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      متهيد

إنه ملن دواعي الفخر أن أسجل أننا حنتفل هذا العام مبرور 
  تقرير املخدِّرات العاملي.عامًا على إصدار  ٢٠

املعين باملخدِّرات واجلرمية لقد عكف مكتب األمم املتحدة 
(املكتب) على مدى العقدين املاضيني على إجراء حبوث 
تصدَّرت البحوث العاملية يف املجاالت املعقدة املتعلقة 
بتعاطي املخدِّرات وعرضها، مما أسهم يف دعم التعاون 
الدويل، وتوفري أحدث التقديرات واملعلومات عن 

  ات سياساتية مستنرية.االجتاهات والتحليالت لألخذ خبيار
ونطلق التقرير هذا العام بصيغة جديدة حيث يتاح يف مخسة 
كتيِّبات منفصلة، تتضمن ما يلي: خالصة وافية مشفوعة 
باالستنتاجات والتبعات السياساتية؛ وملحة عامة عن تعاطي 
املخدِّرات وعرضها على الصعيد العاملي؛ وحتليل أسواق 

أسواق املخدِّرات االصطناعية؛  املخدِّرات النباتية؛ وحتليل
وكتيِّب مواضيعي بشأن الصالت بني املخدِّرات واجلرمية 
املنظَّمة والتدفقات املالية غري املشروعة والفساد واإلرهاب. 
وقد أخذنا هبذه الصيغة استجابًة الحتياجات القراء، وتيسريًا 
الستخدام هذا املنشور الرئيسي للمكتب، مع احلفاظ يف 

  فسه على املعايري الصارمة املتوقع أن تتوافر فيه.الوقت ن
يف وقت َتحرَّك فيه املجتمع الدويل  ٢٠١٧ويأيت تقرير عام 

على حنو حاسم للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن ُسُبل 
  املضي ُقُدمًا من أجل العمل املشترك.

فالوثيقة اخلتامية اليت اعُتمدت باإلمجاع يف الدورة االستثنائية 
عية العامة، اليت ُعقدت العام املاضي بشأن مشكلة للجم

توصية ملموسة  ١٠٠املخدِّرات العاملية، تتضمن أكثر من 
من أجل تنفيذ ُنُهج متوازنة وشاملة ومتكاملة للتصدي 

  ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها على حنو فعَّال.
وعالوة على ذلك، اعتمدت جلنة املخدِّرات، يف دورهتا 

الذي  ٦٠/١، القرار ٢٠١٧ني املعقودة يف آذار/مارس الست
عزَّز االلتزام بتنفيذ الوثيقة اخلتامية، ورسم املسار صوب 

، وهو التاريخ املستهدف يف اإلعالن السياسي ٢٠١٩عام 
بشأن مشكلة املخدِّرات العاملية،  ٢٠٠٩وخطة العمل لعام 

يها وعزَّز العمل صوب حتقيق األهداف والغايات املتفق عل
  يف خطة العمل.

بوضوح أنَّ هناك  ٢٠١٧تقرير املخدِّرات العاملي ويبيِّن 
الكثري من العمل الذي يتعيَّن القيام به ملعاجلة األضرار 

الكثرية اليت تسببها املخدِّرات على صعيد الصحة والتنمية 
  والسالم واألمن يف مجيع مناطق العامل.

يقل  ال خدِّرات تسبب مافعلى الصعيد العاملي، ُيقدَّر أنَّ امل
حالة وفاة مبكرة، معظمها ميكن جتنبها،  ١٩٠ ٠٠٠عن 

  ُيعزى أغلبها إىل تعاطي املؤثرات األفيونية.
وميكن مالحظة اآلثار الرهيبة لتعاطي املخدِّرات على 
الصحة أيضًا يف حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة 

  املخدِّرات.البشرية والتهاب الكبد والسل املرتبطة بتعاطي 
وال يزال ينبغي القيام بالكثري لضمان متكني األشخاص، مبن 
فيهم السجناء، الذين هم يف أمسِّ احلاجة إىل خدمات الوقاية 
والعالج والرعاية الفعالة واملستندة إىل األدلة العلمية، من 
االستفادة بُيسر من تلك اخلدمات. وكمثال على ذلك، 

على احلاجة إىل تعجيل ُسُبل  يسلط تقرير هذا العام الضوء
، Cالوصول إىل العالج من مرض التهاب الكبد من النوع 

وهو مرض يفوق تأثريه السليب على صحة متعاطي املخدِّرات 
  بكثري تأثري فريوس نقص املناعة البشرية/األيدز عليهم.

وقد تركَّز االهتمام الذي ُأبدي يف اآلونة األخرية على 
ا امليثامفيتامني واملؤثرات النفسانية التهديدات اليت يشكله

اجلديدة. ومع ذلك، وكما يبيِّن التقرير، فإنَّ صنع 
الكوكايني واملؤثرات األفيونية آخذ يف االزدياد. وال تزال 
هذه املخدِّرات تشكل شواغل خطرية، وال توجد شواهد 

  ُتذكر على قرب انتهاء أزمة املؤثرات األفيونية.
أيضًا الصالت  ٢٠١٧رات العاملي تقرير املخدِّويتناول 

بسائر أشكال اجلرمية املنظمة والتدفقات املالية غري املشروعة 
والفساد واإلرهاب. وهو يستند إىل أفضل األدلة املتاحة، 
ويسلط الضوء أساسًا على ضرورة إجراء املزيد من 

  البحوث يف هذه املجاالت.
ملنظَّمة، والفساد هو العامل التمكيين الرئيسي للجرمية ا

حيث توجد فرصه يف كل مرحلة من مراحل سلسلة إمداد 
املخدِّرات. ومع ذلك، ال ُيعرف الكثري عن كيفية تفاعل 

  خمتلف أنواع الفساد مع أسواق املخدِّرات. 
وُتعِرب الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة 

من عن بشأن مشكلة املخدِّرات العاملية وقرارات جملس األ
القلق إزاء تربُّح اجلماعات اإلرهابية من االتِّجار 
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باملخدِّرات، إىل جانب األشكال األخرى للجرمية املنظَّمة 
  عرب الوطنية.

عة تاب ريغومن الثابت أنَّ هناك إرهابيني ومجاعات مسلحة 
فحسب بعض  —للدول تتربَّح من جتارة املخدِّرات 

ة يف املائة من زراع ٨٥التقديرات، يقع ما نسبته 
من ض خشخاش األفيون يف أفغانستان يف اإلقليم الواقع

  نفوذ حركة طالبان.
مة ملنظَّاة بيد أنَّ األدلة على الصالت القائمة بني اجلرمي

ة. واإلرهاب ال تزال، يف أفضل األحوال، غري ُمحكم
 الت ليست ثابتة.وعالوة على ذلك، فإنَّ هذه الص

تشهد  ابيةرهفالعالقات بني اجلرمية املنظَّمة واجلماعات اإل
  هتا.ت ذاراتطورًا دائمًا، شأهنا يف ذلك شأن أسواق املخدِّ 
 ة، فإنَّ ديداجل وكما رأينا فيما يتعلق بسوق املؤثرات النفسانية

فسها نواد املتعاطي املخدِّرات وعرضها ودروب االتِّجار هبا و
  قلق.ال ًال وتنوعًا متواصلْين وبسرعة تدعو إىلتشهد حتو

 بكاتل شوال تزال املخدِّرات متثل مصدرًا رئيسيًّا لدخ
 حيث غريًاد تاجلرمية املنظَّمة، ولكن النماذج التجارية تشه

 بكةيستغل املجرمون التكنولوجيات اجلديدة، مثل الش
ارة )) مبا يغري طابع جتdarknetاخلفية ("دارك ِنت" (

ية ملعنة ادِّرات غري املشروعة وأنواع اجلهات الفاعلاملخ
ة حبيث تزداد أمهية الشبكات األفقية األكثر مرون

م سليواملجموعات الصغرية. وتشري الُسُبل اجلديدة لت
مات خلداملخدِّرات إىل ضرورة إشراك قطاعات أخرى مثل ا

  الربيدية يف مكافحة االتِّجار باملخدِّرات.
ك لتحرى اى البلدان أن تكون قادرة علومن الواضح أنَّ عل

اكل املشوات إزاء طائفة واسعة ومستمرة التغيُّر من التهديد
 يفوعلى التصدي هلا. ويشارك املكتب مشاركة كاملة 

ثيق الو اونتعزيز تدابري التصدي ذات الصلة، إذ يعمل بالتع
 قياتتفامع شركائنا يف األمم املتحدة، ومتاشيًا مع اال

خطة ن واقبة املخدِّرات وصكوك حقوق اإلنساالدولية ملر
صكوك  ، وهي يف حد ذاهتا٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

  متكاملة ومتعاضدة.
وكما أوضحت الدورة االستثنائية للجمعية العامة والدورة 

األخرية للجنة املخدِّرات، فإنَّ املجتمع الدويل جمهَّز للتصدي 
  لقة باملخدِّرات.بسرعة وحزم للتحديات العاملية املتع

س مار/ذارفعلى سبيل املثال، جدولت جلنة املخدِّرات يف آ
 َول.جدسليفتني ونظريًا واحدًا ملخدِّر الفينتانيل امل
 ع غريلصنوسُتصعِّب هذه اخلطوُة املهمُة على املجرمني ا

بح ى كاملشروع للفينتانيل ونظائره، وآمل أن تساعد عل
رات ؤثت مفرطة من املالزيادة املأساوية يف تعاطي جرعا

  األفيونية يف السنوات األخرية.
رات لقدومع ذلك، ال تزال هناك حاجة ملحَّة إىل بناء ا
 أقل ويلوتقدمي املساعدة التقنية، وال يزال مستوى التم
 إىل اسةمبكثري من مستوى االلتزام السياسي. وهناك حاجة 

ذ نفيتموارد إضافية ملساعدة مجيع الدول األعضاء على 
ئية تثناالساالتوصيات الواردة يف الوثيقة اخلتامية للدورة 
اف أهد طارللجمعية العامة وحتقيق الغايات ذات الصلة يف إ

  التنمية املستدامة.
ت تربز راخدِّوإنَّ التحديات العديدة املستجدة املتعلقة بامل

مة لقائات اأْي الوقاية من تعاطي املخدِّر—أمهية الوقاية 
وكذلك  —وعلى أساس مراعاة احلقوقعلى أسس علمية 

يف، لعناالوقاية من اجلرمية والفساد واإلرهاب والتطرف 
 ألمماري متاشيًا مع االلتزامات مبوجب االتفاقيات ومعاي

  املتحدة وقواعدها.
وأخريًا، أطلب من مجيع احلكومات أن تساعدنا على 
 حتسني قاعدة األدلة الالزمة هلذه التقارير. فمن الواضح أنَّ
هناك جماالت ترتبط مبعلومات استخباراتية حساسة مثل 
الصالت بني املخدِّرات واإلرهاب والتمرد، مما يستتبع 
شواغل مشروعة إزاء تقويض مصادر تلك املعلومات وُسُبل 
مجعها والعمليات املرتبطة بذلك. ولكن إذا أردنا التصدي 

ة إىل تعزيز بفعالية للتحديات املتعلقة باملخدِّرات، فإننا حباج
التعاون الدويل وتبادل املعلومات إىل أقصى مدى ممكن من 
أجل سد الثغرات وكفالة اختاذ إجراءات مشتركة حمددة 

  األهداف وفعالة يف الوقت املناسب.
  

  
 

  
  

  يوري فيدوتوف
  املدير التنفيذي

واجلرمية خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل
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 ٦٨........................................................................................  األفيون/اهلريوين 
 ٧٥..................................................................................... الكوكا/الكوكايني 
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 ٧٨................................................................................................    القنَّب 
 ٨٤.................................................................................  مسرد املصطلحات
 ٨٥...............................................................................  املجموعات اإلقليمية

 النباتيةخدِّراتحتليل أسواق امل  الكتيب الثالث
   والكوكايني والقنَّب األفيونيات    

 االصطناعيةخدِّراتحتليل أسواق امل  عبالكتيب الرا
   ات األمفيتامينية واملؤثرات النفسانية اجلديدةنشِّطامل    

 واجلرمية املنظمةخدِّراتاملمشكلة   الكتيب اخلامس
   ة غري املشروعة والفساد واإلرهابوالتدفقات املالي    
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  شكر وتقدير
هذا فرع األحباث وحتليل االجتاهات يف شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة التابعة  ٢٠١٧العاملي  خدِّراتتقرير امل عدَّأ

لوك لومايو، مدير الشعبة، وأجنيال مي، رئيسة فرع -واجلرمية، حتت إشراف جان خدِّراتاملتحدة املعين بامل ملكتب األمم
  األحباث وحتليل االجتاهات.

  العام ومراجعة احملتوىالتنسيق 
  كلويه كاربنتييه

  أجنيال مي
  

  التحليل والصياغة
  كونور كرين
  فيليب ديفيس
  ناتاشا آيشنغر

  سوزان إيفياغو 
  سابرينا ليفيسيانوس

  كامران نياز
  توماس بيتشمان
  مارتن رايتلهوبر
  أغاتا ريبارسكا
  جاستيس تيتيي

  إدارة البيانات وإعداد التقديرات
  إنريكو بيسونيو
  كووين بوسينك

خيسوس ماريا غارسيا كاييخا 
  (منظمة الصحة العاملية)

  ريكو ليهتوفوري
  تون ناي سو
  أندريا أوتريوفا

  أوميدجون رامهونبريدييف
  علي سعد الدين

كيث سابني (برنامج األمم املتحدة 
  املشترك لأليدز وفريوسه)

  أنطوان فيال
  لوريرتو فيتا

  
  التحرير

  جوزيف بويل

  جوناثان غيبونز
 التصميم واإلعداد الشكلي

 أنيا كورينبليك
 سوزان كونن

 كريستينا كوتنيك
 

 التنسيق
  فرانشيسكا ماسانيللو

  
 دعم البيانات
 ديانا كامرييين

 رافائيال كونكوين
 ساريكا ديوان

  
 الدعم اإلداري

  أنيا هيلد
 يوليا الزار

  املراجعة والتعليقات
إىل اخلربات واملسامهات القيِّمة من الزمالء يف مكتب األمم املتحدة املعين  ٢٠١٧العاملي  خدِّراتتقرير املاستند 

والشؤون الصحية التابع لشعبة العمليات؛ والفرع املعين بالفساد  خدِّراتواجلرمية يف فرع الوقاية من امل خدِّراتبامل
وفرع منع اإلرهاب بشعبة شؤون  ؛غري املشروع تِّجاروالفرع املعين باجلرمية املنظمة واال ؛واجلرائم االقتصادية

  .املعاهدات؛ وفرع األحباث وحتليل االجتاهات التابع لشعبة حتليل السياسات والشؤون العامة
القيمة اليت قدمتها اللجنة االستشارية العلمية  واملشورة ويعرب فرع األحباث وحتليل االجتاهات عن امتنانه للمسامهات

  :العاملي خدِّراتلتقرير امل
 كولكنـز جوناثان

 بول غريفيث
 ماريا هايرت

 فيكناسنغام كازيناتر
 ليتيسيا باويل

 باري تشارلز
 بيتر رويتر

 فرانسيسكو تومي
  أليسون ريتر

  دو رويفري بريس
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واجلرمية عن امتنانه للمسامهة اليت قدمها مسعود دارا وآنابيل باديل من  خدِّراتويعرب مكتب األمم املتحدة املعين بامل
 منظمة الصحة العاملية فيما خيص القسم املتعلق بالسل.

والشؤون  خدِّراتاملناعة املكتسب يف فرع الوقاية من املوقد شارك قسم فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص 
واجلرمية يف متويل أعمال البحث واإلعداد املتعلقة  خدِّراتالصحية التابع لشعبة العمليات يف مكتب األمم املتحدة املعين بامل

رك بشأن األيدز وفريوسه/منظمة واجلرمية/برنامج األمم املتحدة املشت خدِّراتبالتقديرات املشتركة بني املكتب املعين بامل
  ن.باحلق خدِّراتالصحة العاملية/البنك الدويل بشأن عدد متعاطي امل

   



 

 
9 

 

  مالحظات تفسريية
  

ات لتســـميواال تنطـــوي احلـــدود واألمســـاء املبيَّنـــة يف اخلـــرائط 
ــول رمســي مــن ج ــرار أو قب انــب املســتخدمة فيهــا علــى أيِّ إق

جـامو  راقبة يفط املختحدة. وميثِّل اخلط املنقَّط تقريبيًّا األمم امل
 وكشـــمري الـــذي اتفقـــت عليـــه باكســـتان واهلنـــد. ومل يتفـــق

دود ا احلـالطرفان بعد على الوضع النهائي جلامو وكشمري. أمَّـ
بسبب  عارضيهلند) فهي ممثلة بتظليل تاملتنازع عليها (الصني/ا

  الصعوبة يف إظهار القدر الكايف من التفاصيل. 
، مليالعـا خدِّراتتقرير املوال تنطوي التسميات املستخدمة يف 

ن مـن وال طريقة عرض مادته، على اإلعراب عن أيِّ رأي كـا
 ين أليِّلقـانوجانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركـز ا

هـا، أو مـة فيإقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائ بلد أو
  بشأن حتديد حدودها أو ختومها.

ة ســتخدمموُيشــار إىل البلــدان واملنــاطق باألمســاء الــيت كانــت 
  رمسيًّا يف وقت مجع البيانات ذات الصلة.

 وفو يفومـن املفهـوم أنَّ مجيـع اإلشـارات الـواردة بشـأن كوســ
 ١٢٤٤مـن تسقة مـع قـرار جملـس األم العاملي خدِّراتتقرير امل

)١٩٩٩.(  
ــانوين بشــأن  إىلونظــرًا  وجــود بعــض الغمــوض العلمــي والق

 " و"إســاءة اســتعمال العقــاقري"خــدِّراتالتمييــز بــني "تنــاول امل
، العـاملي خـدِّراتتقريـر املسـتخدم يف ُي، و"تعاطي املخـدرات"

ـــ اناملحايـــدن حســـب الســـياق، املصـــطلحا : "تعـــاطي انالتالي
  ".خدِّرات" و"استهالك املخدِّراتامل

 امليالعـ تخـدِّراتقريـر امل" يف خمـدِّراتويشري استعمال كلمة "
 ملراقبـة دوليـةإىل املواد اخلاضعة للمراقبة مبوجـب االتفاقيـات ال

  .خدِّراتامل
 امليالعـ تخـدِّراتقريـر املوتستند مجيـع التحلـيالت الـواردة يف 

مكتــب  ء إىلإىل البيانــات الرمسيــة الــيت تقــدِّمها الــدول األعضــا
سـتبيان ل االواجلرميـة مـن خـال خدِّراتاألمم املتحدة املعين بامل

  ما مل حيدَّد خالف ذلك. اخلاص بالتقارير السنوية،
مقتبسـة  التقريـروالبيانات املتعلقة بالسكان املستخدمة يف هـذا 

ـــن منشـــور شـــعبة الســـكان يف إدارة  الشـــؤون االقتصـــادية م
 World Populationواالجتماعيــة يف األمــم املتحــدة بعنــوان "

Prospects: The 2015 Revision."  
يـــات واإلشـــارات إىل الـــدوالرات ُيقصـــد هبـــا دوالرات الوال

  املتحدة، ما مل ُيذكر خالف ذلك.
  ُيـذَكرمل، مـا واإلشارات إىل األطنان ُيقصد هبا األطنان املترية

إىل ُمعامــــل االرتبــــاط،  Rخــــالف ذلــــك. ويشــــري احلــــرف 
 أكثـر وُيستخدم كمقياس لشدة عالقـة إحصـائية بـني اثنـني أو

املوجبـة أو  يف حالة العالقة ١ و ٠ بنيمن املتغريات، ويتراوح 
  يف حالة العالقة السالبة. ١- و ٠بني
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  النتائج الرئيسية
  فادحًا خدِّراتال يزال الضرر الناجم عن تعاطي امل

يف املائة مـن سـكان  ٥ُيقدَّر أن هناك ربع بليون نسمة، أو حنو 
مرة واحدة على األقل يف عام  خدِّراتالعامل البالغني، تعاطوا امل

مليونـــًا مـــن  ٢٩,٥. واألكثـــر مـــدعاة للقلـــق أن حنـــو ٢٠١٥
يف املائـة مـن سـكان العـامل  ٠,٦  هـؤالء، أو خدِّراتمتعاطي امل

  .خدِّراتالبالغني، يعانون من اضطرابات ناشئة عن تعاطي امل
وُيِربز عدُد سنوات احلياة "الصـحية" (سـنوات العمـر املعدَّلـة 

 ٢٠١٥اقـة) املفقـودة علـى نطـاق العـامل يف عـام حسب اإلع
، خـدِّراتنتيجة للوفاة املبكرة واإلعاقة الناجتـة عـن تعـاطي امل

مليــون ســنة، حجــَم الضــرر املتــأيت عــن  ٢٨والــذي ُيقــدَّر بـــ
ومن بني تلـك السـنوات املفقـودة، ُيعـزى  .خدِّراتتعاطي امل

مليــــون ســــنة إىل االضــــطرابات الناجتــــة عــــن تعــــاطي  ١٧
جبميع أنواعها. وقد زادت إمجاًال يف العقد املاضي  دِّراتخامل

سنوات العمر املعدَّلة حسب اإلعاقة الـيت ُتعـزى إىل حـاالت 
  .خدِّراتاالعتالل والوفاة النامجة عن مجيع أسباب تعاطي امل

تــــوافر اخلــــدمات القائمــــة علــــى ال يــــزال ذلــــك،  ورغــــم
عـن مـن أجـل عـالج االضـطرابات الناجتـة  يةعلممعلومات 
تلـك واحلصول على  واألحوال املتصلة به خدِّراتتعاطي امل
إال يتلقــى العــالج كــل عــام حيــث ال  ،ْينحمــدود اخلــدمات

يعـانون مـن االضـطرابات الـذين شـخاص أقل من ُسدس األ
  .خدِّراتعن تعاطي املاملتأتية 

  ضررًا خدِّراتاملؤثرات األفيونية هي أكثر أنواع امل
األفيونيــة، مبــا فيهــا اهلــريوين، أكثــر أنــواع ال تــزال املــؤثرات 

ضررًا من الناحيـة الصـحية. وُتعـزى إىل املـؤثرات  خدِّراتامل
معتــربة مــن العــدد الكبــري مــن حــاالت الوفــاة  األفيونيــة نســبٌة

. وإضــافة إىل ذلــك، تشــكل خــدِّراتاملبكــرة بــني متعــاطي امل
 العــبءاملــؤثرات األفيونيــة االضــطرابات الناشــئة عــن تعــاطي 

األكرب من األمراض اليت ُتعزى إىل االضطرابات الناشـئة عـن 
مليونًا مـن  ١٢، كان حنو ٢٠١٥: يف عام خدِّراتتعاطي امل

يف املائــة مــن  ٧٠ســنوات العمــر املعدَّلــة حســب اإلعاقــة، أو 
، خدِّراتعبء املرض العاملي املعزّو إىل اضطرابات تعاطي امل

  ُيعزى إىل املؤثرات األفيونية.

 يسبب أشد األضرار Cالتهاب الكبد من النوع 
  خدِّراتبني متعاطي امل

ــاطو امل ــار  خــدِّراتيواجــه متع ــن أشــد اآلث ــاحلقن بعضــًا م ب
مليـون  ١٢. فهنـاك حنـو خـدِّراتالصحية املرتبطة بتعـاطي امل
 ١,٦بـاحلقن، ُثمـنهم ( خـدِّراتشخص يف العامل يتعاطون امل

رية، وأكثــر مــن مليــون) مصــاب بفــريوس نقــص املناعــة البشــ
  .Cالتهاب الكبد من النوع ماليني) مصاب ب ٦,١نصفهم (

يفوق عدد الوفيات اليت ُتعزى إىل التهاب الكبد من النـوع و
C عــزى إىل األســباب ُيي ذمثيلــه الــ خــدِّراتبــني متعــاطي امل

. وعلى العموم، فإن عدد خدِّراتاألخرى املرتبطة بتعاطي امل
سنوات العمر املعدَّلة حسب اإلعاقة املفقودة بسـبب التهـاب 

ــه  Cالكبــد مــن النــوع  اإلصــابة  إىلالــذي ُيعــزى يفــوق مثيل
. خـــدِّراتبفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية بـــني متعـــاطي امل

سنوات العمر املعدَّلة حسب اإلعاقة تلك هي نتيجـة  ومعظم
  للوفاة املبكرة، يف حني أن البقية هي نتيجة لسنوات اإلعاقة.

  لإلصابة بالسل أشد عرضة خدِّراتمتعاطو امل
ــن الدراســات الــيت  ــات املحــدودة املتاحــة م ــتنادًا إىل البيان اس

نســبة ُأجريــت يف أوروبــا وآســيا والقــارة األمريكيــة، ُيقــدَّر أن 
يف  ٨بــاحلقن تبلــغ حنــو  خــدِّراتانتشــار الســل بــني متعــاطي امل

املائـة، وذلـك مقارنـًة بنسـبة انتشـاره بـني عمـوم السـكان الـيت 
  يف املائة. ٠,٢تقل عن 

حباجة خاصة إىل تدخالت  خدِّراتوقد يكون متعاطو امل
الوقايـــة والعـــالج مـــن الســـل. وقـــد يتـــأثرون علـــى حنـــو 

ــدُّ متناســب بعوامــل اخلطــر   غــري ــة إىل املــرض. وُتَع املؤدي
ــة البشــرية أحــد األســباب  اإلصــابة بفــريوس نقــص املناع
الرئيســية لالنتشــار الكبــري حلــاالت الســل بــني متعــاطي 

بــاحلقن، والســل هــو أحــد األســباب الرئيســية  خــدِّراتامل
املصـابني بفـريوس نقـص  خـدِّراتللوفيات بني متعاطي امل

  املناعة البشرية.
الســــل علــــى تعقيــــدات شــــديدة وينطــــوي العــــالج مــــن 

نظــرًا الحتمــال أن يكونــوا  خــدِّراتخيــص متعــاطي امل فيمــا
مصابني بالعديـد مـن األمـراض املعديـة املتزامنـة، إضـافًة إىل 

. وعــالوة علــى ذلــك، يكــون التغلــب مخــدِّراتاالرهتــان لل
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على الكثري مـن عوائـق الوقايـة والعـالج مـن السـل أصـعب 
   بعموم السكان.مقارنًة خدِّراتلدى متعاطي امل

  النتشار األمراض املعدية اتيةؤمبيئة  يهيئ السجن
، مبا يف ذلك تعاطي اهلريوين وتعـاطي خدِّراتُيعترب تعاطي امل

يف كثري من السجون.  الشائعةباحلقن، من األمور  خدِّراتامل
مشـروعة يف وقـت مـا السـجناء مـادة غـري  وقد تعـاطى ثلـث

يف املائـة  ١٦، حيث أبلغ ما نسبته م يف السجنأثناء وجوده
). الشـهر املاضـيعن التعاطي يف الوقت احلايل (من السجناء 

ـــر امل ـــد أكث ـــل القنَّـــب إىل حـــد بعي ـــًا يف  خـــدِّراتوميثِّ تعاطي
يف املائة من السـجناء  ١٠غ حنو اهلريوين. ويبلِّ يليهالسجون، 

، السجنعن تعاطيهم اهلريوين يف وقت ما أثناء وجودهم يف 
  ).الشهر املاضي( يف الوقت احلايلغ ثلثهم عن التعاطي بلِّيو

وتساعد ممارسات احلقن غـري املأمونـة علـى انتشـار فـريوس 
بــاحلقن مــن  خــدِّراتنقــص املناعــة البشــرية بــني متعــاطي امل
. كمــا يكــون ككــل نــزالء الســجون، ومــن مثَّ يف املجتمــع

املوجـــودون يف الســـجن أكثـــر عرضـــة  خـــدِّراتمتعـــاطو امل
  لإلصابة مبرض السل.

معدل الزيادة يف عبء املرض املرتبط باالضطرابات الناشئة 
  لدى النساء أعلى منه لدى الرجال خدِّراتعن تعاطي امل

يفوق عدد الرجـال الـذين يعـانون مـن االضـطرابات الناشـئة 
ــاطي امل ــدار النســاء عــدد  خــدِّراتعــن تع ــى مبق الضــعف عل

قل. بيد أنه مبجرد أن تبدأ النساء يف تعاطي مواد اإلدمان، األ
 املــــؤثرات األفيونيــــةوخصوصــــًا الكحوليــــات والقنَّــــب و

استهالكهن بسـرعة والكوكايني، فإهنن ميلن إىل زيادة معدل 
  أكرب من الرجال.

ويف العقد املاضي، ازدادت اآلثـار الصـحية السـلبية لتعـاطي 
ساء مقارنـًة بالرجـال. وكـان بسرعة أكرب بني الن خدِّراتامل

معدل الزيادة يف عدد سنوات العمر املعدَّلة حسـب اإلعاقـة 
يف عـام  خـدِّراتبسبب االضطرابات الناشئة عـن تعـاطي امل

ــــاطي ٢٠١٥ ــــن تع ــــة ع ــــيما االضــــطرابات الناجت ، وال س
يف املائــة  ٢٥والكوكــايني، بــني النســاء ( املــؤثرات األفيونيــة

يف  ١٧يف املائة، على التوايل) أعلى منه بني الرجـال ( ٤٠و
  يف املائة، على التوايل). ٢٦املائة و

ملن حيتاجها من  األفيونيةاألدوية تشري األدلة إىل أن إتاحة 
ال يؤدي يف كثري من األحيان إىل أمس احلاجة السكان 
  دماهناة استعماهلا أو إءإسا

األمل ختفيـف األفيونيـة مـن أجـل  األدويـةعلى الـرغم مـن أن 
وعالج االضطرابات الناشئة عن تعـاطي األفيونيـات مدرجـة 

ة من منظمة الصـحة العامليـة، يف قائمة األدوية األساسية املعدَّ
ال تـزال هنـاك ثغـرات وحـواجز كبـرية تعتـرض الوصــول إىل 

  العامل. مسّكنات األمل وإتاحتها يف معظم مناطق
األفيونيــة يف الــديناميات األدويــة ويســهم اخلــوف مــن إدمــان 
األدويــة اخلاضــعة  احلصــول علــىاملعقــدة الــيت تــؤثر يف ســبل 

ــدى إجــراء اســتعراض ممــنهج  ــه ل ــد أن ــة وإتاحتهــا. بي للمراقب
يف املائــة مــن مرضــى اآلالم  ٣لألدبيــات، تبــني أن مــا نســبته 

املزمنــة غـــري املرتبطـــة بالســـرطان الـــذين يتعـــاطون املـــؤثرات 
األفيونيــة بانتظــام يعــانون مــن اضــطرابات ناشــئة عــن تعــاطي 

  املؤثرات األفيونية.
   تغيُّر مستمر رات األفيونية يف حالةسوق املؤث

 ،بأهنا بدأت تصبح أكثر تنوعًا املؤثرات األفيونيةتتسم سوق 
يتجلى ذلك يف مثال الواليات املتحدة، حيـث تضـم سـوق و

مزجيًا من املواد اخلاضعة للمراقبـة الدوليـة،  املؤثرات األفيونية
وخصوصــًا اهلــريوين، واألدويــة املصــروفة بوصــفة طبيــة الــيت 
تكــون إمــا مســرَّبة مــن الســوق القانونيــة أو منَتجــة كأدويــة 
مزيَّفة على نطاق واسع. وُتصـنَّع هـذه األدويـة املزيَّفـة حبيـث 

على  يدالنية يف حني أهنا حتتوي فعليًّاتشبه املستحضرات الص
 املـؤثرات األفيونيـةمواد غري على وكذلك ه الفينتانيل ونظائر

  يدات امليثيل.مثل مشتقات البرتوديازيبني وفين
  سوق الكوكايني توسُّع

هبا وتعاطيهـا  تِّجارواال خدِّراتتشري البيانات املتعلقة بإنتاج امل
إىل حدوث توسُّع شامل يف سـوق الكوكـايني يف مجيـع أحنـاء 
العامل. فبعد اخنفاض دام ملدة طويلة، زادت املسـاحة املزروعـة 

- ٢٠١٣يف املائــة خــالل الفتــرة  ٣٠بشــجرية الكوكــا بنســبة 
، وهو ما ُيعزى أساسًا إىل زيادة املساحة املزروعـة يف ٢٠١٥

عــــاملي لصــــنع هيدروكلوريــــد كولومبيــــا. وبلــــغ اإلمجــــايل ال
  .٢٠١٥  طنًّا يف عام ١ ١٢٥الكوكايني النقي 
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 ،ديـادكميات الكوكايني املضبوطة هي أيضًا آخـذة يف االزو
  .اطنًّ ٨٦٤قدره  ٢٠١٥حيث بلغت مستوى قياسيًّا يف عام 

  إنتاج األفيون يف ازدياد
 ٦ ٣٨٠(، زاد اإلنتـاج العـاملي مـن األفيـون ٢٠١٦يف عام 

م مـن الـرغ . وعلـىالعـام السـابقمبقدار الثلث مقارنًة بطنًّا) 
 يـونوجود زيادة يف حجم املساحة املزروعـة خبشـخاش األف

جتــة نــت نا، فــإن الزيــادة الكبــرية يف إنتــاج األفيــون كاأيضــًا
ــون يف أفغانســتا ــة خشــخاش األفي ن غل ن أساســًا عــن حتســُّ

  .العام السابقمقارنًة ب
  مليةاستقرار نسيب يف املضبوطات العا

بطت منهــــا خــــدِّراتجــــاء القنَّــــب يف مقدمــــة امل  الــــيت ضــــُ
ايني كميـــات، وتلتـــه املـــواد املرتبطـــة بالكوكا/الكوكـــ أكـــرب

  واملؤثرات األفيونية.
وكانت الزيادة األكثر حدة يف الكميات املضبوطة يف الفتـرة 

النفســــانية االصــــطناعية تتعلـــق بــــاملؤثرات  ٢٠١٥-٢٠١٠

طضـــعاف، واملأأربعـــة مبقـــدار ، الـــيت زادت اجلديـــدة ات نشـــِّ
ــيت زادت  ــة، ال ــدار األمفيتاميني ــن مبق ــغ ع ــا ُأبل الضــعف. كم

ـــــادات ـــــام  زي ، بشـــــأن ٢٠١٥حـــــادة، وخصوصـــــًا يف ع
الكوكــايني، وهــو مـــا يتماشــى مــع تقـــارير تفيــد بارتفـــاع 

  .مستويات صنع الكوكايني
  اية ضئيل نسبيًّن طريق الشبكة اخلفع تِّجاراال

  ولكنه آخذ يف النمو بسرعة
 خــدِّرات) للمتعــاطني شــراء املdarknetتتــيح الشــبكة اخلفيــة (
 ت كـوين"، حيـث ُتسـلَّم مشـترياهتمبعملة مشفَّرة، مثـل "الِبـ

إلـــيهم بطريقـــة خفيـــة. ويتشـــكل املشـــترون النمطيـــون مـــن 
املتعـــاطني التـــروحييني للقنَّـــب و"اإلكستاســـي" والكوكـــايني 

احتمــال  واملهلوســات واملــؤثرات النفســانية اجلديــدة. وهنــاك
ــوا ا ــأن يطلب ــل ب ــامني. حلأق ــريوين أو امليثامفيت ــى اهل صــول عل

ورغم أن الشبكة اخلفية ال متثل سوى نسبة مئوية ضئيلة مـن 
يف  ٥٠حنــو مبقــدار ، تشــهد الســوق منــوًّا خــدِّراتمبيعــات امل

 األخرية.األعوام يف املائة سنويًّا 
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  مقدمة
  

لفصـل ايشكل هذا الكتيِّـب، رغـم تقدميـه كمنشـور قـائم بذاتـه، 
حـة عامـة مل. وهو يقدم ٢٠١٧العاملي  خدِّراتتقرير املالثاين من 

ــاملي  ــى الصــعيد الع ــاطعل ــديرات اخلاصــة بتع ــن أحــدث التق ي ع
ـــذا ا خـــدِّراتامل ـــائدة يف ه ـــات الس ـــداداهتا واالجتاه ـــوإم ن، ألش

لة وكــذلك عــن العديــد مــن املســائل الشــاملة ذات الصــلة مبشــك
عـاطي حية لتالعاملية. وتشمل تلـك املسـائل اآلثـار الصـ خدِّراتامل
ـــنخـــدِّراتامل ـــانون م ـــن يع ـــدى م ـــات ل ـــك االجتاه ـــا يف ذل  ، مب

 راتخــدِّ، وتعــاطي املخــدِّراتاضــطرابات ناشــئة عــن تعــاطي امل
رات اإلشــكايل كمــا يتبــدَّى يف الطلــب علــى العــالج، والتقــدي

ــاحلقن واملصــابني  خــدِّراتاخلاصــة بأعــداد متعــاطي امل فــريوس بب
  نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي.

ويتناول هـذا الكتيِّـب بالدراسـة أيضـًا املـدى الـذي بلغتـه الوفيـات 
ـــاملي، وخصوصـــًا مـــدى  خـــدِّراتاملرتبطـــة بامل ـــى الصـــعيد الع عل

اجلرعات املفرطة املميتة، مع إلقـاء الضـوء علـى االجتاهـات احلديثـة 
ـــرد يف  ـــى ســـبيل االسترشـــاد. وي ـــدان عل ـــدى بعـــض البل ـــر ل تقري

للمرة األوىل اسـتعراض ملـدى اإلصـابة بالسـل يف  العاملي خدِّراتامل
يف م ن أ، سواء على نطاق عموم السـكاخدِّراتأوساط متعاطي امل

ــدى  ــرض عــالج الســل ل ــيت تعت الســجون، وكــذلك للتحــديات ال
ــاءة  ــات إس ــديناميات واجتاه ــل ل ــدَرج حتلي ــا ُي ــني. كم ــاتني الفئت ه
استعمال املؤثرات األفيونية االصطناعية، إىل جانب نقاش مقتضب 
بشأن إتاحة مسكنات األمل شبه األفيونية للسكان الـذين حيتاجوهنـا 

. وأخريًا، يتضـمن الكتيِّـب ملحـة عامـة حصوهلم عليها وتوفري سبل
عن أحـدث التقـديرات واالجتاهـات يف زراعـة على الصعيد العاملي 

هبــا علـى حنــو غــري مشــروع، مبــا يف  تِّجــاروإنتاجهــا واال خـدِّراتامل
  ذلك عن طريق اإلنترنت، باستخدام الشبكة اخلفية.

  

 

 
  

سنوات العمر املعدلة حسب 
اإلعاقة املعزوة إىل تعاطي 

املخدرات

 لتعاطي املخدراتمن سنوات احلياة الصحية نتيجةمليونًا ٢٨فقدان 
 لالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدراتمن سنوات احلياة الصحية نتيجةمليونًا ١٧فقدان 

 مليونا ٢٨فقدان 
 الوفاة املبكرةمن سنوات احلياة "الصحية"

 تعاطي املخدرات
اإلعاقة

سنوات
 العمر املفقودة

العمرسنوات
 املتوقعة

 الوالدة

 مليونًا من سنوات العمر املعدلة حسب اإلعاقة املعزوة إىل االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدرات١٧
 ماليني من سنوات العمر املفقودة نتيجة للعجز الناجم عن تعاطي املخدرات ١٠
 العمر املفقودة نتيجة للوفاة املبكرة بسبب تعاطي املخدراتمليونا من سنوات١٨

سنوات العمر املفقودة
 نتيجة اللوفااة املبكرة

 سنوات احلياة "الصحية 
 املفقودة نتيجة لإلعاقة

سنوات العمر املعدلة
 حسب اإلعاقة
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  خدِّراتمدى تعاطي امل -ألف
  هناك ربع بليون شخص يف العامل

   خدِّراتيتعاطون امل
يف املائة من  ٥ُيقدَّر أن هناك ربع بليون نسمة، أو حنو 

 ٦٤و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني  سكان العامل البالغني
مرة واحدة على األقل يف عام  خدِّراتتعاطوا املعامًا، 
 ٣٥١مليونًا و ١٥٨بني عددهم (يتراوح  ٢٠١٥
بني سكان  خدِّراتمبا يعين أن مدى تعاطي امل )١(مليونًا)،

على مدى األعوام اخلمسة املاضية. وعلى  اتقرًّالعامل بقي مس
يف املائة من متعاطي  ١١الصعيد العاملي، ُيقدَّر أن أكثر من 

عددهم شخص (يتراوح  مليون ٢٩,٥، أو حنو خدِّراتملا
 يعانون من اضطراباتمليونًا)،  ٤٣,١مليونًا و ١٥,٣بني 

. ويعين هذا أن تعاطيهم خدِّراتناشئة عن تعاطي امل
ضارٌّ إىل درجة أهنم قد يصبحون مرهتنني  مخدِّراتلل
وعالوة على ذلك، تشري  وحباجة إىل العالج. مخدِّراتلل

التقديرات الواردة يف دراسة عبء املرض العاملي لعام 
مليونًا من سنوات احلياة "الصحية"  ١٧إىل أن حنو  ٢٠١٥

كانت  )٣)،(٢()سنوات العمر املعدَّلة حسب اإلعاقةاملفقودة (
 

بلدًا  ٢٥تستند هذه التقديرات إىل حتديثات أدخلها حنو   )١(
 اناتوُأتيحت فيها بيانات جديدة، وهي جتسد أفضل البي

عاطي الوقت احلايل بشأن املدى العاملي لتاملتاحة يف 
  .خدِّراتامل

وفقًا ملنظمة الصحة العاملية، ُتعرَّف السنة الواحدة من سنوات   )٢(
دة من ملفقوة االعمر املعدَّلة حسب اإلعاقة بأهنا السنة الواحد

قودة ملفااحلياة "الصحية". وتعادل سنوات احلياة "الصحية" 
فقودة اة املاحلينتيجة للوفاة املبكِّرة وجمموع احلياة املفقودة 

 أو نتيجة لإلعاقة (أي فقدان للصحة على املدى القصري
  الطويل).

)٣(  Global Burden of Disease Study 2015 DALYs and 

HALE Collaborators, “Global, regional, and national 

disability-adjusted life years (DALYs) for 315 diseases 

and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990-

2015: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 388, No. 10053 

(2016), pp. 1603-1658.  

