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البند ٣ (هـ) من جدول األعمال* 
اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعيـة: إحصـاءات 

  املخدرات وتعاطي املخدرات 
 تقرير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

 مذكرة من األمني العام 
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقريـر املكتـب املعـين بـاملخدرات 
ــــة  واجلرميــة عــن إحصــاءات املخــدرات وتعــاطي املخــدرات. وحيــال هــذا التقريــر إىل اللجن
اإلحصائية بناء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الرابعة والثالثني**. ويرجى من اللجنـة 
أن حتيط علما بعمل املكتب املعين باملخدرات واجلرمية يف جمال إحصاءات املخدرات وتعـاطي 

املخدرات. 
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إحصاءات املخدرات وتعاطي املخدرات   
  تقرير املكتب املعين باملخدرات واجلرمية 

موجز 
يتضمـــــــن هـــــــذا التقريـــــــر ملخصـــــــا لطبعـــــــة عـــــــام ٢٠٠٣ مـــــــن املنشـــــــــور 
ـــــــة للمخــــــدرات غــــــري املشــــــروعة“ الــــــذي  اإلحصـــــائي الســـــنوي ”االجتاهـــــات العاملي
ــــــــة وميكـــــــن حتميلـــــــه مـــــــن املوقـــــــع  يصــــــدره املكتــــــب املعــــــين بــــــاملخدرات واجلرمي
ـــن مكتبــات  http://www.unodc.org/indoc/en/global_illicit_drug_trends.html، أو شـراؤه م

بيع منشورات األمم املتحدة أو طلبه من املكتب نفسه. 
ــــال لألســـواق غـــري املشـــروعة الرئيســـية للـــهريويني  ويعــرض هــذا املوجــز أوال حتلي
والكوكـايني والقنـب واملنشـطات األمفيتامينيـة؛ وثانيـا جبمـع االجتاهـات الرئيسـية الســـائدة يف 
إنتاج املخدرات واالجتار هبا واسـتهالكها بشـكل غـري مشـروع. ويركـز حتليـل األسـواق غـري 
املشروعة الرئيسية علـى الفـترة مـن ١٩٩٨ إىل ٢٠٠٢ إذ أن اجملتمـع الـدويل يسـتعرض حاليـا 
التقدم الذي أُحرز يف جمال حتقيق األهداف الـيت ُحـددت يف الـدورة االسـتثنائية العشـرين الـيت 
عقدهتــا اجلمعيــة العامــة يف عــام ١٩٩٨. وتركــز معاجلــــة إنتـــاج املخـــدرات واالجتـــار هبـــا 

واستهالكها بشكل غري مشروع، على عام ٢٠٠١ وعام ٢٠٠٢. 
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االجتاهات الرئيسية السائدة يف أسواق املخدرات ١٩٩٨-٢٠٠٢   أوال -
يعكـس تطـور أسـواق املخـدرات الرئيسـية غـري املشـــروعة خــالل الســنوات األخــرية  - ١
صورة ختتلط فيها التطورات اإلجيابية والسلبية حبسب املخدرات واملناطق قيد النظـر. وبشـكل 
عام، يعكس تطور أسواق اهلريويني والكوكـايني العامليـة بعـض االجتاهـات اإلجيابيـة. وبالنسـبة 
للمخـدرات االصطناعيـة، فـإن الصـورة غـري واضحـة، أمـا بالنسـبة للقنـب فإهنـــا ســلبية بعــض 

الشيء. 
 

اهلريويني   ألف -
يتبـني باسـتمرار مـن البيانـات املتعلقـة باملعاجلـة أن التعـــاطي غــري املشــروع للــهريويني  - ٢
تترتب عليه آثار صحيـة غايـة يف اخلطـورة بالنسـبة ملتعاطيـها. ووفقـا لتقديـرات املكتـب املعـين 
باملخدرات واجلرمية، بلغ عـدد مـن تعـاطو األفيـون واهلـريويني يف الفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ حنـو 
ـــن أن هــذا الرقــم مل يتغــري كثــريا منــذ أواخــر  ١٥ مليـون شـخص يف العـامل. وعلـى الرغـم م
التسـعينات، فـإن الفجـوات املوجـودة يف البيانـات حتـول دون الرصـــد الدقيــق للتغيــريات الــيت 
يشهدها من عـام آلخـر الطلـب العـاملي علـى األفيـون واهلـريويني غـري املشـرعني. وميكـن دعـم 
االنطباع السائد عن الثبات النسيب يف أسواق اهلريويني العاملية منذ هناية التسـعينات عـن طريـق 
تقييم حالة العرض اليت تتوفر بشأهنا بيانات أكثر متانة. ففي عام ١٩٩٨، أُنتج زهـاء ٤٠٠ ٤ 
طـن مـتري مـن األفيـون غـري املشـروع. وبعـد ذلـك بـأربع سـنوات، أي يف عـام ٢٠٠٢، ظــل 
اإلنتاج (زهاء ٥٠٠ ٤ طن متري) على حاله تقريبا. غري أن هذا الثبات الظـاهري يف اإلنتـاج 

