, November 2013). Available from 

www.unodc.org/documents/scientific/2013_Regional_ATS_Report_web.pdf.  
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، ٢٠١٢حيث ازداد التعاطي املبلَّغ عنـه يف عـدد مـن البلـدان يف عـام                 " اإلكستاسي"جمددا سوق   
ــة  " اإلكــستاسي"وازدادت مــضبوطات . بعــد تراجــع علــى مــدى عــدة ســنوات   ــأكثر مــن ثالث ب

كمـا شـهدت سـوق املـؤثِّرات النفـسانية اجلديـدة            . قارنةً بالعام السابق   م ٢٠١٢أضعاف يف عام    
شـرق آسـيا وجنـوب       يف   وظـل تعـاطي الكيتـامني منتـشراً       . اإلقليميـة منواً سريعاً يف املنطقـة دون       

واسـتمر تعـاطي القرطـوم كمنـشِّط تقليـدي يف تايلنـد             . شرقها، وإن بدا أنَّه آخذ يف االسـتقرار       
 أُبلــغ عــن تعــاطي شــبائه القنَّــب االصــطناعية يف إندونيــسيا ومجهوريــة  كمــا. وماليزيــا وميامنــار

  .كوريا وسنغافورة والصني واليابان
اســـتهالك القنَّـــب والكوكـــايني واملهـــدِّئات واملـــسكِّنات بـــات أنَّ وأبلغـــت الـــصني بـــ  -٤٣

ٍط  مليون متعـا   ١,٢٧ولكنَّ تعاطي شبائه األفيون ظلَّ مرتفعاً يف الصني، حيث ُسجل           . مستقرا
ــام      ــة ع ــول هناي ــون حبل ــشبائه األفي ــاء  )٢٩(،٢٠١٢ل ــةً بزه ــام   ١,١٨ مقارن ــاٍط يف ع ــون متع  ملي

ومع ذلك، فإنه ضمن متعاطي املخدِّرات املسجَّلني، تراجعت نسبة متعاطي اهلريويـن            . ٢٠١١
يفـــوق عـــدُد أن وأدى حـــدوث زيـــادة كـــبرية يف تعـــاطي امليثامفيتـــامني إىل  . ٢٠١٢يف عـــام 

   )٣٠(.ت األمفيتامينية املسجَّلني عدَد متعاطي اهلريوين املسجَّلنيمتعاطي املنشِّطا
يف املنطقــة )  مليــون شــخص٣,٨( مــن متعــاطي املخــدِّرات بــاحلقن ويقــيم عــدد كــبري  -٤٤

ويف إندونيــسيا وكمبوديــا، .  يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل العــاملي٢٧دون اإلقليميــة، ممــا ميثــل 
وس نقــص املناعــة البــشرية لــدى متعــاطي املخــدِّرات بــاحلقن ازداد معــّدل انتــشار اإلصــابة بفــري

  . يف املائة٢٠على 
    

    جنوب آسيا  - ٢  
كانت املعلومات املتاحة بشأن تعاطي املخدِّرات يف جنوب آسـيا حمـدودة، وخـصوصاً                -٤٥

ــة    ــسنوي   . فيمــا يتعلــق باســتهالك الكوكــايني واملنــشِّطات األمفيتاميني ــشار ال ــدِّر معــّدل االنت وقُ
 يف املائة بشأن املواد األفيونية، وكـال هـذين املعـّدلني            ٠,٣ يف املائة، و   ٣,٥اطي القنَّب بنحو    لتع

  .أدىن بدرجة طفيفة من متوسطيهما العامليني
ــشأن تعــاطي املخــدِّرات       -٤٦ ــضطلع هبــا ب ــديف، أُجريــت أول دراســة استقــصائية ُي ويف مل

ادة األشــيع تعاطيــاً، وتبعتــه املــواد القنَّــب هــو املــأنَّ وقــد ُوجــد . ٢٠١٢-٢٠١١خــالل الفتــرة 
أنَّ ولـوحظ  ).  يف املائة على التـوايل    ١,٥ يف املائة و   ٢,٥بلغ معّدل انتشارمها السنوي     (األفيونية  

