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  خالصة وافية
يف املائة من ســـــكان العامل الذين تتراوح  ٥,٦مليون شـــــخص يف مجيع أحناء العامل، وهو ما يعادل  ٢٧٥تعاطى حنو 

عام  ٦٤و ١٥أعمـارهم بني  قل خالل  حدة على األ مًا، املخـدِّرات مرة وا مليون من  ٣١. ويعـاين حنو ٢٠١٦عا
متعاطي املخدِّرات من اضــــــطرابات ناشــــــئة عن ذلك التعاطي، ما يعين أن تعاطيهم املخدِّرات ضــــــار إىل درجة قد 

مليونًا من الشــــباب الذين تتراوح أعمارهم  ١٣,٨ لعالج. وتشــــري التقديرات األولية إىل أنحيتاجون معها إىل تلّقي ا
  يف املائة.  ٥,٦عامًا تعاطوا القنَّب يف العام املاضي على الصعيد العاملي، وهو ما يعادل نسبة  ١٦و ١٥بني 

. ٢٠١٥  تعاطي املخدِّرات يف عاملشـــــخص حتفهم نتيجة  ٠٠٠ ٤٥٠ قرابةلقي ووفقًا لبيانات منظمة الصـــــحة العاملية، 
حالة مرتبطة ارتباطًا مباشـــرًا باضـــطرابات ناشـــئة عن تعاطي املخدِّرات  ٧٥٠ ١٦٧ ومن بني هذه الوفيات، كانت هناك

أما البقية فُتعزى على حنو غري مباشــر إىل تعاطي املخدِّرات، ومشلت الوفيات املتصــلة بفريوس  ،(اجلرعات املفرطة أســاســًا)
  ريق ممارسات احلقن غري املأمونة.املنتقلْين عن ط Cنقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي من النوع 

يف املائة من الوفيات  ٧٦نســـبته عما  مســـؤولة إهناوال تزال املؤثرات األفيونية تتســـبب يف أشـــد أنواع الضـــرر، إذ 
 ١٠,٦البالغ عددهم حنو  -بســـــبب اضـــــطرابات ناشـــــئة عن تعاطي املخدِّرات. وُيعترب متعاطو املخدِّرات باحلقن 

ذلك أن أكثر من  ،عرضـــة ألكرب قدر من املخاطر الصـــحية - ٢٠١٦ماليني شـــخص يف مجيع أحناء العامل يف عام 
  ، وُثمنهم مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية.Cلكبد من النوع نصفهم مصابون بفريوس التهاب ا

تغريًا حمدودًا يف الســنوات األخرية، فإن هذا االســتقرار إال شــهد األرقام الرئيســية بشــأن متعاطي املخدِّرات مل تولئن 
تاحة منذ فترة طويلة مثل اهلريوين املخدِّرات املحيجب التغريات الالفتة للنظر اجلارية يف أســـــواق املخدِّرات. ذلك أن 

كما طرأت زيادة على االســــتخدام غري . مع مؤثرات نفســــانية جديدةتســــتخدم على حنو متزايد باتت والكوكايني 
الطيب لعقاقري الوصفات الطبية (سواء املسرَّبة من قنوات مشروعة أو املصنوعة على حنو غري مشروع). ويتزايد أيضًا 

املنشــأ مورَّدة عن طريق قنوات غري مشــروعة ومبيعة كأدوية مزعومة ولكنها معدة لالســتعمال  اســتعمال مواد جمهولة
  أوسع نطاقًا يف أيِّ وقت مضى.باتت غري الطيب. ويالَحظ أن طائفة املواد والتوليفات املتاحة للمتعاطني 

  أحدث االجتاهات  -١
  إنتاج املخدِّرات النباتية منبلوغ مستويات قياسية 

  تدفع إنتاج األفيونيات حنو مستويات قياسية خشخاش األفيون األفغاينزراعة 
طن، وهو  ٥٠٠ ١٠ ليصل إىل ٢٠١٧و ٢٠١٦ يف املائة ما بني عامْي ٦٥قفز إمجايل اإلنتاج العاملي من األفيون بنسبة 

  القرن احلادي والعشرين.بالتأكيد أعلى تقدير يسجله املكتب منذ أن بدأ يف رصد اإلنتاج العاملي من األفيون يف بداية 
ونتيجة لزيادة ملحوظة يف زراعة خشخاش األفيون وزيادة تدرجيية يف غلة خشخاش األفيون يف أفغانستان، بلغ إنتاج 

يف املائة على العام الســـــابق. وُيذكر من بني العوامل  ٨٧، بزيادة قدرها ٢٠١٧ طن يف عام ٠٠٠ ٩األفيون يف البلد 
صادية املتاحة  اليت أدت إىل تلك الزيادة ضاؤل الفرص االقت سيطرة احلكومية، وت سي، وغياب ال سيا عدم االستقرار ال

  للمجتمعات الريفية، مما قد يكون ترك السكان الريفيني عرضة لتأثري اجلماعات الضالعة يف جتارة املخدِّرات.
ملزروعة خبشـــخاش األفيون على وأدت الزيادة يف زراعة خشـــخاش األفيون يف أفغانســـتان إىل زيادة إمجايل املســـاحة ا

هكتار. ويقع أكثر  ٠٠٠ ٤٢٠ ليصـــــل إىل حنو ٢٠١٧و ٢٠١٦ عامْييف املائة ما بني  ٣٧الصـــــعيد العاملي بنســـــبة 
  يف املائة من تلك املساحة يف أفغانستان. ٧٥ من
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كمية اهلريوين . وبلغت ٢٠١٦و ٢٠١٥ عامْييف املائة ما بني  ٥٠من األفيونيات حنو  اإلمجاليةوزادت املضـــــبوطات 
سيًّا قدره  ستوى قيا ضبوطة عامليًّا م ُضبطت معظم األفيونيات بالق٢٠١٦طنًّا يف عام  ٩١امل صنع . و رب من مراكز ال

  يف أفغانستان.

  زيادة ملحوظة يف إنتاج الكوكايني
أطنان.  ٤١٠ ١ أعلى مســتوى له على اإلطالق، إذ ُقدَِّر بنحو ٢٠١٦بلغ صــنع الكوكايني على الصــعيد العاملي يف عام 

يف املائة خالل الفترة  ٥٦ ، زاد بنسبة٢٠١٣-٢٠٠٥ فبعد أن تراجع صنع الكوكايني على الصعيد العاملي خالل الفترة
  يف املائة. ٢٥بنسبة  ٢٠١٦و ٢٠١٥. وكانت الزيادة ما بني عامْي ٢٠١٦-٢٠١٣

ــــــهد صــــــنعه لديها زيا  ٢٠١٥عامْي دًة بأكثر من الثلث ما بني وَيِرُد معظم الكوكايني يف العامل من كولومبيا اليت ش
 ٠٠٠ ٢١٣ ، بلغ إمجايل املســــــاحة املزروعة بالكوكا يف العامل٢٠١٦طنًّا. ويف عام  ٨٦٦حيث بلغ حنو  ٢٠١٦و

  ائة منها يف كولومبيا.يف امل ٦٩هكتار، كان ما يقرب من 
 ٢٠٠٠بعد تراجعها مبقدار النصــــــف تقريبًا ما بني عامْي  - اد يف زراعة الكوكا يف كولومبياويعود التصــــــاعد احل

ـــتراتيجيات منظمات االجتار، والتوقعات يف بعض املجتمعات  -  ٢٠١٣و ـــباب تتعلق بديناميات الســـوق، واس لعدة أس
ـــتعاضـــة عن زراعة شـــجرية الكوكا، وكذلك تراجع تدخالت التنمية البديلة و اتاملحلية بتلّقي تعويضـــ أنشـــطة عن االس

 ٠٠٠ ١٨هذا الرقم أقل من  بلغوبعد عشــــر ســــنوات،  ،هكتار ٠٠٠ ٢١٣، ُأبيد ما يزيد على ٢٠٠٦في عام فدة. اإلبا
  هكتار.

عه.  عة الكوكا وزيادة كبرية يف معدالت صــــــن حدوث اخنفاض ملحوظ يف املخاطر املرتبطة بزرا وكانت النتيجة 
  املفككة وكذلك كمية الكوكايني املضبوطة.وشهدت كولومبيا زيادات كبرية يف عدد خمتربات الكوكايني 

  االستعمال غري الطيب لعقاقري الوصفات الطبية أصبح يشكل هتديدًا كبريًا يف مجيع أحناء العامل
يشكل االستعمال غري الطيب للمؤثرات األفيونية الصيدالنية مصدر قلق متزايد لسلطات إنفاذ القانون واالختصاصيني 

مؤثرات أفيونية صــــــيدالنية خمتلفة يف مناطق خمتلفة. ففي أمريكا تتعاطى وال الصــــــحة العامة. املهنيني العاملني يف جم
الشــــــمالية، يأيت الفينتانيل املتحصــــــل عليه بطرق غري مشــــــروعة واملخلوط باهلريوين أو مبخدِّرات أخرى يف مقدمة 

ملفرطة. ويف أوروبا، ال يزال اهلريوين هو األســــباب املؤدية إىل األعداد غري املســــبوقة من الوفيات املرتبطة باجلرعات ا
املؤثر األفيوين األكثر مدعاة للقلق، وإن ُأبلغ أيضـــــًا عن االســـــتعمال غري الطيب للميثادون والبوبرينورفني والفينتانيل. 

هو من ويف البلدان الواقعة يف غرب ومشال أفريقيا والشرقني األدىن واألوسط، بدأ االستعمال غري الطيب للترامادول، و
  ة، يف الظهور كمادة مثرية للقلق.املؤثرات األفيونية الصيدالنية غري اخلاضعة للمراقبة الدولي

  التهديد الرئيسي املتعلق باملخدِّرات يف أجزاء من أفريقيا استعمال الترامادول واالجتار به لألغراض غري الطبيةبات 
املضـــبوطات العاملية من املؤثرات األفيونية الصـــيدالنية بقوة يف البلدان الواقعة يف غرب أفريقيا ووســـطها اليوم تتركز 

. وأبلغت بلدان واقعة يف آســــــيا، مثلت من قبل ٢٠١٦يف املائة من اإلمجايل العاملي يف عام  ٨٧ومشاهلا، حيث مثلت 
  .٢٠١٦اإلمجايل العاملي يف عام يف املائة فقط من  ٧أكثر من نصف املضبوطات العاملية، عن 

وتعزى الزيادة يف املضبوطات من املؤثرات األفيونية الصيدالنية يف أفريقيا أساسًا إىل اإلقبال على الترامادول يف مجيع 
أحناء العامل، مع العلم أن الترامادول مؤثر أفيوين ُيستخدم لعالج اآلالم املتوسطة والشديدة وُيتجر به على نطاق واسع 

يهرب ألغراض غري الطبية يف املنطقة. وُيهرَّب الترامادول إىل أسواق خمتلفة يف غرب أفريقيا ووسطها ومشاهلا، حيث ل
أبلغت بلدان واقعة يف تلك املناطق دون اإلقليمية قد البلدان الواقعة يف الشرقني األدىن واألوسط. و إىلمن هناك بعضه 
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للترامادول، وال ســيما يف أوســاط بعض الفئات الســكانية املســتضــعفة. عن توســع ســريع يف االســتعمال غري الطيب 
الطاقة وحتســني  تعزيزل املخدِّر غري خاضــع للمراقبة الدولية، وَيعتربه املتعاطون لألغراض الترفيهية وســيلًةهذا يزال  وال

صحة ن الدراملزاج. بيد أن تعاطي الترامادول ميكن أن يؤدي إىل االرهتان البدين، حيث تبيِّ سات اليت أعدهتا منظمة ال ا
  العاملية أن هذا االرهتان قد حيدث عند تعاطي العقار يوميًّا ألكثر من بضعة أسابيع.