العاملي خيفي حتوالت كبرية.  
ويتبني من إحصاءات األراضي الزراعية املخصصة للزراعة غـري املشـروعة للخشـخاش  - ٣
يف العامل أن السوق آخذة يف التغري. وبينما بقي اإلنتاج العاملي لألفيون على حاله تقريبـا علـى 
امتداد أربع سنوات، فقد تدىن اإلنتاج غري املشروع للخشخاش بنسـبة ٢٥ يف املائـة. ويكمـن 
اجلواب على هذه املفارقة الظاهرة يف حتول كبري شهده اإلنتاج يف املنطقة اليت متتد من جنوب 
ـــوب غــرب آســيا. وأدى التقــدم الــذي أُحــرز يف ميامنــار ومجهوريــة الو  شـرق آسـيا إىل جن
الدميقراطية الشعبية إىل تدين إنتاج زراعـة اخلشـخاش يف املنطقـة بنسـبة ٤٠ يف املائـة يف الفـترة 
املمتدة من عام ١٩٩٨ إىل عـام ٢٠٠٢. وتواصـل هـذا االجتـاه التنـازيل يف عـام ٢٠٠٣. وإذا 
ما بقي معدل التدين احلايل يف جنوب شرق آسـيا علـى مـا هـو عليـه، ميكـن أن يصبـح املثلـث 
الذهيب مصدرا شحيحا لألفيون غري املشروع يف السنوات القليلة القادمة. ومن شـأن ذلـك أن 
يغلق فصال امتد قرنا بكامله يف تاريخ مراقبة املخدرات. ويف غضون ذلك، ُســجلت يف الفـترة 
املمتدة من عام ١٩٩٨ وعـام ٢٠٠٢ زيـادة يف اإلنتـاج بنسـبة ١٦ يف املائـة يف جنـوب غـرب 
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آسيا. ونظرا الرتفاع إنتـاج األفيـون يف األراضـي املرويـة يف أفغانسـتان ظـل إنتـاج األفيـون يف 
العامل ثابتا على الرغم من تدين مستوى زراعته. وأدى ذلك إىل زيادة تركُّز إنتـاج األفيـون يف 

بلد واحد هو أفغانستان.  
وأدت التحـوالت اإلقليميـة أيضـا إىل تغـري أمنـاط إسـاءة اسـتعمال اهلـريويني يف العــامل.  - ٤
وشهدت أوروبا الغربيـة بعـض التحسـن لكـن الـتزايد السـريع يف إنتـاج األفيـون يف أفغانسـتان 
ـــيا الوســطى  سـاهم إىل حـد كبـري يف ظـهور سـوق هـريوين واسـعة يف املنطقـة وكذلـك يف آس
واالحتاد الروسي وأوروبا الشرقية. وما فتئ وباء فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز يتفشـى 
مبعدل مثري للجزع، وُيعزى ذلك يف املقام األول إىل زيادة تعـاطي اهلـريويني عـن طريـق احلقـن 

الوريدي. 
وال تــزال أســواق اهلــريويني اجلديــدة يف أوروبــا الشــرقية واالحتــاد الروســي وآســــيا  - ٥
الوسطى غري مرحبة مثل أسـواق أوروبـا الغربيـة. وعليـه، فـإن احلوافـز االقتصاديـة الـيت تقدمـها 
ــة  لتجـار املخـدرات أقـل. غـري أنـه يف وسـعها تعويـض اخنفـاض األربـاح الـيت تدرهـا كـل عملي
ـــون يف املنــاطق املذكــورة عــن  بتوسـيع قـاعدة املسـتهلكني. ويزيـد بـالفعل عـدد متعـاطي األفي

عددهم يف أوروبا الغربية وهناك احتمال كبري أن يزدادوا أكثر.  
ومثة أدلة تشري إىل أن إحراز تقـدم سـريع وقصـري األجـل يف خفـض العـرض ميكـن أن  - ٦
يعزز أثر اجلهود الرامية إىل خفـض الطلـب علـى املـدى الطويـل. وعلـى الرغـم مـن أن خمـزون 
األفيون أدى إىل تأخري وختفيف أثر االخنفاض الكبري، الـذي مل يـدم طويـال، يف إنتـاج األفيـون 
يف أفغانستان يف عام ٢٠٠١، يتبني من السجالت أن درجـة نقـاء اهلـريويني يف أوروبـا تدنـت 
يف هذا العام، وأن هذا االجتاه استمر يف الربعني األول والثاين مـن عـام ٢٠٠٢. وأسـفر ذلـك 
عـن نتيجـة إجيابيـة واحـدة أال وهـي تـدين عـدد الوفيـات النامجـة عـن املخـدرات يف عـــدد مــن 
البلدان األوروبية. وعلى غرار ذلك، مثة إشارات يف بلدان آسـيا الوسـطى تـدل علـى اخنفـاض 
مستوى تعاطي املخـدرات اخنفاضـا واضحـا نتيجـة لتـدين العـرض. واسـتراليا مثـال آخـر علـى 
ـــار غــري املشــروع بــاملخدرات املــزودة للســوق  ذلـك. فعقـب حـلّ عـدد مـن جمموعـات االجت
األسترالية، اخنفضت كمية اهلريويني املتوافرة يف البلـد املذكـور إىل حـد كبـري يف عـام ٢٠٠١. 
ونتيجة لذلك، ُسجل اخنفاض يف عدد اجلرائم والوفيات ذات الصلـة بـاملخدرات وزيـادات يف 
عـدد طـاليب العـالج مـن مدمـين املخـــدرات. غــري أنــه أفــادت تقــارير يف عــام ٢٠٠٣ أنــه مت 
التعويـض جزئيـــا عــن االخنفــاض يف كميــات اهلــريويني املعروضــة يف أســتراليا بكميــات مــن 

اهلريويني كان منشؤها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أو مت االجتار هبا عربها. 
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الكوكايني   باء –
يبلـغ عـدد األشـخاص الذيـن يتعـاطون الكوكـايني يف العـامل حنـو ١٤ مليـون شـخص،  - ٧
ويـأيت هـذا العـدد يف املرتبـة الثانيـة بعـــد اهلــريويني مــن حيــث طلــب العــالج. وهنــاك بعــض 
اإلشـارات الـيت تـدل علـى إحـراز تقـدم يف مراقبـة الكوكـايني، عرضـا وطلبـا. واآلن أصبحــت 
بوليفيا، اليت هي أحد البلدان الثالثة املوردة للكوكايني بشكل غــري مشـروع يف العـامل مصـدرا 
يكاد يكون هامشيا (أقل من عشــر إنتـاج العـامل مـن الكوكـايني). وتوصلـت بـريو إىل خفـض 
زراعـة الكوكـايني منـذ عـام ١٩٩٥ بنسـبة ٦٠ يف املائـة تقريبـا. وعلـى الرغـــم مــن أن هذيــن 
البلدين يواجهان صعوبات يف اإلبقاء على هـذا االخنفـاض والقضـاء علـى مـا تبقـى مـن زراعـة 
غري مشروعة يف أراضيها، مل يتجاوز إنتاجهما من الكوكايني خـالل السـنوات القليلـة املاضيـة 