يف  خدِّراتُتعزى إىل اضطرابات ناشئة عن تعاطي امل
  العام. ذلك

األفيونية املواد اليت تتسبب يف التأثريات ومتثل املؤثرات 
يزال أكثر  الصحية األكثر سلبية، وإن كان القنَّب ال

تعاطيًا على مستوى العامل، حيث يبلغ معدل  خدِّراتامل
يف املائة لدى السكان البالغني،  ٣,٨انتشاره السنوي 

بني عددهم مليون شخص (يتراوح  ١٨٣ُيقدَّر بـ ما أو
مليونًا) ممن تعاطوا القنَّب يف العام  ٢٣٨مليونًا و ١٢٨

املاضي. وقد زاد تعاطي القنَّب يف أجزاء من أمريكا 
الشمالية واجلنوبية يف حني يشهد تعاطيه تراجعًا أو استقرارًا 
يف مناطق من أوروبا، وإن كان ذلك يتم انطالقًا من 
مستويات مرتفعة. وال تزال األمفيتامينات تشكل ثاين أكثر 

مليونًا من  ٣٥تعاطيًا، حيث ُيقدَّر أن هناك  اتخدِّرامل
مليونًا  ١٣بني عددهم املتعاطني يف العام املاضي (يتراوح 

، وال سيما اتأنَّ تعاطي األمفيتامينمليونًا)، وُيالَحظ  ٥٨و
العديد من املناطق دون امليثامفيتامني، آخذ يف االزدياد يف 

فيها أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا ومعظم  اإلقليمية، مبا
  .آسيامناطق 

   



16 

االجتاهات العاملية يف العدد التقديري ملتعاطي   -١الشكل 
  ٢٠١٥- ٢٠٠٦، خدِّراتامل
  
  
  
 

  
 

  
  

واجلرمية، الردود على  خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين باملاملصدر: 
  االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.

عامًا) الذين  ٦٤‐١٥ملحوظة: التقديرات ختص البالغني (يف سن 
   .العام املاضييف  خدِّراتتعاطوا امل

  
االنتشار التقديري معدل االجتاهات العاملية يف   -٢الشكل 
ومعدل انتشار األشخاص الذين يعانون  خدِّراتلتعاطي امل

  ٢٠١٥-٢٠٠٦، خدِّراتمن مشاكل ناشئة عن تعاطي امل
  
  
  
  
  
  
  

واجلرمية، الردود على  خدِّراتاملصدر: مكتب األمم املتحدة املعين بامل
  االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.

عامًا)  ٦٤‐١٥لبالغني (يف سن النسبة املئوية التقديرية لملحوظة: 
  .العام املاضييف  خدِّراتالذين تعاطوا امل

األعـــــوام املاضـــــية يف  اتوُيقـــــدَّر عـــــدد متعـــــاطي األفيونيـــــ
ـــذين يســـيئون اســـتعمال  ـــةواألشـــخاص ال ـــؤثرات األفيوني  امل

عـددهم يتـراوح مليـون شـخص ( ٣٥,١املوصوفة طبيًّا بنحـو 
 ١٧,٧، ُيقـــدَّر أن حنـــو مليونـــًا) ٤٢,٧مليونـــًا و ٢٨,٣بـــني 

زال تـ(اهلريوين واألفيـون). وال  اتمليونًا منهم تعاطوا األفيوني

مصدر قلـق يف العديـد تشكل  األفيونيةاألدوية إساءة استعمال 
مــن البلــدان، وخصوصــًا الواليــات املتحــدة األمريكيــة حيــث 

عــن والفينتانيــل، أســفرت، مقترنــًة بزيــادة يف تعــاطي اهلــريوين 
تفشِّي وباء تراكمـي ومتـرابط، إىل جانـب زيـادة يف معـدالت 

كمـا توجـد  )٤(.والوفيات املرتبطة باملؤثرات األفيونيـةاالعتالل 
مؤشرات علـى حـدوث زيـادة مـؤخرًا يف تعـاطي اهلـريوين يف 

مبــا يــوحي بــأن االجتــاه  ىوســطالو يــةغربأوروبــا المنــاطق مــن 
يف أجزاء من تلك املنطقة دون اإلقليميـة التنازيل الطويل املدى 

  كون يف طريقه إىل االنتهاء.يقد 

 
)٤(  Wilson M. Compton, Christopher M. Jones and Grant T. 

Baldwin, Relationship between Nonmedical Prescription-

Opioid Use and Heroin use, New England Journal of 

Medicine, vol. 374, No. 2(2016), pp. 154-163.  
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 عدد متعاطي املخدِّرات
ناشئة عن تعاطي املخدِّرات يعانون من اضطراباتعدد األشخاص الذين 

 معدل انتشار متعاطي املخدِّرات
انتشار األشخاص الذين يعانون من اضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّراتمعدل  
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  خدِّراتاألكثر سلبية لتعاطي املواألمراض الـُمعدية اليت تفضي إىل اآلثار الصحية  خدِّراتامل
حص بـالف ٢٠١٥تناولت دراسة العبء العاملي للمرض لعام 

وتـرتبط  .(ب)وتـدهور الصـحة (أ)خـدِّراتالصلة بني تعـاطي امل
 االتحبــ خــدِّراتالعواقــب الصــحية األكثــر ســلبية لتعــاطي امل

دي إىل غـري املعاَلجـة (ممـا قـد يـؤ C التهاب الكبـد مـن النـوع
التليـــف الكبـــدي والســـرطان) واالضـــطرابات الناشـــئة عـــن 

  .تعاطي املؤثرات األفيونية
 رتبطـةويزداد عبء املـرض فيمـا يتعلـق بالعواقـب الصـحية امل

نقـص  مقارنـًة بفـريوس C بالتهاب الكبد مـن النـوعباإلصابة 
 زى إىلاملناعــة البشــرية: يفــوق عــدد حــاالت الوفــاة الــيت ُتعــ

إىل  بكثـري عـدد تلـك الـيت ُتعـزى C التهاب الكبد مـن النـوع
حالـــة بســـبب  ٢٢٢ ٠٠٠فـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية (

س حالة بسبب فريو ٦٠ ٠٠٠و ؛C التهاب الكبد من النوع
لة ملعدَّاالبشرية)، كما يفوق عدد سنوات العمر  نقص املناعة

 C عحسـب اإلعاقـة الـيت ُتعـزى إىل التهـاب الكبـد مـن النـو

ة لبشـريابكثري عدد تلك اليت ُتعزى إىل فـريوس نقـص املناعـة 
، C ماليــني ســـنة بســبب التهـــاب الكبــد مـــن النـــوع ٦,٣(
ماليـــني ســـنة بســـبب فـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية).  ٣و

 لـك إىلتة سنوات العمر املعدَّلة حسب اإلعاقـة وترجع أغلبي
  .عاقةات اإلالوفاة املبكرة بينما يرجع اجلزء املتبقي إىل سنو
الرئيسية  خدِّراتوال تزال املؤثرات األفيونية تندرج ضمن امل

مليونـًا مـن  ١٢من حيث التبعات الصحية، حيث كان حنـو 
وَّة إىل إمجــايل ســنوات العمــر املعدَّلــة حســب اإلعاقــة املعــز

، ٢٠١٥يف عـام  خـدِّراتاالضطرابات الناشئة عن تعاطي امل
مليون سنة، ُتعزى إىل االضطرابات الناشئة عن  ١٧وعددها 

كما ُتعزى إىل املـؤثرات األفيونيـة أيضـًا  (ج)خدِّراتتعاطي امل
يف العديــد مــن  خــدِّراتغالبيــة حــاالت الوفــاة املتصــلة بامل

املنــاطق دون اإلقليميــة. وقــد زاد عــبء األمــراض الشــامل 
ــع أســباب تعــاطي امل ــاتج عــن مجي ــرة  خــدِّراتالن خــالل الفت

حيـــث زاد عـــدد ســـنوات العمـــر املعدَّلـــة  ،٢٠١٥-٢٠٠٥
مليـون سـنة، يف  ٢٨مليـون سـنة إىل  ٢٤حسب اإلعاقة من 

عــن  حـني زاد عـبء املـرض املعـزّو إىل االضـطرابات الناشـئة
مليونًا مـن  ١٧مليونًا إىل  ١٤وحدها من  خدِّراتتعاطي امل

سنوات العمر املعدَّلـة حسـب اإلعاقـة خـالل الفتـرة نفسـها. 
وكانت الزيادة األكرب يف عدد سنوات العمر املعدَّلـة حسـب 
ــــاطي  ــــن تع ــــئة ع ــــزى إىل االضــــطرابات الناش ــــة ُتع اإلعاق

ُتعـزى إىل  ، وإن كانت هناك زيادات كبرية أيضـًاخدِّراتامل
  .االضطرابات الناشئة عن تعاطي األمفيتامينات والكوكايني

املؤثرات األفيونية، مبا فيهـا اهلـريوين، تشـكل كون تجسد يو
ـــاطي امل ـــب الصـــحية الســـلبية لتع يف  خـــدِّراتمعظـــم العواق

ــة مــن أقســام الطــوارئ باملستشــفيات. ففــي  ــات املقدَّم البيان
اهلريوين يف معظم األحيان أوروبا، ترتبط املؤثرات األفيونية و

بــأعراض التســمم احلــادة حيــث يكــاد يشــار إىل اهلــريوين يف 
ربـع احلــاالت. وَتــُربز أمهيــة الكوكـايني والقنَّــب أيضــًا (ميثــل 

يف املائة من األعراض)، حيث متثـل املـؤثِّرات  ١٦كل منهما 
النفســانية اجلديــدة، وأغلبهــا مــن الكاثينونــات االصــطناعية، 

يف املائــة. وتنتشــر يف أوروبــا  ١١درون، نســبة وخباصــة امليفيــ
املتعــددة حيــث تــرتبط مبــا  خــدِّراتأيضــًا أعــراض تعــاطي امل

  (د)يف املائة من احلاالت. ٣٨نسبته 



18 

  ٢٠١٥، خدِّراتعدد حاالت الوفاة وسنوات العمر "الصحية" املفقودة املعزّوة إىل تعاطي امل

  

  

  

  

 Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and“املصدر: 
metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015”.  

  .٢٠٠٥التغريات املئوية من عام : متثل أعمدة حد اخلطأ فترات عدم اليقني. األرقام املعروضة يف األشكال البيانية هي مالحظات

يف دراسة عبء املرض كعامل خطر،  خدِّراتُيعرَّف تعاطي امل  (أ)
نية أو ألفيوالعاملي، باعتباره مدى السكان املرهتنني للمؤثرات ا
ق هلم ين سبالقنَّب أو الكوكايني أو األمفيتامينات والسكان الذ

باحلقن (أي مدى التعرض  خدِّراتامليف أي وقت تعاطي 
  كعامل خطر). خدِّراتلتعاطي امل

 Global Burden of Disease Study 2015 Risk Factors  (ب)

Collaborators. “Global, regional, and national 

comparative risk assessment of 79 behavioural, 

environmental and occupational, and metabolic risks or 

clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2015”. The Lancet, vol. 

388 (2016), pp. 1659-1724. 

 Global Burden of Disease Study 2015 DALYs and  (ج)

HALE Collaborators, “Global, regional, and national 

disability-adjusted life years (DALYs) for 315 diseases 

and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990-

2015: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 388, No. 10053 

(2016), pp. 1603-1658. 
 European Monitoring Centre for Drugs and Drug  (د)

Addiction, Hospital Emergency Presentations and Acute 

Drug Toxicity in Europe: Update from the Euro-DEN 

Plus Research Group and the EMCDDA (Luxembourg, 

Publications Office of the European Union, 2016). 

  

  عدد حاالت الوفاة (باآلالف) املعزوة
 ٢٠١٥، خدِّراتلتعاطي امل

سنوات العمر "الصحية" املفقودة (سنوات العمر املعدلة
٢٠١٥، خدِّراتلتعاطي املحسب اإلعاقة) (باملاليني) املعزّوة 

  السل—فريوس نقص املناعة البشرية/األيدز
  أمراض أخرى فريوس نقص املناعة البشرية/األيدز املفضي إىل

  Cالتهاب الكبد من النوع 
  Cسرطان الكبد الناتج عن التهاب الكبد من النوع 

 Cاألخرى الناجتة عن التهاب الكبد من النوع  التليف وأمراض الكبد املزمنة
  عن تعاطي املؤثرات األفيونيةالناشئة االضطرابات 

  االضطرابات الناشئة عن تعاطي الكوكايني
  عن تعاطي األمفيتامنياالضطرابات الناشئة 

  االضطرابات الناشئة عن تعاطي القنَّب
  األخرى خدِّراتاالضطرابات الناشئة عن تعاطي امل

 اإليذاء الذايت

عام 
من 

ي 
ملئو
ري ا
التغ
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ي 
ملئو
ري ا
التغ

٢٠
٠٥
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ويف ظــل االنتشــار الكبــري لتعــاطي الكوكــايني يف أمريكـــا 
 ىوســــطالو يـــةغربوأوروبــــا اليف املائـــة)،  ١,٨الشـــمالية (

يف املائــــة، أســــتراليا  ١,٥يف املائــــة)، وأوقيانوســــيا ( ١,١(
ــدا أساســًا)،  ــاك حنــو ونيوزيلن ــدَّر أن هن ــًا مــن  ١٧ُيق مليون
علـى الصـعيد العـاملي.  العـام املاضـييف متعاطي الكوكـايني 

وعلــى الــرغم مــن أن تعــاطي الكوكــايني يشــهد تراجعــًا أو 
استقرارًا يف أجـزاء مـن أوروبـا، يشـري حتليـل ميـاه الصـرف 
ــادة يف اســتهالك هــذا املخــدِّر يف الســنوات  الصــحي إىل زي

وتوجـد ). ٣ب (انظر الفصل بـاء مـن الكتيِّـ املاضيةاخلمس 
حـدوث زيـادة يف منـاطق مـن أمريكـا  مؤشرات أيضًا علـى

مليـون شـخص ممـن  ٢١,٦الشمالية. وُيقدَّر أن هنـاك حنـو 
، وهـو خمـدِّر ال يـزال العام املاضـيتعاطوا "اإلكستاسي" يف 

تعاطيه واسع النطاق يف أوقيانوسـيا (يف أسـتراليا ونيوزيلنـدا 
أساســًا) وأوروبــا وأمريكــا الشــمالية. وقــد كــان تعــاطي 

أوروبـــــا الغربيـــــة ًا يف التراجـــــع يف "اإلكستاســـــي" آخـــــذ
، تشـري البيانـات الـواردة ٢٠١٣، لكـن منـذ عـام والوسطى

أوروبـا من عدة بلدان أوروبيـة، خصوصـًا الواقعـة منهـا يف 
  إىل حدوث زيادة يف تعاطيه.، الغربية والوسطى

، ســـواء مـــنهم مـــن خـــدِّراتومييـــل الكثـــري مـــن متعـــاطي امل
عَرضــي، إىل أن يكونــوا مــن علــى حنــو م يتعاطوهنــا بانتظــام أ

املتعددة. ذلك أنه من أجل تعزيز التجربـة  خدِّراتمتعاطي امل
املتعاطاة، فـإهنم يتعـاطون  مخدِّراتالشاملة للتأثري النفساين لل

عاقـب للحصـول أكثر من مادة واحدة على حنو متزامن أو مت
علــى تــأثري تراكمــي أو تعاضــدي، مبــا جيعــل جممــل ســيناريو 

يتسم بالتعقيـد إىل حـد بعيـد. فعلـى سـبيل  راتخدِّتعاطي امل
املثال، يف العديد مـن املنـاطق دون اإلقليميـة، يالَحـظ وجـود 
عالقة معقدة على حنو متزايد بني تعاطي اهلـريوين واملـؤثرات 

الصـــنع غـــري املشـــروع  يثـــرياألفيونيـــة االصـــطناعية، حيـــث 
ــ ة للمــؤثرات األفيونيــة وتــوافر العديــد مــن "املــؤثرات األفيوني

-MTو AH-21و U-47700و AH-7921 البحثيــة"، مثــل املــواد

والعديد من نظائر الفينتانيل، شواغل خطرية علـى صـعيد  45
طوعــالوة علــى ذلــك، فــإن ظهــور امل الصــحة العامــة. ات نشــِّ

االصطناعية واملؤثرات النفسانية اجلديـدة وتعاطيهـا بـدًال مـن 

ـــاالقتران هبـــا، يضـــعان خـــدِّراتامل ـــة، أو ب حتـــديات  التقليدي
ــع  ــاملون م ــذين يتع ــام االختصاصــيني الصــحيني ال إضــافية أم

ـــاطي امل ـــة املرتبطـــة بتع ـــاجلون  خـــدِّراتاحلـــاالت الطارئ ويع
خاص الـــذين يعـــانون مـــن االضـــطرابات الناشـــئة عـــن شـــاأل

  .خدِّراتتعاطي امل
  اإلشكايل كما يتجسد يف الطلب خدِّراتتعاطي امل

  خدِّراتعلى العالج من تعاطي امل
ميكــن االســتناد إىل املعلومــات بشــأن األشــخاص اخلاضــعني 

 خــدِّراتللعــالج مــن االضــطرابات الناشــئة عــن تعــاطي امل
 اإلشـكايل خـدِّراتاملختلفة كأساس لفهـم طبيعـة تعـاطي امل

ـــًا . ونطاقـــه ـــه مؤشـــرًا كامن ـــد أن ذلـــك ال يتعـــدى كون بي
ــاطي امل ــارق خــدِّراتلالجتاهــات يف تع ــك بســبب الف ، وذل

ـــني ـــزمين ب ـــاطي  ال ـــا األشـــخاص تع ـــدأ فيه ـــيت يب ـــرة ال الفت
، والفتــرة الــيت يعــانون فيهــا مــن االضــطرابات خــدِّراتامل

، والفترة اليت يسعون فيهـا إىل خدِّراتالناشئة عن تعاطي امل
  .خدِّراتاحلصول على العالج من تعاطي امل

ــانون مــن االضــطرابات  ــذي يع وفيمــا خيــص األشــخاص ال
ال يــزال تــوافر اخلــدمات  ،خــدِّراتعــن تعــاطي امل الناجتــة

القائمة على معلومات علمية من أجـل عـالج االضـطرابات 
تلك اخلـدمات واحلصول على  خدِّراتالناجتة عن تعاطي امل

دس ن، حيــث ال يتلقــى العــالج كــل عــام ســوى حمــدودْي ســُ
يعــانون مـــن االضــطرابات املتأتيــة عـــن الــذين شــخاص األ

ويف  وخيضــــعون للعــــالج كــــل عــــام. خــــدِّراتتعــــاطي امل
املتوســـط، ال تـــزال نســـبة مـــن يعـــانون مـــن االضـــطرابات 
الناشــئة عــن تعــاطي القنَّــب واملــؤثرات األفيونيــة ضــمن مــن 
يتلقون العالج أعلى من نسبة من يعانون مـن االضـطرابات 

أن  إدراكمواد أخرى. بيد أن مـن املهـم  الناشئة عن تعاطي
ا يشـكل مثة تباينًا كبريًا يف التعريـف واملمارسـة اخلاصـني مبـ

عالجًا مـن االضـطرابات الناشـئة عـن تعـاطي القنَّـب. ففـي 
املرحلة الراهنة، يتألف ذلك العالج مـن تـدخالت سـلوكية 
أو نفســية اجتماعيــة قــد تتــراوح بــني االتصــال ملــرة واحــدة 

ل خمتصــر يف عيــادة خارجيــة وخطــة عــرب اإلنترنــت أو تــدخُّ
يف علـل أخـرى مصـاحبة  كثر مشوليـة تضـم عـالَجأعالجية 
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  )٨)(٧)(٦)(٥(املستشفيات. داخلعيادة خارجية أو 
نسبة األشخاص الذين يتلقون العالج بسبب   -٣الشكل 

  املية، املتوسطات العاملختلفة خدِّراتتعاطي امل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ردود علـى ة، الواجلرمي خدِّراتاملصدر: مكتب األمم املتحدة املعين بامل
  االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.

ملحوظــة: املتوســط غــري املــرجَّح لألشــخاص اخلاضــعني للعــالج مــن 
  يف خمتلف املناطق. خدِّراتخمتلف امل

 
)٥(  Wayne Hall, Maria Renström and Vladimir Poznyak, eds., 

The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis 

Use (Geneva, WHO, 2016).  
)٦(  Jan Copeland, Amie Frewen and Kathryn Elkins, 

Management of Cannabis Use Disorder and Related 

Issues: A Clinician’s Guide (Sydney, National Cannabis 

Prevention and Information Centre, University of New 

South Wales, 2009).  
)٧(  Divya Ramesh and Margaret Haney, “Treatment of 

cannabis use disorders”, Textbook of Addiction 

Treatment: International Perspectives, vol. I, Nady El-

Guebaly, Giuseppe Carrà and Marc Galanter, eds. (Milan, 

Springer, 2015).  
)٨(  Alan J. Budney and others, “Marijuana dependence and its 

treatment”, Addiction Science and Clinical Practice, vol. 

4, No. 1 (2004), pp. 4-16.  

 القنَّب
 املؤثرات األفيونية
 الكوكايني

 األمفيتامينية اتنشِّطامل
 املهدئات واملسكنات
 الـُمهلِوسات

 واملستنشقاتاملذيبات 
أخرىخمدِّرات
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  خدِّراتاجلنس وتعاطي امل نوع
 خـدِّراتيف أوساط الرجال، ال يزال تعاطي امل خدِّراتبتعاطي امل مقارنًة

وعلى الصعيد العاملي، يزيد احتمـال  .منخفضًا عمومًا يف أوساط النساء
بثالثـة أضـعاف ات لـدى الرجـال األمفيتامينوتعاطي القنَّب والكوكايني 

 خـدِّراتإسـاءة اسـتعمال امل. ويف املقابـل، فـإن احتمـال النساءعنه لدى 
املوصوفة طبيًّا، وخصوصًا املؤثرات األفيونية واملهدئات املوصـوفة طبيًّـا، 

وجيســـد ذلـــك أساســـًا  (أ)، (ب).لامنـــه لـــدى الرجـــ النســـاءأكـــرب لـــدى 
لتـأثري ، وذلـك نتيجـة خـدِّراتاالختالفات يف الفرص املتاحـة لتعـاطي امل

االجتماعيـــة أو الثقافيـــة، ولـــيس إمكانيـــات التعـــرض لتعـــاطي البيئـــة 
يف  النســاءوعــادًة مــا تبــدأ  (ج).املتأصــلة بســبب نــوع اجلــنس خــدِّراتامل

ل، لكـن مبجـرد اتعاطي املواد يف مرحلة متأخرة من العمر مقارنـًة بالرجـ
إىل زيــادة معــدل  نلــن مي، فــإهناإلدمــان يف تعــاطي مــواد النســاءأن تبــدأ 
ن الكحوليـات والقنَّـب واملـؤثرات األفيونيـة والكوكـايني مـ ناستهالكه

ل امـــن الرجـــنب بســـرعة أكـــرب صـــَ ُيل، وقـــد امـــن الرجـــ بســـرعة أكـــرب
  .خدِّراتباالضطرابات الناشئة عن تعاطي امل

وحسـبما جــاء يف دراســة العـبء العــاملي للمــرض، فـإن الرجــال يعــانون 
االضطرابات الناشـئة عـن الضعف على األقل من مبقدار أكثر من النساء 

ُيعبَّـر حسـبما  خـدِّرات، ومـن مثَّ مـن تبعـات تعـاطي املخدِّراتتعاطي امل
 ٢٠٠٥ومــا بــني عــامْي  ســنوات العمــر املعدَّلــة حســب اإلعاقــة.بعنهــا 

، زاد عدد تلك السـنوات املعـزّو إىل االضـطرابات الناشـئة عـن ٢٠١٥و
ُيعـزى إىل الزيـادة يف  وهـو مـا(د) يف املائـة، ٢٤بنسـبة  خـدِّراتتعاطي امل

انتشار االضطرابات الناشئة عن معدل زيادة يف الالتعرض للمخاطر، أي 
ــادة خــدِّراتتعــاطي امل ــادة يف عــدد الســكان. وكانــت الزي ــًة بزي ، مقترن

(التعـرض  خـدِّراتالنسبية يف انتشار االضطرابات الناشئة عـن تعـاطي امل
 (ه) .ال يف هـذه الفتـرةالرجـمنهـا لـدى لعوامل اخلطر) أكرب لدى النساء 

ــة حســب اإلعاقــة  ــادة املئويــة يف ســنوات العمــر املعدَّل وباملثــل، فــإن الزي
ـــة لالضـــطرابات الناشـــئة عـــن تعـــاطي امل ، وخصوصـــًا خـــدِّراتنتيج

االضطرابات الناشئة عن تعاطي املؤثرات األفيونيـة والكوكـايني، كانـت 
منهـا لـدى يف املائة، علـى التـوايل)  ٤٠يف املائة و ٢٥أكرب لدى النساء (

  يف املائة، على التوايل). ٢٦يف املائة و ١٧الرجال (

  خدِّراتة لالضطرابات الناشئة عن تعاطي املنوات العمر املعدَّلة حسب اإلعاقة) املعزوَّسنوات العمر "الصحية" املفقودة (س
  ٢٠١٥و ٢٠٠٥، يف أوساط الرجال والنساء

  

  

  

  

  

  
  .معهد القياسات الصحية والتقييماملصدر: بيانات عبء املرض العاملي، 

  
 ,World Drug Report 2015 (United Nations publication  (أ)

Sales No. E.15.XI.6). 
 Christine E. Grella, “From generic to gender-responsive  (ب)

treatment: changes in social policies, treatment services, 

and outcomes of women in substance abuse treatment”, 

Journal of Psychoactive Drugs, vol. 40, SARC Suppl. 

No. 5 (2008), pp. 327-343.  
-Michelle L. Van Etten and James C. Anthony, “Male  (ج)

female differences in transitions from first drug 

opportunity to first use: searching for subgroup variation 

by age, race, region, and urban status”, Journal of 

Women Health and Gender Based Medicine, vol. 10, No. 

8 (2001), pp. 797-804.  
 Global Burden of Disease Study 2015 DALYs and  (د)

HALE Collaborators, “Global, regional, and national 

disability-adjusted life years (DALYs) for 315 diseases 

عاقة
 اإل
سب

ة ح
عدَّل
ر امل
لعم
ت ا

سنوا الزيادة يف سنوات العمر املعدَّلة حسب اإلعاقة
خدِّراتنتيجة لالضطرابات الناشئة عن تعاطي امل

  يف املائة ١٩ الرجال:
 يف املائة٢٥النساء:

 ٢٠٠٥النساء ٢٠١٥النساء٢٠٠٥الرجال٢٠١٥الرجال 

الناشئة االضطرابات
 تعاطي عن
 خدِّراتامل

الناشئة االضطرابات
املؤثرات تعاطي عن

 األفيونية

االضطرابات
تعاطي عن الناشئة

 الكوكايني

الناشئةاالضطرابات
 تعاطي عن

 األمفيتامني

االضطرابات
تعاطي عن الناشئة

 القنَّب

الناشئة االضطرابات
 تعاطي عن

األخرى خدِّراتامل
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and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990-

2015: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 388, No. 10053 

(2016), pp. 1603-1658.  
 Global Burden of Disease Study 2015 Risk Factors  (ه)

Collaborators, “Global, regional, and national 

comparative risk assessment of 79 behavioural, 

environmental and occupational, and metabolic risks or 

clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 

388 (2016), pp. 1659-1724.  

  ٢٠١٥، حسب املنطقة، خدِّراتالعالج من تعاطي امل تلقِّياملخدر الرئيسي املثري للقلق بني م  - ٤لشكل ا
  

  

  

  
  
  

  واجلرمية، الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية. خدِّراتاملصدر: مكتب األمم املتحدة املعين بامل

ــق يف  ــل مصــدرًا رئيســيًّا للقل ــة متث ــؤثرات األفيوني ــزال امل وال ت
جنــوب غــرب آســيا ووســطها ويف شــرق أوروبــا وجنــوب 

ويف جنوب شرق أوروبا، خيضع ثالثة من كل مخسـة . شرقها
للعــــالج مــــن  خــــدِّراتلعــــالج مــــن امليتلقــــون اأشــــخاص 

ؤثرات األفيونيـة. وال يـزال االضطرابات الناشئة عن تعـاطي املـ
العـــالج مـــن تعـــاطي الكوكـــايني بـــارزًا يف أمريكـــا الشـــمالية 

ــة والكــار ــل، يف  ييبوأمريكــا الالتيني وكــذلك، وإن بدرجــة أق
غــرب أوروبــا ووســطها، بينمــا ال تــزال األمفيتامينــات تشــكل 

وإىل حـدٍّ مـا يف  مشكلة أساسًا يف شرق آسيا وجنوب شرقها
العـــالج مـــن  تلقِّـــيمكـــان عـــدد  أمريكـــا الشـــمالية. وقـــد

آخـذًا يف آسـيا االضطرابات الناشئة عن تعاطي األمفيتامينـات 
ــالج  ــادة، وإن كــان نصــف األشــخاص اخلاضــعني للع يف الزي

ــاطي   ال ــه بســبب االضــطرابات الناشــئة عــن تع ــون يتلقون يزال
ُيلـتمس وُيَعدُّ القنَّب املخدِّر الرئيسي الـذي املؤثرات األفيونية. 

بســببه يف أفريقيــا، وإن أبلغــت  خــدِّراتمــن تعــاطي املالعــالج 
ــوب  ــا املتحــدة وجن ــة ترتاني ــّدة، وخصوصــًا مجهوري ــدان ع بل

لعــالج ا تلقِّــيمأفريقيــا وموزامبيــق ونيجرييــا، عــن تزايــد عــدد 
  بسبب االضطرابات الناشئة عن تعاطي املؤثرات األفيونية.

مـن ألول مـرة لعـالج ا تلقِّـيموتشري املعلومـات بشـأن عـدد 

إىل وجـود اجتـاه  خـدِّراتاالضطرابات الناشئة عن تعـاطي امل
متصاعد يف تعاطي املؤثرات األفيونيـة، مبـا فيهـا اهلـريوين، يف 
ــا  ــة، وكــذلك يف شــرق أوروب األمــريكتني الشــمالية واجلنوبي

لـث مـن يتلقـون العـالج وجنوب شرقها، حيـث ُيعتـرب حنـو ُث
ه تلقِّيـممـن  تخـدِّرامن االضـطرابات الناشـئة عـن تعـاطي امل

للمرة األوىل وال تزال نسبة من يتلقون العالج . األوىل مرةلل
ميثلــون  ممــن االضــطرابات الناشــئة عــن تعــاطي القنَّــب، وهــ

  لعالج، مرتفعة على الصعيد العاملي.ا تلقِّيمأكثر من نصف 
 تلقِّــيلــث مُثعمومــًا حنــو النســاء ميــثلن وعلــى الــرغم مــن أن 
ــاطي  ــإهنواملســكنات املهــدئاتالعــالج مــن تع ن ثلميــال ن ، ف

الناشــئة عــن مــن االضــطرابات العــالج  تلقِّــيم مــسســوى ُخ
 يلتمســونوتفــوق نســبة الشــباب الــذين . خــدِّراتتعــاطي امل

العــالج مــن تعــاطي القنَّــب واألمفيتامينــات (ويبلــغ متوســط 
 يلتمسـونهعامًا علـى التـوايل) نسـبة مـن  ٢٥و ٢٤رهم اعمأ

بســبب تعــاطي املــواد األخــرى، ممــا جيســد زيــادًة يف تعــاطي 
ــا يكــون  ــه، عــادًة م ــات. ويف الوقــت ذات القنَّــب واألمفيتامين

ــم و العــالج مــن االضــطرابات الناشــئة عــن تعــاطي املــواد تلّق
املتصلة بـاملؤثرات األفيونيـة أو الكوكـايني يف الثالثينـات مـن 

ق دون اإلقليمية، أعمارهم، وهم ميثلون، يف العديد من املناط
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. لعـالجاخلاضـعني ل خدِّراتاملمتعاطي فئة متزايدة العمر من 
يف  ٨٠و ٤٠بيد أنه ينبغي أن يوضـع يف االعتبـار أن مـا بـني 

ــغ عــن  ــذين ُأبل ــة مــن األشــخاص ال ــياملائ هم العــالج مــن تلقِّ
ثبــت تعــاطيهم  خــدِّراتاالضــطرابات الناشــئة عــن تعــاطي امل

مـــدى تعقُّـــد ظـــاهرة تعـــاطي ممـــا جيســـد  ،متعـــددة خمـــدِّرات
ــل يف  خــدِّراتامل ــعــالج تقــدمي الوالتحــدي املتمث ن الفعــال مل

  .خدِّراتاضطرابات نامجة عن تعاطي امليعانون من 

 

  أو أحدث بيانات متاحة ٢٠١٥العالج، حبسب نوع املخدِّر واملنطقة،  تلقِّيملالعدد اإلمجايل   - ٥الشكل 
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يف أي منطقة  خدِّراتالعالج من تعاطي خمتلف امل تلقِّي. وُيرجَّح عدد م٢٠١٠أو آخر سنة منذ  ٢٠١٥ملحوظة: تستند األرقام إىل بيانات عام 

 تلقِّيموال تقدِّم الدولتان العضوان الواقعتان يف أوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) معلومات عن نسبة العالج يف أحد البلدان.  تلقِّيملبالعدد اإلمجايل 
  العالج للمرة األوىل، ولذلك فإن املعلومات بشأن أوقيانوسيا غري مشمولة يف األرقام أعاله.
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  تخدِّراالتأثري الصحي لتعاطي امل -باء
باحلقن  خدِّراتالعامل تعاطوا امليف مليون شخص  ١٢حنو 

  ٢٠١٥يف عام 
ـــاطو امل ـــدُّ متع ـــاطي  خـــدِّراتُيَع ـــات متع ـــاحلقن ضـــمن فئ ب

ــًا. فهــم يواجهــون أشــد  خــدِّراتامل ــر هتميشــًا وحرمان األكث
األضــرار الصــحية ويــزداد االحتمــال بــأن يتعرضــوا للوفــاة 

 قـد الـيتاملبكرة وارتفاع معدالت اإلصابة بـاألمراض املعديـة 
ــاة، مهــدِّدة تكــون ــل للحي  البشــرية عــةاملنا نقــص فــريوس مث
 اجلرعـات عـن النـاجم اخلطـر وتزايد والسل، الكبد والتهاب
 وكثــريًا )١٠(،)٩(.خــدِّراتامل مــن املميتــة وغــري املميتــة املفرطــة

 اخلـدمات علـى احلصـول تعذُّر بسبب سوءًا الوضع يزداد ما
 مخـدِّراتلل االرهتـان من والعالج للوقاية األدلة على القائمة

 املتأتيـة املعدية األمراض تؤثر كما )١٢(،)١١(.املعدية واألمراض
 يف خـدِّراتامل تعـاطي أجل من احلقن أدوات يف التشارك من
 عن أساسًا يتعاطوهنا ال أو باحلقن خدِّراتامل يتعاطون ال من

  ).مثًال اجلنسي االتصال( األخرى االنتقال أشكال طريق
واجلرميـة  خـدِّراتوتشري التقـديرات املشـتركة بـني مكتـب امل

 بشأنومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك 
 متعــــاطي عــــدد أنَّ إىل الــــدويل والبنــــك هفريوســــو األيــــدز

 بلـغ ٢٠١٥ عـام يف العـاملي الصـعيد علـى بـاحلقن خدِّراتامل
ــون ١١,٨ ــددهم تــراوح( شــخص ملي ماليــني  ٨,٦بــني  ع

يف املائــة (يتــراوح  ٠,٢٥)، مبــا يعــادل نســبة ًامليونــ ١٧,٤و

 
)٩(  Bradley M. Mathers and others, “Mortality among 

people who inject drugs: a systematic review and meta-

analysis”, Bulletin of the World Health Organization, 

vol. 91, No. 2 (2013), pp. 102-123.  
)١٠(  Louisa Degenhardt and others, “Global burden of disease 

attributable to illicit drug use and dependence: findings 

from the Global Burden of Disease Study 2010”, The 

Lancet, vol. 382, No. 9904 (2013), pp. 1564-1574.  
)١١(  Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

(UNAIDS), The GAP Report 2014 (Geneva, 2014).  
)١٢(  UNAIDS, Do No Harm: Health, Human Rights and 

People Who Inject Drugs (Geneva, 2016).  

ــذين  ٠,٣٦و ٠,١٨ بــني عــددهم ــة) مــن الســكان ال يف املائ
 هــــذه وتســــتند. عامــــًا ٦٤و ١٥ بــــني همتتــــراوح أعمــــار

 بـــاحلقن خـــدِّراتامل تعـــاطي عـــن البالغـــات إىل التقـــديرات
 العامل سكان من املائة يف ٨٩ تشمل بلدان ١٠٧ من الواردة
  .عامًا ٦٤و ١٥ بني أعمارهم تتراوح الذين

اليت يفوق فيهـا انتشـار تعـاطي  اإلقليميةوتتمثل املناطق دون 
 شـرق جنـوبو شـرق يف العـاملي باحلقن املتوسـط خدِّراتامل

 وأمريكــــا القوقــــاز، وراء ومــــا الوســــطى وآســــيا أوروبــــا،
 من أكثر ويقيم. آسيا غرب وجنوب وأوقيانوسيا، الشمالية،
ـــاط نصـــف ـــاحلقن خـــدِّراتامل يمتع ـــة يف ٥٣( ب ـــى) املائ  عل
ـــاملي الصـــعيد ـــة يف الع ـــدان أربع  الروســـي االحتـــاد( فقـــط بل
  ).املتحدة والواليات والصني وباكستان

تؤثر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد 
  باحلقن خدِّراتامل يتأثريًا ملحوظًا على متعاط

بــاحلقن إحــدى الفئــات الرئيســية  خــدِّراتميثــل متعــاطو امل
 املناعـة نقـص بفريوس اإلصابة خلطر متزايد حنو علىاملعرَّضة 
 يف بالتشارك املرتبطة اخلاطئة احلقن ملمارسات نتيجة البشرية
 فإهنــا املتاحــة، البيانــات شــح وبــرغم. امللوثــة واملحــاقن اإلبــر
 البشرية املناعة نقص بفريوس اجلديدة صاباتإلا أن إىل تشري
 العــاملي النطــاق علــى بــاحلقن خــدِّراتامل متعــاطي أوســاط يف

 ٢٠١١ عـام يف حالـة ١١٤ ٠٠٠بــ ُيقـدَّر مـا مـن تصاعدت
وتشـري التقـديرات  )١٣(.٢٠١٥ عام يف حالة ١٥٢ ٠٠٠ إىل

 الصــحة ومنظمــة واجلرميــة خــدِّراتاملشــتركة بــني مكتــب امل
 وفريوسه األيدز بشأن املشترك املتحدة األمم وبرنامج العاملية
ــك ــدويل والبن ــبة أنَّ إىل ال ــريوس انتشــار نس ــة نقــص ف  املناع
 ٢٠١٥ عـــام يف بـــاحلقن خـــدِّراتامل متعـــاطي بـــني البشـــرية
 يتعاطم ُثمن حنو أن إىل ذلك ويشري. املائة يف ١٣,١ كانت

 بفــريوس نيمصــاب واكــان ٢٠١٥ عــام يف بــاحلقن خــدِّراتامل
 شـخص مليون ١,٥٥ أن يعين ما وهو البشرية، املناعة نقص

 املناعـة نقـص بفريوس مصاب باحلقن خدِّراتامل يتعاطم نم
 إىل التقــديرات هــذه وتســتند. العــاملي الصــعيد علــى البشــرية

 
)١٣(  UNAIDS, Get on the Fast-Track: The Life-cycle 

Approach to HIV (Geneva, 2016).  
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 البشـرية املناعـة نقـص بفـريوس اإلصابة انتشار عن البالغات
 أهنـم ُيقـدَّر ممن املائة يف ٩٥ يشمل مبا بلدًا ١١٨ من املقدَّمة
  .باحلقن خدِّراتامل يتعاطون
ــري ،وتوجــد ــارق كب ــدالت النتشــار اإلصــابة  ،بف ــى مع أعل

 خـــدِّراتامل يبفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية بـــني متعـــاط
ــوب غــرب آســيا ( ــاحلقن يف جن ــة) وشــرق  ٢٨,٥ب يف املائ

ــــا ( ــــوب شــــرق أوروب ــــغ  ٢٤وجن ــــث تبل ــــة)، حي يف املائ
يف املائــة).  ١٣,١املعــدالت حنــو ضــعف املتوســط العــاملي (

ويوجــد يف االحتــاد الروســي وأوكرانيــا وباكســتان والصــني 
. بيـد أن بـالغني يف العـاملال لـثُث والواليات املتحـدة جمتمعـًة

يف املائــة مــن متعــاطي  ٦٨اخلمســة نفســها تشــكل البلــدان 
املصـابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية.  باحلقن خدِّراتامل

 يوعلى الرغم من التراجع املّطرد املالَحـظ يف أعـداد متعـاط
ـــان  خـــدِّراتامل ـــن االرهت ـــالج م ـــاحلقن يف مؤسســـات الع ب
املســـجَّلني) يف االحتـــاد  خـــدِّرات(متعـــاطي امل مخـــدِّراتلل

ي، فإن انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البشـرية الروس
باحلقن املسـجَّلني زاد بـاّطراد  خدِّراتيف أوساط متعاطي امل

يف املائــة  ١٣,٢، مــن نســبة ٢٠١٤-٢٠٠٩خــالل الفتــرة 
  )١٤(يف املائة. ٩,١٩إىل 
الكبــد،  يصــيبمعــد  مــرض Cالتهــاب الكبــد مــن النــوع و

الوفــاة واالعــتالل يف نســبة كبــرية مــن حــاالت وُتعــزى إليــه 
ويفـوق عــبء املــرض بــاحلقن.  خـدِّراتامل يأوسـاط متعــاط

مبن فيهم األشـخاص باحلقن،  خدِّراتيف أوساط متعاطي امل
(وهو جانب مهـم  باحلقن خدِّراتامل سبق هلم تعاطيالذين 

لعقـود عـدة بعـد  حيث إن التبعـات الصـحية قـد ال ُتالَحـظ
اإلصــابة بالتهــاب الكبــد مــن ، مــن حيــث اإلصــابة األوليــة)

اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة مــن حيــث مثيلــه  Cالنــوع 
عـــدد حـــاالت الوفـــاة بســـبب  كمـــا يالَحـــظ أنالبشـــرية. 
ــوع اإلصــابة  ــد مــن الن ــدار أعلــى  Cبالتهــاب الكب  ٣,٥مبق
 مقيسـًا عـدد سـنوات العمـر "الصـحية" املفقـودة (، ومرات

بنحـو ضـعفني ى أعلـ) العمر املعدَّلة حسب اإلعاقةبسنوات 
 

)١٤(  Russian Federation, Ministry of Health, Main Indicators 

of Substance Abuse Services in the Russian Federation 

in 2013- 2014: Statistical Yearbook (Moscow, 2016).  