معظم كميات الترامادول املضـــبوطة يف شـــىت أحناء العامل يف إال أن بعض الترامادول من قنوات مشـــروعة، يســـرب و
  يف آسيا.وردت فيما يبدو من خمتربات سرية  ٢٠١٦-٢٠١٢الفترة 

  االستعمال غري الطيب للمؤثرات األفيونية الصيدالنية يبلغ أبعادًا وبائية يف أمريكا الشمالية
، وللمرة األوىل على مدى نصـــف قرن، تراجع متوســـط العمر املتوقع يف الواليات املتحدة ٢٠١٦و ٢٠١٥يف عامْي 

د اإلصــــابات غري املقصــــودة، مبا أدت إىل ذلك تزاُياألمريكية على مدى عامني متتاليني. ومن العوامل الرئيســــية اليت 
  يشمل الوفيات بسبب اجلرعات املفرطة. 

يف الواليات املتحدة، وهو أعلى رقم  املخدِّراتشخصًا بسبب اجلرعات املفرطة من  ٦٣٢ ٦٣ ، تويف٢٠١٦ففي عام 
سبة  شكل زيادة بن سابق. ونتج ذلك إىل حد كبري عن زيادة يف الوفيات املرتبطة  ٢١مسجَّل ومبا ي يف املائة على العام ال

باملؤثرات األفيونية الصـــيدالنية، مبا فيها الفينتانيل ونظائره. وكانت هذه املجموعة من املؤثرات األفيونية، عدا امليثادون، 
. وتشري األدلة إىل أن ٢٠١٥دد املسجل يف عام حالة وفاة يف البلد، أي أكثر من ضعف الع ٤١٣ ١٩ السبب يف وقوع

كندا تأثرت هي األخرى، حيث كان تعاطي الفينتانيل ونظائره ســــــببًا يف عدد كبري من الوفيات املرتبطة باجلرعات 
  .٢٠١٦املفرطة يف عام 

لكوكايني واملدما، أخرى، مثل اوتفيد تقارير بأن الفينتانيل ونظائره غري املشــــــروعْين ُيخلطان باهلريوين وخمدِّرات 
ما جيهل املستخدمون حمتويات املادة  "اإلكستاسي"، أو يباعان كمؤثرات أفيونية موصوفة طبيًّا مغشوشة. وكثريًا أو

  اليت يتعاطوهنا مما يؤدي حتمًا إىل عدد كبري من الوفيات بسبب اجلرعات املفرطة. 
شمالية، فإن أثر الفينتانيل ونظائره من سبيل املثال، ال تزال أفيونيات أما خارج أمريكا ال سبيًّا. ففي أوروبا، على  خفض ن

من قبيل اهلريوين واملورفني مهيمنة، وذلك على الرغم من بداية ظهور بعض الوفيات بســبب نظائر الفينتانيل يف املنطقة. 
األفيوين األكثر تعاطيًا. ويبدو أن االجتاه التنازيل  املؤثَرفيها لطاملا اعُترب الفينتانيل اليت ويتمثل اســتثناء ملحوظ يف إســتونيا 

سعينات من الق رن العشرين قد وصل إىل هنايته يف تعاطي األفيونيات املالَحظ يف أوروبا الغربية والوسطى منذ أواخر الت
وين يف مســــــتقرة يف تعاطي اهلريبلدًا عن اجتاهات  ١٢. ففي تلك املنطقة دون اإلقليمية ككل، أبلغ ٢٠١٣عام  يف
  .تهثالثة بلدان عن زيادأبلغ و ،ه، وأبلغ َبَلدان عن تراجع٢٠١٦ عام

  تعاطي املسكِّنات واملنشطات يفضي إىل خماطر متزايدة
زوديازيبينات باعتباره أحد املشــاكل ي للبنتبلِّغ اآلن عن االســتعمال غري الطبباتت هناك العديد من البلدان اليت 

   املخدِّراتالرئيسية املتعلقة بتعاطي 
زوديازيبينات املهدئة/املنومة واملواد املماثلة الشـــائعة أحد أهم املشـــاكل املتصـــلة غري الطيب للبنعمال االســـتبات اليوم 

  بلدًا. ٦٠اطي املخدِّرات يف حنو بتع
على خماطر شديدة، وخصوصًا اخلطر املتزايد املرتبط باجلرعات املفرطة عندما ُتستخدم  زوديازيبيناتالبنوينطوي تعاطي 

مؤثرات أفيونية تدخل فيها جرعات مفرطة مميتة حاالت يف  زوديازيبيناتالبنعن وجود  ُيبلغوين. وكثريًا ما مقترنًة باهلري
  من قبيل امليثادون.
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سوق للمواد من نوع  ستخدم وحدها أو مقترنة ببنغ زوديازيبيناتالبنوهناك  زوديازيبينات ري اخلاضعة للمراقبة، اليت ُت
خاضعة للمراقبة، بدأت يف الظهور يف بعض البلدان الغربية. وُتصنَّف هذه املواد قانونيًّا باعتبارها من املهدئات، وتباع 

بة كبرية من تعزى االت حمددة، زوديازيبينات حموَّرة". ويف حزوديازيبينات قانونية" أو "بنحتت أمساء مثل "بن ــــــ نس
  .زوديازيبيناتالبنمن نوع  املؤثرات النفسانية اجلديدةبالوفيات املرتبطة باملخدِّرات 

 النفســانية املؤثرات كأحد آســيا، أحناء بعض يف التقليدي الطب يف ُتســتخدم نباتية مادة وهو الكراتوم،بدء ظهور 
  الشعبية ذات النباتية اجلديدة

ُتشـــتق منتجات الكراتوم من أوراق شـــجرة الكراتوم اليت ُتســـتخدم يف جنوب شـــرق آســـيا كعالج تقليدي ألمراض 
جيعل شـــراؤه أمرًا ما  ،قلة من البلدان الكراتوم للمراقبة القانونية الوطنية قد أخضـــعتوبســـيطة وألغراض غري طبية. 

  سهًال نسبيًّا.
من املنتجات اليت ُيروَّج هلا باعتبارها حتتوي على الكراتوم، وهي تأيت عادًة  يف مجيع أحناء العامل العديداليوم  يتوفرو

خملوطة مبواد أخرى. وأبلغ متعاطون للمؤثرات األفيونية يف الواليات املتحدة عن تعاطي منتجات الكراتوم من أجل 
لذاتية لألعراض الناجتة عن االنقطاع عن تعاطي مواد اإلدمان. واعُترض حن طن من الكراتوم خالل  ٥٠٠و اإلدارة ا

  ، أي ثالثة أضعاف الكمية املسجلة يف العام السابق، مما يشري إىل حدوث طفرة يف شعبيته.٢٠١٦عام 

  التطورات يف األسواق  -٢
  ال يزال القنَّب املخدِّر األشيع تعاطيًا يف العامل

رة واحدة على األقل يف العام ململيون شــخص  ١٩٢، حيث تعاطاه ٢٠١٦كان القنَّب املخدِّر األشــيع تعاطيًا يف عام 
يف املائة يف  ١٦الســـــابق. وال يزال عدد متعاطي القنَّب آخذًا يف االزدياد على الصـــــعيد العاملي، ويبدو أنه زاد بنحو 

  الزيادة يف عدد سكان العامل. ، وهو ما يتماشى مع٢٠١٦العقد املنتهي يف عام 
ــــــبة  ــــــبة القنَّب املضــــــبوطة عامليًّا بنس . وكان ٢٠١٦طنًّا يف عام  ٤ ٣٨٦يف املائة، إىل  ٢٧وتراجعت كميات عش

شمالية، ورمبا كان لتوافر القنَّب الطيب يف العديد من الواليات القضائية  صة يف أمريكا ال صفة خا االخنفاض ملحوظًا ب
  يف ذلك. ب لألغراض التروحيية يف عدد من الواليات يف الواليات املتحدة دوٌروإباحة تعاطي القنَّ

  تعاطي القنَّب لألغراض التروحييةمن السابق ألوانه حتديد أثر التطورات األخرية يف اللوائح املنظِّمة ل
ت يف الواليات باالســـتعمال غري الطيب للقنَّب يف تســـع واليات قضـــائية على مســـتوى الواليا ٢٠١٧ُيســـمح منذ عام 

تدابري للســماح باالســتعمال  اعتمدتاملتحدة، إضــافًة إىل مقاطعة كولومبيا. وكانت كولورادو من أوائل الواليات اليت 
شهد تعاطي القنَّب  صفوف منذ إباحته غري الطيب للقنَّب يف الواليات املتحدة. وقد  تتراوح  ممنالسكان زيادة كبرية يف 

 ١٧عامًا فأكثر يف كولورادو، بينما بقي مســـتقرًّا نســـبيًّا يف صـــفوف من تتراوح أعمارهم بني  ٢٥و ١٨ أعمارهم بني
عامًا. ومع ذلك، كانت هناك زيادة كبرية يف عدد زيارات غرف الطوارئ وحاالت دخول املســتشــفى والوفيات  ١٨و

  رات حتت تأثري القنَّب يف والية كولورادو. النامجة عن حوادث املرور املتعلقة بالقنَّب، وكذلك حاالت قيادة السيا
غرامًا للشــخص الواحد من القنَّب يف الســنة عن طريق  ٤٨٠ويف أوروغواي، ميكن اآلن احلصــول على كمية تصــل إىل 

حتتوى الصـــــيدليات أو نوادي القنَّب أو الزراعة الفردية. وتتيح اللوائح املنظِّمة للقنَّب يف البلد توافر منتجات القنَّب اليت 
نتصـــــف يف املائة. ويف م ٣يف املائة، وعلى حد أدىن من الكانابيديول بنســـــبة  ٩على التتراهيدروكانابينول حىت نســـــبة 

، بدأ تســجيل من خيتارون احلصــول على القنَّب لالســتعمال يف األغراض غري الطبية عن طريق الصــيدليات، ٢٠١٧ عام
  صيدلية. ١٦من ن خالل شبكة مكونة املخدِّر مهذا كما بدأ بيع 
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  مل يتضح بعد )تنكراد( أثر قمع جتار املخدِّرات عن طريق الشبكة اخلفية
، عملت قوات الشـــــرطة من عدة بلدان معًا للقضـــــاء على أكرب منصـــــة لالجتار باملخدِّرات على ٢٠١٧يف متوز/يوليه 

الشبكة اخلفية، أي اجلزء من "الشبكة العميقة" الذي يتضمن معلومات ال ميكن الوصول إليها إال باستخدام متصفحات 
نوع من املخدِّرات واملواد الكيميائية  ٠٠٠ ٢٥٠أكثر من  شبكية خاصة. وكانت منصة "ألفا باي" تضم، قبل إغالقها،

مورِّد خالل فترة وجودها. كما جنحت الســــلطات يف  ٠٠٠ ٤٠و مســــتعمل ٠٠٠ ٢٠٠أكثر من و ،غري املشــــروعة
  إغالق منصة "هانسا" لالجتار، اليت توصف بأهنا ثالث أكرب سوق إجرامية على الشبكة اخلفية. 

سيك ستقصائية على اإلنترنت يف وليس من الواضح بعد ما  سة ا ون لعمليات اإلغالق من آثار. وحسبما ورد يف درا
يف املائة ممن اســـتخدموا املواقع املوجودة على الشـــبكة اخلفية لشـــراء  ١٥، أفاد ما نســـبته ٢٠١٨كانون الثاين/يناير 

ستخدموا تلك األسواق على حنو أقل تواترًا منذ عمليات اإلغالق سبته املخدِّرات بأهنم ا يف املائة بأهنم  ٩، وأفاد ما ن
  توقفوا عن استخدامها متامًا. بيد أن أكثر من نصفهم اعَتربوا أهنم مل يتأثروا بعمليات اإلغالق. 