ُخمس اإلنتاج العاملي. 
والتحدي الرئيسي هو كولومبيا حيث تضاعف إنتـاج الكوكـايني مـن الزارعـة احملليـة  - ٨
حـوايل مخـس مـرات بـني عـام ١٩٩٣ وعـام ١٩٩٩. وأصبـح البلـد آنئـذ مصـدر ثالثـة أربـاع 
كميات الكوكايني غـري املشـروع املنتـج يف العـامل. إال أن اخلـرب السـار هـو أن كولومبيـا، الـيت 
متكنت للسنة الثانية علـى التـوايل مـن وضـع حـد الجتـاه سـاد مثـاين سـنوات، حققـت اخنفاضـا 
كبـريا يف زراعـة شـجرية الكوكـا يف أراضيـها يف عـام ٢٠٠٢. وبلغـت نســـبة هــذا االخنفــاض 
املتراكم ٣٧ يف املائة بني عام ٢٠٠٠ وعام ٢٠٠٢. وبلغت نسبة االخنفـاض العـام يف املنـاطق 
املزروعة بشجرية الكوكا يف البلدان املصادر الثالثة جمتمعةً ٢٢ يف املائة بني عام ١٩٩٩ وعام 
٢٠٠٢. وإذا تواصل هذا االجتاه فإنه سيؤدي إىل تغيري كبري يف ديناميـات العـرض العـاملي مـن 

الكوكايني. 
ويف الطرف اآلخر من سلسلة االجتار غري املشروع تتوافر بعض األدلة اإلجيابيـة. ففـي  - ٩
الواليات املتحدة األمريكية الـيت هـي أكـرب سـوق للكوكـايني يف العـامل، يتبـني مـن الدراسـات 
ـــه حنــو الثبــات يف الســنوات  االسـتقصائية املتعلقـة بـالطالب أن عـدد متعـاطي الكوكـايني يتج
األخرية. وتشري التقارير إىل اخنفاض معدالت االنتشار لعام ٢٠٠٢ يف هـذا البلـد بنسـبة ١٥ يف 

املائة عمَّا كانت عليه يف عام ١٩٨٨، وبنسبة ٦٠ يف املائة تقريبا مقارنة بعام ١٩٨٥.  
ومع ذلك، هناك ما يدعو إىل شيء من القلق فيما يتعلـق بـالطلب يف منـاطق أخـرى.  - ١٠
فتعـاطي الكوكـايني يف ازديـاد يف أمريكـا اجلنوبيـة كمـا أن جتـار الكوكـــايني يفتحــون أســواقا 
جديدة يف أوروبا. وكما هي الشأن بالنسبة للهريويني، هناك ما يشري إىل حتول السـوق. ومـع 
أن األمريكتني ما زالتا املسرح الرئيسي لالجتـار بالقسـم األكـرب مـن الكوكـايني، فقـد حدثـت 
زيــادة يف جتــارة الكوكــايني يف اجتــاه أوروبــا الغربيــة. وزادت حصــــة أوروبـــا الغربيـــة مـــن 
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الكميات اليت مت ضبطها عامليا على الضعف بني عـام ١٩٩٨ وعـام ٢٠٠١، فـارتفعت بذلـك 
مـن ٨ يف املائـة إىل ١٧ يف املائـة خـالل هـذه الفـترة. وتعكـس املعلومـات املتعلقـة باالســتهالك 
احلالـة نفسـها. وأفـادت غالبيـة بلـدان أوروبـا الغربيـة أن معـدل تعـــاطي الكوكــايني ارتفــع يف 

عام ٢٠٠١. 
 

القنب   جيم -
ما برح القنب املخدر غري املشروع األكثر انتشارا يف العامل من حيث إنتاجه واالجتار  - ١١

به واستهالكه.   
وال توجد تقديرات موثوقة عن إنتاجه بسبب انتشار إنتاج القنـب يف العـامل والغيـاب  - ١٢
الفعلي ألنظمة رصده. (ففي املغرب، الذي يعتـرب أحـد البلـدان األكـثر إنتاجـا لراتنـج القنـب، 
ــــذا العـــام يف إجـــراء الدراســـة  شــرع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بــاملخدرات واجلرميــة ه
ـــات القنــب الــيت مت ضبطــها  االسـتقصائية األوىل املتعلقـة بزراعـة القنـب). إال أن ارتفـاع كمي

ومعدل تعاطيه يعنيان أن اإلنتاج آخذ يف االرتفاع أيضا. 
وأشار حوايل ثلثي البلدان الـ ٨٦ اليت أبلغت مكتب األمم املتحـدة املعـين بـاملخدرات  - ١٣
ـــب يف عــام ٢٠٠١. وارتفعــت  واجلرميـة باجتاهـات اسـتهالك القنـب إىل زيـادة يف تعـاطي القن

كميات القنب اليت مت ضبطها بني عام ١٩٩٨ وعام ٢٠٠١ بنسبة ٤٠ يف املائة تقريبا. 
وينبغي التمييز بني راتنج القنب ومنتجات األعشـاب األخـرى. وتشـري بيانـات الفـترة  - ١٤
ـــب ثابتــة نســبيا،  ١٩٩٨-٢٠٠١ املتعلقـة بضبـط املخـدرات إىل أن أمنـاط االجتـار براتنـج القن
إذ أن أكرب الكميات قد مت ضبطها يف أوروبا الغربية (حوايل ثالثـة أربـاع الكميـات املضبوطـة 
كلها). وعليه، فإن كميات عشبة القنب املضبوطة هي العـامل املفسِّـر الرتفـاع النسـبة املشـار 
إليها أعاله. وأبلغت األمريكتان عن ضبط ما يزيد على ٦٠ يف املائة من مجيع كميـات عشـبة 
القنب اليت ضبطت يف عـام ٢٠٠١. غـري أن أعلـى زيـادة ُسـجلت يف أفريقيـا، ممـا قـد يعكـس 
اجتمـاع عـاملني مهـا زراعـة القنـب علـى نطـاق واسـع وتكثيـف األجـهزة األمنيـة جلــهودها يف 
السنوات األخرية. وتفيد التقارير اآلن أن ما يزيد على ربع مجيع كميات عشبة القنب تضبـط 

