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صحفيبيان   
  ٢٠١٤يونيو  حزيران/ ٢٦صباحا بتوقيت القاهرة يوم  ١٠:٠٠ممنوع من النشر حىت الساعة 

 
الصادر عن  ٢٠١٤ ي لعامتقرير المخدرات العالم بحسبمستقر،  اً تعاطي المخدرات عالميانتشار وضع 

 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
 

وفقا لتقرير  -(مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية)  - لنمسا فيينا، ا - ٢٠١٤يونيو حزيران/ ٢٦
الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب)، فإن انتشار  ٢٠١٤املخدرات العاملي لعام 

ائة من سكان العامل يف امل ٥مليون فرد، أو  ٢٤٣تعاطي املخدرات مستقر يف كافة أرجاء العامل، مع تناول حوايل 
. يف حني بلغ عدد متعاطي ٢٠١٢عام العاماً، للمخدرات غري املشروعة يف  ٦٤- ١٥الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 ١يف املائة من السكان البالغني يف العامل، أو  ٠,٦مليون نسمة، أي ما يقرب من  ٢٧املخدرات اإلشكاليني حوايل 
 شخص. ٢٠٠من كل 

 
ا، لوافق امليف فيينا اليوم، التقرير  هإطالقولدى  ليوم الدويل ملكافحة إساءة استعمال املخدرات واالجتار غري املشروع 
متعاطي املخدرات، وال سيما أولئك كافة يوري فيدوتوف، املدير التنفيذي للمكتب، زيادة الرتكيز على صحة  ناشد 

ا عن طريق احلقن و  ا تزال م"وصرح بأنه . وحقوقهم اإلنسانية عة البشرية مع فريوس نقص املنانييشاعاملتالذين يتعاطو
انىل خدمات عالج تح سبل الوصول إمل تُ في السنوات األخرية فيف توفري اخلدمات.  كبريةثغرات  مثة   االر
كل لمخدرات على الصعيد العاملي  لستة متعاطي كل سوى لواحد فقط من   تلك اخلدمات تلقيإىل أو لمخدرات ل

  .٢٠١٢عام الباملخدرات يف  ةتعلقمحالة وفاة  ٢٠٠،٠٠٠حدوث حوايل ى عل عام"، مشدداً 
  

شامل التوازن و املنهج وينبغي لل. اً ثابت اً دولي اً طلب التزاميتيف مكافحة املخدرات  ة النجاحستداماإن  وقال رئيس املكتب
ز على الوقاية ة تركّ أدلّ  استجابات قائمة علىعلى حّد سواء أن يكون مدعومًا بلعرض والطلب املتبع يف التصدي ل

ال سيما أمهية خاصة مر األهذا يكتسب "وصرح السيد فيدوتوف قائًال والعالج وإعادة التأهيل واالدماج االجتماعي. 
د كما أكّ  . "٢٠١٦عام الاملخدرات يف العامل يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة نتجه صوب وحنن 
على نطاق واسع لألغراض الطبية، مبا يف ذلك لضمان احلصول على  املواد اخلاضعة للرقابةة تاحازيادة  ضرورةعلى 

  منع إساءة استعماهلا وتسريبها ألغراض غري مشروعة.ويف ذات الوقت األمل، عقاقري ختفيف 
  
  بقنّ ن استخدام المشوشة ع، وتقلص إمدادات الكوكايني العاملية وصورة للمواد األفيونية بدائل القاتلةال
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 اليت افغانستان شهدتفقد  .االرتفاع الكبري يف إنتاج األفيون يف أفغانستان ميثل انتكاسةقال السيد فيدوتوف إن 

 ١٥٤,٠٠٠من  - يف املائة ٣٦املزروعة بنسبة  امساحته يف ةاديز العامل  يف األفيون خلشخاش أكرب زراعة فيها توجد
 ما يصلطن  ٥,٥٠٠ ا الذي بلغحصوهلمبمشّكلة  ،٢٠١٣عام الهكتار يف  ٢٠٩,٠٠٠إىل  ٢٠١٢عام الهكتار يف 

هكتار،  ٥٧,٨٠٠شخاش األفيون خبيف ميامنار، غطت املساحة املزروعة و يف املائة من إنتاج األفيون العاملي.  ٨٠إىل 
ريوين أيضا لهل، انتعش اإلنتاج العاملي ٢٠١٣عام اليف و  . ٢٠٠٦عام البدأ بعد ي ذالزراعة ال التوسع يف مواصلة بذلك

  .٢٠١١و  ٢٠٠٨ ييف عاماليت شوهدت عالية الستويات املإىل 
  

بني اهلريوين  ما تحولونمتناويل خمدرات يأوقيانوسيا وبعض الدول األوروبية واآلسيوية و الواليات املتحدة وقد شهدت 
الوقت الذي يتحول ؛ ولكن يف ملنالا ُيسركبري اخنفاض األسعار و   ليه إىل حدّ ميُ واملواد األفيونية الصيدالنية، وهو اجتاه 

يستبدل ىل اهلريوين، إيف الواليات املتحدة من املواد األفيونية الصيدالنية ن لشبائه األفيون و نتهمتناولو املخدِّرات املر
  األفيون االصطناعية.بشبائه يف بعض الدول األوروبية اهلريوين متناولو املخدرات 

 
 اً الكوكايني عالي تناول. وظل ٢٠١٢حىت  ٢٠٠٧عام المن نتاج اإلتراجع يف العامل مع التوافر العام للكوكايني  اخنفضو 