ورغم أن حجم االجتار باملخدِّرات عن طريق الشــبكة اخلفية ال يزال حمدودًا، فقد ظهرت دالئل تشــري إىل أنه يشــهد 
تشــــــرين  ٢٢الســــــلطات يف أوروبا أن مبيعات املخدِّرات عن طريق الشــــــبكة اخلفية ما بني منوًّا ســــــريعًا. وقدَّرت 

مليون دوالر يف السنة. ومع ذلك، فقد قدَّرت دراسة  ٤٤بلغت حنو  ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٦و ٢٠١١الثاين/نوفمرب 
ــــــبكة اخلفية يف أوائل عام   ٢٥مليون دوالر و ١٤تراوحت بني  ٢٠١٦الحقة أن مبيعات املخدِّرات عن طريق الش

  مليون دوالر يف السنة. ٣٠٠مليون دوالر و ١٧٠مليون دوالر شهريًّا، أي ما يعادل ما بني 

 ين لالجتار بالكوكايني واستهالكهبروز أفريقيا وآسيا كمركز
ــــــمالية إىل أن تعاطي الكوكايني زاد م ــــــرات يف أمريكا الش . ففي ٢٠١٦و ٢٠١٣ا بني عامْي تشــــــري معظم املؤش

املتحدة، لكن هذا الرقم زاد  حالة وفاة متصــــــلة بالكوكايني يف الواليات ٠٠٠ ٥ ، كان هناك أقل من٢٠١٣ عام
عام  ٠٠٠ ١٠ على لة حبلول  ية ٢٠١٦حا يات ُتعزى أيضـــــــًا إىل املؤثرات األفيون عديد من تلك الوف . ورغم أن ال

يني، فإن هذه الزيادة تظل مع ذلك ال ميكن عزوها حصــــرًا إىل ارتفاع مســــتويات اســــتهالك الكوكاواالصــــطناعية 
  ويات التعاطي الضار للكوكايني.مؤشرًا قويًّا على ارتفاع مست

جلت أكرب زيادة يف مضــبوطات الكوكايني يف عام  جيســد اســتمرار انتشــار االجتار  ممايف آســيا وأفريقيا،  ٢٠١٦وســُ
األســواق الناشــئة. ورغم أن مضــبوطات الكوكايني يف آســيا بدأت عند مســتوى  وصــوًال إىلبالكوكايني واســتهالكه 

؛ ويف جنوب آســــيا، ٢٠١٦و ٢٠١٥تضــــاعفت ثالث مرات ما بني عامْي إال أهنا أقل بكثري من أمريكا الشــــمالية، 
دان ، حيث شهدت بل٢٠١٦تضاعفت مبقدار عشرة أمثال. وتضاعفت كمية الكوكايني املضبوطة يف أفريقيا يف عام 

ضعاف، ومثَّلت ستة أ ضبوطات فيها يف مشال أفريقيا زيادة مبقدار  ضبوطات الكوكايني يف  ٦٩ امل يف املائة من مجيع م
ز أســاســًا يف . ويتناقض ذلك مع الســنوات الســابقة، عندما كانت مضــبوطات الكوكايني تترك٢٠١٦املنطقة يف عام 

  غرب أفريقيا ووسطها.

األســواق  ازدهارت االصــطناعية وتعاطيها مبا يتجاوز األســواق القائمة، واســتمرار اتســاع نطاق االجتار باملخدِّرا
  الرئيسية للميثامفيتامني

الجتار بامليثامفيتامني يف لشــرق وجنوب شــرق آســيا وأمريكا الشــمالية املنطقتني دون اإلقليميتني الرئيســيتني منطقتا ال تزال 
، ويف ٢٠١٦و ٢٠١٣لغ عن تزايــد امليثــامفيتــامني املتــاح مــا بني عــامْي مجيع أحنــاء العــامل. ففي أمريكــا الشــــــمــاليــة، ُأب

  املخدِّرات يف الواليات املتحدة.، أفيد بأن امليثامفيتامني يشكل، بعد اهلريوين، ثاين أكرب خطر يتعلق ب٢٠١٦  امع



6 
 

واســتنادًا إىل التقييمات النوعية، تشــري الزيادة يف االســتهالك والقدرات التصــنيعية وكذلك يف الكميات املضــبوطة إىل 
نشــوء ســوق متنامية للميثامفيتامني يف شــرق وجنوب شــرق آســيا وأوقيانوســيا، حيث أصــبح اســتخدام امليثامفيتامني 

  خاصة يشكل أحد الشواغل الرئيسية.البلوري بصفة 
مدى سنوات عدة، هيمن األمفيتامني على أسواق املخدِّرات االصطناعية يف الشرقني األدىن واألوسط وأوروبا  وعلى

إىل تشـــري يف مشال أفريقيا وأمريكا الشـــمالية منه الزيادات األخرية يف الكميات املضـــبوطة  إال أنالغربية والوســـطى، 
األســباب الكامنة وراء االرتفاع احلاد يف كمية األمفيتامني  تزايد النشــاط يف مناطق دون إقليمية أخرى. ويف حني أن

الســوق الذي يســتهدف املضــبوطة يف مشال أفريقيا ليســت واضــحة متامًا، فإهنا قد تكون متصــلة باالجتار باألمفيتامني 
  الكبرية يف منطقة الشرقني األدىن واألوسط دون اإلقليمية املجاورة.

  صطناعية وتنوعها يؤدي إىل تزايد األضرار ذات الصلةتعقُّد سوق املخدِّرات االتزايد 
املئات من املؤثرات النفســانية اجلديدة وإضــافتها إىل الســوق الراســخة للمخدِّرات  توليفشــهدت الســنوات األخرية 

املبلَّغ عنها املواد األمفيتامينية. ومتثل املنشطات النسبة األكرب من املؤثرات النفسانية اجلديدة من أجل صنع االصطناعية 
فة حسب أثرها الدوائي الرئيسي، تليها شبائه القنَّب املستثرية للمستقِبالت منذ بدء املراقبة من جانب املكتب واملصنَّ

  واملهلوسات التقليدية.
ــــــانية اجلديدة يف الفترة  ٨٠٣وقد ُأبلغ عما جمموعه  يف حني أن الســــــوق العاملية و. ٢٠١٧-٢٠٠٩من املؤثرات النفس

شديد، فإنللمؤثر ستثناء بعض  تلك املؤثرات، ات النفسانية اجلديدة ال تزال تتسم بتنوعها ال أصبحت  ا، ال يبدو أهنمنهابا
  تتمتع مبركز راسخ يف أسواق املخدِّرات أو أهنا حلت حمل املخدِّرات التقليدية على نطاق أوسع.

من  ًامتزايد ًاعددفإن ، ٢٠١٦دة تراجعت يف عام ورغم أن الكمية اإلمجالية املضـــبوطة من املؤثرات النفســـانية اجلدي
البلدان أبلغت عن مضــبوطات من املؤثرات النفســانية اجلديدة، وتزداد الشــواغل بشــأن الضــرر الناجم عن اســتخدام 

املطروحة مؤخرًا  املؤثرات النفسانية اجلديدةمتزايد من عدد أخذت وفيات تعزى إىل بلدان،  ةتلك املؤثرات. ويف عد
طة عن طريق . وال يزال تعاطي املؤثرات النفســــانية اجلديدة املنشــــِّ نفس آثار املؤثرات األفيونيةاليت هلا  ســــواق،يف األ

احلقن ميثل هو أيضــًا مصــدر قلق، ال ســيما بســبب ممارســات احلقن املرتبطة هبذا التعاطي وما تنطوي عليه من خماطر 
اجلديدة يف السجون وبني األشخاص املفرج عنهم إفراجًا مشروطًا مسألة بالغة. وال يزال استخدام املؤثرات النفسانية 

  تثري القلق يف بعض البلدان يف أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.

  أوجه الضعف لدى فئات معينة  -٣
  املخدِّراتال توفر ما يكفي من خدمات العالج من املخدِّرات واخلدمات الصحية للحد من أضرار عديدة ال تزال بلدان 

تلّقى ُسدس األشخاص الذين يعانون من اضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّرات العالج من تلك االضطرابات خالل 
  ا ظلت ثابتة يف السنوات األخرية.، وهي نسبة منخفضة نسبي٢٠١٦ًّعام 

ويواجه متعاطو املخدِّرات باحلقن بعض أكثر العواقب الصــحية الســلبية لتعاطي املخدِّرات. ويشــري اســتعراض شــامل 
بلدًا فقط تطبق  ٧٩متعاطي املخدِّرات باحلقن إىل أن لدى للخدمات الرامية إىل احلد من العواقب الصـــحية الســـلبية 

باملؤ لدان برامج توفري اإلبر واملحاقن والعالج اإلبدايل  عة ب ــــــوى أرب ية. ومل تصــــــنَّف س لدان ذات ثرات األفيون كب
  مستويات عالية من التغطية هلذين النوعني من أنواع التدخالت.

توافر االختبار واملشــــــورة بشــــــأن فريوس نقص املناعة البشــــــرية والعالج مبضــــــادات مدى وال تزال املعلومات عن 
من تأكيد توافر اختبارات فريوس نقص املناعة البشرية لفائدة بلدًا  ٣٤الفريوسات الرجعية شحيحة: مل يتمكن سوى 
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معلومات عن مدى توافر تتوفر بلدًا أهنا تفتقر إىل مثل تلك الربامج. ومل  ١٧ تمتعاطي املخدِّرات باحلقن، وأكد
  بلدًا. ١٦٢لفريوسات الرجعية لدى العالج مبضادات ا

  ستوياهتما لدى الشبابه يف أعلى متعاطي املخدِّرات واألضرار املرتبطة ب
 لدىتعاطي املخدِّرات  عموم السكان إىل أن مدى يف أوساطتشري الدراسات االستقصائية بشأن تعاطي املخدِّرات 

يزال أعلى من مثيله لدى كبار الســــن، وإن كانت هناك بعض االســــتثناءات املرتبطة بتعاطي املخدِّرات   الشــــباب ال
عامًا) واملتأخرة  ١٤-١٢وتشــــــري معظم البحوث إىل أن املراهقة مبرحلتيها املبكرة (التقليدية مثل األفيون أو القات. 

عامًا) هي فترة خطر بالغ من حيث البدء يف تعاطي املخدِّرات، وأن تعاطي املخدِّرات قد يبلغ ذروته بني  ١٧-١٥(
  عامًا. ٢٥و ١٨تراوح أعمارهم بني الشباب الذين ت

  بابالقنب خمدِّر مفضل شائع لدى الش
هناك أدلة مســـتمدة من بلدان غربية تشـــري إىل أن الســـهولة امللحوظة يف توافر القنَّب، إضـــافًة إىل تصـــورات اخنفاض 

ها يف فترة املراهقة. وكثريًا ، جتعل القنَّب من أشــــــيع املخدِّرات اليت ُيبدأ يف تعاطيبســــــببه خماطر اإلصــــــابة بأضــــــرار
  تعاطي املخدِّرات األخرى.قبل القنَّب  ىتعاطُيوعادة ما  ُيتعاطى القنَّب باالقتران مبواد أخرى، ما

الشباب: خمدِّرات النوادي يف بيئات احلياة الليلية لدى املجتمعات  لدىاخلطورة لتعاطي املخدِّرات  امنطان شديد
  واملستنشقات لدى أطفال الشوارع، امليسورة

باب من بلد إىل آخر، وهو  ة واالقتصـــــــادية يتوقف على الظروف االجتماعيخيتلف تعاطي املخدِّرات بني الشــــــ
  لألشخاص املعنيني.