يف بلدان أفريقية مقارنة بأكثر من ١٠ يف املائة بقليل يف الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩.  
وأخـريا، يبـدو أن كميـات أعشـاب القنـب الـيت يتـم ضبطـها - وهـذا مـــا يــدل علــى  - ١٥
اجلهود اليت تبذهلا احلكومات إلتالف حقول القنب - آخذة يف االخنفاض، وقـد يكـون ذلـك 

مؤشرا على أن احلكومات مل تعد تعترب  القضاء على القنب من أولوياهتا الرئيسية. 
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غري أن هناك بعـض االجتاهـات اإلجيابيـة. ففـي الواليـات املتحـدة األمريكيـة، اخنفـض  - ١٦
مستوى تعاطي القنب (االنتشار السنوي) يف عام ٢٠٠٢ يف أوسـاط طـالب املـدارس الثانويـة 
إذ بلغ أقل من ١٠ يف املائة تقريبا عــن عـام ١٩٩٧ وأقـل مـن ٣٠ يف املائـة تقريبـا عـن أواخـر 
ـــوف الســكان بنســبة ٢٣ يف  السـبعينات. ويف أسـتراليا، اخنفـض معـدل تعـاطي القنـب يف صف

املائة على امتداد الفترة ١٩٩٨-٢٠٠١. 
 

املنشطات األمفيتامينية    دال -
املنشـطات األمفيتامينيـــة هــي عقاقــري مركَّبــة تتضمــن العنــاصر الكيميائيــة أمفيتــامني  - ١٧
وميثافيتـامني وإكستسـي ذات الصلـة. وخبـالف العقاقـري التقليديـة املسـتندة إىل النباتـــات، فــإن 
إنتاج املنشطات األمفيتامينية يبدأ مبواد كيمائية متوفرة فورا يف خمابر ميكـن إخفاؤهـا بسـهولة. 
وهذا ما جيعل حتديد موقع إنتاج هذه العقاقري غري املشروعة ومدى هذا اإلنتاج وتطوره صعبـا 
للغاية. وللحصول على صورة أكثر وضوحا هلذا املوقــف املعقـد، يقـوم مكتـب األمـم املتحـدة 

املعين باملخدرات واجلرمية حاليا بدراسة استقصائية عاملية بشأن املنشطات األمفيتامينية. 
وتدل حاالت الضبط اليت تعرضت هلا املخـابر واملنتجـات النهائيـة، وكذلـك التقـارير  - ١٨
املتعلقة باالستهالك، على أن سوق املنشطات األمفيتامينية ما بـرح يف توسـع مسـتمر. كمـا مت 
الكشف عن مزيد من املختربات وإزالتها يف مجيع أرجاء العامل خالل السنوات القليلة املاضيـة 
أكثر من أي وقت مضى، وال سيما يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة. غـري أن السـوق يف تغـري 
أيضا، وذلك إىل حد ما تلبية جلهود وكاالت مكافحـة املخـدرات ملعاجلـة املشـكلة، وإىل حـد 

ما نتيجة لديناميات أمناط إساءة االستعمال. 
ويستأثر االجتار بامليثافيتامني باجلزء األكرب من االجتـار باملنشـطات األمفيتامينيـة، ومـن  - ١٩
الواضح أنه أخذ يتحول إىل شرق وجنوب شرق آسيا يف السنوات األخرية. بيد أن الكميـات 
املضبوطة اخنفضت يف عام ٢٠٠١، رمبا نتيجة حتسـني القيـود املفروضـة علـى إفيدريـن، (وهـو 
أحـد السـالئف الرئيسـية)، وحـاالت النجـاح األوىل يف خفـض إنتـاج امليثافيتـــامني يف الصــني. 
ويبدو أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أخـذت تظـهر كمصـدر وكمنطقـة شـحن عـابر 
هامة بالنسبة للميثافيتامني املتجه إىل اليابان، وهي أكــثر أسـواق املنشـطات األمفيتامينيـة إدرارا 

للربح يف املنطقة. 
ويف عام ٢٠٠٠، أبلغ ٩٠ يف املائة تقريبـا مـن مجيـع البلـدان الـيت تبلـغ مكتـب األمـم  - ٢٠
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عن االجتاهات يف إساءة اسـتعمال امليثافيتـامني عـن حـدوث 
زيادة. وحىت عام ٢٠٠١، هبطت هـذه النسـبة إىل ٥٢ يف املائـة. يف حـني أبلغـت اليابـان عـن 
استقرار يف إساءة استعمال امليثافيتامني يف عام ٢٠٠١، وذلك بعد سنوات من الزيادة. وعلـى 
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النقيض من ذلـك، فقـد انـتزعت تـايلند، املتـأثرة مبسـتوردات امليثافيتـامني الواسـعة النطـاق مـن 
ميامنار اجملاورة، أكرب كمية من امليثافيتامني يف مجيع أرجاء العـامل يف عـام ٢٠٠١ كمـا أبلغـت 

عن زيادة أخرى يف إساءة استعمال املنشطات األمفيتامينية يف عام ٢٠٠١. 
ومـا برحـت أوروبـا، وال سـيما هولنـدا وبولنـــدا وبلجيكــا، املركــز الرئيســي إلنتــاج  - ٢١
األمفيتـامني سـرا. وقـد بلغـت الكميـات املصـادرة مـن األمفيتـــامني يف أوروبــا الغربيــة ذروهتــا 
حوايل عام ١٩٩٨ وأبدت منذ ذاك احلني اجتاها هابطا، بيـد أن اإلنتـاج واالجتـار مـا برحـا يف 
ازدياد يف أوروبا الشرقية. وقد يكون يف هذا إشارة إىل حتول أساسي يف إنتاج األمفيتامني إىل 
أوروبا الشرقية، ورمبـا إىل طلـب أقـل رواجـا يف أوروبـا الغربيـة. ويف حـني أبلـغ نصـف بلـدان 
أوروبا الغربية مجيعها عن زيادة يف إسـاءة اسـتعمال األمفيتـامني يف عـام ٢٠٠٠، فقـد هبطـت 