وترجع األغلبية العظمى من سنوات العمر املعدَّلـة  ونصف.
ــوع  ــن الن ــد م ــا خيــص التهــاب الكب ــة فيم  Cحســب اإلعاق

وفــريوس نقــص املناعــة البشــرية إىل ســنوات العمــر املفقــودة 
وينتشـر التهـاب الكبـد مـن النـوع  )١٥(نتيجة للوفاة املبكرة.

C بـاحلقن  خـدِّراتعلى نطاق واسع يف أوسـاط متعـاطي امل
واجلرميـة  خـدِّراتحيث يشري التقدير املشترك بني مكتب امل

ــامج األمــم املتحــدة املشــترك  ــة وبرن ومنظمــة الصــحة العاملي
يف  ٥١,٥والبنــك الــدويل، وقــدره وفريوســه األيــدز بشــأن 

ــــة لعــــام  ــــني مــــن  ٦,١، إىل أنَّ ٢٠١٥املائ تعــــاطي ممالي
. Cد مــن النــوع بــاحلقن مصــابون بالتهــاب الكبــ خــدِّراتامل

بــاحلقن املصــابني بفــريوس  خــدِّراتوفيمــا خيــص متعــاطي امل
نقص املناعة البشرية، هناك انتشـار واسـع حلـاالت االقتـران 

يف املائـة، حيـث  ٨٢,٤، بنسبة Cبالتهاب الكبد من النوع 
يف أوسـاط  Cاإلصـابة بالتهـاب الكبـد مـن النـوع أصبحت 

سـببًا رئيسـيًّا تشـكل املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية 
وُيقـــدَّر أن معـــدل انتشـــار التهـــاب  )١٦(لالعـــتالل والوفـــاة.

ــد  ــاطي امليف أوســاط  )١٧(Bالكب ــاحلقن  خــدِّراتمتع ــغ ب يبل
مــن متعــاطي  ٨٨٠ ٠٠٠يف املائــة، مبــا يــوحي بــأن  ٧,٤
  هبذا املرض. ونمصابباحلقن  خدِّراتامل

 
)١٥(  Louisa Degenhardt and others, “Estimating the burden of 

disease attributable to injecting drug use as a risk factor 

for HIV, hepatitis C, and hepatitis B: findings from the 

Global Burden of Disease Study 2013”, The Lancet 

Infectious Diseases, vol. 16, No. 12 (2016),  
pp. 1385-1398.  

)١٦(  Lucy Platt and others, “Prevalence and burden of HCV 

co-infection in people living with HIV: a global 

systematic review and meta-analysis”, Lancet 

Infectious Diseases, vol. 16, No. 7 (2016),  
pp. 797-808.  

أن يشري إىل  Bيراد بتقدير انتشار التهاب الكبد من النوع   )١٧(
، أو B الفعلية (املستضد السطحي اللتهاب الكبد اإلصابة

HBsAg وليس إىل الضد املوجه للمستضد السطحي ،(
)anti-HBsمييز) الذي يشري إىل إصابة سابقة. بيد أن الت 

تب األمم  مكة إىلبينهما ليس ممكنًا دائمًا يف البيانات املبلَّغ
  واجلرمية. خدِّراتاملتحدة املعين بامل
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باحلقن واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني متعاطي  خدِّراتاملاألمناط اإلقليمية يف تعاطي   -٦الشكل 
  ٢٠١٥باحلقن،  خدِّراتامل

  

  

  

  

  

  

  

  
  

واجلرمية، الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية؛ والتقارير املرحلية لربنامج األمم  خدِّراتاملصدر: مكتب األمم املتحدة املعين بامل
لألمم املتحدة السابق التصدي لأليدز على الصعيد العاملي (سنوات خمتلفة)؛ والفريق املرجعي  حولاملتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه 

  ت املراَجعة من أقران والتقارير احلكومية املنشورة.القاواملقن؛ باحل خدِّراتبشأن فريوس األيدز وتعاطي امل
والوسطى أوروبا الغربية أوروبا: : الرموز غري املسماة عبارة عن تقديرات إقليمية. ويشار إىل املناطق دون اإلقليمية كما يلي: مالحظات

)WC ،(هاوجنوب شرقأوروبا شرق و )ESE القوقاز (آسيا الوسطى وما وراء آسيا: )؛CAT) شرق آسيا وجنوب شرقها ،(ESE جنوب ،(
)، أمريكا الالتينية والكارييب N)؛ القارة األمريكية: أمريكا الشمالية (Sجنوب آسيا ()، NMEاألدىن واألوسط ( ان)، الشرقSWغرب آسيا (

)LACزيلندا فقط.). وفيما خيص أوقيانوسيا، تستند التقديرات إىل البيانات الواردة من أستراليا ونيو  
  باحلقن. خدِّراتعامًا الذين يتعاطون امل ٦٤و ١٥اجلزء (أ): نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 

  باحلقن املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية (الدائرة الداخلية). خدِّراتباحلقن (الدائرة اخلارجية) وعدد متعاطي امل خدِّراتاجلزء (ب): عدد متعاطي امل

وقــد ثبــت أن هنــاك أدويــة جديــدة وشــديدة الفعاليــة لعــالج 
(مضــادات الفريوســات ذات  Cالتهــاب الكبــد مــن النــوع 

ــراوح نســبته بــني  ــأثري املباشــر) لعــالج مــا تت يف  ٩٥و ٩٠الت
أسـبوعًا. ويف  ٢٤أو  ١٢املائة من التهـاب الكبـد املـزمن يف 

الصـــحة العامليـــة مضـــادات  ، أدرجـــت منظمـــة٢٠١٥عـــام 
ــــة  ــــأثري املباشــــر يف قائمتهــــا النموذجي الفريوســــات ذات الت

، ٢٠١٦يف عــــــام وأطلقــــــت،  )١٨(،باألدويــــــة األساســــــية
وعلـى  )١٩(االستراتيجية العامليـة األوىل بشـأن التهـاب الكبـد.

 
لألدوية األساسية: القائمة  النموذجية العاملية الصحة منظمة قائمة  )١٨(

لة يف تشرين ) (املعدَّ ٢٠١٥(جنيف، نيسان/أبريل  التاسعة عشرة
  ).٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

)١٩(  Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis 2016-

2021: Towards ending viral hepatitis (Geneva, 2016).  

يف أوسـاط  Cالرغم من ثقل عبء التهاب الكبـد مـن النـوع 
ــدِّمت خــدمات العــالج  خــدِّراتمتعــاطي امل ــاحلقن، فقــد ُق ب

 بالعقبـــاتســـتويات شـــديدة االخنفـــاض، وهـــو مـــا يـــرتبط مب
لـدى السـعي بـاحلقن  خـدِّراتامل الكبرية املاثلـة أمـام متعـاطي

نقـص العقبـات لـك تشـمل تو )٢٠(حلصول على الرعايـة.إىل ا
ــة ســبل  ــز، وحمدودي ــوعي، والوصــم والتميي احلصــول علــى ال

وعالجـــه،  Cخـــدمات اختبـــار التهـــاب الكبـــد مـــن النـــوع 
وتكلفة األدوية. ويبلغ متوسط تكلفـة برنـامج العـالج الـذي 

ـــدًا مـــن  ٢٦) يف sofosbuvirأســـبوعًا ( ١٢يســـتمر ملـــدة  بل
 

)٢٠(  Philip Bruggmann and Jason Grebely, “Prevention, 

treatment and care of hepatitis C virus infection among 

people who inject drugs”, International Journal of 

Drug Policy, vol. 26 (2015), pp. S22–S26.  

أوقيانوسيا

أوروبا

آسيا

القارة األمريكية

أفريقيا

باحلقن خدِّرات(أ) انتشار تعاطي امل باحلقن وعدد املصابني ضمن هذه خدِّرات(ب) عدد متعاطي امل 
 املجموعة بفريوس نقص املناعة البشرية

 معدل االنتشار (نسبة مئوية)

إقليمي  إقليميدون 

ماليني٥

 املتوسط العاملي
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 ٠١٧بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 
دوالرًا يف اليابــــــان  ٣٧ ٧٢٩دوالرًا، تتـــــراوح بــــــني  ٤٢
  )٢١(دوالرًا يف الواليات املتحدة. ٦٤ ٦٨٠و

مقارنة بني عبء املرض الناشئ عن التهاب   -٧الشكل 
 ووفريوس نقص املناعة البشرية املعز Cالكبد من النوع 

باحلقن، مبا يف ذلك احلقن  خدِّراتاملتعاطي  إىل
  ٢٠١٣ السابق،

  
  
  
  
  
  
  
  

 Degenhardt and others, “Estimating the burden of diseaseاملصـدر: 

attributable to injecting drug use as a risk factor for HIV, hepatitis C, 

and hepatitis B. 

نوات سـمالحظات: تتألف سنوات العمر املعدَّلة حسـب اإلعاقـة مـن 
لعمـــر اســـنوات لللوفـــاة املبكـــرة والعمـــر "الصـــحية" املفقـــودة نتيجـــة 

  اإلعاقة على السواء.ب

وال يوجد سوى عدد حمدود من البلدان اليت تتخذ خطـوات 
إتاحة حصول مجيـع مـن يعـانون مـن إصـابات مزمنـة صوب 

ومتثل أستراليا أحد على العالج.  Cبالتهاب الكبد من النوع 
، منــذ تــيحتحيــث  ،األمثلــة الــيت جــرى فيهــا اختــاذ تــدابري

ــد مــن ، ٢٠١٦آذار/مــارس  ســبل العــالج مــن التهــاب الكب
ــوع  ــاطي املCالن ــة للســجناء ومتع  خــدِّرات، وتعطــي األولوي

بــاحلقن مــن أجــل توســيع نطــاق املشــمولني بــالعالج. وتتــيح 
فرنســا ســبل احلصــول علــى العــالج مــن التهــاب الكبــد مــن 

 
)٢١(  Swathi Iyengar and others, “Prices, costs, and 

affordability of new medicines for hepatitis C in 30 

countries: an economic analysis”, Plos Medicine, vol. 

13, No. 5 (2016), pp. 1-22.  

يف إطـــار نظامهـــا الـــوطين للتـــأمني الصـــحي منـــذ  Cالنـــوع 
ــرامج ٢٠١٦تمرب أيلول/ســب ــا واملغــرب ب . وأطلقــت جورجي

، وأعلنـت الربتغـال Cللقضاء على التهاب الكبـد مـن النـوع 
تاحــة ســبل حصــول اجلميــع علــى العــالج مــن التهــاب إعــن 

  )٢٢(.٢٠١٥يف عام  Cالكبد من النوع 
  والسل خدِّراتتعاطي امل

، مل ُيَعـر العـاملي خـدِّراتتقريـر امليف اإلصدارات السابقة من 
ه اإلصـابة بـ السل سوى اهتمام حمدود على الرغم مـن كـون

. وُيعترب وضع هناية خدِّراتإحدى النتائج املحتملة لتعاطي امل
مـن  ٣-٣لوباء السل على الصـعيد العـاملي جـزءًا مـن الغايـة 

ــة املســتدامة، وهــو أحــد أهــداف اســتراتيجية  أهــداف التنمي
العاملية لوضع هناية للسل. بيد أن هناك حاجة منظمة الصحة 

إىل األدلــة لفهــم الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للسياســات املتعلقــة 
أن تكون شاملة ومكمِّلة للجهـود الراميـة  خدِّراتبتعاطي امل

حتقيق تلك الغاية. وُيَعدُّ السل أحد األمراض املعديـة الـيت إىل 
إىل آخـر عـن  واليت تنتقل مـن شـخصُيحتمل أن هتدد احلياة 

ــذي يتنفســه املصــابون بالســل  ــواء نفســه ال ــنفس اهل ــق ت طري
النشــط، وخباصــة عنــدما يســعلون أو يعطســون أو يبصــقون. 
وعلــى الــرغم مــن أن الســل قابــل للمنــع والعــالج يف معظــم 
احلــاالت، فإنــه أحــد األســباب العشــرة الرئيســية للوفــاة علــى 

السل يف عام الناجتة عن يات الصعيد العاملي، ويزيد عدد الوف
نظــــــريه النــــــاتج عــــــن فــــــريوس نقــــــص املناعــــــة  ٢٠١٥

البشرية/األيدز. وُيَعدُّ السل أحد األسباب الرئيسية للوفاة يف 
املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة  خــدِّراتأوســاط متعــاطي امل

إحدى الفئات األكثـر  خدِّراتُيعترب متعاطو املو )٢٣(البشرية.
تعرضـــًا النتشـــار الســـل. واســـتنادًا إىل البيانـــات املحـــدودة 
املتاحة من الدراسات اليت ُأجريت يف أوروبـا وآسـيا والقـارة 

ــة، ــدَّر  )٢٤(األمريكي ــاطي ُيق أن انتشــار الســل يف أوســاط متع
 

)٢٢(  WHO, Global Report on Access to Hepatitis C 

Treatment: Focus on Overcoming Barriers (Geneva, 

2016).  
)٢٣(  WHO, Global Tuberculosis Report 2016 (Geneva, 

2016).  
)٢٤(  Pippa Grenfell and others, “Tuberculosis, injecting drug 

use and integrated HIV-TB care: A review of the 

literature”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 129, 

No. 3 (2013), pp. 180-209 مدعومة بالردود على ،
  الستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.ا
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يف املائــة (متوســط االنتشــار  ٨بــاحلقن يبلــغ حنــو  خــدِّراتامل
ــتنادًا إىل  ــاق بــني درا ٢٣اس ــث يتــراوح النط  ٠,٢ســة) حي

ــدَّر أن انتشــار الســل يف أوســاط عمــوم  ٦٦و ــة. وُيق يف املائ
  )٢٥(يف املائة. ٢,٠السكان على الصعيد العاملي أقل من 

ــأثر متعــاطو امل علــى حنــو غــري متناســب بعوامــل  خــدِّراتويت
ــة  ــة املتردي ــروف االجتماعي ــل الظ ــة بالســل مث ــر املرتبط اخلط

. الســجناملناعــة البشــرية وفتــرات  إلصــابة بفــريوس نقــصاو
احلرمــان مــن النــاحيتني  خــدِّراتوكثــريًا مــا يعــاين متعــاطو امل

ــر والتشــرد  ــون عرضــة للفق ــة واالقتصــادية ويكون االجتماعي
وتنطـــوي اإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة وســـوء التغذيـــة. 

حيـث إن اإلصـابة بفـريوس نقـص  أشدالبشرية على خطورة 
ل اإلصابة بالسل الكامن بشدة فرص حتوُّاملناعة البشرية تزيد 

وُتعتـرب اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة  )٢٦(نشـط.السل الإىل 
البشــرية أحــد األســباب الرئيســية لالنتشــار الكبــري للســل يف 

 تلقِّــيومــن دون  )٢٧(بــاحلقن. خــدِّراتأوســاط متعــاطي امل
يف  ١٥إىل  ٥العالج، يتحول السل الكـامن لـدى مـا نسـبته 

املائـــة مـــن املصـــابني إىل ســـل نشـــط يف مرحلـــة مـــا مـــن 
مـن مبقدار بيد أن احتمال اإلصابة بالسل يزداد  )٢٨(عمرهم.

ضـــعفًا لـــدى املصـــابني بفـــريوس نقـــص املناعـــة  ٣٠إىل  ٢٠
وعالوة علـى ذلـك، قـد  )٢٩(البشرية مقارنًة بغري املصابني به.

 
)٢٥(  WHO, Global Tuberculosis Report 2015  

(Geneva, 2015).  
)٢٦(  Helen McShane, “Co-infection with HIV and TB: double 

trouble”, International Journal of STD and AIDS, vol. 

16, No. 2 (2005), pp. 95-101.  
)٢٧(  European Centre for Disease Prevention and Control and 

EMCDDA, Prevention and control of infectious 

diseases among people who inject drugs. Joint 

publications series (Stockholm, ECDC, 2011).  
)٢٨(  Emilia Vynnycky and Paul E. M. Fine, “Lifetime risks, 

incubation period, and serial interval of tuberculosis”, 

American Journal of Epidemiology, vol. 152, No. 3 

(2000), pp. 247- 263.  
)٢٩(  Candice K. Kwan and Joel D. Ernst, “HIV and 

Tuberculosis: a Deadly Human Syndemic”, Clinical 

Microbiology Reviews, vol. 24, No. 2 (2011),  
pp. 351-376.  

يف بيئـة  خـدِّراتإىل وضـع متعـاطي امل السـجنؤدي فتـرات ت
 انتشار السل. تعرِّض بشدة خلطر
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  خدِّراتيف أوساط متعاطي امل اواالنتقال إليهاإلصابة بالسل النشط  خلطر بشدة ضتعرِّ اليت العوامل  - ٨الشكل 
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وعلى الرغم مـن أن حـاالت السـل املشخَّصـة حـديثًا تشـهد 
ـــًا  ـــم تراجع ـــإن أحـــد أه ـــاملي، ف ـــى املســـتوى الع ـــًا عل طفيف

التهديدات والتحديات أمام السـيطرة علـى املـرض يتمثـل يف 
ــًة لعــالج  ــة املســتعملة فعالي ظهــور ســل مقــاوم ألكثــر األدوي

وانتشـارها ويتواصل ظهور مقاومة العقـاقري  )٣١)، (٣٠(املرض.
نتيجــة لســوء إدارة عــالج الســل، مبــا يف ذلــك عــدم االمتثــال 

للعالج القائم على األدلة وسوء التقيـد بنظـام العـالج  الكايف
وقـد زاد  )٣٢(الكامل، ومن خـالل االنتقـال بـني األشـخاص.

عدد احلاالت املؤكَّدة من السل املقاوم لألدوية على الصـعيد 
ـــن  ـــاملي م ـــدة  ١٩ ٥٠٠الع ـــة جدي ـــام حال   إىل ٢٠٠٦يف ع

وُحدِّد تعـاطي  )٣٣(.٢٠١٥حالة جديدة يف عام  ١٣٢ ٥٠٠
كعامل خطر مستقل النتشار السل املقـاوم للعقـاقري  خدِّراتامل

ـــــدان ـــــض البل ـــــددة يف بع  )٣٩)، (٣٨)، (٣٧)، (٣٦)، (٣٥)، (٣٤(.املتع
 

)٣٠(  Global Tuberculosis Report 2016.  
)٣١(  Neel R. Gandhi and others, “Multidrug-resistant and 

extensively drug-resistant tuberculosis: a threat to 

global control of tuberculosis”, The Lancet, vol. 375, 

No. 9728 (2010), pp. 1830-1843.  
)٣٢(  Surendra K. Sharma and Alladi Mohan, “Multidrug-

resistant tuberculosis: a menace that threatens to 

destabilize tuberculosis control”, Chest, vol. 130, No. 1 

(2006), pp. 261-272.  
ؤكدة من السل املقاوم للريفامبيسني والعقاقري احلاالت امل  )٣٣(

د مرص املتعددة (منظمة الصحة العاملية، مستودع بيانات
الصحة العاملي. متاحة يف الرابط: 

http://apps.who.int/gho/data/node.home.(  
)٣٤(  Pippa Grenfell and others, “Tuberculosis, injecting drug 

use and integrated HIV-TB care: A review of the 

literature”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 129, 

No. 3 (2013), pp. 180-209.  
)٣٥(  Laura F. Anderson and others, “Transmission of 

multidrug-resistant tuberculosis in the UK: a cross-

sectional molecular and epidemiological study of 

clustering and contact tracing”, Lancet Infectious 

Diseases, vol. 14, No. 5 (2014), pp. 406-415.  
)٣٦(  Patrick K. Moonan and others, “Transmission of 

multidrug-resistant tuberculosis in the USA: a cross-

sectional study”, Lancet Infectious Diseases, vol. 13, 

No. 9 (2013), pp. 777-784.  

وتؤدي اإلصابة بأشكال السل املقاومة للعقاقري إىل أن تكون 
. وفعاليـةخيارات العالج املطروحة أمـام املرضـى أقـل عـددًا 

 املتعــددة وقتــًا ويســتغرق العــالج مــن الســل املقــاوم للعقــاقري
، وُيعتــرب إخفــاق العــالج ظــاهرة ويكلِّــف أكثــرأطــول بكثــري 
، اةالت الوفـــدمعـــمبـــا يترتـــب عليـــه ارتفـــاع  أكثـــر شـــيوعًا

وخصوصـــًا يف أوســـاط املصـــابني بفـــريوس نقـــص املناعـــة 
  )٤١)،(٤٠(البشرية.

   

                                                                                         
)٣٧(  Marta Gomes and others, “Risk Factors for Drug-

Resistant Tuberculosis”, Journal of Tuberculosis 

Research, vol. 2, No. 3 (2014), pp. 111-118.  
)٣٨(  M. Casal and others, “A case-control study for 

multidrug-resistant tuberculosis: risk factors in four 

European countries”, Microbial Drug Resistance, vol. 

11, No. 1 (2005), pp. 62-67.  
)٣٩(  Nino Mdivani and others, “High Prevalence of Multi-

drug-Resistant Tuberculosis in Georgia”, International 

Journal of Infectious Diseases, vol. 12, No. 6 (2008), 

pp. 635-644.  
)٤٠(  Global Tuberculosis Report 2016.  
)٤١(  Gandhi and others, “Multidrug-resistant and extensively 

drug-resistant tuberculosis”.  
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  يف السجون خدِّراتيسهم متعاطو امل
  السجونيف ارتفاع مستوى اإلصابة بالسل يف 

 خـدِّراتيسـهم متعـاطو امل )٤٢(حديثًا، تُنشرلدراسة وفقًا 
يف الســجن يف انتشــار  خــدِّراتتعــاطي املســبق هلــم مــن أو 

ــــُمعد ـــراض ال ـــزالء األم ـــا الســـل، يف أوســـاط ن ـــا فيه ية، مب
  السجون مبعدل أكرب من انتشارها بني عموم السكان.

 
)٤٢(  Dolan and others, “Global burden of HIV, viral hepatitis, 

and tuberculosis in prisoners and detainees”.  

  اإلصابة بالسل الكامن
ببكترييـــــا املتفطِّـــــرة الســـــّلية يصـــــاب املصـــــابون بالســـــل الكـــــامن 

)Mycobacterium tuberculosis ولكــــنهم ال يصــــابون بــــاملرض ،(
ــاملرض ــم ال يشــعرون ب ــراض،  ،النشــط. فه ــيهم أي أع ــر عل وال تظه

ميكنهم نشر املرض. ومن املمكن عالج اإلصـابة بالسـل الكـامن،  وال
لكــن مــن دون عــالج، قــد يتحــول إىل الســل النشــط، وخصوصــًا يف 

ويـزداد . ةألشخاص الذين يعانون مـن ضـعف نظمهـم املناعيـأوساط ا
ــن احلــاالت  ــة م ــل جمموع ــذي ميث انتشــار اإلصــابة بالســل الكــامن (ال

 خـدِّراتامل ياملحتملة للسل النشط) والسل النشـط يف أوسـاط متعـاط
 (أ)،(ب)مقارنًة بعموم السكان.

 .Robert G. Deiss, Timothy C. Rodwell and Richard S  (أ)

Garfein, “Tuberculosis and Illicit Drug Use: Review and 

, vol. 48, No. 1 Clinical Infectious DiseasesUpdate”, 

8-72pp. ), 2009(. 

 Pippa Grenfell and others, “Tuberculosis, injecting drug  (ب)

TB care: A review of the -ed HIVuse and integrat

literature”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 129, No. 3 

209-180pp. ), 2013(. 
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  السجون يف البشرية املناعة نقص وفريوس باحلقن خدِّراتامل وتعاطي خدِّراتامل تعاطي
ــوم الواحــد يوجــد ن ماليــني شــخص حمتجــز يف الســجو ١٠حنــو  يف الي
وإن  أ)(امل،ملحاكمــة) يف مجيــع أحنــاء العــاملحتجــزون قبــل ايف ذلــك   (مبــا

 كان عـدد األشـخاص الـذين ميـرون مـن السـجون كـل عـام يزيـد علـى
 نيوريهلــ، مبــا يف ذلـك تعــاطي اخــدِّراتتعـاطي املوحيــدث ذلـك بكثــري. 

وق ئـة يفـبـاحلقن، يف العديـد مـن السـجون، وهـي بي خدِّراتتعاطي املو
تظــــريه بــــني املناعــــة البشــــرية انتشــــار فــــريوس نقــــص معــــدل فيهــــا 
  .السكان عموم

سـاط يف أو وتتسم البيانات بشأن انتشار فريوس نقص املناعـة البشـرية
 ٤٣إىل  بــاحلقن يف الســجن بشــحِّها. واســتنادًا خــدِّراتمتعــاطي امل

ــدًا حمــدَّدًا يف اســتعراض ممــنهج، ١٦دراســة ُأجريــت يف  تغطــي  ب)(بل
ريوس ، فــإن املتوســط غــري املــرجَّح النتشــار فــ٢٠١٥-٢٠٠٥الفتــرة 

ــاطي امل ــة البشــرية يف أوســاط متع ــاحلقن خــدِّراتنقــص املناع كــان  ب
ثــة مــن ثالورد  راســاتيف املائــة. بيــد أن أكثــر مــن نصــف الد ٩,١٢

ـــة ـــران (مجهوري ـــدان فقـــط (أســـتراليا وإي ـــات اإلســـالمية) والوال-بل ي
ـــ أن  دراســات إىل ٤، أشــارت ٣٤املتحــدة). ومــن بــني الدراســات ال

 تدِّراخــانتشــار فــريوس نقــص املناعــة البشــرية يف أوســاط متعــاطي امل
ت إىل دراسـا ٦يف املائـة؛ وأشـارت  ٤٠على باحلقن يف السجن يزيد 

نتشــار ادراســة إىل  ١١يف املائــة، وأشــارت  ٢٠ر بنســبة تفــوق انتشــا
إىل  دراســة ١٦يف املائــة. وبصــورة عامــة، أشــارت  ١٥بنســبة تفــوق 

اســات يف املائــة، بينمــا أشــارت الدر ١٠انتشــار بنســبة تزيــد علــى 
  يف املائة. ١٠، إىل نسبة انتشار تقل عن دراسة ١٨املتبقية، وعددها 

أما البيانات املتعلقة بانتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية يف أوسـاط 
فهـي أكثـر تـوافرًا. ويالَحـظ أن احتمـال إصـابة نـزالء نزالء السجون 

مخسـة أضـعاف قـدار مبالسجون بفريوس نقـص املناعـة البشـرية أعلـى 
ويسهم ارتفـاع نسـبة  (ج)عموم السكان.البالغني من هو عليه لدى  مما

بــاحلقن ضــمن نــزالء الســجون يف انتشــار فــريوس  دِّراتخــمتعــاطي امل
نقص املناعة البشـرية يف السـجون، وخصوصـًا يف البلـدان الـيت يـرتبط 
فيها وباء فريوس نقص املناعة البشـرية يف املجتمعـات املحليـة بتعـاطي 

 ٨,٣وعلى الصعيد العـاملي، ُيقـدَّر أن مـا نسـبته  (د)باحلقن. خدِّراتامل
يف املائة) مـن السـجناء مصـابون بفـريوس  ٥,٤إىل  ٢,٣يف املائة (من 

ويف مجيع املناطق دون اإلقليمية، يزيد انتشار  (ب)نقص املناعة البشرية.
 فـريوس نقـص املناعـة البشـرية يف السـجون عمـا هـو عليـه يف املجتمـع

يف أفريقيــا ويف ، وخصوصــًا يف بعــض املنــاطق دون اإلقليميــة ككــل
ح يف الشــكل أدنــاه)، حيــث  أوروبــا وآســيا الوســطى (كمــا هــو موضــَّ

ــى مســتوياته يف  ــة البشــرية يف أعل ــريوس نقــص املناع يكــون انتشــار ف
ـــزالء الســـجون ( ـــة و ١٦إىل  ٨أوســـاط ن ـــة،  ٥إىل  ٤يف املائ يف املائ

  التوايل). على

هـذا التعـاطي أثنـاء وجـودهم يف  خـدِّراتتعاطو املموكثريًا ما يواصل 
أو حقنها أثناء  خدِّراتتعاطي امل، وقد يبدأ سجناء آخرون يف السجن

سـجناء ُثلـث الوجودهم يف السجن. وعلى الصعيد العـاملي، ُيقـدَّر أن 
يف الســجن  ممــادة غــري مشــروعة يف مرحلــة مــا أثنــاء وجــودهوا تعــاط

يف املائــة،  ٦,٣٢ بنســبةانتشــار يف مرحلــة مــا مــن العمــر متوســط (
دراسـة)، حيـث أبلـغ مـا نسـبته  ٣٢استنادًا إىل البيانات املسـتقاة مـن 

العـام (متوسـط االنتشـار يف  العام املاضـييف املائة عن التعاطي يف  ٢٠
يف املائــة عــن  ١٦دراســة)، وأبلــغ مــا نســبته  ٤٥اســتنادًا إىل  املاضــي

اسـتنادًا  ضـيالشهر املا(متوسط االنتشار يف  احلايلالتعاطي يف الوقت 
تعاطيــًا (بعــد  خــدِّراتاملأكثــر وُيَعــدُّ اهلــريوين ثــاين دراســة).  ١٧إىل 

يف املائة عن تعاطي اهلريوين يف مرحلـة  ٦,٩القنَّب)، إذ أبلغ ما نسبته 
ما أثناء فترة السجن (متوسط االنتشار يف مرحلة ما من العمر استنادًا 

يف املائة عن التعاطي يف الوقـت  ٢,٣دراسة)، وأبلغ ما نسبته  ٢٢إىل 
دراسـة).  ١٨اسـتنادًا إىل  الشـهر املاضـي(متوسط االنتشـار يف  احلايل

تعـاطي املـؤثرات  علـى ،ولكنهـا يف تزايـد ،وتوجد حاليًّا أدلـة حمـدودة
ـــدة (خصوصـــًا شـــبائه القنَّـــب االصـــطناعية) داخـــل  النفســـانية اجلدي

هذا املدى كميًّا. وقـد السجون، لكن ال ميكن يف الوقت احلايل قياس 
بـاحلقن واسـع االنتشـار يف  خـدِّراتبينت دراسات عدة أن تعـاطي امل

العديد من السجون حيث ُيَعدُّ التشارك يف اإلبر واملحاقن من الظواهر 
وتضـع ممارسـات احلقـن غـري املأمونـة يف السـجون، حيـث  (ه)الشائعة.

متعــاطي ترتفــع معــدالت اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية، 
باحلقن يف خطر متزايد مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة  خدِّراتامل

  البشرية عن طريق استعمال اإلبر واملحاقن امللوثة.
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 ,Prevention of transmission of HIV, hepatitis B virus, hepatitis C virus, and “Adeeba Kamarulzaman and othersاملصدر: 

1126-1115 ), pp.2016( 10049, No. 388, Vol. The Lancet”, tuberculosis in prisoners.   
يرد عدد الدراسات املشمولة يف التقديرات و دراسة. ١٥٦يف املائة. استنادًا إىل  ٩٥الثقة بنسبة  هوامشملحوظة: متثل أعمدة حد اخلطأ 

  اإلقليمية للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية داخل أقواس معقوفة.
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وُيعترب السل أحد املشاكل الرئيسية يف جمـال الصـحة العامـة، 
املرض مبعدالت كبرية. فيها ينتشر  يف البلدان اليتوخصوصًا 

 لــدى مثيلــه الســجون يف الســل عــن اإلبــالغ معــدل يفــوقو
 الوضــع ويــزداد ضــعفًا، ٨١ إىل ١١ بــني مبــا الســكان عمــوم
وعلى  )٤٣(.لألدوية املقاوم السل وانتشار ظهور بسبب سوءًا

 ٢,٠٥يف املائـة (مـن  ٢,٨الصعيد العاملي، يعـاين مـا ُيقـدَّر بــ
 حيـث النشـط، السـل مـن السـجناء مـن )املائة يف ٣,٦٥إىل 

 األفريقــي واجلنــوب أفريقيــا شــرق يف املعــدالت أعلــى توجــد
وُيقـــدَّر أن معـــدل انتشـــار الســـل يف  )٤٤(يف املائـــة). ٣,٥(

 ١٥بنحـو  ككـلوروبية يفوق مثيله يف املجتمـع السجون األ
وكثريًا ما يقضي من يعانون من مشـاكل تعـاطي  )٤٥(ضعفًا.

باحلقن، بعض الوقـت يف  خدِّرات، مثل متعاطي املخدِّراتامل
 األيـدز بشـأن املشـترك املتحـدة األمـم ربنامجالسجن: وفقًا ل

 متعــاطي مــن املائــة يف ٩٠و ٥٦ بــني مــا أن ُيقــدَّر وفريوســه،
 مراحـــل إحـــدى يف الســـجون ُيودعـــون بـــاحلقن خـــدِّراتامل

وبغــضِّ النظــر عــن اجلــرم املرتكــب، فــإن نســبة  )٤٦(.حيــاهتم
 ُتقـدَّر خـدِّراتتعاطي امل هلم سبق بأنهالذين يبلِّغون  السجناء

ا يتـراوح مبـيف املائة لـدى الرجـال و ٤٨و ١٠مبا يتراوح بني 
وعلـى العمـوم، قـد  )٤٧(يف املائة لـدى النسـاء. ٦٠و ٣٠بني 

ارتفــاع معــدل انتشــار الســل يف أوســاط نــزالء جزئيًّــا ُيعــزى 
ــوم الســكان الســجون  ــًة بعم ــبة أن إىلمقارن ــرية نس ــن كب  م
ــبق الســجناء ــم س ــاطي امل هل ــد يكــون خــدِّراتتع ــبق، وق  س

 
)٤٣(  Stefan Enggist and others, eds., Prisons and Health 

(Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 

2014).  
)٤٤(  Dolan and others, “Global burden of HIV, viral hepatitis, 

and tuberculosis in prisoners and detainees”.  
)٤٥(  . Aerts and others, “Tuberculosis and tuberculosis 

control in European prisons”, International Journal of 

Tuberculosis and Lung Disease, vol. 10, No. 11 (2006), 

pp. 1215-1223.  
)٤٦(  The GAP Report 2014.  
)٤٧(  Seena Fazel, Parveen Bains and Helen Doll, “Substance 

abuse and dependence in prisoners: a systematic 

review”, Addiction, vol. 101, No. 2 (2006), pp. 181-

191.  

تعــرُّض لعوامــل اخلطــر املتعلقــة بالســل ال خــدِّراتتعــاطي اململ
ــــريوس نقــــص املناعــــة البشــــرية  ــــى بنســــبةوف ــــًة  أعل مقارن

  السكان. بعموم
 ،أكرب بدرجة معرَّضني السجن يف خدِّراتويكون متعاطو امل

دهم تعـوُّبسبب  بالسل إلصابةا طرخل السكان، بعموم مقارنًة
 بيئــة يف حمصــورين يكونــون وألهنـم ،خــدِّراتتعــاطي املعلـى 

 خطـــر أن ويالَحـــظ. إلصـــابةا طـــرخل عرضـــة أكثـــر جتعلهـــم
 أضـعاف عشـرةمبقـدار  أكـرب وبالسل الكامن بالسل اإلصابة
 ٢٣و ٢٦,٤مبقـدار  أكرب أنه وُيقدَّر السجون، يف األقل على

 )٤٨(.السـكان عمـوم لـدى مبثيليه مقارنة التوايل، على ضعفًا،
ــؤدي ــاظ وي ــوء االكتظ ــة وس ــوء التهوي ــة وس ــاب التغذي  وغي
 السـجناء يصـبح أن إىل السـل مـن والعالج والوقاية الفحص
 كـان ملـا ذلـك، علـى وعـالوة. باملرض اإلصابة خلطر ُعرضة

 الســل، انتشــار يف مهــم دور البشــرية املناعــة نقــص لفــريوس
ــث الســجون، ففــي ــرامج تغيــب حي ــة ب ــة الوقاي ــى القائم  عل
 يرتبط وما اآلمنة غري احلقن ممارسات تؤدي أن ميكن األدلة،

 انظـر( البشـرية املناعـة نقـص بفـريوس اإلصـابة خطـر مـن هبا
ــــادة حــــدوث إىل) ٢٤ الصــــفحة يف اإلطــــار ــــرية زي  يف كب

 هــذه مجيــع تــؤدي أن وميكــناإلصــابة بالســل.  إمكانيــات
 متعـاطي وخصوصـًا ،خدِّراتامل متعاطي تعريض إىل العوامل

 متزايـد حنو على بالسل اإلصابة خطر إىل باحلقن، خدِّراتامل
  .السجن يف هموجود أثناء

 
)٤٨(  Iacopo Baussano and others, “Tuberculosis Incidence in 

Prisons: A Systematic Review”, PLoS Medicine, vol. 7, 

No. 12 (2010).  
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]١٠[ 
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]٥[ 
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  أفريقيا

]١[ 
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]٢[ 

أمريكا 
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]٠[ 

أمريكا 
  الالتينية

]١٣[ 

  العامل
]٤٦[ 

 .Dolan and others, “Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees”, The Lancet, volاملصدر: 

388, No. 10049 (2016), pp. 1089-1102.  
ويرد عدد الدراسات املشمولة يف كل منطقة داخل قوسني ملحوظات: متثل املاسات التقديرات اإلقليمية. والدوائر مستقاة من دراسة وحيدة. 

 بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا أو أوروبا الغربية أو أمريكا الشمالية بسبببإعداد تقديرات إقليمية جممَّعة فيما يتعلق وتعذر  معقوفني.
أعمدة  نقص الدراسات. وفيما خيص أوروبا الغربية، ُيقدَّم االنتشار األقصى استنادًا إىل الدراستني. ومل ُتحدَّد دراسات من الكارييب. ومتثل

  يف املائة. ٩٥حد اخلطأ هوامش ثقة بنسبة 

يعــودون إىل املجتمــع يف تقريبــًا ويالَحــظ أن مجيــع الســجناء 
ولذلك فإن صـحة السـجناء تـؤثر علـى عمـوم هناية املطاف. 

الســكان. ويف هنايــة املطــاف، ُيحتمــل أن يــؤدي تزايــد خطــر 
اإلصابة بالسـل يف السـجون إىل التـأثري يف عـبء السـل علـى 
عموم السـكان. ويف البلـدان ذات الـدخل املرتفـع، ُيقـدَّر أن 

حالـة) مـن حـاالت  ١١من كل يف املائة (حالة واحدة  ٨,٥
السل يف أوساط عموم السـكان ُتعـزى إىل التعـرض لإلصـابة 
يف الســـجون. وفيمـــا خيـــص البلـــدان املنخفضـــة واملتوســـطة 

يف املائـة (حالـة واحـدة  ٦,٣الدخل، فإن النسبة املقابلة تبلغ 
  )٤٩(حالة). ١٦من كل 

  عالج السل يف أوساطالتحديات املاثلة أمام 
  اتخدِّرمتعاطي امل

العالج اجليد النوعيـة والتقيـد احلصول على ُتَعدُّ إتاحة سبل 
بالربنــامج الــزمين واســتكمال العــالج مــن األمــور األساســية 
لعالج السل املقـاوم لألدويـة والوقايـة منـه وجتنُّـب اسـتمرار 

ــرض إىل اآلخــرين.  ــال امل ــوعي مبخــاطر انتق ــد يكــون ال وق

 
  املرجع نفسه.  )٤٩(

ــدني ــه مت ــالج من ــة للع ــارات املتاح ًا يف أوســاط الســل واخلي
يواجـــه بعـــض متعـــاطي عـــادًة مـــا . وخـــدِّراتمتعـــاطي امل

أمـام الرعايـة، مثـل اخلـوف املاثلـة بعض العقبات  خدِّراتامل
. خــدِّراتمــن انتقــام الســلطات والوصــم املــرتبط بتعــاطي امل

وميكن أن تؤدي هذه العوامل إىل تـأخُّر املتعـاطني يف طلـب 
احلصول على العالج، حىت عندما تظهـر علـيهم األعـراض، 

خــدمات احلصــول علــى وميكــن أن تقــود إىل تضــييق ســبل 
العالج من السل وفريوس نقص املناعـة البشـرية واخلـدمات 

)، ٥٠(.الصحية عمومًا أو عدم االستفادة منها بالقدر الكـايف

الـذين يتلقـون العـالج  خـدِّراتوفيما خيـص متعـاطي امل )٥١(
معـــدالت مـــن الســـل، ُأبلـــغ عـــن ســـوء التقيـــد واخنفـــاض 

 وتســــهم هــــذه العوامــــل يف زيــــادة )٥٣)، (٥٢(االســــتكمال.
 

)٥٠(  Robert G. Deiss, Timothy C. Rodwell and Richard S. 

Garfein, “Tuberculosis and Illicit Drug Use: Review 

and Update”, Clinical Infectious Diseases, vol. 48, No. 

1 (2009), pp. 72-82.  
)٥١(  Anya Sarang and others, “Delivery of effective tubercu 

losis treatment to drug dependent HIV-positive 

patients” (Moscow, Andrey Rylkov Foundation for 

Health and Social Justice, 2011).  
)٥٢(  G. M. Craig and others, “The impact of social factors on 
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ــة  ــة األدوي عــدم تشــخيص الســل و أاحتمــال ظهــور مقاوم
املصـــابني بالشـــكل املقـــاوم  لـــدىمبـــا يف ذلـــك وعالجـــه، 

  قال اإلصابة إىل أشخاص آخرين.لألدوية، مع احتمال انت
ويتسـم العـالج مــن السـل (وخصوصـًا مــن أشـكاله املقاومــة 

أكثـر تعقيـدًا  ومعقـدة. بـل إنـهطويلـة نه عملية لألدوية) بكو
حيـث إهنـم قــد يكونـون مصــابني  ،خــدِّراتلـدى متعـاطي امل

بــــأمراض معديــــة متعــــددة ومتزامنــــة إىل جانــــب االرهتــــان 
ــذل مخــدِّراتلل ــب ب ــا يتطل ــ، مب ــج أكــرب د وجه ــاد هن واعتم

  )٥٩)،(٥٨)،(٥٧)،(٥٦)،(٥٥)،(٥٤(هم.ترعاييف متكامل 
يف  خدِّراتامل بسببحالة وفاة  ١٩٠ ٠٠٠ما ال يقل عن 

  معظمها كان من املمكن تفادي ٢٠١٥عام 
تعــاطي ل القصــوىالنتيجــة  خــدِّراتاملبســبب متثــل الوفيــات 

 خـدِّرات. وقد يتبـاين تعريـف الوفيـات املتصـلة باملخدِّراتامل
 األحـوال املقصـودةواإلبالغ عنها مـن بلـد إىل آخـر، ولكـن 

                                                                                         
tuberculosis management”, Journal of Advanced 

Nursing, vol. 58, No. 5 (2007), pp. 418-424.  
)٥٣(  Deiss, Rodwell and Garfein, “Tuberculosis and Illicit 

Drug Use”.  
  املرجع نفسه.  )٥٤(
)٥٥(  Grenfell and others, “Tuberculosis, injecting drug use 

and integrated HIV-TB care”.  
)٥٦(  WHO, Integrating Collaborative TB and HIV Services 

within a Comprehensive Package of Care for People 

who Inject Drugs: Consolidated Guidelines (Geneva, 

2016).  
)٥٧(  Haileyesus Getahun, Annabel Baddeley and Mario 

Raviglione, “Managing tuberculosis in people who use 

and inject illicit drugs”, Bulletin of the World Health 

Organization, vol. 91, No. 2 (2013), pp. 154-156.  
)٥٨(  WHO, UNODC and UNAIDS, Policy Guidelines for 

Collaborative TB and HIV Services for Injecting and 

Other Drug Users: An Integrated Approach, Evidence 

for Action Technical Papers (Geneva, 2008).  
)٥٩(  Haileyesus Getahun and others, “Tuberculosis and HIV 

in people who inject drugs: evidence for action for 

tuberculosis, HIV, prison and harm reduction services”, 

Current Opinion in HIV AIDS, vol. 7, No. 4 (2012), pp. 