───────────────── 
 )29(  China National Narcotics Control Commission, Annual Report on Drug Control in China (Beijing, 2012).  
  .٢٠١٢الردود اليت قدَّمتها الصني على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية لعام  )30( 
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تعاطي شبائه األفيون املصروفة بوصـفه طبيـة والكوكـايني واملنـشِّطات األمفيتامينيـة واملـسكِّنات          
  )٣١(.واملهدِّئات كان أقل شيوعاً

    
    آسيا الوسطىو ب غرب آسياجنو  - ٣  

مل تكن املعلومات احلديثة واملوثوقة بشأن اجتاهات تعـاطي املخـدِّرات متاحـة بالنـسبة        -٤٧
؛ ومـع ذلـك، كانـت هنـاك نـسبة انتـشار       جنوب غرب آسيا وآسيا الوسـطى     إىل معظم أجزاء    

  .مرتفعة لتعاطي املواد األفيونية يف املنطقة دون اإلقليمية
 )٣٢(٢٠١٢ة استقصائية لتعاطي املخدِّرات أُجريت يف باكـستان يف عـام       وتوصَّلت دراس   -٤٨
 عامـاً تعـاطوا مـادة غـري     ٦٤-١٥ يف املائـة مـن الـسكان ضـمن الفئـة العمريـة        ٦ما نـسبته    أنَّ  إىل  

ــاً حيــث    . مــشروعة خــالل العــام الــسابق  وكــان القنَّــب هــو املــادة غــري املــشروعة األشــيع تعاطي
 عاماً، وحيث ُصنِّف    ٦٤-١٥ملائة من السكان ضمن الفئة العمرية        يف ا  ٣,٦استهلكها ما نسبته    

 يف املائة من متعاطي العام السابق باعتبارهم مرهتنني للمخدِّرات، وفقاً ملعايري تـستند إىل               ٧٠حنو  
   ١وكـان تعـاطي املـواد األفيونيـة مرتفعـاً، حيـث اسـتهلك مـا نـسبته                   . التصنيف الدويل لألمراض  

.  عامـاً اهلريويـن أو األفيـون يف العـام الـسابق      ٦٤-١٥ ضـمن الفئـة العمريـة        يف املائة من الـسكان    
كما كان معـّدل االنتـشار الـسنوي إلسـاءة اسـتعمال مـسكِّنات األمل املركّبـة أساسـاً مـن شـبائه                       

 ٦٤-١٥ يف املائـة مـن الـسكان ضـمن الفئـة العمريـة          ١,٥األفيون مرتفعاً، حيث أَبلغ مـا نـسبته         
ومن االجتاهات الـيت تنـذر بـاخلطر يف باكـستان           .  الطيب خالل العام السابق    عاماً عن تعاطيها غري   

 متعـاٍط يف عـام      ١٢٥ ٠٠٠الزيادة احلاصلة يف العدد التقديري ملتعـاطي املخـدِّرات بـاحلقن، مـن              
، وارتفـــاع نـــسبة متعـــاطي املخـــدِّرات بـــاحلقن ٢٠١٢ متعـــاٍط يف عـــام ٤٣٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٦

  ). يف املائة٣٧(ة البشرية املصابني بفريوس نقص املناع
 مـع املـستويات   ًويف آسيا الوسطى، كان معّدل االنتشار السنوي لتعاطي القنَّب متـسقا           -٤٩

ــد   ــة، بي ــة    أنَّ العاملي ــة دون اإلقليمي ــة يف املنطق ــواد األفيوني ــاطي امل ــسبة (تع ــن  ٠,٨بن ــة م  يف املائ
كانت آسـيا الوسـطى املنطقـة دون        كما  . ظلَّ أعلى بكثري من املتوسط العاملي     ) السكان البالغني 

وكانـت تلـك النـسبة،    . اإلقليمية اليت يوجد فيها أعلى معّدل انتشار ملتعاطي املخـدِّرات بـاحلقن    
 عامـاً، أعلـى بأربعـة أضـعاف     ٦٤-١٥ يف املائة من السكان ضـمن الفئـة العمريـة         ١,٣٣البالغة  

───────────────── 
 )31( UNODC, National Drug Use Survey: Maldives – 2011/2012 (Male, 2013).  
 )32( UNODC and Pakistan, Ministry of Narcotics Control, Drug Use in Pakistan, 2013.  
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 فريوس نقص املناعة البشرية بـني       كما بقي معّدل انتشار   ).  يف املائة  ٠,٣١(من املتوسط العاملي    
  . يف املائة٨,٥ يف املنطقة دون اإلقليمية، عند ًمتعاطي املخدِّرات باحلقن مرتفعا