هذه النسبة إىل حد ما حىت ٣٣ يف املائة يف عام ٢٠٠١. 
وقد ازداد االجتار مبادة االكستسي رواجا خـالل عقـد التسـعينات. بيـد أن الكميـات  - ٢٢
اليت مت ضبطها من اإلكستسي اخنفضت يف عـام ٢٠٠١، بشـكل رئيسـي يف أمريكـا الشـمالية 
وأوروبا الغربية. ومـا برحـت أوروبـا، (وال سـيما هولنـدا وبلجيكـا)، املركـز الرئيسـي إلنتـاج 
اإلكستسي عامليا. بيد أن أمهيته النسبية تبدو يف هبوط مع ظــهور إنتـاج اإلكستسـي يف أجـزاء 
أخرى من العامل. ويف أواسط عقد التسعينات، أبلغـت بلـدان أوروبـا الغربيـة عـن حنـو ٨٠ يف 
املائة من مجيع الكميات املصادرة من اإلكستسي. وهبطت هـذه النسـبة إىل حنـو ٥٠ يف املائـة 
ــــد ازداد االجتـــار باإلكستســـي بوجـــه خـــاص يف القـــارتني  يف عــامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١. وق
األمريكيتني يف السنوات األخرية، لـو أنـه موجـود اآلن يف منـاطق أخـرى أيضـا، وال سـيما يف 

جنوب شرقي آسيا، واجلنوب األفريقي، والشرقني األدىن واألوسط. 
وبعد أن شهدت إساءة استعمال اإلكستسي فترة هبوط يف أوروبا الغربية ظهر جمددا  - ٢٣
ما يدل على ارتفاعها. ففي الواليات املتحـدة األمريكيـة هبطـت إسـاءة اسـتعمال اإلكستسـي 
ألول مرة منذ سنوات يف عام ٢٠٠٢. ويف مناطق أخـرى، وال سـيما منطقـة البحـر الكـارييب 
وأجزاء من أمريكا اجلنوبيـة، وأوقيانوسـيا، وجنـوب شـرقي آسـيا، والشـرق األدىن، واجلنـوب 

األفريقي، يبدو أن إساءة استعمال اإلكستسي يف تسارع. 
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االجتاهات الرئيسية يف اإلنتاج واالجتار واالستهالك، ٢٠٠١-٢٠٠٢  ثانيا -  
اإلنتاج  ألف -  

األفيون/اهلريوين  - ١
بعد االخنفاض احلاد الذي سجله اإلنتـاج العـاملي غـري املشـروع لألفيـون واهلـريوين يف  - ٢٤
عام ٢٠٠١، استعاد هـذا اإلنتـاج نشـاطه يف ٢٠٠٢، وذلـك رغـم خفـض زراعـة اخلشـخاش 
بنسبة ٢٣ يف املائة يف ميامنار و ١٨ يف املائة يف الوس. وقد ُعزيـت هـذه الزيـادة إىل اسـتئناف 
زراعة اخلشخاش على نطـاق واسـع يف أفغانسـتان. إذ ارتفعـت الزراعـة العامليـة غـري املشـروعة 
(للخشـخاش) إىل حـوايل ٠٠٠ ١٨٠ هكتـــار يف عــام ٢٠٠٢، (انظــر الشــكل ١)، (وذلــك 
مقابل ٠٠٠ ١٤٤ هكتار يف عـام ٢٠٠١ و ٠٠٠ ٢٢٢ هكتـار يف عـام ٢٠٠٠). وقـد قُـدِّر 
إنتاج األفيون الناجم عن ذلك، (انظر الشكل ٢)، بنحـو ٥٠٠ ٤ طـن مـتري (وذلـك مقـابل 

٦٠٠ ١ طن متري يف عام ٢٠٠١ و ٧٠٠ ٤ طن متري يف عام ٢٠٠٠). 
ويف عام ٢٠٠٢، كان التوزيع النسيب إلنتاج األفيون غري املشروع بني بلدان املصـدر  - ٢٥
الرئيسية (انظر الشكل ٣): أفغانستان (٧٦ يف املائة)، وميامنار (١٨ يف املائة)، ومجهوريـة الو 
الدميقراطية الشعبية (٢ يف املائة)، وكولومبيا (١ يف املائة). أما النسبة املتبقيـة ٣ يف املائـة فتـأيت 
مـن بلـدان أخـرى، (املكسـيك وباكســـتان وتــايلند وفييــت نــام إخل) حيــث أُبلــغ عــن إنتــاج 

هامشي. 
 

الشكل ١ 
زراعة اخلشخاش يف العامل ١٩٩٠-٢٠٠٢ 
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الشكل ٢ 
  إنتاج األفيون يف العامل ١٩٩٠-٢٠٠٢ 
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الكوكايني  - ٢
وللعـام الثـاين علـى التـوايل، اخنفضـت زراعـة الكوكـايني غـري املشـروعة يف كولومبيــا.  - ٢٦
فقـد أسـفر االخنفـاض بنسـبة ٣٠ يف املائـة املسـجل بـني شـهر تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠١، 
(١٤٥ ٠٠٠ هكتـار) وكـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٢، (٠٠٠ ١٠٢ هكتــار) عــن اخنفــاض 
مبقدار ١٨ يف املائة يف زراعة الكوكايني غـري املشـروعة يف العـامل (مـن ٠٠٠ ٢١١ هكتـار يف 

عام ٢٠٠١ إىل ٠٠٠ ١٧٣ هكتار يف هناية عام ٢٠٠٢). (انظر الشكل ٤). 
 