345-353.  

ل مجيع ما يلـي أو بعضـه: اجلرعـات املفرطـة، وحـاالت تشم
الوفاة بسـبب فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/األيدز والتهـاب 

 خــدِّراتاملاملنتقلــْين عــن طريــق تعــاطي  Cالكبــد مــن النــوع 
باحلقن؛ واالضطرابات السلوكية املتأتية من تعاطي املـؤثرات 

(االنتحار) بتعاطي  ًاالنفسانية؛ وإيذاء الذات وتسميمها عمد
الناجتـة واإلصـابات املؤثِّرات العقلية؛ والوفيات غري املقصودة 

(حـــوادث الســيارات وغريهـــا مـــن  خــدِّراتعــن تعـــاطي امل
  أشكال الوفيات نتيجة احلوادث).

لصــعيد العــاملي، ُيقــدِّر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين وعلــى ا
حالـة وفـاة  ١٩٠ ٠٠٠هنـاك  ه كـانواجلرميـة أنـ خدِّراتبامل

 ١٠٠و ١١٥ ٩٠٠بـني عددها (يتراوح  خدِّراتمرتبطة بامل
حالـة وفـاة (تتـراوح  ٣٩,٦، أو ٢٠١٥حالة) يف عام  ٢٣٠
حالــــة) لكــــل مليــــون شــــخص تتــــراوح  ٤٧,٧و ٢٤بــــني 

يــات وفالإىل ويســتند ذلــك عامــًا.  ٦٤و ١٥أعمــارهم بــني 
وبــالنظر إىل . بلــدًا ٨٦الــيت أبلــغ عنهــا  خــدِّراترتبطــة باملامل

ويف اإلبـالغ  خـدِّراتالوفيات املرتبطة باملالفروق يف تعريف 
ــغ  ــا ال تبلِّ ــريًا م ــيت كث ــدول األعضــاء ال ــب ال ــن جان ــا م عنه

جلرعــات املفرطــة، وإىل انتيجــة يــات عــن الوفاملكتــب ســوى 
الصعوبة يف التحقق على حنو قـاطع مـن كـون الوفـاة مرتبطـة 

هـذا التقـدير يشـمل  ، فإن مـن املـرجح أالخدِّراتبتعاطي امل
الــــيت ميكــــن عزوهــــا إىل تعــــاطي يــــات العــــاملي مجيــــع الوف

  )٦٠(.خدِّراتامل
 والوفـاةسباب االعتالل أالوفيات النامجة عن مجيع شمل وت

، كمــا تعرضــها دراســة عــبء خــدِّراتنتيجــة لتعــاطي امل
، معظم أسـباب الوفـاة الـيت ميكـن أن ٢٠١٥املرض العاملي 

ــاطي امل ــزى إىل تع ــك الدراســة، تتســق خــدِّراتُتع . ويف تل
ـــاطي  ـــزّوة إىل االضـــطرابات الناشـــئة عـــن تع ـــات املع الوفي

تلـك الـيت مـع حالة) بدقـة  ١٧٠ ٠٠٠وحدها ( خدِّراتامل
واجلرمية باعتبارها ُتعـزى أساسـًا  خدِّراتضها مكتب امليعر

إىل اجلرعات املفرطة. وإضافًة إىل ذلك، تقدِّم دراسة عبء 
معلومـــات عـــن الوفيـــات املرتبطـــة  ٢٠١٥املـــرض العـــاملي 

 Cبفريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبـد مـن النـوع 
 

املتحدة،  شورات األمم(من ٢٠١٦العاملي  خدِّراتتقرير امل  )٦٠(
  ).A.16.XI.7رقم املبيع 
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 ل يف أغلـب األحيـان يفوكذلك األسباب األخرى اليت ُتغَف
  تقارير املكتب.

وتواصــل أمريكــا الشــمالية، الــيت يزيــد معــدهلا عــن املتوســط 
العاملي بأربعة أضعاف، تسجيل أعلى معدالت الوفاة املتصلة 

، حيث متثل املنطقة دون اإلقليمية أكثـر مـن ربـع خدِّراتبامل
علـى الصـعيد العـاملي. وتسـجل  خـدِّراترتبطة بامليات املوفال

أوقيانوســــيا (اســــتنادًا إىل البيانــــات املقدمــــة مــــن أســــتراليا 
، خدِّراتللوفيات املرتبطة باملعًا ونيوزيلندا فقط) معدًال مرتف

وُيقــدَّر أن حيــث يفــوق املتوســط العــاملي بضــعفني ونصــف. 
يف املائـة  ٣٥( خـدِّراتاملرتبطـة بامليـات عددًا كبريًا مـن الوف

جمــوع العــاملي) يقــع يف آســيا، وإن كــان هــذا الــرقم مــن امل
ــالغ عــن  ــدّني اإلب ــة وت ــة اإلقليمي ــدئيًّا نظــرًا لســوء التغطي مب
ــاة. وبــرغم ارتفــاع عــدد الوفيــات، فــإن معــدل  بيانــات الوف

يف آســيا يقــل عــن املتوســط  خــدِّراتالوفيــات املرتبطــة بامل
ى أقصـالعاملي. ونظرًا للفروق يف اإلبالغ، ال بد مـن تـوخي 

  احلذر لدى إجراء املقارنات بني البلدان واملناطق.درجات 
  

  ٢٠١٥، خدِّراتالتباين اإلقليمي يف الوفيات املرتبطة بامل  -١٠الشكل 

  

  

  

  

  

  

  
  

 Louisa Degenhardt and؛ وخدِّراتاملصادر: الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية؛ وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي امل

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

Selected Major Risk Factors, vol. 1, Majid Ezzati and others, eds. (Geneva, WHO, 2004). 
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من مواد خمتارة  خدِّراتالوفيات املرتبطة بامل  -١١الشكل 
  يف الواليات املتحدة ويف إنكلترا وويلز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، خدِّراتاملصدر: الواليات املتحدة، املعهد الوطين لشؤون تعاطي امل
املركز الوطين لإلحصاءات الصحية، مراكز مكافحة األمراض 

ترونية الواسعة النطاق فيما يتعلق باألحباث البيانات اإللكواتقائها، 
الوبائية؛ واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مكتب 

 Deaths related to drug poisoning in“اإلحصاءات الوطنية، 

England and Wales: 2015 registrations”, Statistical Bulletin 

(Newport, 9 September 2016).   
يبني الرسم البياين معدالت ملحوظات: فيما خيص إنكلترا وويلز، 

الوفاة حبسب العمر لكل مليون من السكان، موحدة استنادًا إىل املعيار 
؛ وختص األرقام الوفيات املسجلة وليس الوفيات ٢٠١٣األورويب لعام 

   الواقعة يف كل عام تقوميي.

 خدِّراتباملوقد بقي العدد التقديري للوفيات املرتبطة 
. بيد أن ٢٠١٥مستقرًّا أساسًا على الصعيد العاملي يف عام 

هذا حيجب القلق الذي يساور عدة بلدان يف أمريكا 
يات وجد أعداد كبرية من الوفتالشمالية وأوروبا (حيث 

كان عامًا ُسجلت  ٢٠١٥) من أن عام خدِّراتاملرتبطة بامل

تبطة فيه مستويات قياسية جديدة من الوفيات املر
 املخدِّرنوع . وكانت املؤثرات األفيونية هي خدِّراتبامل

األعداد املتزايدة  باعتباره السبب يفالذي تكثر اإلشارة إليه 
لوفيات يف تلك البلدان، وهي تظل نوع املخدِّر املرتبط من ا

اجلرعات املفرطة يف العديد من نتيجة الوفيات مبعظم 
البلدان، وإن جاز أن تتغري املادة األفيونية املحددة على 
نطاق البلدان ومبرور الوقت. ففي اجلمهورية اإلسالمية 

يكون اإليرانية، على سبيل املثال، جرت العادة على أن 
األفيون هو املخدِّر األكثر ارتباطًا باجلرعات املفرطة، وإن 

بعد  ،ك اجلرعات املفرطة اآلن حبيث إنهتراجع عدد تل
زيادات حديثة العهد، أصبحت اجلرعات املفرطة اليت 
تنطوي على امليثادون أكثر شيوعًا (يؤدي اقتران امليثادون 

و/أو الكحول، إىل  برتوديازيبيناتأخرى، مثل ال خدِّراتمب
  )٦٢)، (٦١(زيادة حادة يف خماطر اجلرعات املفرطة املميتة).

العـــدد يـــات املتحـــدة، حيـــث ُيســـجَّل حنـــو ربـــع ويف الوال
ـــديري ل ـــة باملالتق ـــات املرتبط ـــدِّراتلوفي ـــى الصـــعيد  خ عل

، يتواصـــــل تزايـــــد الوفيـــــات بســـــبب اجلرعـــــات العـــــاملي
الوفيــات الناشــئة عــن اجلرعــات  زادتوقــد  )٦٣(املفرطــة.

أكثـر مبقـدار املفرطة، ومعظمها يرتبط بـاملؤثرات األفيونيـة، 
، وزادت ٢٠١٥-١٩٩٩الفتـرة  خـاللمن ثالثـة أضـعاف 

وحــده، لتصــل إىل  العــام املاضــييف املائــة يف  ١١,٤بنســبة 
أعلــى مســتوى مســجَّل علــى اإلطــالق. وتــرتبط الزيــادات 
األخرية يف اجلرعات املفرطة من املؤثرات األفيونية منذ عـام 

 
)٦١(  United Kingdom, National Treatment Agency for 

Substance Misuse, “Does the combined use of heroin 

or methadone and other substances increase the risk of 

overdose?” (London, February 2007).  
)٦٢(  Hossein Hassanian-Moghaddam and others, “Acute adult 

and adolescent poisoning in Tehran, Iran: the 

epidemiologic trend between 2006 and 2011”, Archives 

of Iranian Medicine, vol. 17, No. 8 (2014) 
, pp. 534-538.  

)٦٣(  Rose A. Rudd and others, “Increases in Drug and 

Opioid-Involved Overdose Deaths: United States, 

2010-2015”, Morbidity and Mortality Weekly Report, 

vol. 65, Nos. 50 and 51 (2016), pp. 1445-1452.  
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ـــة عـــدا  ٢٠١١ ـــؤثرات األفيوني ـــاهلريوين وامل ـــا ب يف معظمه
ليهـا اجلرعـات املفرطـة املرتبطـة امليثادون (وهي فئة هتيمن ع

ــــل).  ــــني عــــامْي بالفينتاني ــــا ب ، زادت ٢٠١٥و ٢٠١٢وم
بســبب اجلرعــات املفرطــة نتيجــة تعــاطي املــؤثرات الوفيــات 

يف املائــة،  ٢٦٥األفيونيــة االصــطناعية عــدا امليثــادون بنســبة 
يف املائـة (علـى  ٧٢بنسـبة  ٢٠١٥و ٢٠١٤ وما بني عـامْي

يل غـري املشـروع)؛ ويف حالـة تعاطي الفينتاناألرجح بسبب 
ــت  ــريوين، كان ــن اهل ــة م ــات بســبب اجلرعــات املفرط الوفي

يف املائـــة  ٢٣يف املائـــة و ١١٩مبقـــدار الزيادتـــان املقابلتـــان 
خالل هاتني الفترتني. واستقرت الوفيات بسـبب اجلرعـات 

اســتعمال مســكنات األمل األفيونيــة  بإســاءةاملفرطــة املرتبطــة 
ــؤثرات األفيونيــة ــدا امل جيســد الوفيــات  االصــطناعية (مبــا ع

قيـت عنـد ببسبب املؤثرات األفيونية املوصـوفة طبيًّـا)، وإن 
، رمبــا املاضــيةمســتوى مرتفــع، علــى مــدى األعــوام األربعــة 

ــــام  ــــريات يف النظ ــــريات يف السياســــات والتغ بســــبب التغ
ــامج  ــة برن ــك مراجع ــا يف ذل ــةالصــحي، مب الوصــفات  مراقب

كمــا عــداد تلــك الوصــفات. الطبيــة واملبــادئ التوجيهيــة إل
أساســـًا زادت اجلرعـــات املفرطـــة مـــن الكوكـــايني نتيجـــة 

لتعاطي أحد املـؤثرات األفيونيـة (الفينتانيـل أساسـًا)، حيـث 
 خــدِّراتزادت اجلرعــات املفرطــة مــن هــذه التوليفــة مــن امل

  .١٩٩٩بأكثر من الضعف منذ عام 
ويف كولومبيـــا الربيطانيـــة بكنـــدا، يفـــوق معـــدل الوفيـــات 

لكل مليـون مـن حالة وفاة  ٢٨٥بب اجلرعات املفرطة (بس
 )٦٤()عامـًا ٦٤و ١٥الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني السكان 

حالة وفـاة لكـل مليـون  ٢٤٦مثيله لدى الواليات املتحدة (
)، عامـًا ٦٤و ١٥الذين تتراوح أعمـارهم بـني من السكان 

جلت  حالـة وفـاة بسـبب اجلرعـات املفرطــة  ٩١٤حيـث سـُ

 
 ١٥يستند احلساب إىل السكان الذين تتراوح أعمارهم بني   )٦٤(

بالغ وال ٢٠١٦عامًا يف كولومبيا الربيطانية يف عام  ٦٤و
شخصًا (كولومبيا الربيطانية،  ٣ ٢٠٩ ٦٦١عددهم 

اإلحصاءات، الشعب والسكان واملجتمع، تقديرات 
السكان). متاحة يف الرابط: 

www2.gov.bc.ca/gov/content/data/statistics/people-

population-community/population/population-

estimates.  

. وكان ذلـك العـدد هـو األعلـى ٢٠١٦يف املقاطعة يف عام 
 ٧٩الذي ُيسجَّل علـى اإلطـالق، حيـث مثَّـل زيـادة بنسـبة 

جلت  ٢٠١٥عام  علىيف املائة  )، يـاتوف ٥١٠(عنـدما سـُ
جلت  ٢٠١٢عــام علــى يف املائــة  ٢٤٠وبنســبة  (عنــدما ســُ
ــات  ٢٦٩ ــادة املالَحظــة يف الوفي ــاة). وُتعــزى الزي ــة وف حال

إىل الوفيــات  ٢٠١٢رعــات املفرطــة منــذ عــام بســبب اجل
  )٦٥(املرتبطة بتعاطي الفينتانيل أساسًا.

ومتثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية نسبة 
يف املائة) من العدد اإلمجايل للوفيات الناجتة عن  ٣٦كبرية (

ويف  )٦٦(اجلرعات املفرطة املبلَّغ عنها اليت تقع يف أوروبا.
تعاطي إنكلترا وويلز، ُسجِّل أعلى معدل وفيات بسبب 

، يف عام ١٩٩٣منذ بداية القيود املقارنة يف عام  )٦٧(خدِّراتامل
حالة وفاة، ما يشكل زيادة  ٢ ٤٧٩، عندما ُسجلت ٢٠١٥
وقد تضاعفت  )٦٩)، (٦٨(.٢٠١٤يف املائة من عام  ٣,١٠بنسبة 

املورفني على مدى ريوين و/أو الوفيات اليت تنطوي على اهل
وات الثالث املاضية لتبلغ أعلى مستوياهتا، وهو ما ُيعزى السن

لزيادات يف نقاء اهلريوين وتوافره، وكذلك ألن الفئة إىل اجزئيًّا 
 

)٦٥(  Canada, British Colombia Coroners’ Service, “Illicit 

drug overdose deaths in BC. January 1, 2007-

December 31, 2016” (Office of the Chief Coroner, 

Burnaby, British Columbia, 18 January 2017).  
)٦٦(  EMCDDA, European Drug Report 2016: Trends and 

Developments (Luxembourg, Publications Office of the 

European Union, 2016).  
هو إما الوفاة  خدِّراتتعريف الوفاة بسبب إساءة استعمال امل  )٦٧(

 هتانالراأو  خدِّراتاليت يكون سببها األصلي هو تعاطي امل
 تسممو اله، أو الوفاة اليت يكون سببها األصلي مخدِّراتلل
جب مبو َقبةوحيث ُتتعاطى أيٌّ من املواد املرا خدِّراتبامل

م لعا تحدةيف اململكة امل خدِّراتقانون إساءة استعمال امل
١٩٧١.  

)٦٨(  United Kingdom, Office for National Statistics, “Deaths 

related to drug poisoning in England and Wales: 2015 

registrations”, Statistical Bulletin (Newport, 9 

September 2016).  
)٦٩(  United Kingdom, Office for National Statistics, “Deaths 

related to drug poisoning in England and Wales: 2014 

registrations”, Statistical Bulletin (Newport, 3 

September 2015).  
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املسّنة من متعاطي اهلريوين تعاين من جمموعة من الظروف 
على املدى الطويل مبا  خدِّراتالصحية الناشئة عن تعاطي امل

كما بلغت الوفيات الناجتة عن عرضة لإلصابة. د أشجيعلهم 
تعاطي الكوكايني واألمفيتامني (مبا يف ذلك "اإلكستاسي") 
واملؤثرات النفسانية اجلديدة (امليفيدرون أساسًا) أعلى 

يات وف ٧٠٦مستوياهتا على اإلطالق. وباملثل، ُسجلت 
يف اسكتلندا يف عام  خدِّراتاملبإساءة استعمال مرتبطة 
ل يف يف املائة العدد املسجَّ ١٥وهو عدد يفوق بنسبة  ،٢٠١٥

ل منذ بداية القيود املقارنة وميثل أكرب عدد مسجَّ ،٢٠١٤عام 
وكانت املؤثرات األفيونية (مبا فيها  )٧٠(.١٩٩٦يف عام 

تلك من  ٦٠٦اهلريوين/املورفني وامليثادون) سببًا يف وقوع 
  يف املائة) أو أسهمت فيها. ٨٦(يات الوف

  األفيونيةاألدوية   -جيم
 اآلالمختفيـــف يف  بفعاليـــة )٧١(األفيونيـــة األدويـــة ُتســـتعمل 

ومن أجل عـالج  الظروفخمتلف عن  ةالناجت ةواملزمن ةاحلاد
ــة. )، ٧٢(االضــطرابات الناشــئة عــن تعــاطي املــؤثرات األفيوني

 ،األملختفيــف ومــن املمكــن أن تتبــاين احلاجــة إىل  )٧٤)، (٧٣(
العالج الرامـي إىل ختفيـف من الرعاية الالحقة للجراحة إىل 

األمل لدى املصـابني بالسـرطان والـذين يعـانون مـن ظـروف 

 
)٧٠(  National Records of Scotland, Drug-related deaths in 

Scotland in 2015 (Edinburgh, 17 August 2016).  
 األدويةيف هذا القسم من التقرير، ُتستخدم مصطلحات "  )٧١(

ؤثرات "املوا" األفيونية" و"املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّ
  األفيونية االصطناعية" كمترادفات.

)٧٢(  Charles E. Inturrisi, “Clinical pharmacology of opioids 

for pain”, Clinical Journal of Pain, vol. 18, No. 4 

(2002), pp. S3-S13.  
)٧٣(  Howard B. Gutstein and Huda Akil, “Opioid analgesics”, 

in Goodman and Gilman’s the Pharmacological Basis 

of Therapeutics, 11th ed., Laurence L. Brunton, ed. 

(New York, McGraw-Hill, 2006), pp. 547-590.  
)٧٤(  WHO, Ensuring Balance in National Policies on 

Controlled Substances: Guidance for Availability and 

Accessibility of Controlled Medicines (Geneva, 2011).  

ــة. ــؤدي إىل  )٧٥(مزمن ــة املخفِّفــة لــألمل هنجــًا ي وُتعتــرب الرعاي
حيــاة املرضــى وعــائالهتم الــذين يواجهــون  نوعيــةحتســني 

خـالل مـن  ، وذلـكمشاكل مرتبطـة بـاملرض املهـدِّد للحيـاة
التبكـــري عـــن طريـــق هتا وختفيـــف حـــدمـــن املعانـــاة  الوقايـــة

ا هــوتقييم مــن املشــاكل ذات الصــلة اوغريهــ اآلالمتحديــد ب
  )٧٦(.وعالجها

على الرغم من أن األدوية اخلاضعة للمراقبة فيمـا يتعلـق و
بتخفيــف األمل والعــالج مــن االضــطرابات الناشــئة عــن 

مشـــمولة يف قائمـــة منظمـــة الصـــحة  خـــدِّراتتعـــاطي امل
ــبل  ــإن س ــية، ف ــة األساس ــة باألدوي ــا العاملي احلصــول عليه

وُيقـدَّر أنـه يف كـل عـام، يتعـرض املاليـني حمدودة للغاية. 
ـــدز يف مر ـــه امـــن املصـــابني بالســـرطان العضـــال واألي حل

 ،نامجــة عــن احلــوادثاألخــرية واملصــابني جبــروح خطــرية 
واملرضـــى  ،املرضـــى واألطفـــال ،أثنـــاء املخـــاضوالنســـاء 

املصـابني واملرضـى  ،الذين يتعافون مـن عمليـات جراحيـة
القلب واألوعيـة الدمويـة أو أمراض مزمنة، مثل أمراض ب

آالم تتـراوح شـدهتا بـني إىل ، اجلهاز التنفسـي والسـكري
بالغة دون عالج أصًال أو دون القدر الكـايف التوسطة وامل

 بفعاليــةوتوجــد أدلــة قويــة فيمــا يتعلــق  )٧٧(مــن العــالج.
ـــة باســـتخدام  ـــؤثرات األفيوني ـــان للم ـــن االرهت ـــالج م الع

(العــالج األفيونيــة ذات املفعــول الطويــل األمــد املنبهــات 
ذلك العــالج أن لــ. وميكــن اإلبــدايل بــاملؤثرات األفيونيــة)

يقلــص بدرجــة كبــرية تعــاطي املــؤثرات األفيونيــة وغريهــا 
 وأشــكال الســلوك، والنشــاط اإلجرامــي، خــدِّراتمــن امل

 فـريوس نقـص املناعـة البشـريةاليت تعرِّض خلطر اإلصـابة ب
 ، والوفيـات بسـبب اجلرعـات املفرطـةانتقال العدوى بهو

، إضــافًة والوفيــات جبميــع أســباهبا مــن املــؤثرات األفيونيــة
إىل املســاعدة علــى إبقــاء املتعــاطني حتــت العــالج، مبــا يف 
 

  املرجع نفسه.  )٧٥(
)٧٦(  WHO and World Palliative Care Alliance, Global Atlas 

of Palliative Care at the End of Life, Stephen R. 

Connor and María C. Sepulveda Bermedo, eds. 

(London, World Palliative Care Alliance, 2014).  
)٧٧(  Ensuring Balance in National Policies on Controlled 

Substances.  
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املضـــاد للفريوســـات العكوســـة والعـــالج ذلـــك العـــالج 
  )٧٨(السل.  من

 مسكنات األمل:على  احلصولسبل 
  مسائل واعتبارات رئيسية

 مـــن أجـــلاألفيونيـــة األدويـــة علـــى الـــرغم مـــن احلاجـــة إىل 
، ال تزال هناك تباينات احلاالت املرضيةالتخفيف من خمتلف 

مهمــة يف معظــم منــاطق العــامل مــن حيــث تــوافر أدويــة األمل 
مـن أجـل حتسـني نوعيـة احليـاة احلصـول عليهـا وإتاحة سـبل 

. ويف عـــام احلـــاالت املرضـــية لـــدى مـــن يعـــانون مـــن هـــذه
دراســـة  خـــدِّرات، أجـــرت اهليئـــة الدوليـــة ملراقبـــة امل٢٠١٤

ســاهتا مــن أجــل استقصــائية بشــأن سياســات البلــدان وممار
 )٧٩(ضمان توافر العقاقري املخدِّرة لألغراض الطبيـة والعلميـة.

عقبـات  ومتثلت املجاالت الرئيسية الثالثة املحـدَّدة باعتبارهـا
يف احلصــول عليهــا أمــام تــوافر مســكنات األمل وإتاحــة ســبل 

 ،نقص التدريب أو الوعي يف أوساط االختصاصـيني الطبيـني
وحمدوديـة املـوارد. وُأبلـغ عـن العديـد  ،واخلوف من اإلدمـان

من العوامل األخـرى املترابطـة، مثـل اخلـوف مـن التسـريب، 
واخلوف من املالحقة القضائية، واألطر أو العقوبات الرقابيـة 
املرِهقة، والسلوكيات االجتماعية والثقافية باعتبارها عقبـات 
ــــــول  ــــــبل احلص ــــــة س ــــــة األمل وإتاح ــــــوافر أدوي ــــــام ت أم

  )٨٢،()٨١)،(٨٠(عليها.
 

)٧٨(  WHO, Guidelines for the Psychosocially Assisted 

Pharmacological Treatment of Opioid Dependence 

(Geneva, 2009).  
)٧٩(  Availability of Internationally Controlled Drugs: 

Ensuring Adequate Access for Medical and Scientific 
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ويسهم اخلوف من إدمان مسكنات األمل األفيونية، برغم كون 
احتمال اإلدمان شـديد االخنفـاض، يف الـديناميات املعقـدة الـيت 
تؤثر يف سبل احلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة وتوافرها. 

يف  ٣دراسـة إىل أن مـا نسـبته  ٦٧وخلص اسـتعراض ممـنهج لــ
ــزم ــن مرضــى األمل امل ــة م ــرتبط بالســرطان املائ ــذين ن غــري امل ال

يتعاطون املؤثرات األفيونية بانتظام يعانون من اضطرابات ناشئة 
ــة. ــؤثرات األفيوني ــاطي امل ــن تع ــت األحبــاث أن  )٨٣(ع ــا بين كم
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املوصوفة طبيًّا مبا يـؤدي إىل إدماهنـا يف أوسـاط املرضـى تشـمل 

اضـطرابات ناشـئة عـن تعـاطي ب سـابقًا واإلصـابةحداثة السن، 
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املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا ضمن برامج منع تسريب 
  العالج باملنبهات األفيونية ذات املفعول الطويل األمد

ــا،  ميكــن معاجلــة تســريب املــؤثرات األفيونيــة املوصــوفة طبيًّ
يف ذلك يف إطار برامج العـالج باملنبهـات األفيونيـة ذات  مبا

ــد،  ــل األم ــول الطوي ــربَّرًا، املفع ــه شــاغًال م ــرغم كون عــن ب
فـي فطريق تنفيذ جمموعة مـن االسـتراتيجيات املوصـى هبـا. 

مصـدرًا  ٣٧، حدد استعراض ممنهج لألدبيـات ٢٠١٥عام 
ـــة ملنـــع  ـــة بشـــأن االســـتراتيجيات الفعال وثيـــق الصـــلة لألدل
تسريب املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّـا يف بـرامج العـالج 

رباء أن وُطلـب إىل اخلـ )٨٨(من االرهتان للمؤثرات األفيونيـة.
يراجعـــوا تلـــك األدلـــة وأن مييِّـــزوا، اســـتنادًا إىل خـــربهتم 

، قائمة االستراتيجيات األوقع أثرًا، وهـو مـا ُحـدَِّد السريرية
منع التسريب وسهولة التنفيذ. واسـتنادًا إىل بأنه الفعالية يف 

نتــائج الدراســة، ُوجــد أن هنــاك مثــاين اســتراتيجيات بشــأن 
ــا يف بــرامج منــع تســريب املــؤثرات األفيون ــة املوصــوفة طبيًّ ي

عالج االرهتـان للمـؤثرات األفيونيـة. وتشـمل تلـك التـدابري 
 اإلشـراف علـى االسـتهالك يف أوسـاط املرضـى(أ) ما يلي: 

يقومـوا بإسـاءة االسـتعمال أن الذين حيتمل أكثر ما حيتمل ب
أو التسريب، مع عدم تزويد املرضى باألدويـة املـأخوذة إىل 

لة سوى عندما تتسم جرعاهتم ووضـعهم املرتل لفترات طوي
االجتمــاعي باالســتقرار وقصــر تلــك األدويــة علــى املرضــى 
الــذين يقبلــون صــيغ ردع إســاءة االســتعمال؛ و(ب) تقييــد 
ــيت ميكــن أن تشــكل هتديــدًا  ــأخوذة إىل املــرتل ال الصــيغ امل

ألطفـال مــن خـالل التعــرض غــري املقصـود. وميكــن تطبيــق ل
املـؤثرات األفيونيـة، وخصوصـًا تعـاطي الصيغ الـيت ُتصـعِّب 

، بطرق خمتلفـة. يف حالة املؤثرات األفيونية اليت ميكن حقنها
وميكن لتلك الصيغ إما أن تكون مـزودة بـردع ميكـانيكي، 
 كأن تكون مقاومة للهرس، أو أن حتتوي علـى إضـافة منبـه
ـــد إســـاءة االســـتعمال  ـــل النالتريكســـون، لتحدي ـــوين مث أفي

أن أكرب قدر من الفعالية يتحقـق  ُوجدوالتسريب. وأخريًا، 
مــن خــالل زيــادة التــدريب املقــدَّم إىل اختصاصــيي الرعايــة 
الصــحية واجلمــع بــني التــدخالت النفســية االجتماعيــة، مبــا 
 

)٨٨(  Wright and others, “Addressing misuse and diversion of 

opioid substitution medication”.  

فيها النُّهج اإلدراكية والسلوكية وأسـاليب إدارة الطـوارئ، 
والعالج املدعوم طبيًّا من االضـطرابات الناشـئة عـن تعـاطي 

   فيونية.املؤثرات األ
  :يلي ما األفيونية األدوية تشمل

ون، املــورفني، واألوكســيكودون، واألوكســيمورفون، واهليــدروكود
  ادول.الترامووالفينتانيل، والكوديني، والبوبرينورفني، وامليثادون، 

ن وصـف يف حني ُيوصف املورفني للتخفيـف مـن اآلالم احلـادة، ميكـو
، مـن مؤثرات أفيونية أخرى، مثل األوكسيكودون واألوكسـيمورفون

  .ةسطواملتو ةاحلاداآلالم اليت تتراوح درجتها بني ختفيف أجل 
احيـة يات اجلرللعمل ةالالحقاآلالم ختفيف الفينتانيل من أجل  وُيتعاطى

لديـة قـع اجل. وُتسـتعمل الرُّيـدي أو فـوق اجلافيـةعن طريق احلقـن الور
ن مـ ةلشـدقيَّيف حني ُتتعـاطى اجلرعـات ااآلالم املزمنة، عالج من أجل 

  .ة االختراقيةيالسرطان اآلالمأجل عالج 
دون امليثـــاوعمل أيضـــًا املـــؤثرات األفيونيـــة مثـــل البوبرينـــورفني توُتســـ
 وعــــالج االضــــطرابات الناشــــئة عــــن تعــــاطيختفيــــف أجــــل  مــــن

  األفيونية. املؤثرات

  املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا إساءة استعمال
إسـاءة شهد العقدان املاضـيان زيـادة يف دواعـي القلـق بشـأن 

املــؤثرات األفيونيــة ومــا يــرتبط هبــا مــن أضــرار. اســتعمال 
وتشــمل تلــك الــدواعي االرهتــان واجلرعــات املفرطــة املميتــة 

 األفيونيـــة، املـــؤثرات اســـتعمال إســـاءةوغـــري املميتـــة نتيجـــة 
. زوديازيبينــاتالبن مثــل أخــرى مبــواد بــاالقتران وخصوصــًا

األفيونيـة  األدويـة اسـتعمال إسـاءة مستويات ارتفاع ولوحظ
 يف بلــدان مثــل أســتراليا والواليــات املتحــدة حيــث يســهل

املـؤثرات األفيونيـة لألغـراض الطبيـة، وحيـث  علـى احلصول
تلـــك ليوجـــد بعـــض أعلـــى معـــدالت االســـتهالك الفـــردي 

ـــؤثرات ـــة امل ـــراض الطبي ـــؤثرات  )٨٩(.لألغ ـــد أن إتاحـــة امل بي
األفيونية املوصوفة طبيًّا ال يعين بالضرورة إتاحـة املجـال أمـام 

فـي ف: صـحيح أيضًا هو فالعكس. إدماهنا أو استعماهلا إساءة
حني أن بعض البلدان توجد لديها حدود وقيـود علـى تـوافر 
مســكنات األمل األفيونيــة وعلــى إتاحــة ســبل احلصــول عليهــا 

 مـن الفـرد اسـتهالك حيـث مـن منخفضـةوتسجل معـدالت 
 

)٨٩(  E/INCB/2015/1/Supp.1.  
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 مسـتويات تسـجل فإهنـا الطبيـة، لألغراض األفيونية املؤثرات
  )٩١)،(٩٠(.املواد تلك استعمال إساءة حيث من مرتفعة

املؤثرات األفيونية املوصوفة إساءة استعمال هل ديناميات 
  طبيًّا هي نفسها يف مجيع املناطق؟

ــا ــات املتاحــة إىل أن دينامي إســاءة اســتعمال ت تشــري األدبي
املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا ال تزال ختتلف من بلـد إىل 

ُتعـزى ففـي أمريكـا الشـمالية، آخر ومن منطقة إىل أخرى. 
املؤثرات األفيونية املوصـوفة طبيًّـا إساءة استعمال الزيادة يف 

جزئيًّــا إىل تنظــيم هياكــل النظــام الصــحي مــن أجــل الرقابــة 
ـــر  ـــة ســـبل احلصـــول، واملمارســـات اخلاصـــة بتحري ومراقب
الوصـــفات، وصـــرف األدويـــة والثقافـــة الطبيـــة وتوقعـــات 

فيونيــة املــؤثرات األإســاءة اســتعمال وُيعتــرب أن  )٩٢(املرضــى.
ـــا تشـــكله ـــا يف أوروب ـــتجابة ملشـــكلة اال ااملوصـــوفة طبيًّ س

ـــ ـــر إىل  اتاألفيوني ـــث ُينظ ـــتعمال حي ـــاءة اس ـــؤثرات إس امل
األفيونيـــة املوصـــوفة طبيًّـــا، وكثـــري منهـــا إمـــا مســـرَّب مـــن 

غري مشـروع، أساسـًا يف مصادر قانونية أو مصنَّع على حنو 
ان ذات ويف البلـــد )٩٣(ســـياق البـــدائل القانونيـــة للهـــريوين.

إسـاءة اسـتعمال الدخل املتوسط أو البلدان النامية، يبدو أن 
لرعايـة ااملؤثرات األفيونية املوصـوفة طبيًّـا تقـع يف بيئـة نظـم 

 
 (منشورات األمم املتحدة، ٢٠١٤العاملي  خدِّراتامل تقرير  )٩٠(
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HIV (Sydney, National Drug and Alcohol Research 

Centre, University of New South Wales, 2007).  
)٩٢(  Bendikt Fischer and others, “Non-medical use of 
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188.  

املـؤثرات األفيونيـة املوصـوفة  مراقبـةالصحية، مبا فيهـا نظـم 
غري متقدمة التطور أو غـري اليت تتسم بكوهنا طبيًّا وصرفها، 

لتوافر األوسع نطاقًا للمؤثرات األفيونيـة منظَّمة، باالقتران با
أو املصنَّعة أو املتَّجر هبا علـى حنـو غـري  املزيفةاملوصوفة طبيًّا 

  )٩٥)، (٩٤(املواد.إساءة استعمال مشروع لتلبية الطلب على 
تعاطي املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا واهلريوين يف 

  الواليات املتحدة
ـــات املتحـــدة  ـــه الوالي ـــاًء أفيونتواج ـــا وب ـــا حاليًّ ـــا يًّ تراكميًّ

ـــــو ـــــا  ًامترابط ـــــة املوصـــــوفة طبيًّ ـــــؤثرات األفيوني ـــــن امل م
ــادة يف  )٩٦(واهلــريوين. إســاءة اســتعمال وقــد تســارعت الزي

ــام  ــن ع ــة م ــؤثرات األفيوني ــن خــالل  ١٩٩٧امل فصــاعدًا م
ــددًا  ــر ع ــة يف وصــف جرعــات أكث ــة املتمثل املمارســة الطبي

وهــو مــا أفضــى  )٩٧(فيونيــة،وأقــوى تــأثريًا مــن املــؤثرات األ
وإســـاءة اســـتعماهلا أيضـــًا إىل تســـريب املـــؤثرات األفيونيـــة 

وأعقبـت اهلريوين. مقارنة بـحيث اعُترب تعاطيها أقل وصمًا 
ــام  ــك يف ع ــيت  ٢٠١٠ذل ــة ال ــؤثرات األفيوني ــريات يف امل تغ

)، ®,OxyContinيشـــيع وصـــفها، مثـــل األوكســـيكونتني (
جلعل صرفها أسهل ضبطًا والتالعب هبا أصـعب، مبـا حيـول 

عــن طريــق االستنشــاق أو احلقــن. إســاءة اســتعماهلا دون 
فصـاعدًا، لـوحظ أيضـًا حـدوث  ٢٠٠٧واعتبارًا مـن عـام 

زيادة يف تعاطي اهلريوين، وهو ما ُيعزى إىل تـوافر اهلـريوين 
 وتبــني أن كــل اخنفــاض )٩٨(النقــي واألرخــص يف الســوق.
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)E/INCB/2012/1.(  
)٩٦(  Compton and others, “Relationship between nonmedical 

prescription-opioid use and heroin use”.  
)٩٧(  Nicholas B. King and others, “Determinants of increased 

opioid-related mortality in the United States and 

Canada, 1990-2013: a systematic review”, American 

Journal of Public Health, vol. 104, No. 8 (August 

2014).  
)٩٨(  United States, Center for Behavioral Health Statistics 

and Quality, Key Substance Use and Mental Health 

Indicators in the United States: Results from the 2015 

National Survey on Drug Use and Health, HHS 
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ــدا ــريوين  ١٠٠ رمبق ــن اهل ــرام الواحــد م دوالر يف ســعر الغ
ـــادة  ـــي يفضـــي إىل زي ـــدار النق ـــدد  ٢,٩مبق ـــة يف ع يف املائ

احلــاالت املحالــة إىل املستشــفيات بســبب تعــاطي جرعــات 
ــاطو  )٩٩(مفرطــة مــن اهلــريوين. ــرجَّح أن يكــون متع ــا ُي كم

اهلــريوين احلــاليون قــد تعــاطوا املــؤثرات األفيونيــة املوصــوفة 
ـــا مث ـــريوين طبيًّ ـــاطي اهل ـــوا إىل تع وتشـــري  )١٠١)، (١٠٠(.انتقل

ـــات املتاحـــة إىل أن  ـــاطيالبيان ـــؤثرات  التع غـــري الطـــيب للم
األفيونية ليس ضروريًّا أو كافيـًا مـن أجـل البـدء يف تعـاطي 
اهلريوين، ومن املمكن أن تكون عوامل أخرى قد أسهمت 

  )١٠٢(يف زيادة تعاطي اهلريوين والوفيات املتصلة بذلك.
املؤثرات األفيونية املوصوفة إساءة استعمال   -١٢الشكل 

حسب الفئة العمرية، الواليات  املاضيطبيًّا يف العام 
  ٢٠١٥ املتحدة

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                         
Publication No. SMA 16-4984, NSDUH Series H-51 

(Rockville, Maryland, 2016).  
)٩٩(  George Unick and others, “The relationship between US 

heroin market dynamics and heroin-related overdose, 

1992- 2008”, Addiction, vol. 109, No. 11 (November 

2014), pp. 1889-1898.  
العاملي  خدِّراتتقرير امللالطالع على التفاصيل، انظر   ) ١٠٠(

٢٠١٦.  
)١٠١( Andrew Kolodny and others, “The prescription opioid 

and heroin crisis: a public health approach to an 

epidemic of addiction”, Annual Review of Public 

Health, vol. 36 (March 2015), pp. 559-574.  
)١٠٢( Compton and others, “Relationship between 

nonmedical prescription-opioid use and heroin use”.  

 United States, Center for Behavioral Health Statisticsاملصدر: 

and Quality, Key Substance Use and Mental Health Indicators 

in the United States: Results from the 2015 National Survey on 

Drug Use and Health, HHS Publication No. SMA 16-4984, 

NSDUH Series H-51 (Rockville, Maryland, 2016).  

شــخص مــن ســن  ٨٢٨ ٠٠٠ُيقــدَّر أن ، ٢٠١٥ويف عــام 
أكثر تعاطى اهلريوين يف الواليـات املتحـدة، وأن فعامًا  ١٢

ــر مــن  املــؤثرات  أســاءوا اســتعمالمليــون شــخص  ١٢أكث
  )١٠٣(األفيونية.