    
    أوروبا  - دال  

عـدد  أنَّ ، حيـث قُـدَِّر   )٩انظر اجلـدول   (يف أوروبااستهالكاً ال يزال القنَّب أشيع املواد       -٥٠
 يف املائـة مـن الـسكان ضـمن الفئـة            ٥,٦(شـخص    مليون   ٣٠,٩متعاطيه خالل العام السابق بلغ      

 ٤,٦، وتـاله الكوكـايني الـذي بلـغ عـدد متعاطيـه خـالل العـام الـسابق                    ) عامـاً  ٦٤-١٥العمرية  
وكـان تعـاطي    ).  عامـاً  ٦٤-١٥ يف املائة من السكان ضمن الفئـة العمريـة           ٠,٨(ماليني شخص   

واســُتهلكت املنــشِّطات .  العــامليشــبائه األفيــون واملــواد األفيونيــة قريبــاً مــن مــستويات املتوســط  
تعـاطي  أنَّ  مبعّدل يقل بدرجة طفيفة عن املتوسط العـاملي، بيـد           ") اإلكستاسي"عدا  (األمفيتامينية  

ــسنوي     " اإلكــستاسي" ــشاره ال ــّدل انت ــى بكــثري حيــث كــان مع ــةً  ٠,٧كــان أعل ــة مقارن  يف املائ
  . يف املائة٠,٤باملتوسط العاملي البالغ 

تهالك املخـدِّرات غـري املـشروعة خمتلفـة متامـاً فيمـا بـني املنطقـتني دون                  وكانت أمناط اس    -٥١
ــا  ــتني يف أوروب ــة     . اإلقليمي ــا الغربي فقــد كــان تعــاطي القنَّــب والكوكــايني أعلــى بكــثري يف أوروب

والوســطى، بينمــا كــان اســتهالك شــبائه األفيــون واملــواد األفيونيــة أعلــى بكــثري يف شــرق أوروبــا 
  .وجنوب شرقها

    
  ٩دول اجل    
    ٢٠١٢مالحظات اخلرباء بشأن االجتاهات يف تعاطي املخدِّرات، حسب نوع املخدِّر : أوروبا    

  الدول األعضاء 
  اليت قدَّمت بيانات 
 عن مالحظاهتا

  الدول األعضاء 
 اليت أبلغت عن زيادة 

 اتخدِّريف تعاطي امل

  الدول األعضاء 
 اليت أبلغت عن استقرار 

 اتخدِّر امليف تعاطي

  الدول األعضاء 
 اليت أبلغت عن تراجع 

 اتخدِّريف تعاطي امل

 النسبة املئوية العددالنسبة املئوية العددالنسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد خدِّرنوع امل

 ٣٠ ٧ ٣٥ ٨ ٣٥ ٨ ٥١ ٢٣ القنَّب

 ٣٠ ٧ ٣٥ ٨ ٣٥ ٨ ٥١ ٢٣ املنشِّطات األمفيتامينية

 ٥٦ ٩ ٢٥ ٤ ١٩ ٣ ٣٦ ١٦ "اإلكستاسي"

 ٢٢ ٥ ٥٧ ١٣ ٢٢ ٥ ٥١ ٢٣ شبائه األفيون

 ٣٥ ٨ ٣٥ ٨ ٣٠ ٧ ٥١ ٢٣ الكوكايني
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    أوروبا الغربية والوسطى  - ١  
حيــث بلــغ معــّدل  ( يف أوروبــا الغربيــة والوســطى  ًمــع أنَّ تعــاطي القنَّــب بقــي مرتفعــا   -٥٢

 أدلــة علــى كونــه يف تراجــع، وخــصوصا يف البلــدان  ، توجــد) يف املائــة٧,٦االنتــشار الــسنوي 
كمــا كــان هنــاك تنــّوع متزايــد يف املنطقــة دون       )٣٣(.ذات التعــاطي القــدمي العهــد والراســخ   

اإلقليميـة مــن حيــث أنــواع منتجـات القنَّــب املتاحــة، علــى سـبيل املثــال القنَّــب العــشيب القــوي    
 تعاطي القنَّب بـني طـالب املـدارس ممـن           وبقي. املفعول واملنتجات االصطناعية الشبيهة بالقنَّب    