وهناك ســــياقان متباينان يوضــــحان الطائفة الواســــعة من الظروف اليت تدفع الشــــباب باجتاه تعاطي املخدِّرات. فمن 
؛ ومن ناحية أخرى، فإن املعاشــــــة ناحية، ُتتعاطى املخدِّرات يف األماكن الترفيهية إلضــــــافة اإلثارة وتعزيز التجربة

  ظروفهم الصعبة. لتحملالشباب الذين يعيشون يف ظروف قاسية يتعاطون املخدِّرات 
كل االختالف ياقني ختتلف  هذين الســــــ طاة يف  عا يل  ،ويالَحظ أن أنواع املخدِّرات املت خمدِّرات النوادي من قب ذلك أن 

هيدروكسـي -) ومحض غاماLSD(ئي إيثيالميد محض الليسـرجيك "اإلكسـتاسـي" وامليثامفيتامني والكوكايني والكيتامني وثنا
والصــاخبة مث ينتقل إىل  ) ُتتعاطى يف البلدان املرتفعة الدخل، حيث يكون ذلك بدايًة يف بيئات احلفالت املعزولةGHBالزبد (

واحلفالت املوســــــيقية العامة. وتفيد تقارير بأن معدالت تعاطي  زليةبيئات تتراوح بني حانات الكليات واحلفالت املن
عامًا أو أكثر.  ٢٥عامًا مقارنًة مبن هم يف سن  ٢٤و ١٥تلك املواد تكون أعلى بكثري لدى من تتراوح أعمارهم بني 

شوارع، أما  شون يف ال شباب الذين يعي شيع املخدِّرات تعاطيًا  فإنفيما خيص ال شقات هيأ ستن ، اليت رجحعلى األ امل
  والصمغ. سائل التصحيحزين والطالء وميكن أن تشمل خمفِّفات الطالء والبن

سي، ويشكل تعاطي مواد اإلدمان جزءًا من آليتهم  شوارع لالعتداء البدين واجلن لتحمل ويتعرض الكثري من أطفال ال
اليت يتعاطوهنا بســبب اخنفاض ســعرها،  البيئة القاســية اليت يتعرضــون هلا يف الشــوارع. وغالبًا ما ُتختار املوادظروف 

  وتوافرها من الناحية القانونية، وسعة انتشارها، وقدرهتا على إحداث شعور سريع بالنشوة.

  درب الشباب املؤدي إىل تعاطي املواد الضارة يتسم بالتعقيد
الشــــباب بعوامل كثريًا ما تكون خارج ســــيطرهتم.  لدىالدرب من بدء تعاطي املواد الضــــارة إىل إدماهنا هذا يتأثر 

الصــحة الســلوكية والعقلية، والتطورات العصــبية، والتباينات اجلينية  تشــملهناك عوامل على املســتوى الشــخصــي (ف
ــــر لوظائفهم، واملدارس، عوامل على النامجة عن التأثريات االجتماعية)، و ــــتوى اجلزئي (أداء أولياء األمور واألس املس
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أن جتعل املراهقني عرضة لتعاطي  هااالقتصادية واملادية) ميكن-ات األقران)، واملستوى الكلي (البيئتان االجتماعيةوتأثري
نفســها لتعاطي مواد اإلدمان.  مواد اإلدمان. وختتلف هذه العوامل بني األفراد، وليس مجيع الشــباب عرضــة بالدرجة

املواد، كما أن هذه التأثريات تتغري مبرور الوقت يف تلك اطي يكفي مبفرده ألن يؤدي إىل تعواحد يوجد عامل  وال
الغائبة يف مرحلة  االســتعدادبني عوامل اخلطر احلاضــرة وعوامل  احلاســمكثري من احلاالت. وعلى العموم، فإن اجلمع 

ة العقلية حمددة من حياة الشباب هو الذي ُيحِدث الفرق يف مدى تعرُّضهم لتعاطي املخدِّرات. وتشيع مشاكل الصح
ــــاركة اآلباء والدعم االجتماعي، والتأثريات  ــــلوكية املبكرة، والفقر، وانعدام الفرص، والعزلة، واالفتقار إىل مش والس

دمان أكثر من شـــيوعها إلالســـلبية لألقران، وســـوء جتهيز املدارس لدى من يعانون من مشـــاكل ترتبط بتعاطي مواد ا
  يعانون من تلك املشاكل. لدى من ال

احتماالت يزيد تعاطي املخدرات يف مرحلة املراهقة من وعلى املراهقني. متعددة ولتعاطي املواد الضارة آثار مباشرة 
البطالة، واملشاكل الصحية البدنية، وتفكك العالقات االجتماعية، وامليول االنتحارية، واألمراض العقلية، بل واخنفاض 

حلقة دخوله يف لمخدِّرات الضارة إىل الشخص ل، ميكن أن يؤدي تعاطي العمر املتوقع. ويف احلاالت األكثر خطورة
  واد اإلدمان.مل هتعاطيمن العالقات  إقامةالقدرة على ضعف يعزز فيها تضرُّر املكانة االجتماعية واالقتصادية و

  املخدِّرات ميكن للفقر وانعدام الفرص االجتماعية واالقتصادية أن يؤديا إىل اخنراط الشباب يف سلسلة إمداد
صنعها وإنتاجها واالجتار هبا. ويف ظل غياب الفرص  شاركون يف زراعة املخدِّرات و شباب ي ضًا أن ال من املعروف أي

دعم أجورهم الضــعيفة. وقد جتنِّد مجاعات لاالجتماعية واالقتصــادية، قد يتاجر الشــباب باملخدِّرات لكســب املال أو 
ن من الفقر أو املنتمني للفئات املســــتضــــعفة األخرى، مثل املهاجرين، وإكراههم اجلرمية املنظَّمة الشــــباب الذين يعانو

على العمل يف زراعة املخدِّرات وإنتاجها واالجتار هبا وتوزيعها على املســــــتوى املحلي. ويف بعض البيئات، ينخرط 
ماعات أو العصابات املحلية. الشباب يف شبكات إمداد املخدِّرات ألهنم يبحثون عن اإلثارة وعن وسيلة لالرتباط باجل

ل مجاعات وعصـــــابات اجلرمية املنظمة جتنيد األطفال والشـــــباب  هو  األولالجتار باملخدِّرات لســـــببني: لوقد تفضـــــِّ
، حىت عند مواجهة الشــرطة أو العصــابات املنافســة؛ والثاين هو الطاعة ســنًّا الالمباالة املرتبطة بالفئات العمرية األصــغر

ضالعون يف جتارة املخدِّرات غري املشروعة يف األسواق الدولية جزءًا من اليت يتحّلون هبا شباب ال . وكثريًا ما يكون ال
  املواد غري املشروعة عرب احلدود.لتهريب  "ناقلني" كعمومًا مجاعات إجرامية منظَّمة، وُيستخدمون 

  املسنني يتطلب اهتمامًا يف أوساطتعاطي املخدِّرات 
املســـنني يفســـرها جزئيًّا وجود جمموعة من متعاطي املخدِّرات  يف أوســـاطالزيادات يف معدالت تعاطي املخدِّرات 

  العمر املتقدمني يف
عامًا فأكثر) مبعدل أســـرع مقارنًة مبن هم أصـــغر ســـنًّا،  ٤٠يتزايد تعاطي املخدِّرات يف صـــفوف اجليل األكرب ســـنًّا (

  املستقاة من بلدان غربية أساسًا.وذلك استنادًا إىل البيانات املحدودة املتاحة 
تتوافر على نطاق واسع ُيرجَّح أن فاألشخاص الذين مّروا بفترة مراهقة يف وقت كانت فيه املخدِّرات حتظى بشعبية و

سة ُأجريت يف الواليات املتحدة. وينطبق  ستمروا يف تعاطيها، حسب درا يكونوا قد جرَّبوا تعاطي املخدِّرات، ورمبا ا
هذا النمط بصــــفة خاصــــة على ما يســــمى جيل "طفرة اإلجناب" يف أوروبا الغربية وأمريكا الشــــمالية. فقد كانت 

، أعلى خالل فترة ١٩٦٤و ١٩٤٦لدى املنتمني إىل هذا اجليل، املولودين ما بني عامْي  املخدراتمعدالت تعاطي 
سبة كبرية  باألجيالشباهبم مقارنًة  ستمرت ن سابقة؛ وا يتجسد يف البيانات بعد هو ما يف تعاطي املخدِّرات، ومنهم ال

  اآلن اخلمسني من العمر.أفراد ذلك اجليل أن جتاوز 
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ويف أوروبا، ميكن استخالص أثر مجاعي آخر من البيانات عمن يلتمسون العالج من تعاطي املؤثرات األفيونية. فرغم 
األربعني أعمارهم ن تفوق نســـبة َمإال أن أن عدد متعاطي املؤثرات األفيونية الذين يتلقون العالج آخذ يف االخنفاض، 

د الوفيات بســــبب اجلرعات املفرطة اجتاهًا . وجتســــِّ ٢٠١٣ عام إىل الثلث يف ٢٠٠٦عامًا زادت من اُخلمس يف عام 
عامًا فأكثر، لكنها تراجعت لدى من هم  ٤٠لدى من هم يف ســـن  ٢٠١٣و ٢٠٠٦مماثًال: فقد زادت ما بني عامْي 

يف  ؤوابددون األربعني. وتشــري األدلة إىل وجود جمموعة كبرية من متعاطي املؤثرات األفيونية املتقدمني يف الســن ممن 
  تعاطي اهلريوين باحلقن خالل "وباء" اهلريوين يف الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين.

ي العالجية يلبمة خصــــيصــــًا، إال أن عددًا قليًال من الربامج خدمات مصــــمَّاملســــّنون املخدِّرات و يتطلب متعاط
  احتياجاهتم اخلاصة

ا يزيد من التحديات اليت مممن مشـــاكل صـــحية بدنية وعقلية متعددة، املســـّنون املخدِّرات  وكثريًا ما قد يعاين متعاط
مل ُيول اهتمام ُيذكر لالضـــطرابات الناشـــئة عن تعاطي ومع ذلك ينطوي عليها العالج بفعالية من تعاطي املخدِّرات، 

يف اســـتراتيجيات ملســـنني ااملخدِّرات لدى األشـــخاص األكرب ســـنًّا. ومل ترد إشـــارات صـــرحية إىل متعاطي املخدِّرات 
، كما أن الربامج املتخصــصــة لعالج متعاطي املخدرات املســّنني ٢٠١٠مكافحة املخدِّرات لدى بلدان أوروبا يف عام 

  إذ إن معظم املبادرات موجَّهة حنو الشباب. ،ورعايتهم نادرة يف املنطقة

  مجة بشكل مباشر عن تعاطي املخدِّراتصة متزايدة من الوفيات الناحباملسّنون من متعاطي املخدِّرات  حيظى
 ٢٠٠٠يف املائة ما بني عامْي  ٦٠عن تعاطي املخدِّرات على الصــــعيد العاملي بنســــبة مباشــــرة زادت الوفيات النامجة 

سبة ٢٠١٥و سن اخلمسني ن سكان الذين جتاوزوا  شئة عن  ٣٩. ومثَّل ال ضطرابات نا صلة با يف املائة من الوفيات املت
، مل ٢٠٠٠. بيد أن نســبة املســّنني الواردة يف اإلحصــاءات آخذة يف الزيادة: يف عام ٢٠١٥ عام تعاطي املخدِّرات يف

  امجة عن اضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّرات.يف املائة من الوفيات الن ٢٧يتجاوز املسّنون نسبة 
لدى من تبلغ  ،ناشـــئة عن تعاطي املخدِّراتالضـــطرابات االمن الوفيات النامجة عن تقريبًا يف املائة  ٧٥وترتبط نســـبة 

فأكثر ٥٠أعمارهم  مًا  نات حنو  ،عا تامي كل من الكوكايني واألمفي عاطي  ية. وميثل ت عاطي املؤثرات األفيون يف  ٦بت
  يف املائة. ١٣ائة؛ يف حني ميثل تعاطي املخدَّرات األخرى النسبة املتبقية وقدرها امل

  خيتلف تعاطي املخدِّرات لدى املرأة اختالفًا كبري عن تعاطيها لدى الرجل
  شيوع االستخدام غري الطيب للمهدئات واملؤثرات األفيونية 