الشكل ٤ 
زراعة شجرية الكوكايني يف العامل (١٩٨٥-٢٠٠٢) 

 

 
 

ترد تقديرات كولومبيا لعام ١٩٩٩ واألعوام التاليـة مـن نظـام الرصـد الوطـين الـذي أنشـأته 
احلكومة الكولومبية بدعم من مكتب األمـم املتحـدة املعـين بـاملخدرات واجلرميـة. وتشـري تقديـرات 
ـــام ٢٠٠١ إىل  عــام ٢٠٠٠ إىل مســتوى الزراعــة يف آب/أغســطس ٢٠٠٠. وتشــري تقديــرات ع
مستوى الزراعة يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١. وتشري تقديرات عام ٢٠٠٢ إىل مستوى الزراعـة 
يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. وبسبب التغـري يف املنهجيـة، ال ميكـن مقارنـة أرقـام عـام ١٩٩٩ 

وما بعده مباشرة ببيانات األعوام السابقة. 
 

وقـد بقيـت زراعـة الكوكـايني غـري املشـروعة يف بـريو مسـتقرة نســـبيا خــالل الســنة،  - ٢٧
(٥٢ ٥٠٠ هكتار يف عام ٢٠٠٢). ويف بوليفيا، حيث سجلت زراعتها اخنفاضا مستمرا بـني 
ـــة  عــام ١٩٩٦ (١٠٠ ٤٨ هكتــار) وعــام ٢٠٠٠ (٦٠٠ ١٤ هكتــار) ازدادت هــذه الزراع

للعام الثاين على التوايل (مبقدار ٢٣ يف املائة فبلغت ٤٠٠ ٢٤ هكتار يف عام ٢٠٠٢). 
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وقد قُدِّر التوزيع النسيب إلنتاج الكوكايني احملتمل بني البلـدان الثالثـة يف عـام ٢٠٠٢  - ٢٨
علــى النحــو التــايل: كولومبيــا ٧٢ يف املائــة، وبــريو ٢٠ باملائــة، وبوليفيــا ٨ باملائــة. (انظـــر 

الشكل ٥) (والشكل ٦). 
 

الشكل ٥ 
اإلنتاج احملتمل من الكوكايني يف العامل (١٩٨٥-٢٠٠٢) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الشكل ٦ 
  اإلنتاج احملتمل من الكوكايني 
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القنب واملنشطات األمفيتامينية  - ٣
عدم توفر البيانات الكافية ال ُيمكِّن مكتب األمم املتحـدة املعـين بـاملخدرات واجلرميـة  - ٢٩
مـن رصـد االجتاهـات بدقـة يف إنتـاج القنـب والعقاقـــري التركيبيــة مــن عــام إىل آخــر. بيــد أن 
املؤشرات غري املباشرة توحي بأن إنتاج القنب واملنشطات األمفيتامينية يف العامل ما برحـت يف 

ازدياد يف السنوات األخرية. ولو أنه يف اإلمكان مالحظة فروق إقليمية. 
 

االجتار  باء -
ما برح االجتار بوجه عام، كما يتجلى يف عدد حاالت الضبط املبلغ عنها، يف ازديـاد  - ٣٠
يف عام ٢٠٠١، ولو كان بتسارع أبطأ ممـا كـان عليـه يف عقـد التسـعينات. (إذ تشـري بيانـات 
 (ARQ) الضبط األخرية الواردة من الدول األعضاء يف ردودها على اسـتبيان التقـارير السـنوية

إىل عام ٢٠٠١). (انظر الشكل ٧ والشكل ١٠). 
الشكل ٧ 

  حاالت الضبط (املبلغ عنها) يف العامل (١٩٨٥-٢٠٠١) 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
القنب  - ١

وكانت أكرب الكميات املضبوطة يف مجيع أرجاء العامل من عشبة القنب ويليـها راتنـج  - ٣١
القنب. وما برحت الكميات املضبوطة مـن القنـب مسـتقرة يف عـام ٢٠٠١. وأُبلـغ عـن أكـرب 
الكميات املصادرة من عشبة القنب يف عام ٢٠٠١ من املكسيك؛ يف حني أن أكـرب الكميـات 

املضبوطة من راتنج القنب كانت من إسبانيا (انظر الشكل ٨). 
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الشكل ٨ 
ــــــالطن املــــــتري (اســــــتنادا إىل األوزان املعادلــــــة) يف عــــــامي  الكميـــــات املضبوطـــــة ب

 ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ 
 

 

 

 

 

 

الكوكايني  - ٢
ـــن املخــدرات يف مجيــع أرجــاء العــامل مــن  كـانت ثـالث أكـرب الكميـات املضبوطـة م - ٣٢
الكوكايني. فقد بقيت هذه الكميات مستقرة إىل حد ما يف عام ٢٠٠١. وقد أبلــغ عـن أكـرب 
الكميـات املضبوطـة مـن الكوكـايني مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة، يليـها كولومبيـا (انظـــر 

الشكل ٩). 
الشكل ٩ 

ــــــالطن املــــــتري (اســــــتنادا إىل األوزان املعادلــــــة) يف عــــــامي  الكميـــــات املضبوطـــــة ب
٢٠٠٠ و ٢٠٠١ 

Global seizures in metric tons (based on 
weight equivalents) in 2000 and 2001
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منتجات األفيون  - ٣
اخنفضت بوجه اإلمجال الكميات املضبوطـة مـن منتجـات األفيـون حـىت نسـبة ٢٣ يف  - ٣٣
املائــة يف عــام٢٠٠١. ويعــزى هــذا االخنفــاض إىل االخنفــاض الكبــــري يف إنتـــاج األفيـــون يف 
أفغانســتان يف تلــك الســنة. فمعظــم الكميــات املضبوطــة مــن منتجــات األفيــون، (األفيــــون 
واملورفني واهلريوين) مـا برحـت تصادرهـا مجهوريـة إيـران اإلسـالمية. بيـد أن أكـرب الكميـات 

املضبوطة من اهلريوين، أبلغت عنها الصني يف عام ٢٠٠١. 
املنشطات األمفيتامينية (باستثناء اإلكستسي)  - ٤

