
  .املخدرات واجلرميةضد املعد من طرف مكتب األمم املتحدة  2012تقرير العاملي حول املخدرات لسنة حسب ال

  هل تعلم أن؟

  املخدرات  تناولو) سنة 64و 15بني الذين تتراوح أعمارهم (من سكان العامل البالغني  %5لون ثمليون شخص مي 230 •
 .2010 امع يفغري املشروعة على األقل مرة واحدة        

 

  من التعداد السكاين  %0.6 ميثل ما أيملخدرات، يعانون من مشكل تعاطي ا شخصمليون  27 اءحصإ مت •
  العامل، يفمستقرا  هذا وبصفة عامة فإن إستهالك املخدرات غري املشروعة ظل. لفئة البالغني على املستوى العاملي       

 .النامية البلدان من العديد يف عاالرتفا يفهو إستهالكها  أن من الرغم على      

 

  تتراوح  نسبة، بلغ إستهالك املخدرات غري املشروعة 2010إىل غاية سنة  املاضية )05(مس خالل السنوات اخل •
 .سكان العام البالغني بنيمن %  6.6و 3.4بني       

 

  من إضطرابات أو يعانون /املخدرات و على دماناإل مشكل يواجهونمن املستهلكني %  13إىل  10من  •
   Hépatite C الكبد ج  والتهاب ،)VIH  )20%البشرية  املناعة نقص فريوسك ؛ هلا عالقة بتعاطي املخدرات      
 ).14.6%(Hépatite B الكبد ب  والتهاب  ،)46.7%(     

 

  ، واملخدراتHéroïne ، اهلريوين Cocaïne الكوكايني إستهالك شخص ميوتون سنويا بسبب  000 200 •

 .حالة 100وفاة من أصل  01ما يعادل   وهواألخرى      

 

   عنصر العجزمن  املصححةاحلياة  من حيث سنواتالعاملية من جمموع اخلسائر %  0.9املخدرات ميثل  إستهالك •
 .)املخدرات، الكحول والتبع(املؤثرات العقلية  تعاطيالضائعة بسبب  العمرمن جمموع سنوات %  10أو        

 

   224و 119بني :  Cannabis كثر إستهالك بقي القنباألإن النوعني للمخدرات الغري مشروعة م العاملي سلالعلى  •
   Amphétamine واملنشطات من نوع األمفيتامني %)  5.0و%  2.6بني  يتراوح السنوي االنتشارنسبة  (متناول مليون       
 ).% 1.2و  0.3بني ( Ecstasyإلكستازي بإستثناء      

 

 .إيرانيف أفغانستان و ت يف قد سجل Héroïneواهلريوين Opium  فيونألاتعاطي ل نسبةأعلى  إن •

 



  تراوحت نسبتها بني ثبقي مستقرا، حي) أفيون واهلريوين( األفيونية واملوادالسنوي إلستهالك الكوكايني اإلنتشار إن  •
 ).سنة 64و  15بني ( ان كالس بنيمن %  0.5و 0.3       

 

  من أجل  اليت جيب جتنيذها )اخلام العاملي احمللي الناتج PIBمن %  0.4إىل  0.3(مليون دوالر  250و 200مابني  تقدر •
   ،جد ضعيفة ها وصرفها هياليت مت إنفاقملبالغ افإن  الواقعويف  .املتعلقة مبعاجلة اإلدمان يف العامل والتكاليفتغطية مجيع املصاريف       

 .عليه فعليا حتصلونوع من العالج أشخاص الذين حيتاجون إىل مثل هذا ال 5 بني ص منشخ 1أقل من  إذ       

 

  هو األكثر طلبا القنب ويشكل العالج من اإلدمان على  ،إمريكا بشكل رئيسي قارةالعالج من إستهالك الكوكايني ميس  •
 .األكثر طلبا  Amphétamineنوع األمفيتامني  العالج من اإلدمان على تعاطي املنشطات من ميثليف أسيا و  .يف إفريقيا      

 

  ، هذا الرقم هو أقل بأكثر من اخلمس عن املستوى القياسي 2011طن يف سنة  7000اإلنتاج العاملي لألفيون بلغ  •
بب بس للتلف اصيل األفيونأكثر من نصف حم تعرض فيهاالسنة اليت وهي  2010سنة بل زيادة مقارنة ث، لكنه مي2007لسنة        
 .على املستوى العاملييف إنتاجه  ولاأل وهو البلد الذي ما يزاليف أفغانستان املرض 

 

  %  33وب 2010و  2007بني %  18املساحة اإلمجالية لألراضي املزروعة بالكوكايني يف العامل إخنفضت إىل  •
 .2000منذ سنة       

 

  زيادة إنتاجب دمت طإصمخدرات ذات األصل النبايت لاألنواع ل أهم لتقليص زراعة وإنتاج املبذولةاجملهودات إن  •
  والستهالك املؤثرات العقلية لموس إلنتاجامل ارتفاععن طريق  سيما)  Drogues de synthèse ( التخليقيةاملخدرات        

      )Substances Psychoactives  ( الدوليةالغري خاضعة للرقابة. 

 

  حيت تضاعف Méthamphétamineمن امليثامفيتامني  جوزاتكمية احمل سجلت زيادة يف 2010يف عام  •
 .هاجنوب شرقو ايف إمريكا الوسطى وأسيا شرق اهتبسبب زياد سيما 2008سنة ب ر من الضعف مقارنةثإىل اك حجمها       

  