ـــتواه لدى  ـــتوى مماثل ملس ـــكِّنات لدى املرأة عند مس ـــتخدام غري الطيب للمؤثرات األفيونية واملس ـــار االس ال يزال انتش
لدى  يات  عاطي القنَّب والكوكايني واألفيون مال ت فإن احت ناحية أخرى،  الرجل، إن مل يكن يف الواقع أعلى. ومن 

ــــــبة اإلناث الاليت لدى املرأة. وال تزال املرأة متمنه بكثري أعلى الرجل  ثل اُخلمس فقط ممن يتلقون العالج. ومتيل نس
  مقارنًة باملواد األخرى. أعلى ملهدئات واملنومات من ايتلقني العالج 

ورغم أن املرأة متيل عادًة إىل تعاطي املخدِّرات يف مرحلة متأخرة عن الرجل، فإهنا متيل، بعد الشروع يف التعاطي، إىل 
اســـــتهالكها للكحول والقنَّب والكوكايني واملؤثرات األفيونية بوترية أســـــرع من الرجل. وقد ُأبلغ عن زيادة معدل 

ـــم " ـــتمرار لدى النســـاء الاليت يتعاطني تلك املواد، وهو ما ُيعرف باس ". ويكمن فرق آخر يف Telescopingذلك باس
شريك محيم لدى امل ي املخدِّرات مع رأة، يف حني مييل الرجل إىل تعاطاالحتمال املتزايد بأن يقترن تعاطي املخدِّرات ب

  أصدقائه الذكور.
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  من حمنة يف طفولتها تتبىن سلوكيات انطوائية، وقد تتعاطي املخدِّرات ألغراض العالج الذايتتعاين املرأة اليت 
هة حنو الداخل، مثل االكتئاب والقلق، لدى املرأة بدرجة أكرب بكثري من الرجل. أما تشــيع املشــاكل الســلوكية املوجَّ

الرجل فهو أكثر عرضــــة من املرأة للمعاناة من املشــــاكل الســــلوكية املوجهة حنو اخلارج (الســــلوكيات اجلاحنة) مثل 
مجتمع. وتشري تقارير إىل اضطراب السلوك، واضطراب نقص االنتباه وفرط احلركة، واضطراب الشخصية املعادية لل

أن املرأة اليت تعاين من اضــــطرابات مرتبطة بتعاطي املخدِّرات تســــجل معدالت مرتفعة من االضــــطرابات النفســــية 
الالحقة للصدمة، وقد تكون عاشت طفولًة ختللتها حمٌن مثل اإلمهال أو اإليذاء البدين أو اإليذاء اجلنسي. وقد تضطلع 

لمخدِّرات ســــلبًا على أفراد أســــرهتا، لتعاطيها فيؤثر رات أيضــــًا مبســــؤوليات تتعلق بالرعاية املرأة اليت تتعاطى املخدِّ
واألطفال منهم خصــــــوصــــــًا. وقد تنتقل جتارب الطفولة الســــــلبية تلك عرب األجيال حبيث تنتقل خماطر تعاطي مواد 

  ت.اإلدمان إىل أطفال املرأة اليت تعاين من اضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّرا
ويشــيع النظر إىل االضــطرابات النفســية الالحقة للصــدمة لدى املرأة يف معظم األحيان باعتبارها مســتمدة من تاريخ 
يســتند إىل طفولة تتســم باالعتداءات البدنية واجلنســية املتكررة. ويبدو أن الطفولة اليت تتخللها حمٌن تترك آثارًا خمتلفة 

أن الفتيان الذين مروا بطفولة ختللتها حمٌن يتعاطون املخدِّرات كوســـــيلة  على الذكور واإلناث. فقد أظهرت البحوث
هاريجَّح أن فالفتيات اللوايت عانني من حمنة أما . املجتمعلتحدي  ــــــكل القلق واالكتئاب  يســــــتبطّن حبيث تأخذ ش

  واالنسحاب االجتماعي، وأن يتعاطني املواد املخدِّرة للتداوي الذايت.

  ابة باألمراض املعدية من الرجلاملرأة أكثر عرضة لإلص
ملتعاطي املخدِّرات العاملي تشـــــكل املرأة ثلث متعاطي املخدِّرات على الصـــــعيد العاملي، ومتثل ُخمس العدد التقديري 

 Cباحلقن. واملرأة أكثر عرضــــة من الرجل لإلصــــابة بفريوس نقص املناعة البشــــرية والتهاب الكبد الوبائي من النوع 
عامل تنبؤ  نوع اجلنس كأنثى هودراســـات إىل أن العديد من الاض املنقولة عن طريق الدم. وتشـــري وغريمها من األمر

ـــرية و/أو التهاب الكبد الوبائي من النوع  ـــابة بفريوس نقص املناعة البش ـــتقل باإلص بني متعاطي املخدِّرات من  Cمس
  اطيات املخدِّرات باحلقن حديثًا.باحلقن، وال سيما لدى الشابات ومتع

  العالقة بني املرأة وجتارة املخدِّرات غري مفهومة متامًا

   فيهاطةً نش كةقد ال تكون املرأة ضحية لتجارة املخدِّرات فحسب، بل أيضًا مشار
تضطلع املرأة بأدوار مهمة يف سلسلة إمداد املخدِّرات جبميع مراحلها. وتشهد على ذلك اإلدانات اجلنائية ضد النساء 

ال سيما يف أمريكا الالتينية، وكذلك يف أفريقيا. ومشاركة املرأة  -دولية لالجتار باملخدِّرات  تنظيماتاللوايت يترأسن 
يف زراعة خشــــــخاش األفيون يف أفغانســــــتان وزراعة الكوكا يف كولومبيا موثَّقة توثيقًا جيدًا، وكذلك الدور الذي 

  .ناقالت للمخدراتتؤديه املرأة يف االجتار باملخدِّرات، ك
بلدًا إىل  ٩٨ومع ذلك، هناك نقص يف البيانات املتسقة املستمدة من احلكومات من أجل تعميق فهم تلك األدوار: قدَّم 

. ومن بني ٢٠١٦-٢٠١٢املكتب بيانات عن اجلرائم ذات الصــــــلة باملخدِّرات مصــــــنفة حســــــب نوع اجلنس للفترة 
 ١٠نسبته  رات يف تلك البلدان خالل تلك الفترة، كان مااألشخاص الذين ُألقي القبض عليهم يف جرائم متعلقة باملخدِّ

  يف املائة من النساء.
دراســات، قد تنخرط املرأة يف االجتار باملخدِّرات للحفاظ على اســتهالكها الشــخصــي منها؛ عدة وكما أشــري إليه يف 

إمنا هن ضـــحايا لالجتار  بيد أن هناك دراســـات أخرى تشـــري إىل أن بعض النســـاء املشـــاركات يف االجتار باملخدِّرات
  الجتار ألغراض االستغالل اجلنسي.باألشخاص، مبا يف ذلك ا



11 
 

وكثريًا ما ميكن أن ُتعزى مشاركة املرأة يف سلسلة إمداد املخدِّرات إىل الضعف والقمع، حيث جيَبرن على التصرف 
لباحثني إىل أن املرأة قد تضــــطر بدافع اخلوف. وعالوة على ذلك، قد تقبل املرأة أجرًا أقل من الرجل: أشــــار بعض ا

إىل قبول أجور أدىن من الرجل لالضـــطالع بأنشـــطة االجتار باملخدِّرات، ما يعين تزايد االحتمال بأن تســـتعني بعض 
  منظمات االجتار باملخدِّرات باملرأة يف نقل املخدِّرات.

 رئيســــيًّا ومقتدرًا يف االقتصــــاد وظهرت رواية أخرى تناقض هذا النهج على أســــاس أن املرأة ميكن أن تكون فاعًال
العاملي للمخدِّرات. كما جرى توثيق حاالت كانت املرأة فيها فاعًال رئيســيًّا يف االجتار باملخدِّرات مبحض اختيارها. 

فهي تقع ضحية يف بعض  -وال يقدِّم أيٌّ من التفسريين صورة كاملة عن مشاركة املرأة يف سلسلة إمداد املخدِّرات 
وتتخذ قرارها بنفســـها يف البعض اآلخر. وميكن للضـــلوع يف جتارة املخدِّرات غري املشـــروعة أن يتيح للمرأة  احلاالت

يؤدي أيضًا إىل تفاقم أوجه عدم املساواة بني اجلنسني بسبب  لكن ذلك قدفرصة لكسب املال واالرتقاء اجتماعيًّا، و
  زل وزوجة.وراعية مناستمرار التوقع بأن تؤدي دورها اجلنساين التقليدي كأم 

وعلى العموم، رغم وجود العديد من العوامل الكامنة وراء مشــــــاركة املرأة يف جتارة املخدِّرات، فقد تبني أن هذه 
  حلميمة، واالعتبارات االقتصادية.الضعف االجتماعي واالقتصادي، والعنف، والعالقات اقائمة على املشاركة 

  ر عرضة لإلصابة باألمراض املعدية، ولكنهم يعانون من سوء اخلدمات السجناء، وال سيما النساء منهم، أكث
ُيَعدُّ األشـخاص املوجودون يف السـجون وسـائر البيئات املغلقة أكثر عرضـة بكثري خلطر اإلصـابة باألمراض املعدية من 

الســــكان، ولكن كثريًا ًة بعامة مقارن Cقبيل الســــل وفريوس نقص املناعة البشــــرية والتهاب الكبد الوبائي من النوع 
تكون ســــبل الوصــــول إىل برامج العالج والوقاية معدومة. وحىت عندما تكون تلك الربامج متاحة، فإهنا ال تكون  ما

بالضـــرورة بنفس معايري الربامج املطبَّقة يف املجتمع. وميكن لالفتقار إىل فرص الوصـــول إىل التدابري الوقائية يف العديد 
  سرعة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض املعدية. من السجون أن يؤدي إىل

اهلريوين خلطر شديد يصل إىل الوفاة بسبب اجلرعات املفرطة بعد خروجهم من السجن، وخاصة يف  يتعرض متعاطوو
األسبوعني األولني. وترتبط تلك الوفيات باخنفاض مستوى حتمل آثار تعاطي اهلريوين املتولد بعد فترات من االنقطاع 

 ما يتاح للسجناء املفرج عنهم سبل الوصول إىل ي عن التعاطي، مبا يف ذلك أثناء فترة احلبس. ومع ذلك، نادرًاالنسب
إدارة اجلرعات املفرطة، مبا يف ذلك األدوية الوقائية مثل النالوكسون، أو برامج العالج من االرهتان للمخدِّرات،  برامج

  مبا يف ذلك العالج بامليثادون.
 ملعاجلةات الرعاية الصـــــحية بل إن الســـــجينات حيظني بفرص أقل من نظرائهن من الرجال يف احلصـــــول على خدم

الصــحية اجلنســية واإلجنابية. وإضــافًة إىل ذلك،  ناحتياجاهتلتلبية واألخرى لمخدِّرات والظروف الصــحية لتعاطيهن 
فإن النساء املشموالت بربامج اإلعداد والدعم الكافيني للعودة إىل أسرهن أو إىل املجتمع بوجه عام أقل عددًا عمومًا 
من الرجال. وتواجه املرأة، لدى اإلفراج عنها، وصـــمة مركَّبة نابعة من نوع جنســـها ومن حالتها كمجرمة ســـابقة، 

  مجلة من التحديات، منها التمييز يف احلصول على الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية.كما تواجه 
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  : االستنتاجات والتبعات السياساتية٢٠١٨تقرير املخدِّرات العاملي 
د غري املســـبوقني ألســـواق املخدِّرات الضـــخامة والتعقُّ مدى ٢٠١٨تقرير املخدِّرات العاملي تبيِّن املعلومات الواردة يف 

وال تزال العواقب الصــحية الســلبية النامجة عن تعاطي املخدِّرات بالغة، والوفيات املرتبطة باملخدِّرات آخذة يف العاملية. 
  .ومستمرة ةزمركَّ  مؤثرات أفيونية أوبئةاالزدياد، ومثة 