إثر سنوات من النمو اهلائل، اخنفضت الكميات املضبوطة من املنشـطات األمفيتامينيـة  - ٣٤
(باستثناء اإلكستسي) يف عام ٢٠٠١ مبقدار ٣٦ يف املائة. وقـد عـزي هـذا االخنفـاض بشـكل 
رئيسـي إىل اخنفـاض الكميـات املضبوطـة مـن امليثافيتـامني الـيت أبلغـت عنـها الصـني، الـــيت بلــغ 
نصيبها يف السنوات األخرية جـل الكميـات املضبوطـة هـذه. ومـع ذلـك، مـا برحـت كميـات 
املنشطات األمفيتامينية املضبوطة يف العامل (باستثناء اإلكستسي) أعلى مما كـانت عليـه يف عـام 
١٩٩٥ مبقدار أربع مرات وأعلى مما كانت عليـه يف عـام ١٩٩٠ مبقـدار مثـاين مـرات. وأكـرب 

الكميات املضبوطة من املنشطات األمفيتامينية يف ٢٠٠١ أُبلغ عنها من تايلند. 
اإلكستسي  - ٥

اخنفضـت الكميـات املضبوطـة مـن اإلكستسـي يف عـام ٢٠٠١ حبـــوايل ١٠ يف املائــة.  - ٣٥
وقد ُسجِّل هذا االخنفاض يف عدد من األسواق الرئيسية، مبا فيها الواليــات املتحـدة األمريكيـة 
وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا. وقد أُبلغ عن أكـرب الكميـات املضبوطـة مـن اإلكستسـي مـن 

هولندا، يليها الواليات املتحدة األمريكية. 
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الشكل ١٠ 

 

 

(in metric tons)
TRENDS IN WORLD SEIZURES - 1991-2001
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االستهالك  جيم -
يقــدر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بــاملخدرات واجلرميــة عــدد األشــخاص الذيــــن  - ٣٦
يسـتهلكون املخـدرات غـري املشـروعة حبـوايل ٢٠٠ مليـون نسـمة (وكـان هـذا رقــم االنتشــار 
السـنوي يف الفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١). ويشـمل هـذا الرقـم ١٦٣ مليـون نسـمة مـن مســتهلكي 
القنـب، و ٣٤ مليـون نسـمة مـن مسـتهلكي األمفيتـامني، و ٨ ماليـني نسـمة مـــن مســتهلكي 
اإلكستسي، و ١٤ مليون من مسـتهلكي الكوكـايني، و ١٥ مليـون مـن مسـتهلكي منتجـات 
األفيــون، (منــهم ١٠ ماليــني مــن مســــتهلكي اهلـــريوين). ونظـــرا لالســـتخدامات املتعـــددة 
للمخدرات فإن األرقام التراكمية تزيد على العدد اإلمجـايل للمسـتعملني. وينبغـي التعـامل مـع 
هذه األرقام حبذر كبري، بسبب وجـود ثغـرات كبـرية يف بيانـات االنتشـار املبلـغ عنـها. (انظـر 

الشكل ١١). 
الشكل ١١ 

 مدى إساءة استعمال املخدرات (االنتشار السنوي) – تقديرات ٢٠٠٠-٢٠٠١ 
   املنشطات األمفيتامينية  

 

ـــــــدرات  املخ
غري املشروعة 

الكوكايني إكستاسيأمفيتامني القنب منها: 
منتجــات 
األفيون 

اهلـــــــريوين 
منها 

يف العامل 
٩,٥ ١٤,٩ ١٤,١ ٧,٧ ٣٤,٣ ١٦٢,٨ ٢٠٠,٠ (مليون نسمة) 

٪النسبة املئوية من سكان العامل  ٣,٤٪ ٢,٧٪ ٠,١٦ ٪ ٠,٣ ٪ ٠,٢ ٪٠,١ ٪ ٠,٦
النسـبة املئويـة مـــن ســكان العــامل 

٠,٢٢ ٪ ٠,٤ ٪ ٠,٣ ٪ ٠,٢ ٪ ٠,٨ ٪ ٣,٩ ٪ ٤,٧ ٪ الذين هم يف سن ١٥ فأكرب 
 

برنامج األمم املتحدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات، بيانـات اسـتبيان التقـارير السـنوية، خمتلـف التقـارير  املصادر:
احلكومية، تقارير اهليئات اإلقليمية، تقديرات برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات. 

  
وتدل التقارير على أن مشكلة املخدرات العاملية ما برحت بوجـه اإلمجـال تنتشـر مـن  - ٣٧
الناحية اجلغرافية مع تبليغ مزيد من البلدان عن زيادة يف إساءة استعمال املخدرات وليـس عـن 
ــادة  نقصـان فيـها (انظـر الشـكل ١٢). وكمـا كـان احلـال يف السـنوات السـابقة، فـإن أكـرب زي
طرأت على مستوى إساءة االستعمال كانت يف القنب، تليـه املنشـطات األمفيتامينيـة. بيـد أن 

هناك دالئل على تباطؤ معدل االزدياد، وذلك باستثناء مادة اإلكستسي. 
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الشكل ١٢ 
االجتاهات العاملية يف إساءة استعمال املخدرات: خمدرات خمتارة يف ٢٠٠١ 

 (استنادا إىل معلومات من ٩٢ بلدا) 

 Source: UNODC, Annual Reports Questionnaire Data.

Global substance abuse trends*:  

selected drugs in 2001 
(based on information from 92 countries)
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واملخدرات اليت تشكل املشكلة الرئيسية يف العامل، كما يتجلى ذلك يف الطلـب علـى  - ٣٨
املعاجلـة، مـا برحـت منتجـات األفيـون، يليـها الكوكـايني. ويف الكثـري مـن منـاطق شـرق آســيا 
وجنوب شرق آسيا، تبقى املنشـطات األمفيتامينيـة املخـدرات الـيت تشـكل املشـكلة الرئيسـية. 