 
وفقًا إلدارة اخلدمات املتعلقة بتعاطي مواد اإلدمان     )١٠٣(

ة ساءوالصحة العقلية يف الواليات املتحدة، ُتعرَّف إ
 ي بأيعاطاملوصوفة طبيًّا بأهنا: الت خدِّراتاستعمال امل

صفة دون وبذلك التعاطي يف طريقة ال يأمر هبا الطبيب، مبا 
 تواترو بطبية لألدوية الذاتية؛ والتعاطي بكميات أكرب، أ

، أو لعقاراملوصوفة لتعاطي ااملدة أسرع، أو ملدة أطول من 
  الطبيب. خمالفة لتوجيهاتالتعاطي بأي طريقة أخرى 
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  ٢٠١٥- ٢٠٠٢االجتاهات يف تعاطي اهلريوين واملؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا يف الواليات املتحدة،   - ١٣الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 United States, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Key Substance Use and Mental Health Indicators inاملصدر: 

the United States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health, HHS Publication No. SMA 16-4984, NSDUH 

Series H-51 (Rockville, Maryland, 2016).  
املالَحظـة يف السـنوات القليلـة األرقام من تلك األرقام  وتقترب

ــغ ُث ــك، أبل ــى ذل ــالوة عل ــث الســابقة. وع ــاطمل ــؤثرات ي تع امل
ماليـني متعـاٍط)  ٣,٨( العـام املاضـياألفيونية املوصوفة طبيًّا يف 

  .الشهر املاضييف  عن التعاطي
بـــني املـــؤثرات األفيونيـــة املوصـــوفة طبيًّـــا املتعاطـــاة يف  ومـــن

 الواليات املتحدة، ال يزال اهليدروكودون واألوكسـيكودون
تعاطيًا، وإن تكرر أيضًا اإلبالغ عن تعـاطي مـؤثرات األكثر 

أفيونيــة أخــرى، مثــل الترامــادول واملــورفني والفينتانيــل. وال 
املوصوفة طبيًّا األعلى املؤثرات األفيونية إساءة استعمال زال ت

ــة  ــة العمري عامــًا، ويعقــبهم  ٢٥-١٨بــني املتعــاطني مــن الفئ
  عامًا فأكثر. ٢٦املتعاطون من سن 

  املؤثرات األفيونيةبسبب الوفيات 
  يف الواليات املتحدة

لوباء املؤثرات األفيونية تأثريات شديدة السوء. فمـن بـني  إن
 ٥٢ ٠٠٠دها ، وعــدخــدِّراتإمجــايل الوفيــات املرتبطــة بامل

احلاالت املرتبطـة بـاملؤثرات األفيونيـة أكثـر مـن  لتحالة، مثَّ

وقــد زادت معــدالت الوفــاة بســبب املــؤثرات  يف املائــة. ٦٠
األفيونية، وحتديدًا اهلريوين واملؤثرات األفيونيـة االصـطناعية، 
ورمبا كانت هذه األخرية مدفوعـة أساسـًا بتعـاطي الفينتانيـل 

بــرية علــى نطــاق الواليــات املتحــدة. غــري املشــروع، زيــادة ك
، زاد معدل الوفاة بسبب املؤثرات األفيونية ٢٠١٥ففي عام 

ــًة ب ٧٢االصــطناعية بنســبة  ــة مقارن ــام يف املائ ، يف الســابقالع
حني زادت الوفيـات بسـبب اجلرعـات املفرطـة مـن اهلـريوين 

وُيقـدَّر  )١٠٥)، (١٠٤(خـالل الفتـرة نفسـها. يف املائـة ٢٣بنسبة 
يف املائــة مــن الوفيــات املرتبطــة بــاهلريوين كانــت  ٤٠أن حنــو 

جرعـات ي تعـاطمبسبب الفينتانيل حيث ال يعـي الكثـري مـن 

 
)١٠٤( Rudd and others, “Increases in drug and opioid-

involved overdose deaths”.  
)١٠٥( R. Matthew Gladden, Pedro Martínez and Puja Seth, 

“Fentanyl law enforcement submissions and increases 

in synthetic opioid-involved overdose deaths: 27 states, 

2013- 2014”, Morbidity and Mortality Weekly Report, 

vol. 65, No. 33 (August 2016), pp. 837-843.  
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 املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا يف العام املاضي

 اهلريوين يف الشهر املاضي
 املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا يف الشهر املاضي
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 )١٠٦(مفرطة مـن الفينتانيـل نـوع املـادة الـيت كـانوا يتعاطوهنـا.
خلـط بـاهلريوين، فهـو يبـاع أيضــًا أن الفينتانيـل ُيوإضـافة إىل 

ي"، أو كنســخ مزيفــة أخــرى، مثــل "اإلكستاســ مخــدِّراتك
 األوكســيكونتني، ومنهــا املوصــوفة طبيًّــا خــدِّراتمــن امل

. وعــالوة علــى ذلــك، ُأكــد واأللــربازوالم واهليــدروكودون®
 ٢٥تانيل يف ننيف سيتيلاملسمى األ أيضًا وجود نظري الفينتانيل

الفتـرة خـالل خمتلفـة حالة وفاة على األقل أبلغت عنهـا دول 
١٠٧(.٢٠١٤-٢٠١٣(  

  
دَّلة حسب العمر بسبب معدالت الوفاة املع  -١٤الشكل 

واهلريوين يف الواليات املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا 
  ٢٠١٥-١٩٩٩املتحدة، 

  
  
  
  
  
  
  

 United States Department of Health and Humanاملصدر: 

Services, Centers for Disease Control and Prevention, National 

Center for Health Statistics, National Vital Statistics System, 

Mortality :متاح يف الرابط .
www.cdc.gov/nchs/health_policy/mortality.htm. 

 
)١٠٦( Richard G. Frank and Harold A. Pollach, “Addressing 

the Fentanyl Threat to Public Health”, New England 

Journal of Medicine, vol. 376, No. 7 (February 2017) 

pp. 605-607.  
)١٠٧( United States Drug Enforcement Administration, 

Office of Diversion Control, “Special report: opiates 

and related drugs reported in NFLIS, 2009-2014” 

(Springfield, Virginia, National Forensic Laboratory 

Information System 2015).  
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 املتحدة الواليات يف طبيًّا املوصوفة األفيونية واملؤثرات باهلريوين سلبًا املتأثرات النساء

، ٢٠٠٧م يشهد تعاطي اهلـريوين يف الواليـات املتحـدة زيـادة منـذ عـا
لضــعف امبقــدار  املاضــيالعــام حيــث زاد انتشــار تعــاطي اهلــريوين يف 

عـًا ين مرتفبقـي معـدل تعـاطي اهلـريو ويف حنيتقريبًا منذ ذلك احلني. 
على أء كان بني النساه ، فإن معدل الزيادة يف تعاطييف أوساط الرجال

ــه لــدى الرجــال؛ مــا بــني عــامْي  ، كــان٢٠٠٤و ٢٠٠٢ ممــا هــو علي
 ١ ٠٠٠ل لكـ ٤,٢ العـام املاضـياملعدل املتوسط لتعاطي اهلـريوين يف 

 عامْي من النساء، يف حني أنه ما بني ١ ٠٠٠لكل  ٨,٠من الرجال و
 ١ ٠٠٠لكـل  ٣,٤، زاد معدل تعاطي اهلـريوين إىل ٢٠١٥و ٢٠١٣
  امرأة. ١ ٠٠٠لكل  ٠,٢رجل و

فإن الزيادة يف تعاطي اهلريوين وقعت علـى خلفيـة وكما ُذكر آنفًا، 
ويزداد االحتمال بأن  املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا.يرتبط بوباء 

عامًا أو أكثر، من آالم  ٤٥عاين النساء، وخصوصًا منهن البالغات ت
أســـباب أحشـــائية  ذاتمزمنــة تـــرتبط بـــأحوال عضـــلية هيكليـــة أو 

(اآلالم املرتبطة بالتهاب املفاصل، ومتالزمة القولـون املتهـيج، واألمل 
 (أ)، (ب).وبــأن يتلقــني العــالج مــن هــذه اآلالمالعضــلي الليفــي، إخل)، 

ويـــزداد انتشـــار أشـــكال األمل األكثـــر شـــيوعًا يف أوســـاط النســـاء، 
ويكــــون األمل أكثــــر حــــدة وأطــــول مــــدة لــــدى النســــاء مقارنــــًة 

املؤثرات  تعاطى النساءتولذا ليس من املستغرب أن  (ج)، (د).بالرجال
وحيث إن وتـرية االنتقـال أكثر من الرجال. األفيونية املوصوفة طبيًّا 

املؤثرات األفيونية قد تكون أسرع يف أوساط النساء، فقد إىل إدمان 
العالج باملؤثرات األفيونية مـن حالـة  تلقِّيُيفسِّر إدمان النساء عقب 

إلسـاءة طبية مشروعة (اإلدمان العالجي املنشأ) املستويات املتقاربـة 
ويف  )ه( .املــؤثرات األفيونيــة املوصــوفة طبيًّــا لــدى اجلنســنياســتعمال 

مبــا  يف املائــة مــن النســاء، مقارنــًة ٤، تعــاطى مــا نســبته ٢٠١٥عــام 
يف املائة من الرجـال، املـؤثرات األفيونيـة املوصـوفة طبيًّـا  ٣,٥نسبته 

  .العام املاضييف 

التعــاطي غــري الطــيب ملســكنات األمل عظــم متعــاطي اهلــريوين وســبق مل
الوفيـات بسـبب األفيونية املوصوفة طبيًّا، وتزامنـت زيـادة يف معـدل 

اجلرعــات مــرتبط بمــع وبــاء  تعــاطي جرعــات مفرطــة مــن اهلــريوين
، كان ٢٠١٥املفرطة من املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا. ويف عام 

ــاك حنــو  ــاطي جرعــات مفرطــة  ١٣ ٠٠٠هن ــاة بســبب تع ــة وف حال
أن  دترتبط بتعاطي اهلريوين، كان حنو ربعهـا يف أوسـاط النسـاء. بيـ

زادت ، ٢٠١٥و ٢٠٠٢هـو أنـه مــا بـني عــامْي االجتـاه املثـري للقلــق 
 يف أوســاط النســاء الوفيــات بســبب اجلرعــات املفرطــة مــن اهلــريوين

وُأفيد بأن أعلى أعداد ومعدالت الوفاة بسبب ف. بنحو تسعة أضعا
اجلرعــات املفرطــة مــن اهلــريوين ســُجلت يف أوســاط النســاء الــاليت 

  (و)عامًا. ٤٤و ٢٥تتراوح أعمارهن بني 

  

 ,Longin Trends and Gender Age “Cynthia I. Campbell and others-  (أ)

ican  -Amer, ”PainOpioid Analgesic Use for Noncancer Term 

 12 (December 2010), pp.No. Journal of Public Health, vol. 100, 

2547-2541. 

 Robert W. Hurley and Meredith C. B. Adams, “Sex, gender, and  (ب)

, Anesthesia and Analgesiapain: an overview of a complex field”, 

317-309, pp. 1, No. 107vol. . 

 ,Sex, gender, and pain: a review of “Robert B. Fillingim and others  (ج)

, vol. Journal of Pain ”experimental findingsrecent clinical and 

85-447 ), pp.2009(May  5No. , 10.  

 

 ,Gender variations in clinical pain experience“Anita M. Unruh” ,  (د)

167-123 ) pp.1996( 3and  2, Nos. 65, vol. Pain. 

 Andrew Kolodny and others, “The prescription opioid and heroin  (ه)

Annual crisis: a public health approach to an epidemic of addiction”, 

574-559), pp. 2015(March  36, vol. Review of Public Health. 

 ,Involved -OpioidIncreases in Drug and “Rose A. Rudd and others  (و)

Morbidity and , ”2015-Overdose Deaths: United States, 2010

 , vol. 65, Nos. 50 and 51 (2016), pp.ReportWeekly Mortality 

1452-1445.  
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والنساء، الواليات االجتاهات يف تعاطي اهلريوين بني الرجال 
  ٢٠١٥- ٢٠٠٢املتحدة، 

  

  
  
  
  
  
  

 Data from Center for Behavioral Health Statistics andاملصدر: 

Quality, Key substance use and mental health indicators in the 

United States 2002-2015. 

االجتاهات يف اجلرعات املفرطة املميتة من اهلريوين بني الرجال 
  ٢٠١٥- ٢٠٠٢والنساء، الواليات املتحدة، 

  

 

 

 

 

 

  
-Centres for Disease Control and Prevention Wideاملصدر: 

ranging Online Data for Epidemiologic Research.  

  ٢٠١٥- ٢٠٠٩، حسب نوع املخدِّر املحدد، الواليات املتحدة، وحللتهااملختربات  تلقتهاعدد العينات اليت   - ١٥الشكل 
  

  

  

  

  

  
  
  

 .United States Drug Enforcement Administration, National Forensic Laboratory Information System reportsاملصدر: 

  ظهور الفينتانيل ونظائره
البالغات يف الواليات املتحـدة عـن تعـاطي الفينتانيـل، تتزايد 

وقـد أدى، مـن  وهو أحد املؤثرات األفيونيـة األشـد مفعـوًال.
 خالل خلطـه بغـريه مـن املـؤثرات األفيونيـة الشـائعة التعـاطي

الســـنوات يف يـــات ، إىل زيـــادة يف الوفوكـــذلك بـــاهلريوين
منـه  نيوينطوي الفينتانيل، الذي يشكل حنو مليغراماألخرية. 

جرعة قاتلة للبشر، على هامش ضـيق لألمـان. ومـن املمكـن 

أن تكـــون املنتجـــات الصـــيدالنية املحتويـــة علـــى بســـهولة 
ــة  ــاطون اجلرعــة أو غــريوا طريق ــل ســامة إذا زاد املتع الفينتاني

  التعاطي.
عدد املواد املحتويـة علـى باستمرار اد دزي، ٢٠١٣ومنذ عام 

 الـوطينالفينتانيل اليت ُتبلَّغ إىل نظام معلومات املخترب اجلنـائي 
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يف الواليات املتحدة واليت يتوىل حتليلها، وقد زاد هـذا العـدد 
ــرة  ــرد يف الفت كمــا زاد  )١٠٨(.٢٠١٥-٢٠١٤علــى حنــو مطَّ

ضــمن  خــدِّراتعــدد البالغــات عــن الفينتانيــل وغــريه مــن امل
مـا نسـبته  كشـفلَّلـة نفسـها زيـادة كبـرية، حيـث املادة املح

يف املائة من البالغات عن وجود الفينتانيل واهلـريوين يف  ٩٣
وعلـــى الـــرغم مـــن أن الفينتانيـــل الصـــيدالين املـــادة نفســـها. 

الواليـات املتحـدة، فـإن غالبيـة ُيسرَّب من أجـل التعـاطي يف 
 خـدِّراتمبالبالغات عن الفينتانيل، سواء املنفرد أو املخلـوط 

أخــرى، تنشــأ عــن الفينتانيــل املنــَتج واملتََّجــر بــه ســرًّا ولــيس 
كمـــا وردت بالغـــات  )١٠٩(الفينتانيـــل الصـــيدالين املســـرَّب.

بظهـور العديــد مـن نظــائر الفينتانيــل، مثـل األســيتيل فينتانيــل 
والكارفينتانيل وغريمهـا مـن املـؤثرات األفيونيـة االصـطناعية، 

ــــاد ــــل امل ــــدا ، MT-45و AH-7921تْين مث ــــات يف كن والوالي
  املتحدة وأوروبا.
  املؤثرات األفيونية يف أوروباإساءة استعمال 

املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا يف  ت إساءة استعماللوحظ
أوروبا يف سياق تعاطي اهلريوين أساسًا. ويف العقـد املاضـي، 

يف حـني شـهد العـالج  )١١٠(تراجع توافر اهلريوين يف أوروبا،
اإلبدايل من االضطرابات الناشئة عـن تعـاطي اهلـريوين زيـادة 

ــذلك،  ــوحظكبــرية. وب غــريه مــن االنتقــال بــني اهلــريوين و ل
العــالج اإلبــدايل املــؤثرات األفيونيــة، مثــل الفينتانيــل وأدويــة 

، يف أجزاء من أوروبا. ويف بعض البلدان، باملؤثرات األفيونية
هتـاوت سـوق اهلـريوين يف عـامْي ندا، حيث مثل إستونيا وفنل

، على التوايل، استعيض عـن اهلـريوين كليًّـا ٢٠٠١و ٢٠٠٢
علــــــى حنــــــو غــــــري مشــــــروع) يف الغالــــــب بالفينتانيــــــل (

والبوبرينورفني، على التوايل. ويف السـنوات األخـرية، بـدأت 
واملــــؤثرات األفيونيــــة املــــؤثرات األفيونيــــة املوصــــوفة طبيًّــــا 

 
)١٠٨( United States Department of Justice, Drug Enforcement 

Administration, Diversion Control Division, National 

Forensic Laboratory Information System: 2015 Annual 

Report (Springfield, Virginia, 2016).  
)١٠٩( “Special report: opiates and related drugs reported in 

NFLIS, 2009-2014”.  
)١١٠( European Drug Report 2016: Trends and 

Developments.  

دة، الـيت ميكـن شـراؤها عـرب اإلنترنـت، يف االصطناعية اجلديـ
  )١١١(الظهور يف أسواق أخرى يف أوروبا.

تعاطيـًا يف األكثـر  ينريوين املـؤثر األفيـواهلـويف حني ال يـزال 
 تلقِّـيواملؤثر األفيوين الذي يسـعى معظـم النـاس إىل  أوروبا،

العالج من تعاطيه، فقد طرأت زيادة يف الطلب على العـالج 
فيمــا يتعلــق بــاملؤثرات األفيونيــة املوصــوفة طبيًّــا. ويف عــام 

يف املائـة مـن مجيـع  ١٠بلدًا بأن أكثر مـن  ١٨، أفاد ٢٠١٤
العـالج مـن تعـاطي املـؤثرات األفيونيـة كانـت  تلقِّـيحاالت 

ا ميثـل ممـريوين، عدا اهلبسبب مشاكل تتعلق مبؤثرات أفيونية 
بلــدًا.  ١١، وهــو ٢٠١٣زيــادة عــن العــدد املســجل يف عــام 

ــر وكانــت  ــُتمس العــالج مــن أكث ــيت ال ــة ال ــؤثرات األفيوني امل
امليثــادون (املســرَّب) والبوبرنــورفني والفينتانيــل  هــي تعاطيهــا

والكـــــوديني واملـــــورفني والترامـــــادول واألوكســـــيكودون. 
بطت وباملثل،  كانت املؤثرات األفيونية عدا اهلـريوين الـيت ضـُ

، وإن مل يكــن بكميــات ٢٠١٤يف بلــدان أوروبيــة يف عــام 
كبـــرية، هـــي األفيـــون واملـــورفني وامليثـــادون والبوبرنـــورفني 

 األفيونيـة األدويـةوالترامادول والفينتانيل. وقـد تكـون بعـض 
 املضبوطة جرى تسريبها من إمدادات صيدالنية، يف حـني أن

مـن أجــل السـوق غــري بعضـها اآلخـر جــرى تصـنيعه حتديــدًا 
ــوافر كمــا  )١١٢(املشــروعة. ــغ عــن ت ــل يف ُأبل األســيتيل فينتاني

علـى األقـل، واكُتشـف يف  ٢٠١٣االحتاد األورويب منذ عام 
تســعة بلــدان. وعلــى الــرغم مــن أن الكميــات املضــبوطة مــن 

 تـزال تشـكل مصـدر قلـق، األسيتيل فينتانيل صغرية، فإهنـا ال
يف أوروبا مـا  إىل حاالت الوفاة املبلَّغ عنها وخصوصًا بالنظر

(حالتـان يف حالـة  ٣٢وعددها  ،٢٠١٥و ٢٠١٣بني عامْي 
حالة يف السـويد، وحالتـان يف  ٢٧أملانيا، وحالة يف بولندا، و

اململكــة املتحــدة). وُأكــد وجــود األســيتيل فينتانيــل يف مجيــع 
  )١١٣(تلك احلاالت.

 
)١١١( EMCDDA and European Police Office (Europol), EU 

Drug Markets Report: In-Depth Analysis, Joint 

publications series (Luxembourg, Publications Office 

of the European Union, 2016).  
)١١٢( European Drug Report 2016: Trends and 

Developments.  
)١١٣( EMCDDA and Europol, Acetylfentanyl: EMCDDA–
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املـــؤثرات األفيونيـــة إســـاءة اســـتعمال وقـــد ركـــز رصـــد 
ــا والبحــوث الــيت أجريــت بشــأهن ــا  ااملوصــوفة طبيًّ يف أوروب

على تسريب البوبرينـورفني وامليثـادون مـن العـالج اإلبـدايل 
والفينتانيل املسرَّب من قنوات مشروعة أو املنـَتج علـى حنـو 

ــري مشــروع. ــاة أن بعــض  )١١٤(غ ــن املهــم مراع ــه م غــري أن
إسـاءة حتمـل أن تكـون مهمـة علـى صـعيد التطورات اليت ُي

رمبــا ظلــت إىل املــؤثرات األفيونيــة املوصــوفة طبيًّــا اســتعمال 
عنهـا بالقـدر الكـايف يف أوروبـا بسـبب حد بعيـد غـري مبلَّـغ 

القيود اليت تتسم هبا نظم الرصد احلالية. فعلى سبيل املثـال، 
الترامــــــادول والغابــــــابنتني إســــــاءة اســــــتعمال يبــــــدو أن 
ــا يف  ةآخــذلني (كالمهــا ُيســتعمل لعــالج الصــرع) والربيغاب
باســتخدام  اعنهــكــان مــن الصــعب الكشــف ن الزيــادة، وإ

  مصادر البيانات الروتينية املتاحة.
  االحتاد األورويبالدواء بدراسة 

ـــذت  ـــيت ُنفِّ ـــدواء باالحتـــاد األورويب، ال ـــت دراســـة ال تناول
كسلسلة متوازية مـن الدراسـات االستقصـائية الوطنيـة الـيت 

جريــت يف إســبانيا وأملانيــا والــدامنرك والســويد واململكــة ُأ
مــدى التعــاطي غــري الطــيب  )١١٥(،٢٠١٤املتحــدة يف عــام 

طاملوصوفة طبيًّـا (امل مخدِّراتلل ات واملـؤثرات األفيونيـة نشـِّ
) وخصائصـــها يف أوســـاط األشـــخاص الـــذين واملســـكنات

ُقــدِّر االنتشــار يف وعامــًا.  ٤٩و ١٢تتــراوح أعمــارهم بــني 
ــام املاضــي ــة يف  الع ــاطي غــري الطــيب للمــؤثرات األفيوني للتع

جِّل أعلــى  ٥أوســاط املســتجيبني بنســبة  يف املائــة، حيــث ســُ
انتشار للتعاطي ملرة واحدة يف العمـر علـى األقـل والتعـاطي 

ــام املاضــييف  ــواء  الع املقيمــني يف إســبانيا،  لــدىعلــى الس

                                                                                         
Europol Joint Report On A New Psychoactive 

Substance: N-phenyl-N- [1-(2-phenylethyl)piperidin-4-

yl]acetamide (acetylfentanyl), Joint Reports Series 

(Luxembourg, Publications Office of the European 

Union, 2016).  
)١١٤( Griffiths, Evans-Brown and Sedefov, “The (mis)use of 

psychoactive medicines”.  
)١١٥( Scott P. Novak and others, “Nonmedical use of 

prescription drugs in the European Union”, BMC 

Psychiatry, vol. 16 (2016).  

تقاربـة املتحدة. ولوحظ تسجيل مستويات م اململكةها توتل
ـــا يف  إلســـاءة اســـتعمال ـــة املوصـــوفة طبيًّ ـــؤثرات األفيوني امل

مبقـــدار  العـــام املاضـــيأوســـاط الرجـــال (نســـبة انتشـــار يف 
العـام يف املائة)، ويف أوساط النسـاء (نسـبة انتشـار يف  ٥,٧

  يف املائة). ٤,٢مبقدار  املاضي
إســـاءة اســـتعمال ولـــوحظ تســـجيل مســـتويات أعلـــى مـــن 

ملوصــوفة طبيًّــا يف أوســاط املجموعــات املــؤثرات األفيونيــة ا
 االعتقـالكمـا ارتـبط العمرية األكرب والعاطلني عن العمل. 

عامـًا) واإلصـابة بأحـد األمـراض  ١٥يف الطفولة (قبل سن 
املنتقلــة جنســيًّا أو بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية بتزايــد 

ــــة  العــــام املاضــــياحتمــــال إســــاءة االســــتعمال يف  لألدوي
مبـا فيهـا املـؤثرات األفيونيـة. بيـد أو وصـف  املوصوفة طبيًّا،

ارتـــبط خبطـــر التعـــاطي غـــري الطـــيب ات اآلالم مســـكنأحـــد 
بأكثر مـن مثانيـة أضـعاف للمؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا 

  األخرى.باملؤشرات مقارنًة 
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املؤثرات األفيونية املوصوفة إساءة استعمال   -١٦الشكل 
عامًا،  ٤٩و ١٢أعمارهم بني يف أوساط من تتراوح طبيًّا 

  مخسة بلدان أوروبية
  
  
  
  
  
  
  

 Scott P. Novak and others, “Nonmedical use ofاملصدر: 

prescription drugs in the European Union”, BMC Psychiatry, 

vol. 16 (2016).  

املؤثرات األفيونية املوصوفة إساءة استعمال   -١٧الشكل 
، حسب نوع اجلنس والسن والوضع الوظيفي، مخسة طبيًّا

  بلدان أوروبية
  
  
  
  
  
  
  
  

 Scott P. Novak and others, “Nonmedical use ofاملصدر: 

prescription drugs in the European Union”, BMC Psychiatry, 

vol. 16 (2016).  

غري املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا مصادر   - ١٨الشكل 
  ، مخسة بلدان أوروبيةالعام املاضيالطبية يف أوساط املتعاطني يف 
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فـإن مع النتائج املتوصَّل إليهـا يف الواليـات املتحـدة،  ًاقاتسوا
ــة  ــؤثرات األفيوني ــوا عــن إســاءة اســتعمال امل معظــم مــن أبلغ

يف البلـدان األوروبيـة اخلمسـة  العام املاضـياملوصوفة طبيًّا يف 
الـــواردة يف الدراســـة حصـــلوا عليهـــا عـــن طريـــق شـــبكاهتم 
االجتماعيــة (أي مــن األصــدقاء أو األســرة)، لكــن العديــد 
منهم سرقوها أو حصلوا عليها بصورة احتياليـة مـن طبيـب. 

 حديثـة أخـرى تقـارير يف الواردة النتائج مع أيضًاوباالتساق 
ــةاألدو دراســة بينــت العهــد،  شــراء أن األورويب االحتــاد يف ي
ــا املوصــوفة األفيونيــة املــؤثرات  اإلنترنــت صــيدليات مــن طبيًّ

  .املصادر أحد أيضًا هو كان
املتعـددة،  خـدِّراتومن بـني النتـائج األخـرى، كـان تعـاطي امل

ـــاطي امل ـــري املشـــروعة يف أوســـاط  خـــدِّراتوخصوصـــًا تع غ
متعاطي املؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا لألغراض غـري الطبيـة 

ـــام املاضـــييف  ـــريأيضـــًا شـــائعًا  ،الع ـــدان بدرجـــة كب ة يف البل
يف املائة من   ٢١، حيث تراوحت نسبته بني األوروبية اخلمسة

يف املائـة يف اململكـة   ٤٣يف إسـبانيا و العام املاضـياملتعاطني يف 
تحــدة. ويف أوســاط املبلِّغــني عــن تعــاطي املــؤثرات األفيونيــة امل
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املوصوفة طبيًّا لألغراض غري الطبية، فـإن مـن ُيـرجَّح تعـاطيهم 
غــري املشــروعة ُيــرجَّح أيضــًا إبالغهــم عــن ضــائقة  خــدِّراتامل

وباملثـل، تعرُّضـهم لالعتقـال أثنـاء الطفولـة. عـن نفسية حادة و
لون علـى املـؤثرات األفيونيـة املتحصِّاالحتمال بأن يكون كان 

املوصـــوفة طبيًّـــا عـــن طريـــق الســـرقة أو االحتيـــال أو تســـوُّق 
 غــري املشــروعة أعلــى خــدِّراتقــد تعــاطوا امل الوصــفات الطبيــة

  الضعفْين مقارنًة مبن مل حيصلوا عليها بتلك الطرق.مبقدار 
ن وبـــدأت يف الظهـــور يف أوروبـــا، وإن مبســـتويات أدىن مـــ

ـــات املتحـــدة، إســـاءة اســـتعمال  ـــؤثرات األفيالوالي ـــة امل وني
ة صـطناعيظهـور مـؤثرات أفيونيـة ااملوصوفة طبيًّا، كما بـدأ 

 جديــدة ميكــن شــراؤها عــن طريــق اإلنترنــت، وُيحتمــل أن
إنفـاذ وأمهية متزايدة فيما خيص الصحة العامة ذلك كتسي ي
  انون على حد سواء يف السنوات املقبلة.الق

  إساءة استعمال الترامادول يف أفريقيا وآسيا
الترامادول أحد املؤثرات األفيونية املتعاطـاة علـى نطـاق واسـع 

أنــه ا مــلعــالج اآلالم املتدرجــة بــني املتوســطة إىل الشــديدة، ك
ــُيســت ــذف خدم يف عــالج تعطُّ ــل الق ل الوظــائف اجلنســية، مث

ـــاع مســـتويات إســـاءة وع )١١٦(املبكـــر. ـــن ارتف ـــرغم م ـــى ال ل
غــت عنهــا لاســتعمال املــؤثرات األفيونيــة املوصــوفة طبيًّــا الــيت أب

هنــاك أدلــة متزايــدة علــى  )١١٧(بلــدان عــدة يف آســيا وأفريقيــا،
تعــاطي الترامــادول لألغــراض غــري الطبيــة يف بعــض البلــدان يف 

وممــا أيــد تلــك األدلــة يف أفريقيــا والشــرقني األدىن واألوســط. 
السنوات األخرية ضبط كميات كبرية من الترامادول يف مشال 

 )١١٨(أفريقيــا وغرهبــا ووســطها ويف الشــرقني األدىن واألوســط.
أبلغـــت مجهوريـــة إيـــران ، ٢٠١٤و ٢٠١٢ومـــا بـــني عـــامْي 

اإلســالمية وبلــدان يف الشــرقني األدىن واألوســط والعديــد مــن 
ــم ــب األم ــا مكت ــدان يف أفريقي  خــدِّراتاملتحــدة املعــين بامل  البل

 
)١١٦( Emad A. Salem and others, “Tramadol HCl has 

promise in on-demand use to treat premature 

ejaculation”, Journal of Sexual Medicine, vol. 5, No. 1 

2008, pp.188-193.  
 خدِّراتتقرير املو ٢٠١٤العاملي  خدِّراتتقرير املانظر  )١١٧(

  .٢٠١٥العاملي 
)١١٨( E/INCB/2012/1.  

تلـك  إىلاملهرب واجلرمية بضبط كميات كبرية من الترامادول 
 ٣١٠البلدان. وأبلغـت بلـدان يف الشـرق األوسـط عـن ضـبط 

إىل أكثر مـن ؛ وهي كمية زادت ٢٠١٢يف عام ات كيلوغرام
ومجهوريــة أفريقيــا . وباملثــل، يف بــنن ٢٠١٤طنًّــا يف عــام  ٢٢

بط أكثـر مـن الوسطى والسودان وكوت ديفـوار والنيجـر، ضُـ 
، وأكثــر مــن ٢٠١٣كيلــوغرام مــن الترامــادول يف عــام  ٣٠٠
ـــنن ٢٠١٥ويف عـــام . ٢٠١٤طـــن يف عـــام  ٢,٦ ، أبلغـــت ب

أطنان من املادة. وأبلغت عـن تعـاطي  ١١٠وحدها عن ضبط 
ــة  ــادول لألغــراض غــري الطبي ــا األردن الترام ــدان، منه ــدُة بل ع
ـــا ومصـــر ـــان وليبي ـــة  وتوغـــو ولبن الســـعودية واململكـــة العربي

وموريشيوس، وأخضع كثري منها الترامـادول للمراقبـة الوطنيـة 
  يف السنوات األخرية.

وُأبلغ عن شيوع إساءة استعمال الترامادول يف أوسـاط املـراهقني 
ـــل  ـــدان مث ـــة املتحـــدة ووالشـــباب يف ُبل ـــارات العربي ـــران اإلم إي

ــة ــال، يف دراســة - (مجهوري اإلســالمية) ومصــر. فعلــى ســبيل املث
يف  خـدِّراتاطي املتعن يعانون من اضطرابات ناشئة عن بشأن م
خـالل  ملرضـى اخلـارجينيالعـالج اإلدمـان لـدى يف مصـر عيادة 
املـؤثرات األفيونيـة  أكثر، كان الترامادول ٢٠١٣- ٢٠١٢الفترة 
 خـدِّراتحيث كان معظم املرضى من متعـاطي امل )١١٩(،املتعاطاة

ــة يف املتعــددة.  ــة الثانوي ويف دراســة ُأجريــت علــى طــالب املرحل
الترامـادول  تعاطيًا هياألكثر ، كانت املواد ٢٠١٣مصر يف عام 

ويف دراسة ُأجريت يف صفوف املـراهقني يف ب والكحول. والقنَّ
، كانـت نسـبة انتشـار ٢٠١٣مجهورية إيـران اإلسـالمية يف عـام 

يف  ٧,٦يف املائة ( ٤,٨تعاطي الترامادول يف مرحلة ما من العمر 
يف املائــة يف أوســاط اإلنــاث).  ١,٨املائــة يف أوســاط الــذكور، و

اإلبالغ عـن مع احتمال  ،املتعددة شائعًا خدِّراتوكان تعاطي امل
ملــواد أخــرى مثــل  الشــهر املاضــيالتعــاطي يف ارتفــاع معــدل 

وساط تلك أيف  الكحول و"اإلكستاسي" وامليثامفيتامني واألفيون
  )١٢٠(راهقني.الفئة من امل

 
)١١٩( R. Mohamed and others, “An epidemiological study of 

tramadol HCl dependence in an outpatient addiction 

clinic at Heliopolis Psychiatric Hospital”, Menoufia 

Medical Journal, vol. 28, No. 2 (2015), pp. 591-596.  
)١٢٠( Milad Nazarzadeh, Zeinab Bidel and Kristin V. Carson, 

“The association between tramadol hydrochloride 
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 حشـــديةويف اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، أظهـــرت دراســـة 
ركز لدى املالذكور  منمرضى على  ٢٠١٥ُأجريت يف عام 

 أكثــرللتأهيــل أن املــؤثرات األفيونيــة والكحــول مهــا  الــوطين
يف املائـــة مـــن  ٦٧وكـــان هنـــاك حنـــو  )١٢١(املـــواد املتعاطـــاة.

ـــة  ـــؤثرات األفيوني ـــاطي امل ـــذينمتع ـــاطون ال ال ـــادولتيتع  رام
ــرًا  ــة األكــرب عم ــة. ويف أوســاط املجموع ألغــراض غــري طبي

 أكثر اهلريوين كان ،)فأكثر عامًا ٣٠ همضمن الفئة (َمن سنُّ
املــــؤثرات األفيونيــــة تعاطيــــًا؛ وكــــان تعــــاطي الترامــــادول 
ًال علــــى اهلــــريوين يف أوســــاط  والكــــوديني شــــائعًا ومفضــــَّ

ــة ــل املجموع ــنًّا األق ــة وكانــت. س ــة أغلبي ــيت الفئ  تتعــاطى ال
ــ بــذلك تقــوم الترامــادول ، مبتوســط يتــراوح بــني مثانيــة ايوميًّ

ــراص  انــتك كمــامليغــرام لكــل قــرص).  ١٠٠( وتســعة أق
 حيــث أيضــًا، هــي عاليــة املتعــددة خــدِّراتامل متعــاطي نســبة
ــا كــان ــة يف ٨٥ حنــو نســبته م ــن املائ ــاطي م  خــدِّراتامل متع

ــددة، ــتهم املتع ــاطون كــانوا أغلبي ــة يتع ــع مــن توليف ــواد أرب  م
  .أكثر أو

إسـاءة فيما يتعلـق ب اليت أشري إليهااألسباب الشائعة  تومشل
ـــأثريه  تعـــاطي الترامـــادول يف الدراســـات املـــذكورة آنفـــًا ت

املواَقعــة اجلنســية، وختفيفــه وإطالتــه ألمــد  ،للمــزاج ناملحســِّ 
ختفيــف األمل أو الــذايت مــن أجــل  لتطبيــباوحلــدة التعــب، 

ويبدو أن التعاطي غري الطيب للمـؤثرات االكتئاب أو القلق. 
األفيونية املوصوفة طبيًّا يف الشرقني األدىن واألوسط ومشـال 
أفريقيــا، وخصوصــًا يف أوســاط الشــباب، يكــون لألغــراض 
التروحيية أكثر من كونه نتيجـة لإلصـابة باإلدمـان (اإلدمـان 

ـــة  تلقِّـــيالعالجـــي املنشـــأ) عقـــب  ـــة طبي العـــالج مـــن حال
 )١٢٢(علـى املـؤثرات األفيونيـة الصـيدالنية.مشروعة تنطـوي 

                                                                                         
misuse and other substances use in an adolescent 

population: phase I of a prospective survey”, Addiction 

Behaviors, vol. 39, No. 1 (2014), pp. 334-337.  
)١٢١( Hiba Alblooshi and others, “The pattern of substance use 

disorder in the United Arab Emirates in 2015: results of a 

National Rehabilitation Centre cohort study”, Journal of 

Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy, vol. 

(2016).  
)١٢٢(  David F. Musto, “Iatrogenic addiction: the problem its 

definition and history”, Bulletin of the New York Academy 

 

وخلصت دراسات خمتلفـة إىل أن ارتفـاع مسـتويات إسـاءة 
استعمال الترامادول هو نتيجـة ليسـر تـوافره يف الصـيدليات 

ــرًا لال ــات  تِّجــارويف الســوق غــري املشــروعة (نظ ــا بكمي هب
غـري املشـروعة،  خدِّراتكبرية)، واخنفاض سعره مقارنًة بامل

والتصور لدى املتعاطني بأن الترامادول آمن حيث إنـه دواء 
  )١٢٦)، (١٢٥)، (١٢٤)، (١٢٣(مصروف طبيًّا، وسهولة إخفائه.

  خدِّراتمدى عرض امل -دال
  الزراعة واإلنتاج

اسـتنادًا إىل التقـارير الـواردة مـن الـدول توجد دالئل قوية، 
 ةنَتجـامل خـدِّراتاملأكثـر لـى أن القنَّـب ال يـزال عاألعضاء، 

بطريقة غري مشروعة على الصعيد العاملي، سواء مـن حيـث 
مـن حيـث  محجم املسـاحة املزروعـة وانتشـارها اجلغـرايف أ

، ٢٠١٥-٢٠١٠جــم املنــَتج فعليًّــا. وعلــى مــدى الفتــرة احل
واجلرميــة بالغــات بزراعــة القنَّــب،  خــدِّراتتلقَّــى مكتــب امل

بلــدًا يف مجيــع  ١٣٥بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، مــن 
ـــا يشـــمل  ـــاطق، مب ـــكان  ٩٢املن ـــوع س ـــن جمم ـــة م يف املائ

ويكاد ذلك يعـادل ثالثـة أضـعاف البلـدان الـيت  )١٢٧(.العامل
بلـدًا (معظمهـا  ٤٩ُيزرع فيها خشخاش األفيون، وعددها 

عـدد البلـدان علـى ضـعفًا  ١٦أكثر مـن يزيـد بـيف آسيا)، و
قـد ُتـزرع فيهـا الـيت بلدان مجيعها يف القارة األمريكيـة)  ٨(

                                                                                         
of Medicine, vol. 61, No. 8 (October 1985), pp. 694-705.  