االنتــشار ولــو ملــرة يف العمــر   (٢٠٠٧ عامــاً مــستقراً عمومــاً منــذ عــام  ١٦ و١٥هــم يف ســّن 
 وكـان   )٣٤(. بلدان ٥ بلداً وتراجع يف     ١١، لكن تعاطيه زاد زيادة كبرية يف        ) يف املائة  ١٧بنسبة  

الج مـن االضـطرابات الناجتـة عـن         من بني االجتاهات املهمـة يف املنطقـة تزايـد الطلـب علـى العـ               
، كـان القنَّـب ثـاين املخـدِّرات الرئيـسية املبلَّـغ عنـها لـدى مـن                   ٢٠١١ويف عـام    . تعاطي القنَّب 

  )٣٥(.تلقّوا عالجاً متخصصاً لإلدمان على املخدِّرات
وبقــي معــّدل االنتــشار الــسنوي لتعــاطي الكوكــايني داخــل أوروبــا الغربيــة والوســطى    -٥٣

البلـدان الـيت ترتفـع لـديها معـّدالت          أنَّ  بيـد   .  يف املائـة مـن الـسكان البـالغني         ١,٢مرتفعاً، عنـد    
التعاطي، مثل إسبانيا وإيطاليا والدامنرك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وإيرلنـدا الـشمالية،              
أبلغــت عــن وجــود اجتــاه تنــازيل يف تعــاطي الكوكــايني وكــذلك يف الطلــب علــى العــالج مــن   

  )٣٦(.تعاطي الكوكايني
وقُــدِّر أنَّ حــاالت تعــاطي شــبائه األفيــون، وخــصوصاً اهلريويــن، خــالل العــام الــسابق     -٥٤

هنــاك أنَّ بيــد .  عامــا٦٤ً-١٥ يف املائــة لــدى الــسكان ضــمن الفئــة العمريــة ٠,٤بلغــت نــسبة 
، بـل وامليثـادون، كانـت متاحـة         الفنتانيـل والبوبرينـورفني   أنواعاً أخرى من شبائه األفيون، مثـل        

اهلريويـن اسـتعيض عنـه      أنَّ  السوق غري املشروعة يف أوروبا الغربية والوسـطى، حيـث أُبلـغ بـ             يف  
وعلـى العمـوم، أبلغـت معظـم بلـدان املنطقـة دون             . يف بعـض البلـدان    البوبرينـورفني   بالفنتانيل و 

  )٣٧(.اإلقليمية عن اجتاهات تنازلية يف تعاطي اهلريوين
───────────────── 

 )33( European Drug Report: Trends and Developments 2013.  
 )34( Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs, The 2011 European School Survey Project 

on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) Report: Substance Use Among Students in 36 European 

Countries, (Stockholm, 2012).  
 )35( European Drug Report: Trends and Developments 2013.  
  .املرجع نفسه )36( 
  .هاملرجع نفس )37( 
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تلقّـوا العـالج ألول مـرة آخـذ يف االخنفـاض، ممـا               عدد متعـاطي اهلريويـن الـذين         كما أنَّ   -٥٥
ُيالَحــظ أيــضاً . ينــتج عنــه وجــود جمموعــة مــسّنة مــن متعــاطي اهلريويــن اخلاضــعني للعــالج حاليــاً

اخنفاض تعاطي اهلريوين باحلقن، وهو اجتاه قد ُيعزى إليه، باالقتران بتـدخالت أخـرى، اخنفـاض                
  )٣٨(.بشرية لدى متعاطي اهلريوين باحلقنعدد اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة ال

مــن املنــشِّطات االصــطناعية الــشائعة يف املنطقــة " اإلكــستاسي"وال يــزال األمفيتــامني و  -٥٦
 يف املائـة مـن      ٠,٨ يف املائة و   ٠,٧دون اإلقليمية، حيث بلغ معّدل االنتشار السنوي لتعاطيهما         

ي األمفيتــامني بــاحلقن مرتفعــة بــني كمــا بقيــت معــّدالت تعــاط. الــسكان البــالغني علــى التــوايل
وبينمـا اسـتقر تعـاطي األمفيتـامني يف أجـزاء      . الفئات السكانية من متعـاطي املخـدِّرات املـزمنني    