وتســــــتدعي هذه احلالة جتديد اجلهود الرامية إىل دعم الوقاية من تعاطي املخدِّرات وعالج املتعاطني، وتقدمي اخلدمات 
من أهداف التنمية  ٣-٣و ٥-٣الرامية إىل احلد من العواقب الصـــحية الســـلبية لتعاطي املخدِّرات، متشـــيًا مع اهلدفني 

ضـــرار الطبية املرتبطة بتعاطي املخدِّرات فحســـب، وإمنا أيضـــًا بأضـــراره املســـتدامة. وال بد من توعية الشـــباب، ال باأل
االجتماعية واالقتصـــادية. وتشـــمل اجلهود الرامية إىل دعم الوقاية من تعاطي املخدِّرات وعالج املتعاطني أيضـــًا تزويد 

فرطة، وذلك بوســــائل منها األشــــخاص الذين يتعاطون املخدِّرات باملعارف واملهارات الالزمة للوقاية من اجلرعات امل
خدمات الرعاية الصــحية للســجناء عند اإلفراج عنهم؛ وتوســيع نطاق تقدمي اســتمرارية  ضــمانوصــرف النالوكســون؛ 

الدليل الفين املوجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية مجيع متعاطي املخدِّرات  التدخالت األســـاســـية، على النحو املبني يف
األمم ة البشـــرية وتوفري العالج والرعاية هلم الصـــادر عن منظمة الصـــحة العاملية ومكتب باحلقن من فريوس نقص املناع

املعين بفريوس نقص املناعة البشـــــرية/متالزمة نقص وبرنامج األمم املتحدة املشـــــترك املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
 Cة البشرية والتهاب الكبد الوبائي من النوع ، للمساعدة على منع انتشار فريوس نقص املناع)األيدز( املناعة املكتسب

  لدى متعاطي املخدِّرات باحلقن.
وال ميكن هلذه اجلهود أن تكون فعالة إال إذا اســـــتندت إىل األدلة العلمية واحترام حقوق اإلنســـــان وأزيلت الوصـــــمة 

االضـــــطرابات النامجة عن تعاطي املرتبطة بتعاطي املخدِّرات. وميكن التغلب على تلك الوصـــــمة من خالل زيادة فهم 
ــــــية تتطلب بذل جهود مســــــتمرة يف جمال ا لرعاية املخدِّرات باعتبارها أحواًال مزمنة معقَّدة ومتعدِّدة األوجه وانتكاس

  وتدخالت متعددة التخصصات.
ع قائم على العرض يف األســــواق غري املشــــروعة للهريوين وامل ؤثرات وتوجد اجتاهات ناشــــئة ميكن أن تؤدي إىل توســــُّ

شديد الضرر  األفيونية املوصوفة طبيًّا والكوكايني. وهذه الديناميات اجلديدة مثرية للقلق ألهنا ميكن أن تكون ذات أثر 
  الغًا، وقد تضعف احلالة األمنية.على البلدان ذات املوارد املحدودة، حيث ميكن أن تقوِّض الصحة تقويضًا ب

  دان النامية، يستدعي املزيد من االهتمامالترامادول، وهو املأساة املزدوجة للبل

يشكل التوسع السريع يف أفريقيا وآسيا لتعاطي و هو مؤثر أفيوين اصطناعي لعالج اآلالم املتوسطة والشديدةالترامادول 
 من املرضى ال يزالونكثريًا أن مع على حنو غري مشروع حتديات خطرية يف جمال الصحة العامة. ومنه الكميات املورَّدة 

زيادة إمكانية وصوهلم إىل  م سيستفيدون منوأهن ،حمرومني من السبل الكافية للحصول على مسكنات األمل الضرورية
من املمكن للتدفق املتزايد للمؤثرات األفيونية االصــطناعية املعدة لالســتهالك  إال أناملؤثرات األفيونية لألغراض الطبية، 

ن يعانون من اضــــطرابات ناشــــئة عن تعاطي املؤثرات األفيونية. ويضــــع ذلك ي أن يؤدي إىل زيادة يف عدد مغري الطب
لتلبية احتياجات الرعاية الصحية حاليًا ضغطًا إضافيًّا على النظم الصحية اهلشة أصًال يف البلدان املتضررة، اليت تكافح 

ال االضطرابات الناشئة عن تعاطي األساسية، وال سيما فيما خيص الفقراء واملحرومني، واليت يتسم توافر خدماهتا يف جم
  اخلدمات باملحدودية.تلك  نطاق تغطيةاملخدِّرات و
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املشــــكلة املتنامية  إال أنأزمة اجلرعات املفرطة من املؤثرات األفيونية يف أمريكا الشــــمالية باهتمام دويل، لقد حظيت و
املرتبطة باالســتعمال غري الطيب للمؤثرات األفيونية االصــطناعية، مثل الترامادول، يف البلدان النامية مل ختضــع بعد للقدر 

  غابت عن االنتباه إىل حد كبري حىت اآلن.والكايف من الدراسة 
 املشروع للمؤثرات األفيونية االصطناعية بذل جهود جديدة من أجل حتسني فهم التحديات املرتبطة بالعرض غرييلزم و

يقع على شــتركة، املســؤولية امليف إطار رتبة على اســتعماهلا غري الطيب يف البلدان النامية. وتاملالصــحة العامة ومشــاكل 
غي له ينبفعليه أن ينهض به يف التصــدي للتحديات اليت تواجهها البلدان املتأثرة يف آســيا وأفريقيا؛  ملجتمع الدويل دورا

االســتثمار يف حتســني فهم طبيعة املشــكلة وأســباهبا ومســاعدة البلدان املعنية على تطوير خدمات الوقاية من املخدِّرات 
وعالج املتعاطني ورعايتهم وإعادة تأهيلهم للتقليل إىل أدىن حد من مشــــاكل الصــــحة العامة املتعلقة باالســــتعمال غري 

أة يًّا، مثل الترامادول. كما جيب وقف تدفق املؤثرات األفيونية االصـــطناعية املعبالطيب للمؤثرات األفيونية املوصـــوفة طب
  واملعدة لألغراض غري الطبية.

التهديدات الصــحية واألمنية اليت يشــكلها االرتفاع القياســي يف إنتاج األفيونيات وصــنع الكوكايني تســتدعي 
  ى طول سلسلة اإلمداداملنسقة من جانب البلدان الواقعة علتدابري التصدي تعزيز 

هتدد الزيادة اهلائلة يف إنتاج األفيونيات يف أفغانســتان وصــنع الكوكايني يف كولومبيا نظام األمن يف هذين البلدين. ففي 
ـــتقرار والتمرد  أفغانســـتان، ُيحتمل أن يؤدي تزايد األرباح املتأتية من اإلنتاج القياســـي لألفيونيات إىل تفاقم عدم االس

ع االقتصــاد غري  ومن املرجح أيضــًاجلماعات اإلرهابية داخل البلد وخارجه على الســواء. ا وزيادة متويل أن يؤدي توســُّ
املشروع، الذي جعل الكثري من املجتمعات املحلية تعتمد على الدخل املتأيت من زراعة خشخاش األفيون، إىل مواصلة 
كبح تطور االقتصـــاد املشـــروع وتأجيج الفســـاد يف أفغانســـتان. ويتحقق معظم األرباح املتأتية من االجتار باألفيونيات 

ســـواق االســـتهالكية الرئيســـية، ال ســـيما يف أوروبا وآســـيا. ومتوِّل تلك األرباح أيضـــًا اجلرمية املنظمة األفغانية يف األ
سوق الكوكايني يف كولومبيا حتديًا أمام تنفيذ  ع نطاق  سُّ شروع يف بلدان املقصد. وميثِّل تو صاد غري امل ساد واالقت والف

ثروهتا يف القارة األمريكية وأفريقيا وأوروبا. زيادة جتار واتفاق الســـالم، وســـيؤدي حتمًا إىل تعزيز ســـلطة مجاعات اال
وال ميكن عكس مســار الزيادة يف زراعة خشــخاش األفيون وشــجرية الكوكا ما مل ُتَتح للمجتمعات املحلية يف مناطق 

نتقال من هنج الزراعة سبل بديلة لكسب الرزق. ففي كولومبيا، على سبيل املثال، مرت مبادرات التنمية البديلة بفترة ا
  قائم على إبادة املحاصيل إىل هنج قائم على تعزيز سيادة القانون.

ع أسواق األفيونيات والكوكايني العاملية إىل أن هناك زيادة كبرية ستشهدها األرباح املتأتية من االجتار ويشري توّس
 يف متويل التهديدات األخرى مثل باملخدِّرات وما يتصل هبا من تدفقات مالية غري مشروعة، وهو ما قد يسهم أيضًا

على االقتصاد املشروع وال ينحصر تأثريه تأثريًا كبريًا يؤثر االقتصاد املرتبط بالكوكايني واألفيونيات قد أخذ اإلرهاب. و
فحسب، بل أيضا على العمليات الدميقراطية. فمن خالل هتديد تنفيذ سيادة القانون واحلوكمة عمومًا، يترك اقتصاد 

رات غري املشروع أثرًا ضارًّا على تطوير مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات، املخدِّ
تقتصر هذه الظاهرة لوقت طويل كانت من أهداف التنمية املستدامة. و ١٦مما يقوض اجلهود الرامية إىل حتقيق اهلدف 

أخذت اآلن تنتشر إىل بلدان العبور يف أمريكا الالتينية إال أهنا ات، على املناطق الرئيسية إلنتاج الكوكايني واألفيوني
، مما يشري إىل إمكانية شرق آسياوغرب آسيا وأفريقيا، ومن املمكن أن تتوسع لتشمل مناطق أخرى مثل آسيا الوسطى و

حوث للمساعدة يف فهم هذه الديناميات إجراء املزيد من الب تستدعيوامتداد ذلك األثر الضار ليشمل أسواق املقصد. 
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الصالت بني املخدِّرات واإلرهاب، واجلرمية املنظمة والفساد، وكذلك العمل املنسق من أجل االستثمار يف التنمية البديلة 
  وجهود التكامل والتعاون الدويل. على املدى الطويل

ــتهالك األفيونيات والكوكايني ت ــًا منذ وقت طويل ويف حني أن األضــرار اليت تلحق بالصــحة من جراء اس ــاس تحملها أس
شأ فيها تلك األضرار البلدان اليت تشكل أسواق املقصد، فقد أصبحت  تشكل حتديًا متناميًا أمام املناطق األخرى اليت تن

أســواق الكوكايني ومتيل فيها أســواق األفيونيات إىل التوســع. وســتكون للزيادات يف إنتاج األفيونيات وصــنع الكوكايني 
لى تعاطي املخدِّرات على الصعيد العاملي. وُيحتمل أن تكون لتزايد أعداد شحنات األفيونيات من أفغانستان آثار كبرية ع

سية يف مجيع أحناء العامل آثاٌر جانبية يف  سواق املقصد يف البلدان املجاورة ويف أوروبا وعلى طول دروب االجتار الرئي إىل أ
ن يصل هريوين عايل اجلودة ومنخفض التكلفة إىل أسواق املستهلكني يف مجيع السنوات القليلة املقبلة. ذلك أنه ُيحتمل أ

أحناء العامل، مع ما لذلك من آثار حمتملة تتمثل يف زيادة االســــتهالك وما يرتبط هبا من أضــــرار. وتوجد حاجة إىل زيادة 
  البلدان املنتجة. عات املحلية يفالوعي لدى املتعاطني احلاليني واملحتملني بآثار سلوكهم على املجتم

واآلثار املترتبة على اإلنتاج القياسي من الكوكايني يف كولومبيا بادية للعيان فعًال يف السوقني الراسختني الرئيسيتني هلذا 
املخدِّر، ومها أمريكا الشــمالية وأوروبا الغربية والوســطى، حيث توجد دالئل على تزايد التعاطي. بيد أن من املرجح أن 