)١٢٣( Nazarzadeh, Bidel and Carson, “The association 

between tramadol hydrochloride misuse and other 

substances use in an adolescent population”.  
)١٢٤( Alblooshi and others, “The pattern of substance use 

disorder in the United Arab Emirates in 2015”.  
)١٢٥( Mohamed and others, “An epidemiological study of 

tramadol HCl dependence in an outpatient addiction 

clinic at Heliopolis Psychiatric Hospital”.  
ينطبق ذلك بصفة خاصة يف البلدان اليت تنطوي فيها حيازة  )١٢٦(

 ددة.غري املشروعة على جزاءات مش خدِّراتالكحول وامل

يف املائة من مجيع البلدان اليت تلقَّى منها مكتب  ٨٠حنو  )١٢٧(
 خلاصاواجلرمية بيانات عن طريق االستبيان  خدِّراتامل

  بالتقارير السنوية.
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  شجرية الكوكا.
(أ) ،خدِّراتعدد البلدان املبلِّغة عن زراعة امل -١٩الشكل 

٢٠١٥- ٢٠١٠  
  
  
  
  
  
  
  
وشجرية  ألفيونالبلدان املبلِّغة عن زراعة نبتات القنَّب وخشخاش ا (أ)

ت نبتات ضبطيا الكوكا وإنتاجها والقضاء عليها، والبلدان املبلِّغة عن
اليت  القنَّب ونبتات خشخاش األفيون وشجرية الكوكا، والبلدان
قنَّب حددهتا دول أعضاء أخرى باعتبارها بلدان منشأ لنبتات ال

  اش األفيون وورقة الكوكا.ونبتات خشخ
ردود على ة، الواجلرمي خدِّراتاملصدر: مكتب األمم املتحدة املعين بامل

  .االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية

ال تزال زراعة خشخاش األفيون عند مستويات مرتفعة، 
  وانتهى االجتاه التنازيل يف زراعة شجرية الكوكا

املزروعـة خبشـخاش األفيـون كانت املساحة اإلمجالية العامليـة 
ــة ٢٠١٦م يف عــا ــار ٣٠٥ ٠٠٠، والبالغ  ضــعف حنــو ،هكت

ــة املســاحة ــل. الكوكــا بشــجرية املزروعــة اإلمجالي  تلــك ومتث
 علـى املائـة يف ٦٠مبقـدار  احلجم يف زيادة متثل اليت املساحة،
 ُيعـزى مـا وهـو ،٢٠١٦-٢٠١٠ الفترة يف املسجلة املساحة
لزيادة يف زراعة خشخاش األفيون يف أفغانستان، ا إىل أساسًا

 لسـجَُّتثاين أكرب مساحة إمجالية مزروعة خبشـخاش األفيـون 
). ٢٠١٤ عـام يف لةاملسـجَّ الـذروة بعـد( األخـرية األعوام يف
 خشخاش لزراعة استقصاءات إجراء عدم إىل بالنظر ،أنه بيد

 يف األفيــون خلشــخاش منــتج أكــرب ثــاين( ميامنــار يف األفيــون
ــــامل ــــام يف الع ــــة يف أو) ٢٠١٥ ع ــــة الو مجهوري  الدميقراطي
ــوخى جيــب ،٢٠١٦ عــام يف الشــعبية ــدى احلــذر ت  تفســري ل

  )١٢٨(.٢٠١٦ لعام العاملية التقديرات
الكوكــا،  وقــد تراجعــت املســاحة العامليــة املزروعــة بشــجرية

بسبب تراجـع زراعـة شـجرية الكوكـا يف كولومبيـا أساسـًا، 
 مث. ٢٠١٣-٢٠٠٠تقريبـــًا خـــالل الفتـــرة مبقـــدار النصـــف 

 الفتـــرة خـــالل املائـــة يف ٣٠ بنســـبة العامليـــة املســـاحة زادت
 شــــجرية زراعــــة عــــودة بســــبب أساســــًا ،٢٠١٥-٢٠١٣
ـــد إىل الكوكـــا ـــا، يف التزاي  املســـتويات عـــوَّض ممـــا كولومبي
 بوليفيــا عنهــا بلغــتأ الــيت الكوكــا شــجرية لزراعــة املتراجعــة

. األخـــرية الســـنوات يف وبـــريو) القوميـــات املتعـــددة-دولـــة(
ــت ــة املســاحة وكان ــة العاملي ــا، بشــجرية املزروع ــيت الكوك  ال
 تقريبًا نفسها هي ،٢٠١٥ عام يف هكتار ١٥٦ ٥٠٠ بلغت

 املائـة يف ٢٩ بنسبة قلأ كانت وإن ،٢٠١٠ عام يف املسجلة
  .٢٠٠٠ عام يف بلغتها اليت الذروة نم

 
 ٢٢ نيمتثل ميامنار ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية جمتمعت )١٢٨(

ش شخاخبوعة يف املائة من املساحة اإلمجالية العاملية املزر
 لفترةن خالل ايف املائة من إمجايل إنتاج األفيو ١٢األفيون، و
هنا  ٢٠١٥خدمت تقديرات عام . وقد اسُت٢٠١٥-٢٠١٠

ن بلديكبدائل لزراعة خشخاش األفيون وإنتاجه يف كال ال
  .٢٠١٦لعام 

دان
البل

دد 
 ع

 القنَّب   خشخاش األفيون  عشبة الكوكا

أفريقيا
 أوروبا

 القارة األمريكية
 أوقيانوسيا

 آسيا
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  ٢٠١٦- ١٩٩٨الكوكا، ة املساحة اإلمجالية املزروعة خبشخاش األفيون وشجري  -٢٠الشكل 
  

  

  

  

  

  

  
االستبيان اخلاص واجلرمية بشأن الكوكا واألفيون يف بلدان خمتلفة؛ والردود على  خدِّراتاملصدر: استقصاءات مكتب األمم املتحدة املعين بامل

  الصادر عن وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة، سنوات خمتلفة. مخدِّراتتقرير استراتيجية املراقبة الدولية لل؛ وبالتقارير السنوية

  األفيونالزيادة األخرية يف إنتاج 
مبقـدار  ، شهد اإلنتاج العاملي لألفيـون زيـادة٢٠١٦يف عام 

ت تلـك نتجـقـد . والسـابقالعـام يف املائـة مقارنـًة ب ٣٠حنو 
ســاحة أكــرب مــن الزيــادة يف حجــم املي أساســًا، وهــالزيــادة 

عافيـًا هدت تشـة يف أفغانستان اليت املزروعة، عن حتسُّن الغلَّ
لعـام ايف  الخنفـاض املسـجلةجزئيًّا بعد املستويات الشديدة ا

بـالغ ون، الإمجـايل اإلنتـاج العـاملي مـن األفيـ. بيـد أن السابق
ــزال أدىن بنحــو  ٦ ٣٨٠ ــا، كــان ال ي ــ ٢٠طنًّ ــة يف املائ ن م

املبلَّـغ  ، وقريبًا مـن املتوسـط٢٠١٤الذروة املسجلة يف عام 
  عنه يف السنوات األخرية.
  جمددًاصنع الكوكايني يف تزايد 

بغــضِّ النظــر عــن نســب التحويــل املســتخدمة لتحويــل ورقــة 
الكوكا إىل هيدروكلوريد الكوكـايني النقـي، تراجـع إمجـايل 

قبل أن يـزداد  ٢٠١٣-٢٠٠٦صنع الكوكايني خالل الفترة 
ــرة  واســتنادًا إىل نســب . ٢٠١٥-٢٠١٣جمــددًا خــالل الفت
ــدة"،  ــغالتحويــل "اجلدي ــاج  بل يف عــام  الكوكــاينيإمجــايل إنت

يف  ٢٥مبقـدار طنًّا، مبـا ميثـل زيـادة شـاملة  ١ ١٢٥ ،٢٠١٥
ملسـتواه  ، مبـا يشـكل عـودة٢٠١٥-٢٠١٣املائة على الفترة 

  )١٢٩(.٢٠٠٨يف عام 
 

لالطالع على املزيد من املعلومات بشأن نسبة التحويل  )١٢٩(
 

  هي من الكوكايني، بعد القنب الكميات املضبوطة أكرب
ــواع  ــف أن ــى نطــاق خمتل ــع املضــبوطات عل ــل توزي ميكــن حتلي

من حيث عدد احلاالت والكمية املضبوطة. ويبدي  خدِّراتامل
  مناطًا خمتلفة اختالفًا طفيفًا.هذان النوعان من التحليل أ

ــع حــاالت ضــبط امل ــني توزي ــا  خــدِّراتويب ــغ عنه ــى املبلَّ عل
 ياتأن أكثر من نصف الضبط ٢٠١٥يف عام النطاق العاملي 

طامل تليهـا ،)أساسـًا القنَّب عشبة( القنَّب ختص كانت  اتنشـِّ
ـــة ـــة واملـــؤثرات ،)أساســـًا امليثامفيتـــامني( األمفيتاميني  األفيوني

ـــريوين( ـــًا اهل  الكوكـــايني/بالكوكا املتصـــلة واملـــواد ،)أساس
 االصـــطناعية القنَّـــب شـــبائه( اجلديـــدة النفســـانية واملـــؤثرات
ــؤثرات تليهــا أساســًا، ــدة النفســانية امل ــة اجلدي  القــات( النباتي
  ).والكيتامني االصطناعية والكاثينونات ،)أساسًا

وكانـــت أكـــرب مضـــبوطات علـــى املســـتوى العـــاملي يف عـــام 
ــنج القنَّــب ٢٠١٥ ، بعــد القنَّــب (عشــبة القنَّــب أساســًا، ورات

ـــة، ختـــص املـــواد املرتبطـــة  بدرجـــة أقـــل)، مـــن حيـــث الكمي
بالكوكا/الكوكايني. وباستثناء املضبوطات من ورقة الكوكـا، 

األكرب مـن مجيـع املضـبوطات املرتبطـة بالكوكـا يف كان اجلزء 
شكل املنـتج النهـائي، وهـو هيدروكلوريـد الكوكـايني، الـذي 
                                                                                         

"القدمية" و"اجلديدة"، انظر القسم اخلاص باملنهجية 
  .٢٠١٧العاملي  خدِّراتتقرير املاإللكترونية من 

وعة
ملزر
ية ا
مجال
 اإل
حة
ملسا
ا

  
ت)
تارا
هلك
(با

 

خشخاش األفيون شجرية الكوكا
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يف املائـة مـن مجيـع املضـبوطات مـن الكوكـايني،  ٩٠مثَّل حنو 
أقـل مـن  يف حني مثَّلـت املضـبوطات مـن كوكـايني "الكـراك"

   يف املائة من مضبوطات الكوكايني.  ١

إنتاج األفيون العاملي املحتمل والصنع العاملي  -٢١الشكل 
  ٢٠١٦-١٩٩٨يف املائة)،  ١٠٠للكوكايني (النقي بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
اجلرمية و اتخدِّردر: استقصاءات مكتب األمم املتحدة املعين باملااملص

اخلاص  تبيانساالبشأن الكوكا واألفيون يف بلدان خمتلفة؛ والردود على 
ادر الص دِّراتمخلل تقرير استراتيجية املراقبة الدوليةالتقارير السنوية؛ وب

  عن وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة، سنوات خمتلفة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة.واجلرمي خدِّراتاملصدر: مكتب األمم املتحدة املعين بامل
  

  

واشتملت أكرب كميات مضبوطة من املـؤثرات األفيونيـة علـى 
األفيون. وعلـى الـرغم مـن التعبـري عنهـا مبعـاِدالت املـورفني أو 
اهلريوين، فـإن أكـرب كميـات مضـبوطة مـن املـؤثرات األفيونيـة 

األفيونيـــة (الترامـــادول أساســـًا يف عـــام  األدويـــةكانـــت مـــن 
، يليه الكوديني واهليـدروكودون) واهلـريوين. وكانـت ٢٠١٥

أكــرب الكميــات التاليــة املبلَّـــغ عنهــا مــن املــؤثرات النفســـانية 

اجلديدة النباتية يف شكل القات ويليه الكراتوم. وكانـت أكـرب 
غ مضبوطات من املؤثرات النفسـانية اجلديـدة االصـطناعية املبلَّـ

ــه شــبائه القنَّــب االصــطناعية  ــامني وتلي ــارة عــن الكيت عنهــا عب
والكاثينونــات االصــطناعية. وجــاءت أكــرب كميــات مضــبوطة 

ـــن امل طم ـــه نشـــِّ ـــامني ويلي ـــة يف شـــكل امليثامفيت ات األمفيتاميني
  األمفيتامني و"اإلكستاسي".

  مليون حالة) ٢,٤( ٢٠١٥، خدِّراتمن املتوزيع إمجايل املضبوطات   -٢٢الشكل 
  

  

  

  

  

    
  واجلرمية، الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية. خدِّراتاملصدر: مكتب األمم املتحدة املعين بامل

  بلدًا. ٦٤ملحوظة: استنادًا إىل املعلومات املستقاة من 

ان)
ألطن

 (با
ون
ألفي
ج ا
إنتا

 

 إنتاج األفيون
 صنع الكوكايني
 (استنادًا إىل نسب التحويل "القدمية")
 صنع الكوكايني

 "اجلديدة")(استنادًا إىل نسب التحويل 
االجتاه –إنتاج األفيون 

عشبة القنَّب
 راتنج القّنب
 نبتات القنَّب
 أنواع القنَّب األخرى
 امليثامفيتامني
 األمفيتامني
 "اإلكستاسي"

ات األمفيتامينية األخرىنشِّطامل  
 اهلريوين
 األفيون/ نبتات اخلشخاش

األفيونةاألدوية   
 املؤثرات األفيونية األخرى
 ورقة/شجرية الكزكا
 عجينة/قاعدة الكوكايني
 هيدروكلوريد الكوكايني
 الكراك وأنواع الكوكايني األخرى
 املؤثرات النفسانية اجلديدة
 املسكنات
 املهلوسات

أخرى خمدِّرات  
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٢٠١٥- ٢٠١٠خمتارة، حسب الكمية،  خمدِّراتمن العاملية  خدِّراتمضبوطات امل  ٢٣الشكل   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واجلرمية، الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية. خدِّراتاملصدر: مكتب األمم املتحدة املعين بامل
  الت اهلريوين.مبعاِدلتحويل املضبوطات من األفيون إىل مضبوطات معبَّر عنها  ١:١٠ملحوظة: اسُتخدمت نسبة 

يف املضبوطات املبلَّغ عنها أساسًا فيما يتعلق الزيادات 
  االصطناعية والكوكايني خدِّراتبامل

ــــــامني  ــــــات األمفيت ــــــادة يف كمي ــــــادات احل نتيجــــــة للزي
وامليثامفيتــامني املضــبوطة، زادت املضــبوطات اإلمجاليــة مــن 

طامل الضـــعف خـــالل الفتـــرة مبقـــدار ات األمفيتامينيـــة نشـــِّ
"اإلكستاســي" كانــت املضــبوطات مــن و. ٢٠١٥-٢٠١٠

، وإن بدأت رمبـا يف الزيـادة مـن ٢٠١١يف تراجع حىت عام 
ــرض بســبب حتســن ســبل ــادة الع ــا جيســد زي ــك مب ــد ذل  بع

الســالئف  البديلــة و/أوالســالئف الكيميائيــة احلصـول علــى 
  .املستعملة يف صنع هذا املخدِّر األولية

وزادت الكميات املضبوطة من املؤثرات النفسـانية اجلديـدة 
-٢٠١٠أربعــة أضــعاف خــالل الفتــرة مبقــدار عية االصــطنا
، مبــا جيســد زيــادة حــادة يف املضــبوطات مــن شــبائه ٢٠١٥

ـــــات االصـــــطناعية ـــــب االصـــــطناعية والكاثينون ، وإن القنَّ
تراجعــــت يف الواقــــع املضــــبوطات مــــن شــــبائه القنَّـــــب 

وبصـــــورة عامـــــة، االصـــــطناعية يف الســـــنوات األخـــــرية. 
ـــدة  تراجعـــت ـــؤثرات النفســـانية اجلدي املضـــبوطات مـــن امل

، وذلـــك بســـبب تراجـــع كميـــة ٢٠١٠النباتيـــة بعـــد عـــام 
  املضبوطة.  القات

ـــرة  وزادت املضـــبوطات مـــن الكوكـــايني علـــى مـــدى الفت
يتسـق ، مبا ٢٠١٥، وخصوصًا خالل عام ٢٠١٥-٢٠١٠

ارتفاع مسـتويات صـنع الكوكـايني. اليت تفيد بتقارير المع 
ــرغم مــن أن ــى ال ــمــن ضــبوطات امل وعل ظلــت  اتاألفيوني

ة األفيونيـة زادت حبـدَّاألدوية مستقرة، فإن املضبوطات من 
، وذلك بسبب الزيـادات ٢٠١٥-٢٠١٠على مدى الفترة 

ـــــــات املضـــــــبوطة مـــــــن الترامـــــــادول  احلـــــــادة يف الكمي
وبـــرغم بعـــض الزيـــادات يف واهليـــدروكودون والفينتانيـــل. 

ـــنج القنَّـــب،  ـــة ت فقـــد تراجعـــاملضـــبوطات مـــن رات الكمي
-٢٠١٠املضبوطة من القنَّب تراجعـًا طفيفـًا خـالل الفتـرة 

ـــن  ٢٠١٥ ـــدءًا م ـــًا تصـــاعديًّا ب ـــدت اجتاه ككـــل، وإن أب
  .٢٠١٢  عام

ب 
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املؤثرات األفيونية الكوكايني القنَّب ات األمفيتامينيةنشِّطامل املؤثرات النفسانية
عشبة القنَّب
 عجينة الكوكا وقاعدة الكوكايني
 كوكايني غري حمدد
 املورفني

األفيونيةاألدوية    
 األمفيتامني

ات األمفيتامينية األخرىنشِّطامل  
 املؤثرات النفسانية اجلديدة النباتية

 راتنج القنَّب
 زيت القنَّب
 هيدروكلوريد الكوكايني و"كراك" الكوكايني
 األفيون يف معاِدالت اهلريوين
 اهلريوين
 امليثامفيتامني
 "اإلكستاسي"

االصطناعيةاملؤثرات النفسانية اجلديدة   
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 التزايد يواصل اخلفية الشبكة عرب خدِّراتبامل تِّجاراال
  سريعة بوترية

 ال تتضمن "الشـبكة السـطحية"، الـيت يتيسـر الوصـول إليهـا
يف املائة مـن  ٤عن طريق حمركات البحث التقليدية، سوى 

مجيع املعلومات املتاحة على اإلنترنـت. أمـا النسـبة املتبقيـة، 
يف املائـة، فهـي خمزَّنـة يف "الشـبكة العميقـة".  ٩٦ومقدارها 

ويتضمن جزء منها، وهو الشبكة اخلفية، معلومـات ُتخفـى 
ل عمـــــدًا وال يتيســـــر الوصـــــول إليهـــــا ســـــوى باســـــتعما

وُتسـتخدم الشـبكة اخلفيـة  )١٣٠(متصفحات شـبكية خاصـة.
فيمــا يتعلــق جبميــع أنــواع األنشــطة، مبــا فيهــا األنشــطة غــري 

مـــا  . وعـــادًةخـــدِّراتبامل تِّجـــاراملشـــروعة، وخصوصـــًا اال
برنـامج إخفـاء يدخل املتعـاطون الشـبكة اخلفيـة عـن طريـق 

)) Tor" ("تــور(املعــروف باســم ") Onion Router(" اهلويــة
ملكتـب ووفقـًا  )١٣١(ان بقاء هوياهتم احلقيقيـة حمجوبـة.لضم

ــاير  الشــرطة األورويب ــانون الثاين/ين ــول)، حــىت ك (اليوروب
مليـون  ١,٧، كانت شـبكة "تـور" تضـم أكثـر مـن ٢٠١٧

ــر مــن  ُيوصــلونمســتعمل  بشــكل مباشــر، وتستضــيف أكث
املنتجـات ُيـدفع مثـن وعـادًة مـا  )١٣٢(نطاق فريد. ٦٠ ٠٠٠

مثـل املشـفَّرة، بـالعمالت يف أسواق الشبكة اخلفيـة املشتراة 
الـيت ميكـن أن ُتسـتخدم الحقـًا لشـراء سـلع  كوين"،"الِبت 

ف إىل خمتلـف العمـالت وخدمات أخرى أو ميكن أن ُتصـرَّ
بواسطة خدمات الربيـد  خدِّراتوعادًة ما ُتسلَّم املالوطنية. 

ــة أو اخلاصــة، ــرود إىل )١٣٣(العمومي ل الط ــا ُترســَ ــريًا م  وكث
آليـة ("حمطـات  مقصـوراتأو حمجوبـة اهلويـة بريد  قصنادي

   )١٣٤(مصمَّمة من أجل اجلمع الذايت للطرود. جتميع")

 
)١٣٠( EU Drug Markets Report.  
)١٣١( EMCDDA, The Internet and Drug Markets, Insights 

Series No. 21 (Luxembourg, Publications Office of the 

European Union, 2016).  
)١٣٢( Europol, SOCTA 2017: European Union Serious and 

Organised Crime Threat Assessment – Crime in the 

Age of Technology (The Hague, 2017), p. 22.  
)١٣٣( World Customs Organization, Illicit Trade Report 2015 

(Brussels, December 2016), p. 44.  
استنادًا إىل نتائج مؤمتر دويل بشأن التحقيقات املشتركة  )١٣٤(

 

لون على املتحصِّ سنويًّا خدِّراتمتعاطو امل  ٢٤الشكل 
عرب الشبكة اخلفية خالل األشهر االثين عشر  خدِّراتامل

  ٢٠١٧-٢٠١٤، املاضية
  
  
  
  
  
  
  
  

من  ٦٠ ٠٠٠ملحوظة: استنادًا إىل املعلومات السنوية من أكثر من 
ح السؤال ، ُطر٢٠١٤ويف عام . العام املاضييف  خدِّراتمتعاطي امل

ة اليت الشبكة اخلفيسوق حتديدًا فيما يتعلق بطريق احلرير، وهو 
غالق إاالستقصاء ُأجري بعد كانت سائدة يف ذلك احلني، حيث إن 

ل فيما ، ُطرح السؤا٢٠١٥؛ وبدايًة من عام مباشرًة طريق احلرير
  يتعلق جبميع أسواق الشبكة اخلفية.

 ٢٠١٧العاملي  خدِّراتاملصادر: نتائج استقصاء امل
)www.globaldrugsurvey.com العاملي  خدِّراتستقصاء املاو)؛

. مخدِّراتلل ، النتائج التفصيلية بشأن األسواق املشفَّرة٢٠١٧
 Dr. Monica Barratt, National Drug and Alcohol :منستمدة م

Research Centre, Australia.  

وتشري الدراسات إىل أنه بينما ال تزال نسبة عمليات سـوق 
عـن طريـق اإلنترنـت صـغرية احلجـم، فـإن منوهـا  خدِّراتامل

وميكـن االطـالع علـى  )١٣٥(السريع قد ميثل هتديدًا خطـريًا.
ــاطني لل ــراء املتع ــدى ش ــات بشــأن م ــن  مخــدِّراتمعلوم ع

العاملي، الـذي  خدِّراتطريق اإلنترنت يف نتائج استقصاء امل

                                                                                         
عن طريق السوق االفتراضية  خدِّراتبامل تِّجارملكافحة اال

("الشبكة اخلفية") يف االحتاد األورويب، ُعقد يف باد إيرالخ، 
  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢إىل  ١٠النمسا، من 

)١٣٥( Kristy Kruithof and others, Internet-facilitated Drugs 

Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of 

the Netherlands, Research Report Series (Santa 

Monica, California, Rand Corporation, 2016).  

ة (
نسب
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ئ
  

 اململكة املتحدة
 الواليات املتحدة
 املتوسط العاملي
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ن هــذه أُأجــري عــدة مــرات يف الســنوات األخــرية. وبــرغم 
مستمدة من عينة غري متثيلية، فإن البالغات الذاتيـة البيانات 
ــــو  ــــن  ١٠٠ ٠٠٠لنح ــــر م ــــت يف أكث ــــتخدم لإلنترن مس

 خـدِّراتبلدًا تعطي فكرة تقريبية عـن اجتـاه متعـاطي امل ٥٠
ــة،  خــدِّراتإىل احلصــول علــى امل ــق الشــبكة اخلفي عــن طري

وكــذلك مــدى الســهولة الــيت ميكــنهم هبــا احلصــول عليهــا. 
 خـدِّرات يف االستقصاء الذين تعـاطوا املومن بني املشاركني

عـن  خـدِّرات، فإن نسبة من حصلوا على املالعام املاضييف 
ـــة يف األشـــهر االثـــين عشـــر الســـابقة  طريـــق الشـــبكة اخلفي

  .٢٠١٧-٢٠١٤يف املائة خالل الفترة  ٧٠بنسبةارتفعت 
وبرزت الزيادة يف استعمال الشبكة اخلفية بصـفة خاصـة يف 

 خــدِّراتزادت نســبة متعــاطي املحيــث  الواليــات املتحــدة
الســـنويني املشـــاركني يف االستقصـــاء الـــذين أبلغـــوا عـــن 

مبقـدار عـن طريـق الشـبكة اخلفيـة  خـدِّراتاحلصول على امل
يف املائـة يف عـام  ٢٥,٣لتصل إىل  ٢٠١٤الضعف منذ عام 

، ويف الواليات املتحـدة حيـث زادت النسـبة بـوترية ٢٠١٧
خنفـاض بدرجـة طفيفـة يف عـام أسرع ولكنها عادت إىل اال

  )١٣٦(يف املائة. ٢,١٣إىل  ٢٠١٧
دي يف االجتـاه التصـاعوترية ومع ذلك، فإن هذا يوحي بأن 

يف بعـــض  التســـارعيف  ةاســـتعمال الشـــبكة اخلفيـــة مســـتمر
 البلـــدان، وذلـــك رغـــم االنقطاعـــات الســـوقية املختلفـــة،
ـــام الســـلطات بـــإغالق عـــدة مواقـــع لســـوق  بـــاالقتران بقي

يـث حتياليـة حاالروج اخلـليات الشبكة اخلفية، وكذلك عم
ومـن مـواقعهم بشـكل مفـاجئ بإغالق مالكو السوق  يقوم

  األموال من عمالئهم.مثَّ سرقة 
الشـــبكة اخلفيـــة مـــن أجـــل وُتعتـــرب الزيـــادات يف اســـتعمال 

أن جـــديرة باملالحظـــة حيـــث يبـــدو  خـــدِّراتمشـــتريات امل
لــيس قصــرًا علــى الشــبكة عمومــًا ( خــدِّراتبامل تِّجــاراال

اخلفيـــة) مل يشـــهد ســـوى ارتفـــاع طفيـــف يف الســـنوات 
إىل  ٢٠١٣مليــــون حالــــة يف عــــام  ٢,١األخــــرية: مــــن 

 
)١٣٦( Global Drug Survey 2017, detailed findings on drug 

cryptomarkets مستمدة من .Dr. Monica Barratt, 

National Drug and Alcohol Research Centre, Australia.  

  )١٣٧(.٢٠١٥مليون حالة يف عام   ٤,٢
  

 
البيانات الشاملة حلاالت الضبط املبلَّغة إىل يستند ذلك إىل  )١٣٧(

ق طري عن واجلرمية خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل
رجة ى بدد سواالستبيان اخلاص بالتقارير السنوية، اليت مل تز

  طفيفة يف السنوات األخرية.
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عدد املعامالت حسب املادة، واحلصة السوقية للمعامالت حسب املادة على الشبكة اخلفية، أيلول/سبتمرب   ٢٥الشكل 
  ٢٠١٦كانون الثاين/يناير - ٢٠١٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  األمفيتامينات والكوكايني  (أ)

  .Kruithof and others, Internet-facilitated Drugs Tradeاملصدر: 
ـــد محـــض وكـــان "اإلكستاســـي"  ـــائي إيثيالمي والقنَّـــب وثن

ــدة الليســرجيك ــؤثرات النفســانية اجلدي ــر هــي  )١٣٨(وامل أكث
املجيبـــون علـــى استقصـــاء الـــيت حصـــل عليهـــا  خـــدِّراتامل
  )١٣٩(.٢٠١٧العاملي عرب الشبكة اخلفية يف عام  خدِّراتامل

ـــــــــُت ـــــــــرىيف خدمت واس ـــــــــة أخ ـــــــــاليب  )١٤٠(دراس أس
لفحـــص مثـــاين أســـواق  )١٤١("يالشـــبكالزحـــف /التجريف"

رئيســـية للشـــبكة اخلفيـــة كانـــت موجـــودة حـــىت كـــانون 
 

ال يشبه تعريف املؤثرات النفسانية اجلديدة املستخدم يف  )١٣٨(
كتب مه مالعاملي التعريف الذي يستخد تخدِّرااستقصاء امل

  واجلرمية. خدِّراتامل
. نتائج تفصيلية بشأن ٢٠١٧العاملي  خدِّراتاستقصاء امل )١٣٩(

 Dr. Monica. مستمدة من: مخدِّراتاألسواق املشفَّرة لل

Barratt, National Drug and Alcohol Research Centre, 

Australia .  
)١٤٠( Kruithof and others, Internet-facilitated Drugs Trade: 

An Analysis of the Size, Scope and the Role of the 

Netherlands.  
لالطالع على املزيد من التفاصيل، انظر القسم اخلاص  )١٤١(

  .٢٠١٧ملي العا خدِّراتتقرير املباملنهجية اإللكترونية من 

ــــاير   Darkو Cryptomarketو AlphaBay( ٢٠١٦الثاين/ين

Net Heroes League وDream market وFrench Dark Net 
 ١٠٦ ٠٠٠ تشــمل)، وكانــت Pythonو Nucleusو Hansaو

. بنــد متثــل حنــو ثالثــة أربــاع مجيــع البنــود يف الشــبكة اخلفيــة
واستنادًا إىل أنشـطة باعـة حمـددين، خلصـت الدراسـة إىل أن 

ــة مــن الباعــة يف تلــك األســواق الثمــاين للشــبكة  ٧١ يف املائ
يف املائـة ال يبيعـون  ٦٢(مبـن فـيهم  خـدِّراتاخلفية يبيعـون امل

يف املائـة  ٩، وخـدِّراتومنتجات متصلة بامل خدِّراتسوى امل
)، وأن خـدِّراتومنتجـات غـري متصـلة بامل خـدِّراتيبيعون امل

يف املائة فقط ميارسون حصـريًّا أنشـطة أخـرى. وكانـت  ٢٩
يف  ٣٨أكــرب حصــة مــن هــؤالء الباعــة يف أمريكــا الشــمالية (

يف املائــة)، وأوقيانوســيا  ٣٢أوروبــا (أكثــر مــن  ااملائــة)، تليهــ
يف املائة). وُتحصَّل أعلـى اإليـرادات يف أمريكـا  ٧(أكثر من 

ــا، وجتــري معظــم املبيعــات واملشــتريات يف ال شــمالية وأوروب
وكانــت أكــرب حركــة أقاليميــة متجهــة مــن املنــاطق نفســها. 

ـــد  ـــاوين الربي ـــث عن ـــن حي آســـيا إىل أمريكـــا الشـــمالية. وم
، متثلــت نتيجــة أخــرى خــدِّراتاإللكتــروين املرتبطــة ببنــود امل

ا يف املائــة) وأوروبــ ٤٣(أمريكــا الشــمالية للدراســة يف هيمنــة 
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يف  ١٣يف املائــة)، وتليهمــا آســيا (أكثــر مــن  ٣٢(أكثــر مــن 
املائــة، الصــني أساســًا تليهــا اهلنــد وأفغانســتان)، وأوقيانوســيا 

يف املائــــة). واتضــــح أن الباعــــة يف البلــــدان  ٩(أكثــــر مــــن 
يف أعمـال جتـارة اجلملـة، اآلسيوية مييلـون إىل الضـلوع أكثـر 

ــة يف أمريكــا الشــمالية يف حــني يهــ وأوروبــا علــى يمن الباع
  مبيعات التجزئة.

ـــواع  ـــع أن ـــامالت اخلاصـــة جبمي وتشـــري الدراســـة إىل أن املع
شـــهدت زيـــادة. وعلـــى العمـــوم، كانـــت قيمـــة  خـــدِّراتامل

املعــامالت يف األســواق الثمــاين املهيمنــة علــى الشــبكة اخلفيــة 
ــاير  ــى بضــعفني ونصــف مــن  ٢٠١٦يف كــانون الثاين/ين أعل

ـــــو ـــــيت جـــــرت يف س ـــــامالت ال ـــــر يف املع ـــــق احلري ق طري
اليت كانت هتيمن علـى الشـبكة اخلفيـة  ٢٠١٣أيلول/سبتمرب 

يف ذلــك الوقــت. ويعــادل ذلــك متوســط منــو ســنوي بنحــو 
معـدالت  ولـوحظ تسـجيليف املائة خالل تلـك الفتـرة.   ٥٠

طمنـــو فـــوق املتوســـط للمعـــامالت فيمـــا خيـــص امل ات نشـــِّ
ح أن (الكوكــايني واألمفيتامينــات) والقنَّــب، يف حــني اتضــ

وكانـــت النمـــو يف "املهلوســـات" كـــان أدىن مـــن املتوســـط. 
املوصـــــوفة طبيًّـــــا  خـــــدِّراتاخلاصـــــة بامل معـــــدالت النمـــــو

  املتوسط العام. منو"اإلكستاسي" واملؤثرات األفيونية قريبة 
ب الدراسة أيضًا الدخل "األدىن" مـن خـالل ضـر واحتسبت

دة اء وحـ(بافتراض شـر ةر الـُمدَرجاسععدد املعامالت يف األ
 راداتواحدة لكـل معاملـة)، حبيـث مت التوصـل إىل أدىن اإليـ

ع ١٤,٢مبقـدار الشهرية  ف مليـون دوالر. ويعـادل ذلـك ضـِ
به فيما ى حسااإليراد األدىن (استنادًا إىل املنهجية نفسها) لد

  .٢٠١٣خيص طريق احلرير يف أيلول/سبتمرب 
كوكايني واألمفيتـامني) ات (النشِّطومتثل مبيعات القنَّب وامل

يف املائة من جممـوع اإليـرادات املتصـلة  ٧٠و"اإلكستاسي" 
يف األسـواق الثمـاين للشـبكة اخلفيـة الـيت جـرى  خدِّراتبامل

ويبدو أن امليثامفيتامني واهلريوين، لـدى  )١٤٢(التحري عنها.
أســـــواق يف  مخــــدِّراتمقارنتهمــــا بــــالتوزيع الشــــامل لل

 
)١٤٢( Kruithof and others, Internet-facilitated Drugs Trade: 

An Analysis of the Size, Scope and the Role of the 

Netherlands.  

حبيـز حيظيـان  )١٤٤(واالحتـاد األورويب )١٤٣(الواليات املتحـدة
ـــا حيظـــى "اإلكستاســـي" دود حمـــ ـــة، بينم يف الشـــبكة اخلفي

واملهلوســات حبيــز مفــرط يف املبيعــات الــيت تــتم عــن طريــق 
  )١٤٦)، (١٤٥(الشبكة اخلفية.

قيـد  وكانت أكرب حصة من املعامالت يف األسـواق الثمـاين
تقـل لـيت ايف املائة) ختص املعـامالت  ٦٤النظر يف الدراسة (

عــات يف مبي دوالر، وهــو مــا ُيتوقــع عــادًة ١٠٠قيمتهـا عــن 
وى سـمتثل  ن تلك املبيعات ملأالتجزئة للزبون النهائي. بيد 

ظــم يف املائــة مــن إمجــايل اإليــرادات، حيــث تولــدت مع ١٨
وحـــت مـــن املعـــامالت الـــيت ترايف املائـــة)  ٥٧(اإليـــرادات 

ـــــــني  ـــــــت دوالر.  ١ ٠٠٠دوالر و ١٠٠قيمتهـــــــا ب ومثل
ه دوالر مـــا نســـبت ١ ٠٠٠مالت الـــيت تفـــوق قيمتهـــا املعـــا
نشـطة أن أ يف املائة من إمجايل اإليـرادات، مبـا يشـري إىل ٢٥

 ن طريــقعــال تــتم فعليًّــا بعــد جتــارة اجلملــة الكبــرية احلجــم 
واملنظمــــات  خــــدِّراتالشــــبكة اخلفيــــة، وأن عصــــابات امل

ـــع ـــدو يف بي ـــا يب ـــري فيم ـــرية غـــري ضـــالعة إىل حـــد كب  الكب
  وشرائها عن طريق الشبكة اخلفية. تخدِّراامل

بيـــد أن إمجـــايل اإليـــرادات املحســـوبة يف الدراســـة (مـــن 
ــــون إىل  ١٤,٢ ــــا  ٢٥ملي ــــون دوالر يف الشــــهر، أو م ملي

مليون دوالر يف السـنة)، الـذي  ٣٠٠و ١٧٠يعادل ما بني 
يف املائة من املبيعات املجمَّعـة  ٠,٢و ٠,١ال يتعدى ما بني 

الواليات املتحـدة واالحتـاد لدى كل من  خدِّراتامل ْيلسوق
ــات املتحــدة:  ــام  ١٠٩األورويب (الوالي ــني دوالر يف ع بالي

ـــون ٣,٢٤واالحتـــاد األورويب:  )١٤٧(؛٢٠١٠ ـــورو يف  بلي ي
 

)١٤٣( Beau Kilmer and others, What America’s Users Spend 

on Illegal Drugs: 2000-2010 (Santa Monica, 

California, Rand Corporation, 2014).  
)١٤٤( European Drug Report 2016: Trends and 

Developments.  
)١٤٥( Global Drug Survey 2016, “Results of the world’s 

biggest drug survey”.  
)١٤٦( Kruithof and others, Internet-facilitated Drugs Trade: 

An Analysis of the Size, Scope and the Role of the 

Netherlands.  
)١٤٧( Kilmer and others, What America’s Users Spend on 

Illegal Drugs.  
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ال بــد ومــع ذلــك، صــغري إىل حــد مــا.  )١٤٨()،٢٠١٣عــام 
حيــث إن املنهجيــة املســتخدمة ُيحتمــل  ،مــن تــوخي احليطــة

ة املشـتراة لكـل معاملـة مبـا أن تكون قد انتقصت من الكميـ
  يؤدي إىل االنتقاص من إمجايل اإليرادات.

  
  
  
  
  
  
  

 Kristy Kruithof and others, Internet-facilitated Drugsاملصدر: 

Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the 

Netherlands.  

ـــدا،  ـــة أخـــرى،ويف هولن ـــتنادًا إىل  )١٤٩(كشـــفت دراس اس
دون الكشــف عينــات قــدمها متعــاطون ألغــراض االختبــار 

من كـانون الثاين/ينـاير  خمدِّراتعينة  ٣٢ ٦٦٣اهلوية (عن 
)، أن النســـــــبة ٢٠١٦إىل كـــــــانون الثاين/ينـــــــاير  ٢٠١٣

اإلمجالية للمشتريات عرب اإلنترنت تضاعفت ثالث مـرات، 
يف املائـة يف عـام  ٤,١إىل  ٢٠١٣يف املائة يف عام  ١,٤من 

يف املائـة مـن متعـاطي  ١٥وعلى العموم، استعمل . ٢٠١٥
عــن طريــق اإلنترنــت  خــدِّراتالــذين اشــتروا امل خــدِّراتامل

ـــة  ـــام بالشـــبكَة اخلفي ـــرة للقي ـــك املشـــتريات خـــالل الفت تل
 يف املائــة املتــاجر الشــبكية ٢٦، واســتخدم ٢٠١٥-٢٠١٣

ل علــــى ؛ ومل ُيتحصــــَّ املفهَرســــة مبحــــرك البحــــث غوغــــل
يف  ٥٩معلومات إضافية فيما خيص النسبة املتبقية، وقـدرها 

املشـــتراة يف  خـــدِّراتاملائـــة. ويشـــري ذلـــك إىل أن نســـبة امل
 

)١٤٨( European Drug Report 2016: Trends and 

Developments.  
)١٤٩( Daan van der Gouwe and others, “Purity, adulteration 

and price of drugs bought on-line versus off-line in the 

Nether- lands”, Addiction vol. 112, No. 4 (April 2017), 

pp. 640-648.  

يف  ٠,٦تراوحـت مـا بـني  هولندا عن طريق الشبكة اخلفيـة
  )١٥٠(.٢٠١٥يف املائة يف عام  ٥,١املائة و

ن أكثر مـن ثلـث عينـات أ وأشارت تلك الدراسة أيضًا إىل
عـرب اإلنترنـت (عـدد  مت شـراؤهااملؤثرات النفسانية اجلديدة 

عـــرب الشـــبكة اخلفيـــة)، يف حـــني مل تتجـــاوز جـــدًّا حمـــدود 
يف  ٦املشتريات عرب اإلنترنت لكـل مـادة خاضـعة للمراقبـة 

يف املائـة؛  ١يف املائة؛ الكوكـايني:  ١املائة ("اإلكستاسي": 
ــد محــض ال ــائي إيثيالمي ــة). ٥ليســرجيك: ثن ــى  يف املائ وعل

الــرغم مــن أن املشــتريات مــن املــواد اخلاضــعة للمراقبــة عــرب 
ـــد محـــض  ـــائي إيثيالمي ـــرية (ثن ـــت كب ـــة كان الشـــبكة اخلفي

يف املائــــة؛  ٤٨يف املائــــة؛ األمفيتــــامني:  ٥٣الليســــرجيك: 
ــة؛ "اإلكستاســي":  ٤٦الكوكــايني:  ــة)،  ٣٥يف املائ يف املائ

وين عرب األنترنت. وعلـى عكـس مل ُتسجَّل مشتريات للهري
املشـتراة  خـدِّراتالتصورات العامة، مل تكـن درجـة نقـاء امل

عـــرب اإلنترنـــت، يف املتوســــط، أفضـــل مــــن درجـــة نقــــاء 
املشــتراة مــن أمــاكن أخــرى يف هولنــدا. بيــد أن  خــدِّراتامل

يف  كانـت، املشـتراة عـن طريـق اإلنترنـت خـدِّراتأسعار امل
ــا بــني  ،املتوســط ــة مــن أســعار  ٢٣ إىل ١٠أعلــى مب يف املائ

  تلك املشتراة من أماكن أخرى.