مــن املنطقــة دون اإلقليميــة، كــان هنــاك قلــق مــن االستعاضــة عنــه بامليثامفيتــامني، وخــصوصاً    
  .بالنظر إىل تزايد توافر امليثامفيتامني يف بعض األسواق

، وذلــك بالدرجــة الرئيــسية  ٢٠٠٦احنــداراً منــذ عــام  " اإلكــستاسي"ويــشهد تعــاطي   -٥٧
نتيجةً الخنفـاض مـستويات النقـاء أو خللـو األقـراص فعليـاً مـن امليثـيلني ديوكـسي ميثامفيتـامني                      

تعاطيـه قـد    أنَّ  ، توجـد مؤشِّـرات علـى        "اإلكـستاسي "بيد أنه مع تزايد نقاء      ). MDMAاملدما  (
  .يشهد زيادة

وال يــزال ظهــور مــؤثِّرات نفــسانية جديــدة وتعاطيهــا ميــثِّالن حتــدِّياً رئيــسياً يف أوروبــا     -٥٨
ــطى  ــة والوسـ ــطناعية و  . الغربيـ ــب االصـ ــبائه القنَّـ ــتثناء شـ ــات وباسـ ــاتالفينيثيالمينـ  والكاثينونـ

 حــديث العهــد يف زيــادة نــسبة املــواد املتحــصَّل عليهــا مــن جمموعــات    ٌراالعتياديــة، متثَّــل تطــوُّ 
 وبــالنظر إىل طبيعــة املــؤثِّرات النفــسانية اجلديــدة، ونقــص  )٣٩(.يــة أقــل شــهرة أو غامــضةكيميائ

البيانــات الــصيدالنية والــسُّمية بــشأهنا، كــان مــن الــصعب حتديــد تأثرياهتــا الــصحية علــى املــدى 
ومـع ذلـك، تـشري تقـارير متزايـدة إىل اقتـران تعاطيهـا بوفيـات ونتـائج صـحية سـلبية،                 . الطويل

  )٤٠(.مرض املثانة وأعراض املسالك البولية اليت أبلغ عنها متعاطو الكيتامنيومنها مثالً 
    

───────────────── 
  .املرجع نفسه )38( 
  .املرجع نفسه )39( 
 )40( R. Pal and others, “Ketamine is associated with lower urinary tract signs and symptoms”. Drug and 

Alcohol Dependence, vol. 132, Nos 1-2 (September 2013).  
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    وجنوب شرق أوروباأوروبا الشرقية   - ٢  
كان مصدر القلق الرئيسي يف شرق أوروبا وجنوب شرقها ارتفاع مستوى اسـتهالك               -٥٩

 يف  ٠,٨املائـة و   يف   ١,٢شبائه األفيون واملواد األفيونيـة، حيـث بلـغ معـّدال انتـشارمها الـسنوي                
أعلى بكثري من مستويات املتوسـط العـاملي،   " اإلكستاسي"كما كان تعاطي  . املائة على التوايل  

ــة أيــضاً  .  يف املائــة٠,٦حيــث بلــغ معــّدل االنتــشار الــسنوي    ويوجــد يف املنطقــة دون اإلقليمي
ّدل انتـشار   ، ومعـ  ) يف املائـة   ١,٢٦(واحد من أعلى معّدالت انتشار متعاطي املخدِّرات باحلقن         

  ). يف املائة١٤,٩(مرتفع ملتعاطي املخدِّرات باحلقن املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية 
وأبلغ اثنان مـن البلـدان الـيت توجـد هبـا أعلـى معـّدالت لتعـاطي املـواد األفيونيـة، ومهـا                   -٦٠

ادة كمـا أبلغـت بـيالروس عـن زيــ    . أوكرانيـا وبـيالروس، عـن زيـادة كـبرية يف تعــاطي األفيـون      
  ).تعاطي اهلريوين مستقر يف أوكرانياأنَّ أفيد ب(كبرية يف تعاطي اهلريوين 

. وكان لدى االحتاد الروسي أعلى معّدل انتشار لتعاطي املواد األفيونيـة داخـل املنطقـة                -٦١
اهلريويـن بـات يـستعاض عنـه     أنَّ بيد أنَّه نتيجة جلهـود إنفـاذ القـانون املركَّـزة األهـداف، أُبلـغ بـ          