ويف أفريقيا، ما برح الطلب على املعاجلة يتركز على القنب. (انظر الشكل ١٣). 
 
 
 
 
 

عدد البلدان املبلغة 
املصدر: برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، بيانات استبيان التقارير السنوية. 

القنب 
 مورفني  القات  ل إس دي  املهلوسات  باربتيوريت أفيون  إنتراالردات  كراك  برتودازيبني  هريوين إكستاسي  كوكايني  أمفيتامني 
ميثاكالون 

النقصان الزيادة
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الشكل ١٣ 
املخدرات اليت تشكل املشكلة الرئيسية (كما يتجلى يف الطلب على املعاجلة) يف أواخر 

عقد التسعينات (على النحو املستكمل يف عام ٢٠٠٣) 
 

 

 

األفيون/اهلريوين  - ١
اخنفضت إساءة اسـتعمال اهلـريوين يف شـرق آسـيا، وأوقيانوسـيا، وغـرب أوروبـا، يف  - ٣٩
٢٠٠١، بيـد أهنـا مـا برحـت يف ازديـاد يف البلـدان الواقعـة يف جمـال االجتـار باهلـريوين األفغــاين 

واملتجه حنو االحتاد الروسي وأوروبا. انظر الشكل ١٤). 
 
 
 
 
 

 

منتجات األفيون
القنب
منتجات الكوكايني
املنشطات األمفيتامينية
خمدرات أخرى
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الشكل ١٤ 
التغريات الطارئة علــى إســاءة اســتعمال اهلــريوين وغــريه مــن منتجــات األفيــون، يف عــام 

٢٠٠١ (أو آخر عام توفرت عنه املعلومات) 

 

 

 

 

 
  

الكوكايني  - ٢
ما برحت إساءة استعمال الكوكايني يف ازديـاد يف أوروبـا الغربيـة وأمريكـا اجلنوبيـة،  - ٤٠
ــة يف  يف حـني بقيـت مسـتقرة يف أمريكـا الشـمالية حيـث اخنفضـت بـني طـالب املـدارس الثانوي

الواليات املتحدة يف عام ٢٠٠١. انظر الشكل ١٥). 
 
 
 

بيانات استبيانات التقارير السنوية ملكتب األمم املتحدة املعين بـاملخدرات واجلرميـة. االجتـاه الوبـائي يف اجتاهـات املخـدرات املصادر:
يف آسيا (مركز بانكوك اإلقليمي) مكتب األمم املتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرميـة (النتـائج الـيت توصـل إليـها فريـق العمـل
املعين بتعدد األوبئة يف آسيا). الدراسات االستقصائية األسرية املقدمة إىل مكتب األمم املتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرميـة.
وزارة اخلارجيـة األمريكيـة (مكتـب شـــؤون املخــدرات الدوليــة وإعمــال القــانون) تقريــر االســتراتيجية الدوليــة ملكافحــة
املخدرات، املكتب اجلنائي االحتادي (BKA) وغريه من تقارير إعمال القـانون. (الشـبكة اجملتمعيـة ملكافحـة األوبئـة جبنـوب
أفريقيـا) SAGENDU. مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بـاملخدرات واجلرميـــة، اجتماعــات رؤســاء وكــاالت إعمــال القــانون

(HONLEA). مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، حلقة العمل العاملية املعنية بنظم املعلومات عن املخدرات. 

زيادة كبرية
بعض الزيادة
مستقرة
اخنفاض قليل
اخنفاض كبري
غري متوفرة
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الشكل ١٥ 
التغريات الطارئة على إساءة استعمال الكوكايني، يف عام ٢٠٠١ (أو آخر عام توفرت 

عنه املعلومات) 

 

 

 

زيادة كبرية
بعض الزيادة
مستقرة
بعض االخنفاض
اخنفاض كبري
غري متوفرة
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املنشطات األمفيتامينية (باستثناء اإلكستسي)  - ٣
يبـدو أن وبـاء امليثامفيتـامني يف ازديـاد يف جنـوب شـرق آسـيا، يف حـني بقيـت إســـاءة  - ٤١
اسـتعماهلا مسـتقرة يف اليابـان. كمـا اسـتقرت إسـاءة اسـتعمال األمفيتـامني يف أوروبـا الغربيـــة، 

لكنها ما برحت يف ازدياد يف أوروبا الشرقية وأوروبا الشمالية. (انظر الشكل ١٦). 
 

الشكل ١٦ 
التغريات الطارئة على إساءة استعمال املنشــطات األمفيتامينيــة (باســتثناء إكستاســي، يف 

 ٢٠٠١ (أو آخر عام توفرت عنه املعلومات) 

 

 

 

 

 

 

 

زيادة كبرية
بعض الزيادة
مستقرة
بعض االخنفاض
اخنفاض كبري
غري متوفرة



03-6659623

E/CN.3/2004/6

اإلكستسي  - ٤
شهدت معظم البلدان املبلغة عن اإلكستسي ارتفاعا يف مستويات إسـاءة االسـتعمال.  - ٤٢

انظر الشكل ١٧). 
الشكل ١٧ 

التغريات الطارئة على إساءة استعمال إكستاسي (MDA, MDEA, MDMA) يف ٢٠٠١ 
(أو آخر عام توفرت عنه املعلومات) 

 

 

 

 

 
 
 
 

زيادة كبرية
بعض الزيادة
مستقرة
بعض االخنفاض
اخنفاض كبري
غري متوفرة
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القنب  - ٥
ازدادت إسـاءة اسـتعمال القنـب يف أفريقيـــا، وأمريكــا اجلنوبيــة، وأوروبــا، وجنــوب  - ٤٣

غرب آسيا. وُسجِّل اخنفاض يف أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا. انظر الشكل ١٨). 
 

الشكل ١٨ 
التغــريات الطارئــة علــى إســاءة اســتعمال القنــب يف ٢٠٠١ (أو آخــر عــام توفــرت عنــه 

املعلومات) 

 
 
 

زيادة كبرية
بعض الزيادة
مستقرة
بعض االخنفاض
اخنفاض كبري
غري متوفرة