 
لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن عملية احلساب،  )١٥٠(

 راتخدِّر املتقريانظر القسم اخلاص باملنهجية اإللكترونية من 
  .٢٠١٧العاملي 
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  ٢٠١٥، حسب املنطقة وعلى الصعيد العاملي، اتاألفيونيولتعاطي القنَّب واملؤثرات األفيونية االنتشار السنوي 

املنطقة أو املنطقة دون 
 اإلقليمية

 القنَّب
  املؤثرات األفيونية

 واملؤثرات األفيونية املوصوفة طبيًّا)ات(األفيوني
 اتاألفيوني

 العدد (باآلالف)
 االنتشار

 (نسبة مئوية)
 العدد (باآلالف)

 االنتشار
 (نسبة مئوية)

 العدد (باآلالف)
  االنتشار

 (نسبة مئوية)

 األعلى األدىنأفضل تقدير األعلى األدىنأفضل تقدير األعلى األدىنأفضل تقدير األعلى األدىنأفضل تقدير األعلى األدىنأفضل تقدير األعلى األدىنأفضل تقدير

 ٠,٣٩ ٠,١٤ ٠,٣٠ ٢ ٥٤٠ ٩٥٠ ٠١٠٢ ٠,٥٣ ٠,١٤ ٠,٣٢ ٥٠٠٣ ٩٢٠ ١٣٠٢ ٩,٨ ٣,٢ ٧,٥ ٣٨٠٦٤ ١٠٠٢١ ٤١٠٤٩ أفريقيا
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - شرق أفريقيا

 ٠,٤٣ ٠,٠٨ ٠,٢٤ ٦٢٠ ١١٠ ٣٦٠ ٠,٤٣ ٠,٠٨ ٠,٢٤ ٦٢٠ ١١٠ ٣٦٠ ٧,١ ١,٧ ٤,٣ ٣٨٠١٠ ٥٠٠٢ ٢٨٠٦ أفريقيامشال 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - اجلنوب األفريقي

 - - - - - - - - - - - - ١٣,٣ ٥,١ ١٢,٤ ٧٥٠٣٣ ٠٥٠١٣ ٥١٠٣١ غرب أفريقيا ووسطها
 ٠,٣٦ ٠,٢٣ ٠,٢٧ ٢ ٣٦٠ ١ ٥٠٠ ٧٦٠١ ٢,٤٦ ٢,٠٣ ٢,٢٣ ٢٣٠١٦ ٤١٠١٣ ٧١٠١٤ ٧,٨ ٧,٣ ٧,٥ ٣٢٠٥١ ٣٨٠٤٨ ٢٢٠٤٩ األمريكيةالقارة 

 ٠,٤٨ ٠,٠٧ ٠,١٥ ١٤٠ ٢٠ ٤٠ ٠,٦٤ ٠,١٢ ٠,٢٤ ١٨٠ ٣٠ ٧٠ ٧,٠ ٠,٨ ٢,١ ٩٨٠١ ٢٤٠ ٦١٠ الكارييب
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - أمريكا الوسطى
 ٠,٥٠ ٠,٤٣ ٠,٤٧ ١ ٦٠٠ ١ ٣٧٠ ٥٢٠١ ٤,٥٥ ٤,١٠ ٤,٤٢ ٦٢٠١٤ ١٧٠١٣ ١٤ ٢١٠ ١٢,٤ ١٢,٣ ١٢,٤ ٠٠٠٤٠ ٥٨٠٣٩ ٧٨٠٣٩ أمريكا الشمالية
 ٠,٢١ ٠,٠٣ ٠,٠٦ ٦٠٠ ٩٠ ١٨٠ ٠,٤٩ ٠,٠٦ ٠,١٤ ٣٨٠١ ١٧٠ ٣٨٠ ٣,٠ ٢,٨ ٢,٩ ٤٨٠٨ ٨٧٠٧ ٠٧٠٨ أمريكا اجلنوبية

 ٠,٥٢ ٠,٢٥ ٠,٣٧ ١٥ ٣٤٠ ٧ ٤٨٠ ٧٨٠١٠ ٠,٥٩ ٠,٣١ ٠,٤٤ ٣٤٠١٧ ٠٧٠٩ ٩٥٠١٢ ٣,٠ ١,٠ ١,٨ ٧٨٠٨٨ ٠٧٠٢٩ ٦٦٠٥٣ آسيا
 ١,٠٠ ٠,٨٠ ٠,٩٠ ٥٦٠ ٤٥٠ ٥١٠ ١,٠٣ ٠,٨٣ ٠,٩٣ ٥٨٠ ٤٧٠ ٥٣٠ - - - - - - آسيا الوسطى

 ٠,٣١ ٠,١٥ ٠,٢٠ ٤ ٩٧٠ ٢ ٣٤٠ ٢٦٠٣ ٠,٣١ ٠,١٥ ٠,٢٠ ٩٧٠٤ ٣٤٠٢ ٣ ٢٦٠ - - - - - - شرق آسيا وجنوب شرقها
 الشرقان األدىن واألوسط/

 غرب آسيا جنوب
٢,١٤ ٠,٨٣ ١,٤٠ ٦ ٢٠٠ ٢ ٤١٠ ٤ ٠٦٠ ٢,٨٢ ١,٣٦ ٢,١٤ ٨ ١٦٠ ٣ ٩٥٠ ٦ ١٨٠ ٣,٩ ١,٩ ٢,٧ ١١ ٢٠٠ ٥ ٦٤٠ ٧ ٩٣٠ 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - جنوب آسيا
 ٠,٦٠ ٠,٥٤ ٠,٥٧ ٣ ٣٠٠ ٢ ٩٥٠ ١١٠٣ ٠,٨٩ ٠,٧٩ ٠,٨٣ ٨٥٠٤ ٣٣٠٤ ٥٢٠٤ ٥,٤ ٥,٠ ٥,٢ ٤٥٠٢٩ ٣٧٠٢٧ ٤٠٠٢٨ أوروبا

 ٠,٨٨ ٠,٨٢ ٠,٨٥ ٢ ٠٠٠ ١ ٨٥٠ ٩٢٠١ ١,٤٢ ١,٣٥ ١,٣٨ ٢٣٠٣ ٠٦٠٣ ٣ ١٤٠ ٢,٥ ٢,٢ ٢,٤ ٧٢٠٥ ٠٣٠٥ ٣٤٠٥شرق أوروبا وجنوب شرقها
 ٠,٤١ ٠,٣٤ ٠,٣٧ ١ ٣٠٠ ١ ١٠٠ ١٩٠١ ٠,٥١ ٠,٤٠ ٠,٤٣ ٦٢٠١ ٢٦٠١ ١ ٣٨٠ ٧,٤ ٧,٠ ٧,٢ ٧٣٠٢٣ ٣٤٠٢٢ ٠٦٠٢٣ ىوسطالوالغربيةأوروبا 
 ٠,١٧ ٠,١٠ ٠,١٠ ٤٠ ٣٠ ٣٠ ٣,٠٣ ٢,٤٣ ٢,٩٦ ٧٧٠ ٦٢٠ ٧٥٠ ١٤,٧ ٨,٧ ١٠,٣ ٧٣٠٣ ١٩٠٢ ٦٢٠٢ أوقيانوسيا

 ٠,٤٩ ٠,٢٧ ٠,٣٧ ٢٣ ٥٨٠ ١٢ ٨٩٠ ٦٧٠١٧ ٠,٨٨ ٠,٥٩ ٠,٧٣ ٦٩٠٤٢ ٣٤٠٢٨ ٠٥٠٣٥ ٤,٩ ٢,٧ ٣,٨ ٦٧٠٢٣٧ ١١٠١٢٨ ٣١٠١٨٣ التقدير العاملي

  إىل بيانات االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ومصادر رمسية أخرى.املستندة واجلرمية  خدِّراتاملعين باملاملصدر: تقديرات مكتب األمم املتحدة 
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  ٢٠١٥و"اإلكستاسي"، حسب املنطقة وعلى الصعيد العاملي،  (ب)واألمفيتامينات (أ)االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني

ميةاملنطقة أو املنطقة دون اإلقلي  

ات املوصوفة طبيًّانشِّطاألمفيتامينات وامل الكوكايني  "اإلكستاسي" 
 االنتشار العدد (باآلالف)

 (نسبة مئوية)
 العدد (باآلالف)

 االنتشار
 (نسبة مئوية)

 العدد (باآلالف)
  االنتشار

 (نسبة مئوية)
 األعلى األدىنأفضل تقدير األعلى األدىنأفضل تقدير األعلى األدىنتقديرأفضل  األعلى األدىنأفضل تقدير األعلى األدىنأفضل تقدير األعلى األدىنأفضل تقدير

٨٤٠٢٨٧٠١٣٠٥٤٣,٠١٣,٠٧٨,٠٩٠٠٥ أفريقيا  ٢٢٢,٠٠٦,٠٣٣,٠ ١٦٠ ٥٢٠١١٥٠١٠٩٠,٠٢٣,٠٥٤,١٤٣٠١٣٩٠
 - -- - -------------- شرق أفريقيا
 - -- - --٢٩٠٤٣٠١٥٨,٠٢٠,٠٩٨,٠ ٢٥٢١٢٦٠٢,٠٠١,٠٠٢,٠٨٦٠ مشال أفريقيا

 - -- - -------------- اجلنوب األفريقي
 - -- - --------٧٧٠١٦٠٠٦٨٠٢٦٩,٠٢٤,٠٠٥,١ غرب أفريقيا ووسطها

٥٠٠٨٨٢٠٧٠٩٠٩٢٩,١١٨,١٣٨,١٥٠٠٧ القارة األمريكية  ٣ ٢٧٠٦٨٠٠٨١٣,١٩٥,٠٣٣,١٣٧٠٣٢٨٠  ٣٥١,٠٥٠,٠٥٣,٠ ٥١٠
١٣٠١٦,٠٠٣,٠٤٧,٠ ١٠٥٤٠٨٦,٠٠٥,٠٩١,١٤٠١٠ ١٨٠٥٠٣٥٠٦٢,٠١٨,٠٢٣,١٢٤٠ الكارييب

٣٠٠٦,٠٠٣,٠١١,٠ ١٥٠٢٧٠٧١,٠٥٢,٠٩٥,٠٢٠١٠ ١٧٠١١٠٢٤٠٦١,٠٣٨,٠٨٣,٠٢٠٠ أمريكا الوسطى
٦٨٠٥٥٥٠٥٨٠٠٥٧٧,١٧٣,١٨٠,١٣٤٠٦ الشماليةأمريكا   ٢ ٤٣٠٥٢٦٠٧٩٧,١٦٩,١٢٦,٢٨٦٠٢٨٦٠  ٢٨٩,٠٨٩,٠٨٩,٠ ٨٦٠

٤٩٠١٦,٠١٤,٠١٧,٠ ٦٨٠٧٣٠٢٥,٠٢٤,٠٢٦,٠٤٤٠٤٠٠ ٤٨٠٢١١٠٢٧١٠٢٨٨,٠٧٥,٠٩٦,٠٧٠٠ أمريكا اجلنوبية
٣٠٠١٣٧٠٢٣٠٢٠٤,٠٠١,٠٠٨,٠٦٩٠٢٠ آسيا  ١ ٤٠٠٤٩٨٠٣٦٧٠,٠١٥,٠٢٦,١٤٩٠١٢٨٨٠  ٢٣٤٣,٠٠٦,٠٧٩,٠ ١٠٠

 - -- - -------------- آسيا الوسطى
 - -- - -------------- شرق آسيا وجنوب شرقها

الشرقان األدىن
 واألوسط/جنوب غرب آسيا

- - - - - - ٠,٥٥ ٠,٢٠ ٠,٣١ ١ ٥٨٠ ٥٨٠ ٨٩٠ - - - - - - 

 - -- - -------------- جنوب آسيا
٠٦٠٤٥٤٠٣٣٤٠٥٧٤,٠٦٥,٠٩٨,٠٤٦٠٢ أوروبا  ٣ ٩٤٠١٢٥٠٣٤٥,٠٣٦,٠٥٩,٠٧٥٠٣٢٠٠  ٤٦٩,٠٥٩,٠٨٦,٠ ٧٠٠

٢٥٩,٠٤٠,٠٩١,٠ ٠٧٠ ٤١٠٢٦٠١٣٢,٠١٨,٠٥٦,٠٣٤٠١٩٠٠ ٦٢٠٢٩٠٦٤٠١٢٧,٠١٣,٠٧٢,٠٧٢٠ شرق أوروبا وجنوب شرقها
٤٤٠٣٢٦٠٣٧٠٠٣٠٨,١٠٢,١١٦,١٧٤٠١ أوروبا الغربية والوسطى  ٢ ٥٤٠١٩٨٠١٥٥,٠٤٨,٠٦٢,٠٤٠٠٢٢٩٠  ٢٧٥,٠٧٢,٠٨٣,٠ ٦٤٠

٦٣٠٤٢,٢٢٢,٢٤٩,٢ ٣٨٠٥٣٠٩١,١٥١,١٠٨,٢٦١٠٥٦٠ ٣٩٠٣٩٠٤٨٠٥٤,١٥٤,١٨٩,١٤٨٠ أوقيانوسيا
٠٩٠١٧٩٩٠١٢٢٨٠٢٢٣٥,٠٢٧,٠٤٦,٠٠٣٠٣٧ التقدير العاملي  ٩ ٥٢٠١٤٧٠٠٥٩٧٧,٠٣٠,٠٢٤,١٦٥٠٢١٣١٠  ٣٤٤٥,٠١٩,٠٧١,٠ ٠١١

  إىل بيانات االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ومصادر رمسية أخرى.املستندة واجلرمية  خدِّراتاملصدر: تقديرات مكتب األمم املتحدة املعين بامل
 وأنواعًا أخرى مثل معجون الكوكا وقاعدة الكوكايني و"الباسوكو" و"الباكو" و"املريال". يشمل الكوكايني ملح الكوكايني وكوكايني "الكراك" (أ) 

    (ب) تشمل األمفيتامينات األمفيتامني وامليثامفيتامني على السواء.
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  ٢٠١٥لمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية ضمن هذه املجموعة، حسب املنطقة، لوباحلقن  خدِّرات(نسبة مئوية) ملتعاطي املواالنتشار  التقديريالعدد 
 حلقنبا تخدِّراامل الذين يتعاطوناملصابون بفريوس نقص املناعة البشرية  باحلقن خدِّراتمتعاطو امل 
   العدد التقديري  )نسبة مئوية(االنتشار  العدد التقديري 

 اإلقليميةاملنطقة أو املنطقة دون

 املرتفع األفضل املنخفض املرتفع األفضل املنخفض

مشول البيانات
للسكان من 
الفئة العمرية 

عامًا ٦٤-١٥

 املرتفع األفضل املنخفض

االنتشار 
(نسبة 
  )مئوية

أفضل 
 تقدير

مشول البيانات
للعدد التقديري

ملتعاطي 
 خدِّراتامل

 باحلقن

 ٪٦٧,٨ ٠٠٠٦٥١١٢,٨ ٨٤ ٠٠٠٣٦٠٠٠٪٠,٠٥٠,١٠٠,٣٣٥٨,٣ ٠٠٠٣٥٠٠٠٠٦٥٠٠٠٠١٦٠٢ أفريقيا
 ٪٩٣,٥ ٠٠٠٢٤٩٥,١ ١٤٢ ٠٠٠٩٧٠٠٠٪٠,٣٣٠,٤٢٠,٥٧٨٥,٤ ٠٠٠١٨٠٢٠٠٠٧٩٠٢٠٠٠٧٣٠٣ أمريكا

 ٪١٠٠ ٠٠٠١١٨٤,٧ ٩٩ ٠٠٠٨٣٠٠٠٪٠٠٠٨٠٠١٠٠٠٠٨٠٢٠٠٠٣٩٠٢٠,٥٦٠,٦٥٠,٧٥١٠٠أمريكا الشمالية
 ٪٧٤,١ ٠٠٠١٣٢٦,١ ٤٣ ٠٠٠١٥٠٠٠٪٠٠٠٣٨٠٠٠٠٧٠٠٠٠٠٣٤٠١٠,١١٠,٢١٠,٣٩٧١,٥الالتينية والكارييبأمريكا

 ٪٩٦,٣ ٠٠٠٨٥٧١٢,١ ٥٦٧ ٠٠٠٣٨٣٠٠٠٪٠,١٢٠,١٦٠,٢٠٩٤,٢ ٠٠٠٤٨٠٣٠٠٠٧٠٠٤٠٠٠٩٧٠٥ آسيا
 ٪٩٣,٦ ٠٠٠٤٢٧,٣ ٣٣ ٠٠٠٢٧٠٠٠٪٠٠٠٤٠٠٠٠٠٤٤٠٠٠٠٥١٠٠,٧١٠,٧٩٠,٩٠٩٣,٦آسيا الوسطى وما وراء القوقاز

 ٪٩٦,٤ ٠٠٠٥٢٤٩,٦ ٣٠٥ ٠٠٠١٨٠٠٠٠٪٠٠٠٢٢٠٢٠٠٠١٨٠٣٠٠٠١٣٠٤٠,١٤٠,٢٠٠,٢٦٩٥,١شرق آسيا وجنوب شرقها
 ٪١٠٠ ٠٠٠٢٥٨٢٨,٥ ٢٠٥ ٠٠٠١٥٤٠٠٠٪٠٠٠٥٥٠٠٠٠٧٢٠٠٠٠٩١٠٠,٢٩٠,٣٨٠,٤٨١٠٠جنوب غرب آسيا

 ٪٥٥,٣ ٨٠٠٤١,١ ٢٠٠٨٠٠٪٠٠٠٢٠٠٠٠٧٠٠٠٠١٣٠٠,٠٢٠,٠٧٠,١٢١٣,٣واألوسطالشرقان األدىن
 ٪٩٩,٩ ٠٠٠٢٩٨,٥ ٢٥ ٠٠٠٢١٠٠٠٪٠٠٠٢٩٠٠٠٠٢٩٠٠٠٠٣٠٠٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٩٩,٩جنوب آسيا

 ٪١٠٠ ٠٠٠٤٢٧١٢١,٥ ٧٥٥ ٠٠٠٤١٦٠٠٠٪٠,٤٥٠,٦٥٠,٩٩٩٩,٩ ٠٠٠٤٢٠٢٠٠٠٥١٠٣٠٠٠٣٧٠٥ أوروبا
 ٪١٠٠ ٠٠٠٣٣٣١٢٤,٠ ٦٧٥ ٠٠٠٣٤٦٠٠٠٪٠٠٠٧٨٠١٠٠٠٨١٠٢٠٠٠٥٨٠٤٠,٧٩١,٢٥٢,٠٤١٠٠شرق أوروبا وجنوب شرقها

 ٪٩٩,٩ ٠٠٠٩٤١١,٤ ٨٠ ٠٠٠٧٠٠٠٠٪٠٠٠٦٤٠٠٠٠٧٠٠٠٠٠٧٨٠٠,٢٠٠,٢٢٠,٢٥٩٩,٩ أوروبا الغربية والوسطى
 ٪٧٤,١ ٩٠٠٢١,٤ ٢ ٣٠٠١٢٠٠٪٠٠٠١٢٠٠٠٠١٦٠٠٠٠١٩٠٠,٤٧٠,٦١٠,٧٥٧٤,١أوقيانوسيا

 ٪٩٤,٩ ٠٠٠١٩٠٣١٣,١ ١ ٥٥٠ ٠٠٠٩٣٠٠٠٠٪٠,٣٦٨٨,٧ ٠,١٨٠,٢٥ ٠٠٠٥٥٠٨٠٠٠٨١٠١١٠٠٠٤٢٠١٧ العامل
فريق املرجعي السابق يد العاملي (سنوات خمتلفة)؛ والاأليدز على الصع لفريوسلتصدي اشأن تدابري املصادر: الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية؛ والتقارير املرحلية لربنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه ب

  ؛ وتقارير حكومية.األقرانمستعَرضة من منشورة باحلقن؛ ومقاالت  خدِّراتاملتحدة بشأن فريوس األيدز وتعاطي امل لألمم
   عامًا. ٦٤‐١٥باحلقن هو النسبة املئوية للسكان ضمن الفئة العمرية  خدِّراتامل يتعاطمملحوظة: انتشار 
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  األفيون/اهلريوين
 

 (باهلكتارات) ٢٠١٦- ٢٠٠٥شروعة، املزراعة خشخاش األفيون غري

 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 جنوب غرب آسيا
(أفضل أفغانستان

 ٢٠١ ٠٠٠ ١٨٣ ٠٠٠ ٢٢٤ ٠٠٠ ٢٠٩ ٠٠٠ ١٥٤ ٠٠٠ ١٣١ ٠٠٠ ١٢٣ ٠٠٠ ١٢٣ ٠٠٠ ١٥٧ ٠٠٠ ١٩٣ ٠٠٠ ١٦٥ ٠٠٠ ١٠٤ ٠٠٠ تقدير)

 ١٨٢ ٠٠٠١٦٣٠٠٠ ١٩٦ ٠٠٠ ١٠٢٠٠٠١٠٤٠٠٠١٠٩٠٠٠١٢٥٠٠٠١٧٣ ٠٠٠(أ)احلد األدىن
 ٢٢١ ٠٠٠٢٠٢٠٠٠ ٢٤٧ ٠٠٠ ١٣٧٠٠٠١٤٥٠٠٠١٥٥٠٠٠١٨٩٠٠٠٢٣٨ ٠٠٠(أ)احلد األعلى

 جنوب شرق آسيا
مجهورية الو
الدميقراطية 

 (ب)، (و)الشعبية
(أفضل تقدير)

٥ ٧٠٠ ٦ ٢٠٠ ٣ ٩٠٠ ٦ ٨٠٠ ٤ ١٠٠ ٣ ٠٠٠ ١ ٩٠٠ ١ ٦٠٠ ١ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ١ ٨٠٠ .. 

 ٩٠٠٣ ٣ ٩٠٠١٥٠٠٢١٠٠٣٩٠٠١٥٠٠ ١ ٩٠٤٠٤٠٢٢٣٠١٧١٠١٠٠(أ)احلد األدىن
 ٦٠٠٧ ٩ ٠٠٠٤٠٠٠٦٥٠٠١١٨٠٠٥٠٠٠ ٢ ٨٩٠٢٩٩٠٢٨٦٠١٧٠٠٢٧٠٠(أ)احلد األعلى

  (ب)ميامنار
 .. ٥٥ ٥٠٠ ٥٧ ٦٠٠ ٥٧ ٨٠٠ ٥١ ٠٠٠ ٤٣ ٦٠٠ ٣٨ ١٠٠ ٣١ ٧٠٠ ٢٨ ٥٠٠ ٢٧ ٧٠٠ ٢١ ٥٠٠ ٣٢ ٨٠٠(أفضل تقدير)

 ٨٠٠٤٢ ٤١ ٤٠٠ ٣٠٠١٧٧٠٠٢٩٢٤٩٣٨٧١٠٤٥ ٢٠ ٥٠٠٢٢٩٠٠١٧٥٠٠ ....(أ)األدىناحلد 
 ٦٠٠٦٩ ٨٧ ٣٠٠ ١٠٠٥٨٦٠٠٥٩٣٥٧٦٤٩١٨٦٩ ٤٢ ٦٠٠٣٢٠٠٠٣٧٨٠٠....(أ)احلد األعلى

  القارة األمريكية
  كولومبيا

 .. ٥٩٥ ٣٨٧ ٢٩٨ ٣١٣ ٣٣٨ ٣٤١ ٣٥٦ ٣٩٤ ٧١٥ ١ ٠٢٣ ١ ٩٥٠(أفضل تقدير)

 )ه((ج)،املكسيك
 .. ٢٦ ١٠٠ ١٧ ٠٠٠ ١١ ٠٠٠ ١٠ ٥٠٠ ١٢ ٠٠٠ ١٤ ٠٠٠ ١٩ ٥٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٦ ٩٠٠ ٥ ٠٠٠ ٣ ٣٠٠(أفضل تقدير)

 ٨٠٠٢١  (أ)احلد األدىن
 ٤٠٠٣٠  (أ)احلد األعلى
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  غريها
 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ١٠٣ ٥٩٧١٠٧٥٠ ١١ ٥٢٢ ٢٢١١٢٤٦٢١٦٢٨٢١٢٢٩٣١٣ ٩ ٦٥٠٧٩٧٧٥٨٨٥٥٥٠٩١٠٤٧٩(د)بلدان أخرى
املجموع (أفضل

 ٣٠٤ ٧٥٠ ٢٨١ ٤٩٢ ٣١٦ ٧٠٩ ٢٩٥ ٢٩١ ٢٣٤ ٨٩٥ ٢٠٧ ٥٠٠ ١٩٠ ٦٦٢ ١٨٥ ٩٣٥ ٢١٣ ٠٠٣ ٢٣٥ ٧٠٠ ٢٠١ ٠٠٠ ١٥١ ٥٠٠ تقدير)

 ٢٦٥ ٦٩٢٢٤٢٧٥٠ ٢٦٩ ٨٠٩ ١٥٢٧٦٢١٤٩٠٠٠١٧٠٤٤٤١٨٩٢٠١٢٤٥ ٩٣٥احلد األدىن
 ٣٤٦ ٧٩٢٣٢٠١٥٠ ٣٧٢ ٢٠٩ ٢١١٦٦٢٢٣٣٤٠٠٢٤٩٩٥٢٢٨٧٣٠٩٣٣٨ ٨٣٥احلد األعلى

املجموع (أفضل
بأقرب رقم  تقدير
 )صحيح

٣٠٤ ٨٠٠ ٢٨١ ٥٠٠ ٣١٦ ٧٠٠ ٢٩٥ ٣٠٠ ٢٣٤ ٩٠٠ ٢٠٧ ٥٠٠ ١٩٠ ٧٠٠ ١٨٥ ٩٠٠ ٢١٣ ٠٠٠ ٢٣٥ ٧٠٠ ٢٠١ ٠٠٠ ١٥١ ٥٠٠ 

، ٢٠١٤سيك: حىت عام ولومبيا: حكومة كولومبيا. املككواجلرمية.  راتخدِّة املعين باملأفغانستان ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار: النظام الوطين ملراقبة املحاصيل غري املشروعة الذي يدعمه مكتب األمم املتحداملصادر: 
 خدِّراتشروع املشترك بني املكسيك ومكتب األمم املتحدة املعين بامل، امل٢٠١٥)؛ وفيما خيص عام مخدِّراتا حكومة الواليات املتحدة األمريكية (تقارير استراتيجية املراقبة الدولية للالتقديرات مستقاة من االستقصاءات اليت أجرهت

  واجلرمية بعنوان "مراقبة الزراعة غري املشروعة على األراضي املكسيكية".
خلاص باملنهجية اات التقدير والتعاريف يف القسم علومات بشأن منهجيمتاحة. وميكن االطالع على امل مل تكناألرقام املائلة مبدئية وقد ُتنقَّح عندما تصبح املعلومات احملدَّثة متاحة. وتشري النقطتان إىل أن البيانات ملحوظات: 

  .٢٠١٧العاملي  خدِّراتاإللكترونية من تقرير امل
  ْون الثقة املستخَرج إحصائيًّا.حد َب  (أ)

  .باملساحات املزروعةاملزالة بعد تاريخ االستقصاء اخلاص  املساحاتتضمن يقد   (ب)
 جزءًا من أرقام ال تشكل إن تلك األرقامالتقديرات املقدمة من الواليات املتحدة حيث من وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة. وال تتحقق حكومة املكسيك من صحة اخلاصة باملكسيك ، اسُتمدت التقديرات ٢٠١٤حىت عام   (ج)

  .ات عن املنهجية املستعملة حلساب تلك األرقاممعلوممتلك ال املكسيك  وحيث إن ،الرمسيةاملكسيك 
البيانات بشأهنا) والبلدان اليت توجد أدلة غري مباشرة على الزراعة غري املشروعة لديها (القضاء على خشخاش األفيون)، لكن ال هكتار يف آخر سنة تتاح  ٣٠٠تشمل البلدان ذات املستويات املنخفضة من الزراعة (أقل من    (د)

  .٥٤يوجد هبا قياس مباشر. انظر اجلدول يف الصفحة 
  هذه الفئة. ضمنمجهورية الو الدميقراطية الشعبية وكولومبيا واملكسيك وميامنار) تتاح بيانات بشأهنا (التقديرات الفضلى فيما خيص البلدان اليت ال ُأدرجت وحده،  ٢٠١٦وإضافة إىل ذلك، فيما خيص عام   
وتفوق هذه التقديرات خلشخاش األفيون لديها.  اهلريوين يف البلدان اليت ال توجد بيانات بشأن الزراعة غري املشروعة/، ُأخذ مبنهجية جديدة لتقدير املساحات املزروعة خبشخاش األفيون وإنتاج األفيون٢٠٠٨وبدءًا من عام   

  .٢٠١٧ العاملي خدِّراتيف القسم اخلاص باملنهجية اإللكترونية من تقرير اململنهجية التقدير يلي فصوصف تويرد  .تتسم بقيمة ُأسِّية مماثلةاألرقام السابقة ولكنها 
واجلرمية. وتستند  خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل عاجلهبسبب تعديل إحصائي  )A.16.XI.7األمم املتحدة، رقم املبيع  اتمنشور( ٢٠١٦العاملي  خدِّراتامل ، كما هي منشورة يف تقرير٢٠١٥ُنقِّحت األرقام اخلاصة بعام   (ه)

  .٢٠١٥حزيران/يونيه ‐٢٠١٤هذه األرقام إىل فترة التقدير متوز/يوليه 
  ، قد ال جيسد االستقصاء الزراعة بأكملها.٢٠١٣عام نظرًا للتوقيت املتأخر ألنشطة الرصد يف   (و)
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 (باألطنان)٢٠١٦-٢٠٠٥اإلنتاج املحتمل لألفيون املجفَّف باحلرارة،

  ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 جنوب غرب آسيا
أفغانستان (أفضل

 تقدير)
٤ ٨٠٠ ٣ ٣٠٠ ٦ ٤٠٠ ٥ ٥٠٠ ٣ ٧٠٠ ٥ ٨٠٠ ٣ ٦٠٠ ٤ ٠٠٠ ٥ ٩٠٠ ٧ ٤٠٠ ٥ ٣٠٠ ٤ ١٠٠ 

 ٤ ٠٠٠ ٧٠٠٢ ٥ ١٠٠ ٥٠٠٤ ٨٠٠٢ ٨٠٠٤ ٠٠٠٣     (أ)احلد األدىن

 ٥ ٦٠٠ ٩٠٠٣ ٧ ٨٠٠ ٥٠٠٦ ٢٠٠٤ ٨٠٠٦ ٢٠٠٤     (ب)احلد األعلى

 جنوب شرق آسيا
مجهورية الو
الدميقراطية 

 (ب)، (و)الشعبية
(أفضل تقدير)

٩٢ ٢٣ ٤١ ٢٥ ١٨ ١١ ١٠ ٩ ٢٠ ١٤  
.. 

 
.. 

 ٨٤ ١١١٥١٨١١٥١ ٧,٢١٦٧٤٧(أ)احلد األدىن
 ١٧٦ ٢٤٣٦٦٩٣٥١٣٣ ٢٣,١٢٤١١١٦١٦(أ)احلد األعلى

(أفضل (ب)ميامنار
 .. ٦٤٧ ٦٧٠ ٨٧٠ ٦٩٠ ٦١٠ ٥٨٠ ٣٣٠ ٤١٠ ٤٦٠ ٣١٥ ٣١٢ تقدير)

 ٤٩٨ ٣٥٠٤٢٠٥٢٠٦٣٠٤٨١ ٢١٣احلد األدىن
 ٨١٥ ٨٢٠٨٣٠٨٧٠١٠٠١٩١٦ ٤٤٥احلد األعلى

            

 القارة األمريكية
  كولومبيا

 .. ١٧ ١٢ ١١ ٨ ٨ ٨ ٩ ١٠ ١٤ ١٣ ٢٤(أفضل تقدير)

 (ج)، (ه)املكسيك
 .. ٤٩٩ ٣٦٠ ٢٢٥ ٢٢٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٤٢٥ ٣٢٥ ١٥٠ ١٠٨ ٧١(أفضل تقدير)

  ٢٧٩           احلد األدىن

  ٦٩٣           احلد األعلى
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  غريها
  ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ١٧٨٧٨٢ ٢٢٤٢٩٠١٧٢١٨٢١٩٨ ٩٩٥٥٥٨١٨٧١٧٨(د)بلدان أخرى
املجموع (أفضل

 ٦ ٣٧٦ ٤ ٧٧١ ٧ ٧٣٢ ٦ ٨١٠ ٤ ٨٣١ ٦ ٩٨٣ ٤ ٧٣٠ ٤ ٩٥٣ ٦ ٨٤١ ٨ ٠٩١ ٥ ٨١٠ ٤ ٦٢٠ تقدير)

 ٥ ٧٥٦٣١٠٥ ٦ ٨٩٤٣٧٨٣٥٧٣٨٣٥٥٨٥٢٠٢ احلد األدىن
 ٧ ٧٧٩٥٦٢٤ ٩ ٥٧٦٥٢١٤٨٥٣٩٥٠٥٢٨٤١٩ احلد األعلى

املجموع (أفضل
بأقرب رقم تقدير 

 صحيح)
٦ ٣٨٠ ٤ ٧٧٠ ٧ ٧٣٠ ٦ ٨١٠ ٤ ٨٣٠ ٦ ٩٨٠ ٤ ٧٣٠ ٤ ٩٥٠ ٦ ٨٤٠ ٨ ٠٩٠ ٥ ٨١٠ ٤ ٦٢٠ 

ة املحاصيل غري املشروعة الذي ولومبيا: النظام الوطين ملراقبكواجلرمية.  راتخدِّالوطين ملراقبة املحاصيل غري املشروعة الذي يدعمه مكتب األمم املتحدة املعين باملاملصادر: أفغانستان ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار: النظام 
 الواليات املتحدة يف خدِّراتاة من وزارة اخلارجية وإدارة مكافحة املم الغلة اإلقليمية املحدَّثة ونسب التحويل املستقرقاأ، احُتسب اإلنتاج استنادًا إىل ٢٠٠٨منذ عام وواجلرمية.  خدِّراتيدعمه مكتب األمم املتحدة املعين بامل

  واجلرمية. خدِّراتم املتحدة املعين باملب األم، تقديرات مكت٢٠١٥، التقديرات مستقاة من االستقصاءات اليت أجرهتا حكومة الواليات املتحدة األمريكية؛ وفيما خيص عام ٢٠١٤األمريكية. املكسيك: حىت عام 
خلاص باملنهجية اات التقدير والتعاريف يف القسم علومات بشأن منهجيمتاحة. وميكن االطالع على اململ تكن ملحوظات: األرقام املائلة مبدئية وقد ُتنقَّح عندما تصبح املعلومات احملدَّثة متاحة. وتشري النقطتان إىل أن البيانات 

  .٢٠١٧العاملي  خدِّراتاإللكترونية من تقرير امل
  حد َبْون الثقة املستخَرج إحصائيًّا.  (أ)

  .باملساحات املزروعةبعد تاريخ االستقصاء اخلاص املساحات املبادة قد تتضمن استنادًا إىل أرقام الزراعة اليت   (ب)
إن تلك األرقام ال تشكل جزءًا من أرقام املكسيك الرمسية، من وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة. وال تتحقق حكومة املكسيك من صحة التقديرات املقدمة من الواليات املتحدة حيث مستمدة ، التقديرات ٢٠١٤حىت عام   (ج)

  .وحيث إن املكسيك ال متلك معلومات عن املنهجية املستعملة حلساب تلك األرقام
فيون)، لكن هكتار يف آخر سنة تتاح البيانات بشأهنا) والبلدان اليت توجد أدلة غري مباشرة على الزراعة غري املشروعة لديها (القضاء على خشخاش األ ٣٠٠ن ذات املستويات املنخفضة من الزراعة (أقل من تشمل البلدا   (د)

  .٧٢يوجد هبا قياس مباشر. انظر اجلدول يف الصفحة  ال
  وميامنار) يف هذه الفئة. وحده، ُأدرجت التقديرات الفضلى فيما خيص البلدان اليت ال تتاح بيانات بشأهنا (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وكولومبيا واملكسيك ٢٠١٦خيص عام  وإضافة إىل ذلك، فيما  
اهلريوين يف البلدان اليت ال توجد بيانات بشأن الزراعة غري املشروعة خلشخاش األفيون لديها. وتفوق هذه التقديرات /ون، ُأخذ مبنهجية جديدة لتقدير املساحات املزروعة خبشخاش األفيون وإنتاج األفي٢٠٠٨وبدءًا من عام   

  .٢٠١٧ العاملي خدِّراتمماثلة. ويرد وصف تفصيلي ملنهجية التقدير يف القسم اخلاص باملنهجية اإللكترونية من تقرير املُأسِّية قيمة باألرقام السابقة ولكنها تتسم 
واجلرمية.  خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل عاجله) بسبب تعديل إحصائي A.16.XI.7(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ٢٠١٦العاملي  خدِّرات، كما هي منشورة يف تقرير امل٢٠١٥ُنقِّحت األرقام اخلاصة بعام   )ه(

واجلرمية  راتخدِّكتب األمم املتحدة املعين باملبني املكسيك وم ت بشأن إنتاج األفيون. وسوف ُتعرض األرقام اخلاصة باإلنتاج حاملا تتاح البيانات اخلاصة بالغلة من املشروع املشتركتتحقق حكومة املكسيك من أي تقديرا وال
  املعنون "رصد الزراعة غري املشروعة يف األراضي املكسيكية".

واجلرمية؛  خدِّراتإىل: (أ) املساحة املزروعة، كما حيددها املشروع املشترك بني حكومة املكسيك ومكتب األمم املتحدة املعين بامل ٢٠١٥واجلرمية لعام  خدِّراتملكتب األمم املتحدة املعين بامل وتستند تقديرات إنتاج األفيون  
نتاج مبدئية، وهي غري قابلة للمقارنة باألرقام اخلاصة باإل ٢٠١٥عام ل. وُتعترب األرقام اخلاصة بإنتاج األفيون ٢٠٠٣‐٢٠٠١املكسيك خالل الفترة الواليات املتحدة يف بيانات الغلة، استنادًا إىل دراسات الغلة اليت أجرهتا  (ب)

  ألسباب تتعلق باملنهجية. ٢٠١٤‐ ١٩٩٨للفترة 
  .غري املشروعة بالكامل يف هذه السنة ، قد ال جيسد االستقصاء الزراعة٢٠١٣نظرًا للتوقيت املتأخر ألنشطة الرصد يف عام   (و)
  التقديرين األعلى واألدىن املستخرجْين على حنو مستقل؛ واسُتخدمت نقطة الوسط من أجل حساب اإلمجايل العاملي. ٢٠١٥. ومتثل األرقام اخلاصة بعام ٢٠١٥حد الثقة املستخَرج إحصائيًّا، باستثناء عام   (ز)
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  ٢٠١٦-٢٠٠٦خاش األفيون، خشوإبادة زراعة خشخاش األفيون وإنتاج األفيون يف بلدان أخرى، 

 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ املؤشر 

 ٢٦٠ ٢٢٠٣١٠٦٤٠ الزراعة (باهلكتارات)غواتيماال
 ٦ ٤٦١٤ اإلنتاج (باألطنان)غواتيماال
 ٣٧٢١٣٠ ٧٢١١٣٦٢٣٨٢٤٩٣٢١٧ ١ ٥٤٥١٧٠١١٩٠٩١٧٧٩الزراعة (باهلكتارات) باكستان
 ٩٣ ٤٣٩٩١٢٥ ٣٩٤٣٤٨٤٤اإلنتاج (باألطنان) باكستان
  ٢٨٩٢٨٩٢٠٩٢٦٥ ١٥٧٢٠٥٢٨٨٢١١الزراعة (باهلكتارات) تايلند
  ٥٦٣٤ ٢٣٥٣اإلنتاج (باألطنان) تايلند

              
 

 أفغانستان
 ٣٥٥ ٣ ٧٦٠ ٢ ٦٩٢ ٧ ٣٤٨ ٩ ٦٧٢ ٣ ٨١٠ ٢ ٣١٦ ٥ ٣٥١ ٥ ٤٨٠ ١٩ ٠٤٧ ١٥ ٣٠٠ اإلبادة (باهلكتارات)

   ٧ ٤٧٠ ٧٢١٢ ٢٠٤ ٣٤٠ ٨٦٨     اإلبادة (بالنبتات) اجلزائر

   ٠ ٠ ٠ ٢      اإلبادة (باهلكتارات) أذربيجان

   ٢٨٤ ٣٤ ٦٢٨٢ ٢٠١      اإلبادة (بالنبتات) أذربيجان

      ٢٢ ٨     اإلبادة (باهلكتارات) بنغالديش

      ٧ ٧     اإلبادة (باهلكتارات) كندا

      ٠٠٠٦٠ ٠٠٠٦٠     اإلبادة (بالنبتات) كندا

 ٤٥٠ ٦١٣ ٨١٣ ٥١٤ ٣٢٠ ٢٩٤ ٧١٢ ٥٤٦ ٣٨١ ٣٧٥ ٦٩٧١ اإلبادة (باهلكتارات) كولومبيا

  ٥٧٣١٨٣ ٢ ٠٢٣ ٣٨٥ ٢ ٨٦٥٥٥٤ ٨٠٠٠٢٥٤ ٢٠٠٤٤ ٣٠٦٢٥٧ ١١٥ ٥٨٠ ٥٥٥٧٤   اإلبادة (بالنبتات) إكوادور

  ٩٨  ٣  ١ ٢٢٢ ٩٨ ١٢١ ٩٨ ٥٠ اإلبادة (باهلكتارات) مصر

  ١٤٥ ١٤٤ ٦٠ ١٩٢       اإلبادة (بالنبتات) اليونان

  ٤٢٨ ١ ١٩٧ ٥٦٨٢ ٥٩٠ ٤٩٠١ ٩١٨ ١ ٣٤٥ ٥٣٦ ٤٤٩ ٧٢٠ اإلبادة (باهلكتارات) غواتيماال

 ٢ ٦٣٥ ٤٦١٣ ١ ٦٣٦ ٨٦٥ ٣٣٢١ ٧٤٦٥ ٠٥٢٣ ٢ ٤٢٠ ٦٢٤ ٠٠٠٨ ٢٤٧ (باهلكتارات)اإلبادة اهلند
-إيران (مجهورية

 اإلسالمية)
   ١ ١ ١  ٢     اإلبادة (باهلكتارات)

-إيران (مجهورية
 اإلسالمية)

   ١٢٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ١٤٠ ٠٠٠       اإلبادة (بالنبتات)

     ٧١٧٦ ٠٠٧٢ ٧٩٧١     اإلبادة (بالنبتات) إيطاليا

  ٥١٠١٩ ٢ ٢٥٤   ٦٩٢١      اإلبادة (بالنبتات) كازاخستان
مجهورية الو

  ٨٠٩  ٣٩٧ ٧٠٧ ٦٦٢ ٥٧٩ ٦٥١ ٥٧٥ ٧٧٩ ١ ٥١٨ اإلبادة (باهلكتارات)الدميقراطية الشعبية

   ١ ٦  ٤ ١٤ ٢١  ٨  اإلبادة (باهلكتارات) لبنان
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 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ املؤشر 

 ٢٤ ٩٢٦ ٦٥٩٢٦ ٢١ ٦٤٤ ٦٦٢١٤ ٧٢٦١٥ ٣٨٩١٦ ٤٩١١٥ ١٤ ٧٥٣ ٠٩٥١٣ ٠٤٦١١ ٨٩٠١٦ اإلبادة (باهلكتارات) املكسيك

  ٢٧٤١٣ ١٥ ١٨٨ ٢٥٧١٢ ٧٧١٢٣ ٠٥٨٧ ٢٧٣٨ ٤ ٠٨٧ ٨٣٥٤ ٦١٢٣ ١٨٧٤ اإلبادة (باهلكتارات) ميامنار

        ٣٥ ٢١  ١ اإلبادة (باهلكتارات) نيبال

 ١ ٤٧٠ ٦٠٥ ١ ٠١٠ ٥٦٨ ٥٩٢ ٠٥٣١ ٦٨ ١٠٥ ٠ ٦١٤ ٣٥٤ اإلبادة (باهلكتارات) باكستان

       ٢١ ٣٢ ٢٣ ٢٨ ٨٨ اإلبادة (باهلكتارات) بريو

        ٩    اإلبادة (باهلكتارات) بولندا

     ٢٥٥١١ ٤١٣٣٢      اإلبادة (بالنبتات) مجهورية مولدوفا

    ٣٦٩٢٥        اإلبادة (بالنبتات) مجهورية كوريا

  ١ ١ ١ ١ ١  ٣  ٢  (باهلكتارات)اإلبادة االحتاد الروسي

   ٦٤٥         اإلبادة (بالنبتات) االحتاد الروسي

    ١٠٣ ٤٠٠٥ ١٣      اإلبادة (بالنبتات) طاجيكستان

    ٢٦٤ ٢٠٥ ٢٠٨ ٢٧٨ ٢٠١ ٢٨٥ ٢٢٠ ١٥٣ اإلبادة (باهلكتارات) تايلند

  ٤٨  ٣٩   ٤٣٦  ٢٨   اإلبادة (باهلكتارات) أوكرانيا

    ٢٢ ٠٠٠٨٠٠ ٠٠٠٤٧٤  ١١٨١٨٥١     اإلبادة (بالنبتات) أوكرانيا

  ٠ ٠ ١  ١      اإلبادة (باهلكتارات) أوزبكستان

  ١٨ ١٩ ٢٥ ٣٥ ٣٨  ٣١ ٩٩ ٣٨  اإلبادة (باهلكتارات) فييت نام

اليت تصدرها الواليات  مخدِّراتلستراتيجية املراقبة الدولية لامية، وتقارير واجلرمية، والتقارير احلكومية، وتقارير اهليئات اإلقلي خدِّراتاملصادر: االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ملكتب األمم املتحدة املعين بامل
  املتحدة األمريكية.
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  (باألطنان) ٢٠١٦- ٢٠٠٥صنع اهلريوين عامليًّا من اإلنتاج العاملي غري املشروع لألفيون، 