به آخذ استهالك الكوكايني واالجتار أن  وبينما لوحظ. ٢٠٠٦عام المنذ تراجعه يف أمريكا الشمالية، على الرغم من 
تلك القارة، يف عرب االجتار زيادة نظرا لللكوكايني بالفعل الناشئ التناول يف أمريكا اجلنوبية، شهدت أفريقيا  باالزدياد

  تعاطي الكوكايني. ىلإالقدرة الشرائية بعض الدول اآلسيوية ارتفاع  عّرضحني 
  

ويبدو أن تناول القنَّب اخنفض على مستوى العامل، إال أن اخنفاض اخلطر املتصور لتناول القنَّب على الصحة أدى إىل 
ومع أنه من السابق ألوانه فهم أثر األطر التنظيمية اجلديدة اليت تبيح التناول أمريكا الشمالية.  ازدياد يف تناوله يف

الرتوحيي للقنَّب يف بعض الواليات األمريكية ويف أوروغواي مع بعض القيود،  يلتمس املزيد من البشر العالج من 
  فيها أمريكا الشمالية. االضطرابات املتعلقة بتناول القّنب يف معظم مناطق العامل، مبا

  
ًدا . ٢٠١٢و ٢٠١٠بني عامي ما ات امليثامفيتامني أكثر من الضعف على مستوى العامل يضبطازدادت  وتوسَّع جمدَّ

صنع امليثامفيتامني يف أمريكا الشمالية، مع زيادة كبرية يف عدد خمتربات امليثامفيتامني اليت مت تفكيكها يف الواليات 
طناً،  ١٤٤من جمموع كميات املنشِّطات األمفيتامينية اليت ُضبطت على صعيد العامل وقدرها و . املتحدة واملكسيك

أكثر من تضاعف عدد املؤثرات العقلية يف أمريكا الشمالية والربع يف شرق وجنوب شرق آسيا. منها ُضبط النصف 
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رات النفسانية اجلديدة غري اخلاضعة وازداد عدد املؤثِّ   .٢٠١٣-٢٠٠٩ ٣٤٨جديدة غري املنظم يف السوق العاملية إىل 
  .٢٠١٣وحىت  ٢٠٠٩عام المادة من  ٣٤٨للمراقبة يف السوق العاملي أكثر من الضعف ليصل إىل 

  
  من املعروض من املخدرات غري املشروعة السالئف، واحلدّ مراقبة 

  
الستخدامات غري لقانونية ال االستخداماتاملواد الكيميائية من  تسريبعوملة جتارة املواد الكيميائية من  يّسرت

حّدت االصطناعية قد النباتية أو شروعة. ومع ذلك، فإن مراقبة السالئف واملواد الكيميائية الالزمة لصنع املخدرات امل
  .بصورة ملموسة سريبالتهذا من 

 
صنع لستخدم ملب ايدريد اخلل املسرَّ نهيف املائة من أ ١٥مت اعرتاض  ٢٠١٢عام الإىل  ٢٠٠٧عام الخالل الفرتة من ف

كانت ضبطيات خالل تلك الفرتة،  و ستخدم النتاج الكوكايني. امل يف املائة من برمنغنات البوتاسيوم ١٥واهلريوين 
نفسهما.  كما ان اخنفاض  سالئف األمفيتامني وامليثامفيتامني أكثر من ضعف مضبوطات األمفيتامني وامليثامفيتامني

) و"اإلكستاسي" يف السنوات املؤخرة ميكن عزوه جزئيا إىل حتسُّن LSDجيك (تناول مواد كإيثيالميد محض الليسر 
يف أفغانستان، و  ويرفع تكاليف إنتاج املخدرات. املسربة سعر املواد الكيميائية على ارتفاع  يبقيُ مراقبة السالئف، الذي 

، ٢٠٠٢عام الدوالرات يف  ٨من  ، صعوًدا٢٠١١عام الدوالرا للرت الواحد يف  ٤٣٠يدريد اخلل ليبلغ نهارتفع سعر أ
  للرت الواحد يف األسواق املشروعة يف العامل.دوالر  ١,٥٠ولكنة يكلف 

  
تسريب ن إىل تكتيكات جديدة، مثل إنشاء شركات ومهية و و ل اجملرمحتوّ إذ ز تقدم يف تعقب السالئف، احر وقد مت ا

كبدائل جديدة غري جمدولة  " أولية"سالئف ة وظهرت بسرعالسالئف داخل البلدان للتحايل على الضوابط الدولية. 
 اليقضةاخلاضعة للمراقبة واملستخدمة يف صنع املنشِّطات األمفيتامينية. وقد حّث السيد فيدوتوف على لسالئف ل

صنع املخدرات أمهية خاصة جراء زيادة العامل على مستوى رصد التدفقات الكيميائية حيتل "، قائًال ةالشديد
اواالجت االصطناعية مثل القضاء خلفض العرض التقليدية نهج الباتباع ي ال ميكن السيطرة عليه ذالهو األمر ، و ار 

 العرض".ملراقبة رئيسية السرتاتيجية الاهو قوي الدولية الرقابة النظام ال بد من أن يظل ".  على احملاصيل"

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ
بحوث اإلقليمي، مكتب األمم املتحدة اإلقليمي املعين باملخدرات واجلرمية للشرق االستاذة دينا فياض، مسؤول ال
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