رات حتتوي علـى شـبائه األفيـون ُتـصرف بوصـفة طبيـة أو مـن دوهنـا، وتتـسم بكوهنـا                       مبستحض
تعـاطي املنـشِّطات األمفيتامينيـة وشـبائه األفيـون االصـطناعية           أنَّ  كما بدا   . أرخص وأيسر مناال  

  )٤١(.وشبائه القنَّب االصطناعية يف ازدياد، وخصوصاً بني الفئات السكانية الشابة
    

    أوقيانوسيا  - هاء  
كانت املعلومات بشأن تعاطي املخدِّرات يف أوقيانوسيا مقصورة على أسـتراليا ونيوزيلنـدا؛               -٦٢

  وقــد شــهدت املنطقــة . االجتاهــات املبلَّــغ عنــها جتــسِّد أساســاً الوضــع يف هــذين البلــدين  فــإنَّ ولــذا، 
  " اإلكـستاسي "، و )ة يف املائـ   ٣(، وشبائه األفيون    ) يف املائة  ١٠,٩(ارتفاعاً يف معّدالت انتشار القنَّب      

  ). يف املائة١,٥(، والكوكايني ) يف املائة٢,١(، واملنشِّطات األمفيتامينية ) يف املائة٢,٩(
ــتهالك القنَّـــب      -٦٣ ــادة يف اسـ ــرباء إىل حـــدوث زيـ ــارت مالحظـــات اخلـ ــتراليا، أشـ ويف أسـ

والكوكـــايني واملهلوســــات واملــــذيبات واملستنــــشقات، ولكـــْن يف مقابــــل تراجــــع يف تعــــاطي   
وكانت هناك جمموعة واسعة من نظائر املخـدِّرات واملـؤثِّرات النفـسانية اجلديـدة             ". اإلكستاسي"

ويف الـسنوات األخـرية، كانـت تلـك املـواد           . متاحة يف سوق املخدِّرات غري املشروعة األسـترالية       
يف و. ب اصـطناعية طات أمفيتامينيـة مـستحَدثة وشـبائه قنَّـ     أساساً مواد من نـوع الكـاثينون ومنـشِّ        

───────────────── 
  .٢٠١٢ص بالتقارير السنوية لعام الردود اليت قدَّمها االحتاد الروسي على االستبيان اخلا )41( 
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، مثَّلت املواد من نوع الكاثينون غالبية املـضبوطات احلدوديـة احمللَّلـة حـسب العـدد،            ٢٠١٢عام  
ــوزن   ومل تتقــدَّ ، كــان عــدد  ٢٠١٢ويف عــام . مها ســوى مــواد مــستحَدثة أخــرى مــن حيــث ال

ــر          ــألداء واملظه ــاقري احملــسِّنة ل ــشأن العق ــها ب ــغ عن ــترالية املبلَّ ــد احلــدود األس ــضبط عن ــات ال عملي
  )٤٢(.خدِّرات واملستحضرات الصيدالنية هي األعلى على مدى العقد الفائتوامل
ويف نيوزيلندا، أُبلغ عـن بعـض الزيـادة يف تعـاطي اهلريويـن وشـبائه األفيـون الـصيدالنية                      -٦٤

وكانـت هنـاك خمـدِّرات جديـدة        . واملنشِّطات املصروفة بوصفة طبية وشبائه القنَّب االصـطناعية       
عة من األشكال، منها على سبيل املثال طائفة من املخـدِّرات االصـطناعية    متاحة يف جمموعة منوَّ   

، وعدد كبري من شـبائه القنَّـب االصـطناعية اجلديـدة،            "إكستاسي"املبيعة يف إطار االسم الواسع      
  )٤٣(".كيماويات حبثية"ونظائر جديدة ملخدِّرات قائمة خاضعة للمراقبة و

   
    االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

على املستوى العاملي، ال يزال هناك حتـوُّل بعيـداً عـن تعـاطي اهلريويـن والكوكـايني يف               -٦٥
البلدان املتقدمة النمو واجتاه صوب تعاطي املخدِّرات االصطناعية، مبا فيهـا املـؤثِّرات النفـسانية               

لبلـدان  ويف ا . اجلديدة غري اخلاضعة للمراقبة الدولية، وإساءة استعمال عقاقري الوصـفات الطبيـة           
النامية، أصبح وضع تعاطي املخـدِّرات يتـسم بـالتنوع والتطـور حبيـث يـنّم عـن صـورة متعـددة                    