 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ٦ ٣٧٦ ٧٧١٤ ٧ ٧٢٣ ٦ ٨١٠ ٨٣١٤ ٩٨٣٦ ٧٣٠٤ ٩٥٣٤ ٦ ٨٤١ ٠٩١٨ ٨١٠٥ ٦٢٠٤ إمجايل اإلنتاج املحتمل من األفيون
 لاملحّواألفيون غرياإلنتاج املحتمل من

 اهلريوين إىل
٢ ٠٨٠ ١ ٣٦٠ ٢ ٤٥٠ ٢ ٦٠٠ ١ ٨٥٠ ٣ ٤٠٠ ١ ٧٢٨ ١ ٦٨٠ ٢ ٣٦٠ ٣ ٠٧٨ ١ ٧٨٦ ١ ١٦٩ 

إىلاملحّولاألفيوناإلنتاج املحتمل من
 اهلريوين

٤ ٢٩٦ ٣ ٤١١ ٥ ٢٧٣ ٤ ٢١٠ ٢ ٩٨١ ٣ ٥٨٣ ٣ ٠٠٢ ٣ ٢٧٣ ٤ ٤٨١ ٥ ٠١٢ ٤ ٠٢٤ ٣ ٤٥١ 

 ٤٤٨ ٣٢٧ ٥٤٢ ٥٥٥ ٣٧٧ ٤٦٧ ٣٨٣ ٤٢٧ ٦٠٠ ٦٨٦ ٥٥٣ ٤٧٢ املحتملاهلريوين صنع إمجايل

ذات ن واليت قد تكون ًا استعماهلا يف صنع اهلريوييضاليت ميكن أ ت األفيون،وهو ال يأخذ يف االعتبار التغريات يف خمزونا. ميكن صنعها من األفيون املنَتج يف سنة معينةيبني احلساب كمية اهلريوين احملتملة اليت كان 
كل األفيون املنَتج ُيحوَّل  ألغراض هذا اجلدول، ُيفترض أندان األخرى، فمجيع البل بشأنه نسبة إنتاج األفيون احملتمل غري احملوَّل إىل اهلريوين داخل البلد. أما فيما خيص ُتقدَّرالذي . وأفغانستان هي البلد الوحيد أمهية

  أطنان يف أفغانستان). ٥١٠نًّا على الصعيد العاملي (ط ٦٦٨موع صنع اهلريوين احملتمل قد بلغ قد حوِّل إىل اهلريوين لكان جم ٢٠١٦يف أفغانستان يف عام املنتج ولو كان كل األفيون إىل اهلريوين. 
ر الـَمعلم األول بطريقة وُيقدَّىل اهلريوين. بة التحويل إإليه؛ و(ب) نس احملّولفيون إىل اهلريوين واألاحملّول يف أفغانستان باستخدام َمعلمْين قد يتغريان، ومها: (أ) التوزيع بني األفيون غري املنتج وُتحسب كمية اهلريوين 

نتاج إيف املائة من  ٥٧خض احلساب عن نسبة قدرها يتم ،٢٠١٦عام  فيما خيصوورة. غري مباشرة، استنادًا إىل املضبوطات من األفيون مقابل املضبوطات من اهلريوين واملورفني اليت تبلِّغ عنها أفغانستان والبلدان اجملا
جريت مع ُأ، استنادًا إىل مقابالت ١:٧بنسبة يون إىل املورفني/اهلريوين ، نسبة لتحويل األف٢٠١٣و ٢٠٠٥فغانستان احملوَّل إىل اهلريوين. وفيما خيص الـَمعلم الثاين، اسُتخدمت، ما بني عامْي أاألفيون احملتمل يف 

) يف أفغانستان يف Bundeskriminalamtالحتادية األملانية (طة اجلنائية اكتب الشرقها مهاة" اهلريوين األفغان (األميني)، ووثَّإلنتاج اهلريوين قام هبا اثنان من "ط"طهاة" أفغان للمورفني/اهلريوين، يف إطار عملية حقيقية 
 ألفغايناني يف األفيون شأن حمتوى املورفواجلرمية ب خدِّراتراها مكتب األمم املتحدة املعين باملوالدراسات اليت أج )،Bulletin on Narcotics, vol. LVII, Nos. 1 and 2, 2005, pp. 11-31(ُنشرت يف  ٢٠٠٣عام 

 جتاه التحويل مبا جيسد معلومات حمدَّثة عن حمتوى ، اعُتمد هنج خمتلف٢٠١٤وبدءًا من عام  ).٢٠٠٣‐٢٠٠٠يف املائة على مدى الفترة  ١٥، بعد أن كانت ٢٠١٢‐٢٠١٠يف املائة على مدى الفترة  ١٢،٣(
كايني األبيض (انظر الكو هيدروكلوريديف املائة من  ١٠٠ تبلغ جة نقاءكيلوغرامًا من األفيون لكل كيلوغرام واحد بدر ١٨,٥األفيون وطريقة أخرى ألخذ درجة النقاء يف االعتبار. وُتستخدم يف النهج املنقَّح نسبة 

ُيترَجم  ،٢٠١٦يف املائة يف عام  ٥١بنسبة تقديرية دًا إىل نوعية تصديرية )؛ واستنا٢٠١٤واجلرمية، الدراسة االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان  خدِّراتومكتب األمم املتحدة املعين بامل خدِّراتوزارة مكافحة امل
. ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر وزارة مكافحة )٢٠١٦(لعام كيلوغرامات) من األفيون لكل كيلوغرام واحد من اهلريوين من النوعية التصديرية  ١٠و ٩اوح بني كيلوغرامات (تتر ٩,٥هذا إىل نسبة 

ة" من األفيون فيما خيص البلدان عدا أفغانستان، ُتستخدم نسبة حتويل "تقليديالزراعة واإلنتاج. و – ٢٠١٦واجلرمية، الدراسة االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان  خدِّراتومكتب األمم املتحدة املعين بامل خدِّراتامل
  متاحة.  ثةاحملدَّوقد ُتنقَّح عندما تصبح املعلومات  ،. وسُتعدَّل النسب عندما تتاح معلومات أفضل. واألرقام املائلة مبدئية١:١٠بنسبة إىل اهلريوين 
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  الكوكا/الكوكايني
  ٢٠١٥-٢٠٠٥زراعة شجرية الكوكا غري املشروعة على الصعيد العاملي،   

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 (باهلكتارات)
املتعددة-بوليفيا (دولة

٢٣ ٢٥٠٠٠ ٢٧٣٠٠ ٣١٢٠٠ ٣٠٠٠٠ ٣٠٩٠٠ ٢٨٥٠٠ ٢٧٩٠٠ ٢٥٥٠٠ ٤٠٠القوميات)  ٢٠ ٢٠٢٠٠ ٤٠٠  

٤٨ ٤٨٠٠٠ ٦٤٠٠٠ ٦٢٠٠٠ ٧٣٠٠٠ ٨١٠٠٠ ٩٩٠٠٠ ٧٨٠٠٠ ٨٦٠٠٠ ٠٠٠ (أ)كولومبيا  ٩٦ ٦٩٠٠٠ ٠٠٠  

   ٦٤ ٦١٤٠٠ ٥٩٢٠٠ ٥٦٩٠٠ ٥٣١٠٠ ٥١٧٠٠ ٤٨٤٠٠ ٢٠٠ (ب)بريو

٤٩ ٦٠٨٠٠ ٦٢٤٠٠ ٥٠٠ (ج)بريو  ٤٠ ٤٢٣٠٠ ٩٠٠  

١٢٠ ١٣٣٨٠٠ ٦٠٠٧٠٠ ١٥٥(د)١٥٤ ١٦٣٢٠٠ ١٦٧٨٠٠ ١٨١٦٠٠ ١٥٦٦٠٠ ١٥٩٩٠٠ ٦٠٠ اإلمجايل  ١٥٦ ١٣٢٥٠٠ ٣٠٠  

حاصيل غري املشروعة الذي يدعمه ا: النظام الوطين ملراقبة املرمية. كولومبيواجل اتخدِّراملصادر: دولة بوليفيا املتعددة القوميات: النظام الوطين ملراقبة املحاصيل غري املشروعة الذي يدعمه مكتب األمم املتحدة املعين بامل
  مية.واجلر خدِّراتعين باملواجلرمية. بريو: النظام الوطين ملراقبة املحاصيل غري املشروعة الذي يدعمه مكتب األمم املتحدة امل خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل

ملبذولة ). وتتواصل اجلهود ا٧٥و ٧٤، الصفحتان A.12.XI.1املبيع  قمر، (منشورات األمم املتحدة ٢٠١٢العاملي  خدِّراتوتأثريها على قابلية املقارنة يف تقرير املاملزروعة تلفة للمساحات ُعرضت مفاهيم خمملحوظة: 
صوص خبوميثل التقدير املقدم لدى بريو، إضافًة إىل كولومبيا. ل/ديسمرب كانون األو ٣١املساحة املزروعة بشجرية الكوكا يف التاريخ املرجعي  ُقدِّرت، ٢٠١١عام  اعتبارًا منولتحسني قابلية املقارنة بني البلدان؛ 

  دولة بوليفيا املتعددة القوميات املساحة املزروعة بالكوكا حسب تفسريها يف الصور الساتلية.
  مرب.كانون األول/ديس ٣١صايف املساحة يف   (أ)

  متثل األرقام املساحة املزروعة بالكوكا حسب تفسريها يف الصور الساتلية.  (ب)
  كانون األول/ديسمرب، مع خصم املساحات املبادة بعد التقاط الصور الساتلية. ٣١صايف املساحة يف   (ج)
  لية" فيما خيص بريو.الرقم اخلاص بزراعة الكوكا العاملية مع "املساحة حسب تفسريها يف الصور السات احُتسب  (د)
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  ٢٠١٥- ٢٠٠٦إبادة شجرية الكوكا املبلَّغ عنها، 
طريقة 

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ الوحدةاإلبادة
املتعددة-بوليفيا (دولة
 ١١ ٠٢٠ ١١ ١٤٤ ١١ ٤٠٧ ١١ ٠٤٤ ١٠ ٥٠٩ ٨ ٢٠٠ ٦ ٣٤١ ٥ ٤٨٤ ٦ ٢٦٩ ٥ ٠٧٠ هكتار يدويةالقوميات

 كولومبيا
 ١٣ ٤٧٣ ١١ ٧٠٣ ٢٢ ١٢١ ٣٠ ٤٥٦ ٣٥ ٢٠١ ٤٣ ٨٠٤ ٦٠ ٥٦٥ ٩٦ ٠٠٣ ٦٦ ٣٩٢ ٤١ ٣٤٦ هكتار يدوية

 ٣٧ ١٩٩ ٥٥ ٥٣٢ ٤٧ ٠٥٢ ١٠٠ ٥٤٩ ١٠٣ ٣٠٢ ١٠ ١٩٤ ١٠٤ ٧٧٢ ١٣٣ ٤٩٦ ١٥٣ ١٣٤ ١٧٢ ٠٢٥ هكتار بالرش

 ٣٥ ٨٦٨ ٣١ ٢٠٥ ٢٣ ٧٨٥ ١٤ ١٧١ ١٠ ٢٩٠ ١٢ ٠٣٣ ١٠ ٠٢٥ ١٠ ١٤٣ ١١ ٠٥٦ ١٠ ١٣٦ هكتار يدوية بريو

 إكوادور
 .. .. .. .. ١٤ ٣ ٦ ١٢ ١٢ ٩ هكتار يدوية
 ٤٥ ٢٦٦ ١٥ ٨٧٤ ٤١ ٩٩٦ ١٢٢ ٦٥٦ ٥٥ ٠٣٠ ٣ ٨٧٠ ٥٧ ٧٦٥ ١٥٢ ٠٠٠ ١٣٠ ٠٠٠ ٦٤ ٠٠٠ نبتات 

  واجلرمية وتقارير حكومية. خدِّراتاملصدر: االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ملكتب األمم املتحدة املعين بامل
كل  نها إىل جمموععبادة املبلَّغ و اإلبادتني الطوعية والقسرية. وتشري اإلاإلبادتني الطوعية والقسرية. وتشمل اجملاميع اخلاصة ببري ٢٠٠٦املتعددة القوميات) منذ عام –ملحوظة: تشمل اجملاميع اخلاصة ببوليفيا (دولة

  للحقول نفسها. وتشري النقطتان إىل أن البيانات غري متاحة. املساحات املبادة يف عام ما، مبا يف ذلك اإلبادة املتكررة
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  (باألطنان) ٢٠١٥-٢٠٠٥يف املائة،  ١٠٠ تبلغ الصنع املحتمل للكوكايني بدرجة نقاء
 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 .... .......... ٨٠٩٤١٠٤١١٣)املتعددة القوميات-بوليفيا (دولة
 ٤٤٢٦٤٦ ٤٨٨٤٢٤٣٨٤٣٣٣٢٩٠ ٨٠١٨٠٩٦٨٣٤٧١كولومبيا

 .... .......... ٢٦٠٢٨٠٢٩٠٣٠٢ بريو
يلاإلمجايل استنادًا إىل نسب التحو

 ٩٣٧ ٧٤٦ ٦٦٢ ٧٣٨ ٨١٥ ٨٦٢ ٩٢٠ ٨٨٦ ١ ٠٧٧ ١ ١٨٣ ١ ١٤١(أ)"القدمية"
يلاإلمجايل استنادًا إىل نسب التحو

 ١ ١٢٥ ٩٤٣ ٩٠٢ ٩٩٧ ١ ٠٩٠ ١ ١٣٤ ١ ١٨٨ ١ ١٤٣ ١ ٣١٧ ١ ٣٨١ ١ ٣٢٢(أ)"اجلديدة"

ات العلمية اليت أجرهتا ة (يونغاس دي الباز) والدراسواجلرمي دِّراتخعين باملدولة بوليفيا املتعددة القوميات: حساباهتا اخلاصة استنادًا إىل استقصاءات غلة ورقة الكوكا اليت أجراها مكتب األمم املتحدة املاملصادر: 
ورقة الكوكا إىل الكوكايني  اصة استنادًا إىل نسبة حتويل: حساباهتا اخليا. بريوواجلرمية/حكومة كولومب خدِّراتإدارة إنفاذ القانون يف الواليات املتحدة األمريكية (شاباريه). كولومبيا: مكتب األمم املتحدة املعين بامل

 ،٢٠١٠عاملي تقرير املخدرات ال كوكايني يفءة خمتربات الحويل وكفاوميكن االطالع على معلومات تفصيلية عن عملية التنقيح املستمرة لنسب التاذ القانون. املستمدة من الدراسات العلمية اليت أجرهتا إدارة إنف
World Drug Report 2010 (United Nations publication, Sales No. E.10.XI.13), p. 249.  

  اءة خمتربات الكوكايني.بالكوكا إىل ورقة الكوكا ومن مثَّ إىل هيدروكلوريد الكوكايني، مع مراعاة الغلة وكميات ورقة الكوكا املستخدمة لألغراض املشروعة وكفحتويل املساحات املزروعة   (أ)
  .الكوكايني تقديرات هنائية ملستوى إنتاجاملتعددة القوميات) وبريو، يتعذر تقدمي –غياب عوامل التحويل احملدَّثة يف بوليفيا (دولةإىل  ملحوظات: نظرًا

ن التنفيذ ) لضما٢٠٠٨‐٢٠٠٥أ) ُنقحت البيانات اخلاصة بكولومبيا (()، ُأجريت التعديالت التالية: A.16.XI.7، (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ٢٠١٦العاملي  خدِّراتفيما خيص البيانات املنشورة يف تقرير امل
ة لدراسة االستقصائية لزراعة شجريتقرير الى التفاصيل، انظر ع(لالطالع  ٢٠١٥‐٢٠٠٥ُأدخلت على املنهجية، مبا يؤثر على طريقة حساب إنتاج الكوكا، فيما خيص كامل السلسلة الزمنية  املتسق للتنقيحات اليت

(مكتب األمم  ٣ملرفق ، ا٢٠١٥اصيل غري املشروعة يف كولومبيا لعام راسة االستقصائية لألراضي املتضررة من احمل)، والد٢٠١٥واجلرمية،  خدِّرات(مكتب األمم املتحدة املعين بامل ٢٠١٤لعام يف كولومبيا الكوكا 
  ومي اختالالت طفيفة يف معاجلة البيانات.استنادًا إىل نسب التحويل "القدمية" و"اجلديدة" لتق ٢٠١٢‐٢٠٠٩))؛ (ب) ُنقحت اجملاميع للفترة ٢٠١٦واجلرمية،  خدِّراتاملتحدة املعين بامل

  .٢٠١٧العاملي  تخدِّراإللكترونية يف تقرير املص باملنهجية اقسم اخلاالتعاريف، انظر الولالطالع على معلومات حول منهجيات التقدير و األرقام املائلة خاضعة للمراجعة. وتشري النقطتان إىل عدم توافر البيانات.
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  القنَّب
  ٢٠١٦-٢٠١١زراعة القنَّب وإنتاجه وإبادته، أحدث سنة متاحة من الفترة 

 خارجية/ املنتج البلدالسنة
داخلية

املساحة املزروعة
)ات(باهلكتار

املساحة املبادة
)ات(باهلكتار

املساحة القابلة
 املواقع املبادة النبتات املبادة  اإلنتاج (باألطنان))اتللحصاد (باهلكتار

   ١ ١٠٤٠٠ ٠٠٠خارجيةجراتنأفغانستان٢٠١٢
 ٢ ٤١٤٥٥١٢٣٥ ٥٤٠  خارجيةعشبةلبانياأ٢٠١٤
 ٥٢٢٢  خارجيةجراتناجلزائر٢٠١٤
 ٢ ٦٠٥٥٣٣٥  خارجيةعشبةاألرجنتني٢٠١١
 ٠,٥٠٠,٠٠٩١١١١٠٩(أ)٥٠,٠ خارجيةعشبةأرمينيا٢٠١٥
 ١٧,٥٠٠,٠٠٨٨٩١٤١٩٥(أ)٥٠,١٧ خارجيةعشبةأذربيجان٢٠١٤
 ٦٦٨١٧٣٢٢ داخليةعشبةأستراليا٢٠١٢
 ١٤٦٣٥٢٤٠  خارجيةعشبةأستراليا٢٠١٢
  ٣,٠٠٠,٠٠(أ)٠٠,٣ خارجيةعشبةالنمسا٢٠١٥
 ٤٦٩٨١٥١ ٢٣,٩٥٠,٠٠٢٦٣,٩٦(أ)٩٥,٢٣ خارجيةعشبةأذربيجان٢٠١٣
  ٨١,٢٠ خارجيةعشبةبيالروس٢٠١٢
 ١ ٥١٨٣٤٥١٦٤ داخليةعشبةبلجيكا٢٠١٥
 ٨٨٥٤٩٣  خارجيةعشبةبلجيكا٢٠١٥
 ٠٠٠١١٠  خارجيةعشبةبليز٢٠١٤
 ١٦ ٨,٤٠٠,٠٠(أ)٤٠,٨ خارجيةعشبةاملتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة٢٠١٥
 ٣٠٠١  خارجيةعشبةالبوسنة واهلرسك٢٠١٥
 ٣٢ داخليةعشبةالبوسنة واهلرسك٢٠١٥
 ٤٤,٠١٣١٦٣٦٤١ خارجيةعشبةالربازيل٢٠١٤
 ٣٢٣ داخليةعشبةبلغاريا٢٠١٥
 ٤٨٨٩ ٣٧,٧٧ خارجيةعشبةبلغاريا٢٠١٥
 ١ ٩٤٧٤٠٥٩٢ داخليةعشبةشيلي٢٠١٤
 ٦٧١٢١٥٢٢٧  خارجيةعشبةشيلي٢٠١٤
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 خارجية/ املنتج البلدالسنة
داخلية

املساحة املزروعة
)ات(باهلكتار

املساحة املبادة
)ات(باهلكتار

املساحة القابلة
 املواقع املبادة النبتات املبادة  اإلنتاج (باألطنان))اتللحصاد (باهلكتار

  ٢٠٨,٠٠  خارجيةعشبةكولومبيا٢٠١٥
 ١٨,٣٧١٧٥٧٢٧١١٦٤  خارجيةعشبةكوستاريكا٢٠١٥
 ١٦  داخليةعشبةكوستاريكا٢٠١٥
  ١,٠٠(أ)٠٠,١خارجيةعشبةكوت ديفوار٢٠١٤
 ٧١٥٢٧٢٢٠ داخليةعشبةتشيكيا٢٠١٥
 ٠٥٥٣ خارجيةعشبةتشيكيا٢٠١٥
 ١١١٨ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٢١(أ)٠٠,٦خارجيةعشبةاجلمهورية الدومينيكية٢٠١٤
 ٣٢٦١٣ خارجيةعشبةإكوادور٢٠١٥
  ١٤٠,٠٠ خارجيةجعشبة/راتنمصر٢٠١٥
 ٣٢١١٧٧ خارجيةعشبةالسلفادور٢٠١٤
 ٣٨٥١ داخليةعشبةإستونيا٢٠١١
 ٥٩٢١٥٨٨٣٧ خارجيةعشبةفرنسا٢٠١٤
 ٩٢٥١٣٥٧٨٦ داخليةعشبةأملانيا٢٠١٥
 ١٣٦٩١٢٧ خارجيةعشبةأملانيا٢٠١٥
 ٠٨٥١٠ داخليةعشبةاليونان٢٠١٥
 ٨٣٧٥٠ خارجيةعشبةاليونان٢٠١٥
 ٩,٠٠٣٧٥٦٩٢٢٥٠ خارجيةعشبةغواتيماال٢٠١٥
 ٧٠٠٤١٩١٩ ١ ٢٠,٠٠٩,٤٠١٠,٦٠٠٠٠,٠٠خارجيةعشبةغويانا٢٠١٥
 ١٠  داخليةعشبةهنغاريا٢٠١٤
 ٢٥  خارجيةعشبةهنغاريا٢٠١٤
 ٦٥٢٦٣٢٣ داخليةعشبةيسلنداآ٢٠١٣
  ٤١٤,٧٤٣ خارجيةعشبةاهلند٢٠١٦
 ٢٠٠٢١١٢٢ ٣٦٧,٠٠١٣٢,٠٠٢٣٥,٠٠٤,٠٠خارجيةعشبةإندونيسيا٢٠١٥
 ٤٦٣١٥٣٥٧ داخليةعشبةأيرلندا٢٠١٤
 ٥٣٤٥١٦٣٩ داخليةعشبةإيطاليا٢٠١٤
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 خارجية/ املنتج البلدالسنة
داخلية

املساحة املزروعة
)ات(باهلكتار

املساحة املبادة
)ات(باهلكتار

املساحة القابلة
 املواقع املبادة النبتات املبادة  اإلنتاج (باألطنان))اتللحصاد (باهلكتار

 ١ ١٢٥٧٠١٣٤ خارجيةعشبةإيطاليا٢٠١٤
 ٣٧٢,٦٩٠٠٠٠٥٣١ خارجيةعشبةجامايكا٢٠١١
 ١٢,٠٠٤,٥٠٧,٥٠٧٧٢٥٦١٤٠خارجيةعشبةكازاخستان٢٠١٥
 ٧٤٧٨٤٦ خارجيةعشبةكينيا٢٠١٥
    ٠١٤,٠٠٥٠١٤,٠٠٥خارجيةعشبةقريغيزستان٢٠١٥
  ٥٩٥١١٤ داخليةعشبةالتفيا٢٠١٥
 ٩٧٣١٢  خارجية عشبةالتفيا٢٠١٥
  ٥٠٠,٠٠٣٨٠٠,٠٠٧٠٠,٠٠٢ خارجية عشبةلبنان٢٠١٢
 ٦  داخلية عشبةليتوانيا٢٠١٥
 ١١,٠٠٣٢٥٢١ خارجية عشبةمدغشقر٢٠١٥
 ٢٧ داخلية عشبةمالطة٢٠١٣
   ٨ ٩١٠,٥٠٥٣٣٤,٩  خارجية عشبةاملكسيك٢٠١٥
 ٤ ٠٠٠,٠٠١٥٠٠٠,٠٠٤٠٠٠,٠٠١١٠٠٠٤٠٠٠ خارجيةعشبةمنغوليا٢٠١٣
   ٣٨ ٠٠٠,٠٠٤٧١٤٧,٠٠١٨٥٣,٠٠٤٥٠٠٠,٠٠ خارجيةجراتناملغرب٢٠١٥
   ٧٦٠,٠٠ داخليةجراتناملغرب٢٠١٥
 ٠٧٩١ خارجية عشبةموزامبيق٢٠١٠
 ٣ ١٥,٠٠١٠,٠٠٥,٠٠خارجية عشبةميامنار٢٠١٤
 ٥ ٧٢٢  داخلية عشبةهولندا٢٠١٤
 ٢٨٤  خارجية عشبةهولندا٢٠١٤
 ٠٠٠٦٠٠١ خارجية/داخلية عشبةهولندا٢٠١٤
 ٥٠٨١٨٧٠٤ داخلية عشبةنيوزيلندا٢٠١٤
 ٨٤٩١٠٤  خارجية عشبةنيوزيلندا٢٠١٤
 ٠١٤٣٣٠ ١ ٠,٣٠٥٠٧,٠٠  خارجية عشبةنيكاراغوا٢٠١٤
  ٥٢٩,١٥٤٠,٠٠(أ)١٥,٥٢٩٤ خارجية عشبةنيجرييا٢٠١٤
 ٠,٥٠٠,٠٠٣٧٢(أ)٥٠,٠داخلية عشبةبنما٢٠١٣
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 خارجية/ املنتج البلدالسنة
داخلية

املساحة املزروعة
)ات(باهلكتار

املساحة املبادة
)ات(باهلكتار

املساحة القابلة
 املواقع املبادة النبتات املبادة  اإلنتاج (باألطنان))اتللحصاد (باهلكتار

 ١٠,٥٠٠,٠٠٦٣٣٧٨٢(أ)٥٠,١٠ خارجية عشبةبنما٢٠١٣
 ٧٥٠١٢٢١٢ ٨ ٧٨٣,٠٠٢٧٨٣,٠٠٢٣٤٩,٠٠ خارجية عشبةباراغواي٢٠١٥
 ٥٧٨٢٠٠٦  خارجية عشبةبريو٢٠١٤
 ٢٣,٨٤٥٥٠٢٠٠١٢٨٦  خارجية عشبةالفلبني٢٠١٥
 ١ ٧١٣١٢٠٦٢٥ داخلية عشبةبولندا٢٠١٥
 ٠٧٢٨  خارجية عشبةمجهورية كوريا٢٠١٣
 ٥٤٨٢٠٠ ١٠ ١٠٠,٠٠٥٩,٠٠٤١,٠٠٠٠٠,٠٠ خارجية عشبةمجهورية مولدوفا٢٠١٤
  ٤١,٠٠ داخليةعشبةمجهورية مولدوفا٢٠١٤
 ٣٦٥٥  داخلية/خارجيةعشبةرومانيا٢٠١٥
٣٩  داخليةعشبةرومانيا٢٠١٥
٣٧  خارجيةعشبةرومانيا٢٠١٥
٥٦٢  ٥٣,٠خارجيةعشبةاالحتاد الروسي٢٠١٥
١٩٠٣ ٠٠,١٩٠٠٠,١٩٠خارجيةعشبةسرياليون٢٠١٣
 ٩٢٧٢ داخليةعشبةسلوفاكيا٢٠١٢
١ ٠٧٧  خارجيةعشبةسلوفاكيا٢٠١٣
٢٢٣٩١١٨ داخليةعشبةسلوفينيا٢٠١٤
 ٨٤٤١ خارجيةعشبةسلوفينيا٢٠١٤
٧٧٢٢٤٤١٠٨ داخليةعشبةإسبانيا٢٠١٥
٠٧٤١٣٥٤٤ خارجيةعشبةإسبانيا٢٠١٥
  ٠٠,٨٠٠,٨٠٠,٠٠٠,٣٤٥خارجيةعشبةالسودان٢٠١٤
٠٠٠٠٠٠٣٢١٠ ٠٠,٥٠٠١٥٠,٠٦٩١٥٠,٤٣٠خارجيةعشبةسوازيلند٢٠١٤
٠٠٠١٠٥٦ داخليةعشبةالسويد٢٠١٤
  ٠٠,١٨٢خارجيةعشبةالسويد٢٠١٥
١ ٣٩٢٥٣٢٨٠ داخليةعشبةسويسرا٢٠١٥
 ١٢١١٨٠٢ خارجيةعشبةطاجيكستان٢٠١٢
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 خارجية/ املنتج البلدالسنة
داخلية

املساحة املزروعة
)ات(باهلكتار

املساحة املبادة
)ات(باهلكتار

املساحة القابلة
 املواقع املبادة النبتات املبادة  اإلنتاج (باألطنان))اتللحصاد (باهلكتار

٩٢٥٣٧٥٥٨ ٣١,٠خارجيةعشبةترينيداد وتوباغو٢٠١٥
٥  ٠٠,١٥٠٠٠,٨٨٠٠,٦٢خارجيةعشبةأوغندا٢٠١٢
١ ٠٠٠٥٥٠٧٦٩٨ ٨٥,٠٠٠٠,٨٥٠٠,٠(أ)خارجيةعشبةوكرانياأ٢٠١٥
٣٩٦ ٦٢٠  ٠٠,٢٨٣٢داخليةعشبةالواليات املتحدة األمريكية٢٠١٥
٣ ٩٠٤ ٢١٣  ٠٠,٧٩٦٦خارجيةعشبةالواليات املتحدة األمريكية٢٠١٥
٥٨٠  ٠,٢٠٢٠,٠٠٠,٠(أ)خارجيةعشبةأوزبكستان٢٠١٥
   ٠٠,١خارجيةعشبةفييت نام٢٠١٥

  حدة األمريكية.اليت تصدرها الواليات املت تمخدِّراولية للراقبة الدواجلرمية، وتقارير حكومية، وتقارير استراتيجية امل خدِّراتاالستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ملكتب األمم املتحدة املعين باملاملصادر: 
  املساحة اليت حددهتا السلطات من أجل اإلبادة.  (أ)
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  مسرد املصطلحات    

 األشــخاص الــذين يعــانون مــن اضــطرابات ناشــئة عــن تعــاطي
عـاطي تاألشخاص املصابون باضطرابات ناشئة عن /خدِّراتامل
طون جمموعة فرعية من األشـخاص الـذين يتعـا — خدِّراتامل
ن تـاجو. واألشخاص املصابون هبذه االضطرابات حيخدِّراتامل

ــة الصــ ــة وإعــادة اإىل العــالج والرعاي ــحية واالجتماعي ل. لتأهي
  .خدِّراتوُيعترب االرهتان من اضطرابات تعاطي امل

يــة تضــم جمموعــة فرعيــة مــن املــؤثِّرات األفيون — األفيونيــات
لـك يف ذ شىت املنتجات املشتقة من نبتة خشخاش األفيون، مبـا

  األفيون واملورفني واهلريوين.
طجمموعة من امل — األمفيتامينات ل يـة تشـممفيتامينات األنشـِّ

  األمفيتامني وامليثامفيتامني.
ات مصــطلح عــام يشــري إىل القلويــد — املــؤثرات األفيونيــة

 املنتجـــة مـــن خشـــخاش األفيـــون (األفيونيـــات)، ونظائرهـــا
يدالنية و الصـأاالصطناعية (املـؤثرات األفيونيـة املوصـوفة طبيًّـا 
  م.أساسًا)، ومركَّباهتا اليت يتم توليفها داخل اجلس

كل شـا يف مـواد للتعـاطي، إمَّـ — املؤثِّرات النفسانية اجلديـدة
نقــي أو يف شــكل مستحضــر، غــري خاضــعة للمراقبــة مبوجــب 

ــدة لل ــة الوحي ــة ســنة أو اتفاق ١٩٦١لســنة  مخــدِّراتاالتفاقي ي
 ، ولكــن قــد تشــكِّل خطــرًا علــى الصــحة العامــة. ويف١٩٧١

د مــوا هــذا الســياق، ال تشــري عبــارة "اجلديــدة" بالضــرورة إىل
  اخُترعت حديثًا بل إىل مواد أصبحت متاحة حديثًا.

ات طمنشـِّ ن مجمموعة مواد مؤلَّفة  — ات األمفيتامينيةنشِّطامل
 العقلية ؤثراتاصطناعية ُأخضعت للمراقبة الدولية يف اتفاقية امل

ــــــواد املســــــمَّاة ١٩٧١لســــــنة  ــــــة امل ــــــي إىل جمموع ، وتنتم
امني وامليثامفيتـــــاألمفيتامينـــــات، الـــــيت تشـــــمل األمفيتـــــامني 
امليثيلــــني  - ٤  ،٣وامليثكــــاثينون ومــــواد فئــــة "اإلكستاســــي" (

  ) ونظائره).MDMAديوكسي ميثامفيتامني (
وعــالج اضــطرابات تعــاطي  خــدِّراتالوقايــة مــن تعــاطي امل

" هـو خدِّراتاهلدف من "الوقاية من تعاطي امل — خدِّراتامل
يــة مــن ، وكــذلك الوقاخــدِّراتمنــع أو تــأخري بــدء تعــاطي امل

اإلصابة باالضطرابات الناشئة عنه أو تأخريهـا. وحاملـا حيـدث 
، تكـون هنـاك حاجـة إىل العـالج خـدِّراتاضطراب تعاطي امل

  والرعاية وإعادة التأهيل.
اق مستخَلص مـن أور — عجينة الكوكا (أو قاعدة الكوكا)

ة) لقاعـدشجرية الكوكا. وينتج الكوكايني (اهليدروكلوريـد وا
  من تنقية عجينة الكوكا.

قاعــــدة الكوكــــايني الناجتــــة مــــن  — كوكــــايني "الكــــراك"
 هيدروكلوريــد الكوكــايني عــن طريــق عمليــة حتويــل جتعلــه

  مناسبًا للتدخني.
ــــاطو امل ــــذين  — اإلشــــكاليون خــــدِّراتمتع األشــــخاص ال

استهالكًا ينطوي علـى خمـاطر شـديدة،  خدِّراتتهلكون امليس
ـــاطون امل ـــذين يتع ـــل األشـــخاص ال ـــاحلقن و/أو  خـــدِّراتمث ب

ا و/أو األشـخاص يوميًّـ خـدِّراتاألشخاص الـذين يتعـاطون امل
املشخَّصــني علــى أهنــم يعــانون مــن اضــطرابات تتعلــق بتعــاطي 

ا)، أو االرهتـــان هلـــ مخـــدِّرات(التعـــاطي الضـــار لل خـــدِّراتامل
ــواردة يف "دليــل االضــطرابات  اســتنادًا إىل املعــايري الســريرية ال

 Diagnostic and Statistical( "العقلية التشخيصي واإلحصـائي

Manual of Mental Disorders (الطبعة اخلامسة) الصـادر عـن (
رابطــــة الطــــب النفســــي األمريكيــــة، أو "التصــــنيف الــــدويل 

) International Classification of Diseasesلألمـــــراض" (
  (التنقيح العاشر) الصادر عن منظمة الصحة العاملية.

إمجــــايل عــــدد األشــــخاص  — معــــدل االنتشــــار الســــنوي
 مـرة معيَّنـًا رًااملندرجني يف فئة عمرية معيَّنة الـذين تعـاطوا خمـدِّ

ــ ــى ع ــل يف الســنة الســابقة، مقســومًا عل ــى األق دد واحــدة عل
 بالنسـبة ر عنهالعمرية، وُيعبَّ األشخاص املندرجني يف تلك الفئة

  املئوية.
  هيدروكلوريد الكوكايني. — ملح الكوكايني
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  املجموعات اإلقليمية
ت مياالعاملي عددًا من التس خدِّراتيستخدم تقرير امل

ة، مسيراإلقليمية ودون اإلقليمية. وهذه التسميات ليست 
  وهي معرَّفة على النحو التايل:

شرق أفريقيا: إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، بوروندي، جزر   •
سيشيل،  دا،القمر، مجهورية ترتانيا املتحدة، جيبويت، روان

  الصومال، كينيا، مدغشقر، موريشيوس
ل أفريقيا: تونس، اجلزائر، جنوب السودان، السودان، مشا  •

  ليبيا، مصر، املغرب
اجلنوب األفريقي: أنغوال، بوتسوانا، جنوب أفريقيا، زامبيا،   •

  بياامينزمبابوي، سوازيلند، ليسوتو، مالوي، موزامبيق، 
غرب ووسط أفريقيا: بنن، بوركينا فاسو، تشاد، توغو،   •

، اطيةقرهورية الكونغو الدميمجهورية أفريقيا الوسطى، مج
ا، امبي، غسان تومي وبرينسييب، السنغال، سرياليون، غابون

دي، وفرياببيساو، ك- غانا، غينيا، غينيا االستوائية، غينيا
، الكامريون، كوت ديفوار، الكونغو، ليربيا، مايل

  موريتانيا، النيجر، نيجرييا
رينيداد الكارييب: أنتيغوا وبربودا، بربادوس، برمودا، ت  •

ة، نيكيوميوتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، اجلمهورية الد
س دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيت

  ونيفيس، سانت لوسيا، غرينادا، كوبا، هاييت
أمريكا الوسطى: بليز، بنما، السلفادور، غواتيماال،   •

  كوستاريكا، نيكاراغوا، هندوراس
ملكسيك، الواليات املتحدة أمريكا الشمالية: كندا، ا  •

  األمريكية
 أمريكا اجلنوبية: األرجنتني، إكوادور، أوروغواي،  •

)، مياتقواملتعددة ال- باراغواي، الربازيل، بوليفيا (دولة
- ةبريو، سورينام، شيلي، غيانا، فنـزويال (مجهوري

  البوليفارية)، كولومبيا
وسط آسيا وما وراء القوقاز: أذربيجان، أرمينيا،   •
وزبكستان، تركمانستان، جورجيا، طاجيكستان، أ

  قريغيزستان، كازاخستان
شرق وجنوب شرق آسيا: إندونيسيا، بروين دار السالم،   •

ا وريكليشيت، مجهورية كوريا، مجهورية - تايلند، تيمور
ة، شعبيال الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية
، يزياالمبوديا، سنغافورة، الصني، الفلبني، فييت نام، كم

  منغوليا، ميامنار، اليابان
- جنوب غرب آسيا: أفغانستان، إيران (مجهورية  •

  اإلسالمية)، باكستان
الشرق األدىن واألوسط: األردن، إسرائيل، اإلمارات   •

دولة  رية،لسواالعربية املتحدة، البحرين، اجلمهورية العربية 
كة ملاملفلسطني، العراق، ُعمان، قطر، الكويت، لبنان، 

  العربية السعودية، اليمن
جنوب آسيا: بنغالديش، بوتان، سري النكا، ملديف،   •

  نيبال، اهلند
 شرق أوروبا: االحتاد الروسي، أوكرانيا، بيالروس،  •

  مجهورية مولدوفا
جنوب شرق أوروبا: ألبانيا، بلغاريا، البوسنة واهلرسك،   •

ية الفتركيا، اجلبل األسود، مجهورية مقدونيا اليوغوس
  سابقًا، رومانيا، صربيا، كرواتيا

أندورا،  أوروبا الغربية والوسطى: إسبانيا، إستونيا، أملانيا،  •
بولندا،  أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا،

ا، ينيتشيكيا، الدامنرك، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوف
 السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قربص، التفيا،

ة تحدة املليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، اململكلكسمربغ، 
 ويج،لنرالربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، 

  النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان
أوقيانوسيا: أستراليا، بابوا غينيا اجلديدة، باالو، تونغا،   •

توفالو، جزر سليمان، جزر مارشال، ساموا، فانواتو، 
املوحدة)، ناورو، - رونيزيا (والياتفيجي، كرييباس، ميك

  نيوزيلندا، األقاليم اجلزرية الصغرية.
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تقريـر هذا القبيل، ُيقـدَّم تقرير من عامًا على إصدار أول  ٢٠احتفاًال مبرور 

ــاملي  ــات ، ٢٠١٧املخــدرات الع ــن مخســة كتيبِّ ــد مكــوَّن م يف شــكل جدي
ــرة  ــى وف ــراءة مــع احلفــاظ يف الوقــت نفســه عل مِّمت لتكــون يســرية الق صــُ

  املعلومات الواردة فيها.

ويلخِّــص الكتيِّــب األول مضــمون الكتيِّبــات املواضــيعية األربعــة الالحقــة، 
االسـتنتاجات الـواردة فيهـا. ويعرض التبعـات السياسـاتية املستخلصـة مـن 

ويتناول الكتيِّب الثاين عرض املخدِّرات وتعاطيها وما لـذلك مـن عواقـب 
على الصحة. ويركز الكتيِّب الثالث على زراعة املخدِّرات النباتيـة الثالثـة 
ــأثري  (الكوكــايني واألفيونيــات والقنَّــب) وإنتاجهــا واســتهالكها، وعلــى ت

لقنَّب. ويقـدم الكتيِّـب الرابـع حتلـيًال موسـَّعًا السياسات اجلديدة املتعلقة با
للســـوق العامليـــة للمخـــدِّرات االصـــطناعية، ويتضـــمن اجلـــزء األكـــرب مـــن 
التحليل املتعلق بالتقييم العاملي للمخـدِّرات االصـطناعية الـذي جيـري كـل 
ثالث سنوات. وأخريًا، يتضمن الكتيِّب اخلامس نقاشـًا حـول الصـلة بـني 

واجلرميـــة املنظَّمـــة والتـــدفقات املاليـــة غـــري املشـــروعة  مشـــكلة املخـــدِّرات
  والفساد واإلرهاب.

ــاملي ويهــدف  ــر املخــدرات الع ــد، ٢٠١٧تقري ــذا الشــكل اجلدي ــزَّز هب ، املع
ــز  ــة واإلســهام يف تعزي ــاد، إىل حتســني فهــم مشــكلة املخــدِّرات العاملي كاملعت

  واألمن. التعاون الدويل من أجل التصدي آلثار هذه املشكلة على الصحة

ر املرفـــــــق اإلحصـــــــائي علـــــــى املوقـــــــع الشـــــــبكي للمكتـــــــب:  وُينشـــــــَ
www.unodc.org/wdr/2017.  