لكوكايني أيضًا إىل األسواق اجلديدة إلمداد الطبقة املتوسطة املتنامية يف االقتصادات الكبرية يف آسيا، حيث يتجه بعض ا
  طول الطريق، ال سيما يف أفريقيا.بدأ املخدِّر يف الظهور، مع احتمال أن خيلف ذلك آثارًا جانبية على 

تقييمات جيدة التوقيت فيما خيص البلدان اليت ميكن أن تتضــــــرر من جراء تزايد االجتار لتمكينها من فهم  يلزم إجراءو
حجم تدفقات االجتار واالستعداد على النحو املناسب حبيث ميكنها أن توفر اخلدمات ملنع اتساع رقعة تعاطي املخدِّرات 

ن العواقب الصــــحية الســــلبية اليت ميكن أن تترتب على تعاطي وتوفري العالج واخلدمات من أجل التقليل إىل أدىن حد م
  مجيع جوانب التهديد احلايل. تتناولوعاملية حقًّا بالاملخدِّرات. وتوجد حاجة إىل تنفيذ ُنُهج شاملة تتسم 

 التهديدات الصـــحية واألمنية اليت يشـــكلها اتســـاع رقعة االجتار بامليثامفيتامني تســـتدعي أيضـــًا أن تتخذ البلدان
  خدِّرات تدابري منسَّقة ومعزَّزةالواقعة على امتداد سلسلة إمداد امل

فيما يتعلق باملخدِّرات االصطناعية، يشكل التوسع يف االجتار بامليثامفيتامني يف شرق آسيا وجنوب شرقها حتديًا خطريًا 
ملتزايد للميثامفيتامني إىل زيادة املنطقة دون اإلقليمية. وُيحتمل أن يؤدي التدفق اهذه أمام صــــحة الســــكان وأمنهم يف 

باضـــطرابات ناشـــئة عن تعاطي مواد  يصـــابونوعدد األشـــخاص الذين يعانون من العواقب الصـــحية الســـلبية لتعاطيه 
مهيأة خلدمة الطلب املتزايد على العالج. وســـــتزداد ليســـــت مجيعها املنطقة دون اإلقليمية هذه بلدان  بيد أنَّاإلدمان، 

ستويني اإلقليمي والدويل من أجل احلاجة إىل االستث مار يف الوقاية والعالج وتوثيق التعاون يف مراقبة املخدِّرات على امل
  وضع تدابري فعالة ملواجهة هذه التحديات.

  جديدة اختاذ تدابريتزايد تعاطي املخدِّرات يف أوساط املسّنني يتطلب 

، وكذلك على تعاطي املســـننيطرأت زيادة على الوفيات العاملية ذات الصـــلة املباشـــرة بتعاطي املخدِّرات يف أوســـاط 
املخدِّرات يف أوســاط املســّنني يف البلدان القليلة اليت تتوفر معلومات عنها. وهذا يســتدعي بذل جهود حمددة األهداف 

املتعاطني وتقليل أثر التعاطي عليهم إىل  عالجوالفئة من الســـــكان  للوقاية من آثار تعاطي املخدِّرات يف أوســـــاط هذه
احلد األدىن. وهناك جمموعة واســعة وحمددة من املســائل الصــحية اليت تنجم عن تعاطي املخدِّرات يف أوســاط املســّنني، 
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شئة عن تعاطي املخدِّرات واالالضطرابات االسيما يف أوساط من لديهم تاريخ من اإلصابة ب وال رهتان هلا. والعالج نا
ســّنني من تعاطي مواد اإلدمان أكثر تعقيدًا ألن هناك العديد من املســائل املتعلقة بالصــحة البدنية والعقلية يف أوســاط امل

  الذين يتعاطون املخدِّرات.
م الصـــــحية على مدى ومع احتياجاهت املســـــننيومل ُتهيَّأ بعد البىن التحتية للتعامل مع العدد املتزايد من متعاطي املخدِّرات 

العقود املقبلة. وال توجد يف كثري من األحيان إشـــارة صـــرحية إىل املتعاطني املســـّنني يف اســـتراتيجيات مكافحة املخدِّرات 
لدى البلدان ذات السكان املتقدمني يف العمر، وهو اجلانب من هذه املسألة الذي يتطلب االهتمام األكرب. ذلك أن برامج 

  معظم املبادرات الشباب. ، حيث تستهدفملتخصصة ملتعاطي املخدِّرات املسّنني شحيحةالعالج والرعاية ا
خدمات الرعاية الصحية تعميم العالج والرعاية برامج متخصصة للعالج من تعاطي املخدِّرات، وتضمني نظام وسيلزم 

الرعاية ملعاجلة االحتياجات الصحية اعتماد ُنُهج جديدة ومتكاملة ومتعددة التخصصات جتاه يلزم والدعم االجتماعي. و
  واالجتماعية للمسّنني من متعاطي املخدِّرات.

  أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة بالشباب والنساءللنهوض بالتصدي بفعالية ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها 

قيق التنمية املســتدامة دون ســالم، وال إىل وأهدافها على أنه "ال ســبيل إىل حت ٢٠٣٠تؤكد خطة التنمية املســتدامة لعام 
ساواة  سان والتنمية وامل سيادة القانون وحقوق اإلن سالم و صر ال ستدامة". وجيمع ذلك عنا سالم دون تنمية م ساء ال إر

. ولذا فإن التصــدي ملشــكلة املخدِّرات العاملية وبذل اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف اســتشــرايفلتشــكيل إطار شــامل 
  تدامة أمران متكامالن ومتعاضدان.ة املسالتنمي

من أهداف التنمية املستدامة إىل ضمان تقدمي تعليم جيد منصف وشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم  ٤ويرمي اهلدف 
مدى احلياة للجميع. ومن شــأن وقوع الشــباب يف شــرك تعاطي املخدِّرات والتجارة غري املشــروعة باملخدِّرات نفســها 

متميزة أمام تنمية األفراد واملجتمعات. وميكن حتقيق هذا اهلدف من خالل وضــــع اســــتراتيجيات  أن يشــــكل حواجز
ترمي إىل كســـر دورة اســـتضـــعاف الشـــباب عن طريق الوقاية الفعالة القائمة على العلم، وتزويد الشـــباب باملهارات 

  مة من أجل احلصول على عمل مشروع.والتعليم والفرص الالز
ــاء والفتيات. ولتحقيق من خ ٥ويرمي اهلدف  ــاواة بني اجلنســني ومتكني مجيع النس ــتدامة إىل حتقيق املس طة التنمية املس

صة للمرأة  شكلة املخدِّرات العاملية أن تراعي االحتياجات اخلا هذا اهلدف، ال بد لالستراتيجيات الرامية إىل مكافحة م
وقاية وتدخالت العالج من االضـــطرابات الناشـــئة عن واملســـتوى الكبري من الوصـــم الذي تعاين منه. وينبغي لربامج ال

تعاطي املخدِّرات وبرامج التنمية البديلة، وكذلك تدابري التصــــدي يف إطار العدالة اجلنائية للجرائم املتعلقة باملخدِّرات، 
  .املسائل اجلنسانيةأن تراعي 

سلبية لذلك التعاطي يف شباب الوقاية من تعاطي املخدِّرات والعواقب الصحية ال إرساء ثقافة تتطلبان  أوساط ال
  للتفاهم تستند إىل البحوث العلمية

ليس كل الشــــباب عرضــــة بالتســــاوي لتعاطي مواد اإلدمان، وليس مجيهم عرضــــة بالتســــاوي، بعد البدء يف تعاطي 
ــــــئة عن ذلك التعاطي. ويف كثري من احلاالت، تكون عوامل اخلطر املر تبطة املخدِّرات، لإلصــــــابة باضــــــطرابات ناش

  كذلك قابلة للوقاية منها.باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّرات خارجة عن سيطرة الشباب و
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بة باالضطرابات النامجة عن وال ميكن أن ُيكتب النجاح للوقاية من بدء تعاطي املخدِّرات، وكذلك من اإلصا
اخلطر أو منعها. ويتضمن املنشور املعنون املخدِّرات، إال إذا ُعززت العوامل الوقائية مع ختفيف عوامل  تعاطي

"International Standards on Drug Use Prevention (املعايري الدولية للوقاية من تعاطي املخدِّرات) الصادر عن املكتب "
مواد ومنظمة الصحة العاملية ملخصًا لألدلة العلمية احلالية بشأن االستراتيجيات الفعالة يف جمال الوقاية من تعاطي 

اإلدمان، مبا يف ذلك تعاطي املخدِّرات؛ حيث تسهم الوقاية الفعالة مسامهة كبرية يف التواصل اإلجيايب بني الشباب 
مراحل  تتناولوأسرهم ومدارسهم وجمتمعهم املحلي. وهناك ضرورة ألن تبدأ التدخالت الوقائية يف سن مبكرة، وأن 

. وفيما خيص الشباب الذين شرعوا يف تعاطي املواد املخدِّرة، ُيَعدُّ الفحص منو األطفال واملراهقني والشباب واحتياجاهتم
  ات النامجة عن تعاطي املخدِّرات.والتدخالت املختصرة فعالْين يف منع اإلصابة باالضطراب

ات، وهو ي "التروحيي" للمخدِّرويف بعض البلدان، ترتبط الطبقات االجتماعية واالقتصادية املتوسطة أو العليا بالتعاط
الفئات قد يكون مظهرًا لقدرهتا الشرائية أو جتسيدًا لرغبتها أو فرصتها يف جتريب تعاطي املخدِّرات. ومع أن تلك  ما

االجتماعية واالقتصادية قد تكون أكثر ميًال إىل تعاطي املخدِّرات مقارنًة بالفئات االجتماعية واالقتصادية األدىن، فإن 
حتمال ألهنا أكثر عرضة التعاطي املخدِّرات ل مثن أغلىهي اليت متيل إىل دفع األدىن ادية الفئات االجتماعية واالقتص

إصابتها باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّرات. وميكن للفقر، إىل جانب عوامل أخرى مثل االستبعاد االجتماعي 
رئيسية من حيث  ًاله آثاركما أن سلبية،  والعيش يف األحياء املحرومة، أن تكون له نتائج تعليمية وصحية وسلوكية

  ات ناشئة عن تعاطي املخدِّرات.خماطر البدء يف تعاطي املخدِّرات وكذلك اإلصابة باضطراب
ــــــاط املراهقني، مثل ظروف الصــــــحة العقلية وإمهال  وهناك العديد من العوامل املؤثرة على تعاطي املخدِّرات يف أوس
الوالدين، اليت ترتبط أيضـــًا بغري ذلك من الســـلوكيات اخلطرة والظروف الصـــحية، مثل التغيُّب عن املدرســـة واجلنوح 

حار.  حماوالت االنت ية والعنف و عدوان لك  ربامجلميكن ووال عد على منع ت خدِّرات أن تســـــــا عاطي امل ية من ت قا الو
  .السلوكيات املنطوية على خماطر

ينبغي أن تكون برامج العالج من تعاطي املخدِّرات والوقاية من اإلصـــابة بفريوس نقص املناعة البشـــرية وتوفري 
  مرأةءم مع االحتياجات املحددة للالعالج للمصابني ورعايتهم مصمَّمة خصيصًا مبا يتال

حمــددة يف تعــاطي املخــدِّرات، حيــث إهنــا  ًالمرأة أمنــاطــليف حني أن معظم متعــاطي املخــدِّرات هم من الرجــال، فــإن 
ــــــية خمتلطة خمتلفة، ولديها  ــــــتوعب التجارب املؤملة يف الطفولة بطريقة خمتلفة عن الرجال، وتعاين من أمراض نفس تس

ات الناشــئة عن احتياجات حمددة عندما يتعلق األمر بالعالج وخدمات الصــحة العامة األخرى ذات الصــلة باالضــطراب
  ت.تعاطي املخدِّرا