  .األوجه لتعاطي املخدِّرات
وال تزال ظاهرة تعاطي املخدِّرات املتعددة تودي إىل طمس الـسمات املميـزة ملختلـف        -٦٦

  .ى املستوى العامليأنواع متعاطي املخدِّرات وتقدمي مزيج من اجتاهات تعاطي املواد عل
ويف حــني يبــدو أنَّ تعــاطي اهلريويــن مييــل إىل االســتقرار يف بعــض منــاطق العــامل، بــات   -٦٧

  وعلـى العمـوم،    . ُيستعاض عنه بتعاطي شـبائه األفيـون املـصروفة بوصـفة طبيـة أو مـواد مـشاهبة                 
مــن حيــث ال يــزال تعــاطي شــبائه األفيــون يــشكِّل مــصدراً رئيــسياً للقلــق علــى الــصحة العامــة  

حــاالت اجلرعــات املفرطــة، والوفيــات ذات الــصلة باملخــدِّرات، وتعــاطي املخــدِّرات بــاحلقن،   
وتوجد حاجة لرصد مجيع هـذه التطـورات واالجتاهـات الناشـئة عـن              . وانتقال األمراض املُعدية  
  .كثب يف املناطق املختلفة

───────────────── 
  .٢٠١٢الردود اليت قدَّمتها أستراليا على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية لعام  )42( 
  .٢٠١٢الردود اليت قدَّمتها نيوزيلندا على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية لعام  )43( 
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اطي املخـدِّرات وأمناطـه   وال يتوافر إالَّ القليل من املعلومات املوضوعية حـول مـدى تعـ             -٦٨
. واجتاهاتــه، وخــصوصاً يف املنــاطق الــيت ُيالحــظ فيهــا أنَّ هــذا التعــاطي يــشهد تزايــداً وتطــوراً   

وتشري البيانات إىل أنَّ البلدان اليت أرست نظماً متكاملة لرصد تعاطي املخـدِّرات مؤهلـة أكثـر                
  .من غريها ملعاجلة وضع تعاطي املخدِّرات لديها على حنو فعَّال

وقــد أعــدَّ املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، بالتــشاور مــع منظمــة الــصحة العامليــة     -٦٩
  واملركـــزجلنـــة البلــدان األمريكيــة ملكافحـــة تعــاطي املخــدِّرات    واملنظمــة العامليــة للجمــارك و   

ملتحـدة  راكز الواليـات ا   والنظام العاملي ملراقبة التبغ التابع مل      دماناإلملخدِّرات و رصد ا األورويب ل 
 ومنظمـة الـصحة العامليـة، تقريـرا لتقدميـه إىل الـدورة اخلامـسة                 األمراض والوقايـة منـها     ملكافحة

ــة إحــصاءات املخــدِّرات      ــوافر ونوعي ــشأن حتــسني ت ــة اإلحــصائية ب ــبني )٤٤(.واألربعــني للَّجن  وي
يميـة مـن    التقرير املالمح الرئيسية للوضع احلايل ومـا تواجهـه البلـدان واملنظمـات الدوليـة واإلقل               

. حتديات يف مجـع البيانـات بـشأن إمـدادات املخـدِّرات وتعاطيهـا واإلبـالغ عـن تلـك البيانـات                     
ــها علــى       ــدابري لتحــسني تــوافر إحــصاءات املخــدِّرات ونوعيت ــه يقتــرح جمموعــة مــن الت كمــا أنَّ

  .املستوى الوطين واإلقليمي والدويل
 وخطـة العمـل بـشأن التعـاون         إلعالن الـسياسي  ويف إطار االستعراض املتوسط املدى ل       -٧٠

، فـإنَّ مـن املهـم       الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العامليـة         
أن تقيِّم الدول األعـضاء الوضـع بـشأن تـوافر البيانـات ونوعيتـها فيمـا خيـص مؤشِّـرات تعـاطي             

مراعـاة الثغـرات القائمـة يف    املخدِّرات، وأن تنظر يف اعتماد استراتيجيات لتحسني الوضـع مـع           
القدرات على مجع البيانات العالية اجلودة، وخصوصاً يف أفريقيا وآسيا، وحتليل تلـك البيانـات                

كما يلزم أن توفّر الدول األعضاء املوارد الضرورية لتدارك الثغـرات يف إرسـاء              . واإلبالغ عنها 
  .نظم رصد املخدِّرات
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