" (املعايري الدولية International Standards for the Treatment of Drug Use Disordersويرد يف املنشـــــور املعنون "
ــئة عن تعاطي املخدِّرات  ) الصــادر عن املكتب ومنظمة الصــحة العاملية، واملنشــور املعنونلعالج االضــطرابات الناش

"Guidelines for the Identification and Management of Substance Use and Substance Use Disorders in Pregnancy "
ناء احلمل)  تلك املواد(املبادئ التوجيهية لتحديد وإدارة تعاطي مواد اإلدمان واالضــــــطرابات النامجة عن تعاطي  أث

جات املحددة للمرأة يف العالج للكيفية اليت ميكن هبا معاجلة املسائل واالحتيا وصف ،الصادر عن منظمة الصحة العاملية
زيل واالعتداء ويف املجتمع املحلي. ويشــــــمل ذلك عالج األمراض الطبية والنفســــــية املختلطة، والتصــــــدي للعنف املن

اجلنسي، وتلبية االحتياجات أثناء احلمل، والصحة اجلنسية واإلجنابية، وتوفري رعاية الطفل والدعم االجتماعي والرعاية 
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كن أن تكون الربامج العالجية فعالة بالنسـبة إىل املرأة إذا كانت مصـمَّمة خصـيصـًا لتلبية احتياجاهتا يف االجتماعية. ومي
مجيع جوانب تصــــــميمها وتنفيذها، مبا يف ذلك إعداد أماكن العالج وتزويدها باملوظفني وتلبية احتياجات الطفل 

 Addressing the Specific Needs of Women Who" وحتديد املحتوى. وعالوة على ذلك، يدعم منشور للمكتب بعنوان

Inject Drugs: Practical Guide for Service Providers on Gender-Responsive HIV Services ياجات ية االحت " (تلب
صــلة اخلاصــة للنســاء الاليت يتعاطني املخدِّرات باحلقن: دليل عملي ملقدِّمي اخلدمات املراعية للمنظور اجلنســاين ذات ال

  اجلهود الرامية إىل معاجلة االحتياجات اخلاصة للنساء الاليت يتعاطني املخدِّرات باحلقن. بفريوس نقص املناعة البشرية)

صيون املهنيون يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية حباجة إىل االعتراف باالحتياجات املتميزة واخللفيات صا  االخت
  اخلاصة للمرأة االجتماعية

حتتك املرأة بنظام العدالة اجلنائية، كثريًا ما يكون ذلك بسبب جرائم متصلة باملخدِّرات. ومن حيث األحكام  عندما
الصادرة، فإن نسبة النساء الصادرة حبقهن أحكام بسبب جرائم متصلة باملخدِّرات أعلى من نسبة الرجال. ولـّما كان 

مع اجلناة الذكور، فإنه كثريًا ما يكون غري مالئم ملعاجلة اخللفيات  نظام العدالة اجلنائية مصمَّمًا يف الغالب للتعامل
لمرأة (مثل مسؤوليات توفري الرعاية أو تاريخ العنف أو االحتياجات املحددة يف جمال الرعاية الصحية لاخلاصة االجتماعية 

وإقصاء اجتماعي. وبالنظر إىل العقلية)، وقد توضع املرأة يف حالة ضعف وتواجه قوالب منطية جنسانية ومظاهر وصم 
صلة باملخدِّرات، ينبغي أن تقترن األحكام ببدائل اإلدانة أو ت عدد السجينات بسبب اجلرائم املالزيادة غري املتناسبة يف

ري العقوبة املراعية للجوانب اجلنسانية يف احلاالت املناسبة، وذلك متشيًا مع قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتداب
غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك). وينبغي استغالل املرونة املتأصلة يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات، 
إىل أقصى مدى ممكن، كي تتاح لألفراد (من الرجال والنساء واألطفال) الذين يعانون من اضطرابات نامجة عن تعاطي 

ديل لإلدانة أو العقاب. ويتضمن الكتيب الذي أصدره املكتب ومنظمة الصحة العاملية املخدِّرات إمكانية اختيار العالج كب
" Treatment and Care for People with Drug Use Disorders in Contact with the Criminal Justice System" بعنوان

ية) ممارسات اجلنائ ني بنظام العدالة(عالج ورعاية األشخاص املصابني باضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّرات املحتك
  جيدة يف هذا املجال.

يف السجن، قد تكون تعرضت لإليذاء البدين واجلنسي  هاوكثريًا ما تتأثر املرأة سلبًا بالسجن أكثر من الرجل. فقبل إيداع
ألمراض النفسية بدرجة أكرب من الرجل، وقد تعاين أكثر من الرجل من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّرات وا

 هامثل االضطرابات النفسية الالحقة للصدمة. وقد تعاين املرأة أيضًا من عبء نفسي إضايف يتمثل يف عدم الوفاء بدور
، وقد تتعرض، عند اإلفراج عنها، للوصم بدرجة أكرب من الرجل، وقد تفقد أي دعم اجتماعي ميكن كراعيةالتقليدي 
  تمع.يف املج عدها على االستقرارأن يسا

وعادًة ما تكون للسجينات احتياجات خمتلفة كل االختالف عن السجناء. وعلى النحو املبني يف منشور املكتب بعنوان 
"، ينبغي إلدارة السجون أن تراعي الفوارق بني اجلنسني. وينبغي جتسيد االعتراف باحتياجات كتيب عن املرأة والسجن"

تؤوي السجينات حبيث يكيَّف أسلوب اإلدارة والتقييم والتصنيف والربامج املقدمة املرأة يف روح اإلدارة يف السجون اليت 
للسجون أن تلتزم  والرعاية الصحية تبعًا لذلك. وينبغي أيضًا مراعاة طريقة معاملة السجينات ذوات األطفال. وينبغي

  بقواعد بانكوك.
  .أساسيهو أمر اجلنائية للجرائم املتصلة باملخدِّرات متييزيًّا بل وال ُيعترب توفري االحتياجات اخلاصة باملرأة يف نظام العدالة 
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  أيضًا باالحتياجات املتميزة لألطفالينبغي لالختصاصيني املهنيني يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن يعترفوا 

واستراتيجيات األمم املتحدة ُيعترب اإلطار القانوين الدويل يف جمال حقوق الطفل، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل 
ار العمل الذي يوتدابريها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مع

يستهدف األطفال الذين لديهم مشاكل تتعلق بتعاطي مواد اإلدمان أو الذين ارتكبوا جرائم تتعلق باملخدِّرات واملحتكني 
معاجلة أوجه الضعف واالحتياجات املحددة لألطفال الذين حيتكون بنظام العدالة اجلنائية ينبغي لعدالة اجلنائية. وبنظام ا

منع العنف ضد األطفال واالعتداء على األطفال الذين يعانون ينبغي ويعانون من مسائل تتعلق بتعاطي مواد اإلدمان. و
مان توفري العالج والدعم لألطفال املحتجزين مبا يراعي احتياجاهتم، من اضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّرات، مع ض

  حسب العمر واجلنس والعوامل األخرى.

  إجراء مزيد من البحوث للمساعدة يف فهم دور املرأة والشباب يف عرض املخدِّراتيلزم 

وهناك ندرة يف البحوث عن مشاركة إن البحوث املتعلقة بدور املرأة والشباب يف سلسلة إمداد املخدِّرات شحيحة جدًّا. 
املرأة والشباب يف زراعة املخدِّرات وإنتاجها واالجتار هبا. ويف حني أن البيانات والتحليالت بشأن سلسلة إمداد 
املخدِّرات متاحة على نطاق أوسع على املستوى الدويل مقارنًة بتلك املتعلقة بتعاطي املخدِّرات، فإن الغالبية العظمى 

ومات املتاحة غري مصنفة حسب السن أو نوع اجلنس. وهناك حاجة إىل إرساء هنج يراعي االعتبارات اجلنسانية من املعل
والعمرية يف مجيع البيانات املجمَّعة والبحوث املعدة، لضمان توافر األدلة من أجل إرساء سياسات مراعية لالعتبارات 

  العمرية فيما يتعلق باملخدِّرات.اجلنسانية و

  التعقيد املتزايد يتطلب إجراء البحوث واالستثمار واالبتكار

ســـوق املخدِّرات غري املشـــروعة  أنَّمســـتويات غري مســـبوقة ليبلغ مشـــكلة املخدِّرات من العوامل اليت تزيد من تعقيد 
مشروعة على حنو متزامن خمدِّرات راسخة ومؤثرات نفسانية جديدة وعقاقري وصفات طبية مسرَّبة من قنوات تتضمن 
باع على أهنا أدوية ولكنها خمصـــصـــة لالســـتعمال غري الطيب، إىل جانب تعاطي من مواد جمهولة املنشـــأ ُت ًامتزايدوكمًا 

  كسوق للمخدِّرات.) Darknet(الشبكة اخلفية استخدام رات املتعددة واملخدِّرات املتعددة واالجتار باملخدِّ
. وتصبح اإلجراءات املنعزلة اليت تركز على تصديلل مناسبةتدابري ويطرح هذا التعقيد عددًا من التحديات أمام وضع 

ملشكلة املخدِّرات عدمية الفعالية أو عكسية النتائج إذا مل يكن الترابط بني أسواق التصدي  تدابريفرادى املواد أو فرادى 
هومًا جيدًا ومأخوذًا يف االعتبار. وبصفة عامة، فإن معظم تدابري الوقاية القائمة املخدِّرات وخمتلف أنواع التدخالت مف

بالنظر إىل أن املتعاطني وعلى األدلة ال تستهدف مواد بعينها إذ إهنا تستهدف عوامل الضعف العامة. وإضافًة إىل ذلك، 
خدمات العالج متعددة تكون ق، فينبغي أن يستهلكون طائفة متنوعة من املواد، اليت قد يكون بعضها جديدًا يف األسوا

األبعاد والقطاعات. ويساعد إدماج الربامج اليت ُتعىن باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املواد املتعددة يف استجابات 
وعلم السموم وأجهزة  األدلة اجلنائيةلمختربات لالصحة العامة على تلبية احتياجات املتعاطني بصورة أفضل. وال ميكن 

فاذ القانون أن تكون ناجحة فيما جتريه من حتاليل وما تتخذه من إجراءات إال إذا اعتمدت أساليب جديدة وأدوات إن
أكثر تطورًا ميكنها أن تستوعب على حنو أفضل املجموعة الواسعة من املؤثرات النفسانية يف األسواق وطرائق العمل 

يتمثل يف محاية صحة البشر وحتقيق أكرب قدر ممكن من فرص  اليت يستخدمها املتجرون. ولـّما كان اهلدف الرئيسي
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احلصول على األدوية الضرورية، توجد حاجة العتماد استراتيجيات مبتكرة وتدخالت عملية للتصدي الستمرار ظهور 
   طبية.ورة غري مشروعة ألغراض غريمؤثرات نفسانية جديدة مل ختضع بعد للمراقبة، وكذلك األدوية اجلديدة املورَّدة بص

ويالَحظ أن معظم األدوات احلالية لرصد املسائل املتعلقة باملخدِّرات على الصعيدين الوطين والدويل ليست مصممة 
الستيعاب التعقد اجلديد يف سوق املخدِّرات العاملية. ومتيل النظم احلالية إىل التركيز على جوانب حمدودة من تعاطي 

الترابط بني تعاطي املخدِّرات الراسخة واالستعمال غري الطيب ألدوية الوصفات املخدِّرات وعرضها مبا يقلل من حجم 
الطبية واملؤثرات النفسانية األخرى. وميكن لنظم اإلنذار املبكر أن تساعد على رصد التعقد املتزايد واملضي قدمًا حنو 

ع وحتليل املعلومات األساسية. كما يلزم أن اعتماد هنج استباقي. وحتتاج البلدان ذات املوارد املحدودة إىل املساعدة جلم
يستوعب النظام الدويل جلمع البيانات، الذي يستند إىل االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية للمكتب، احلقيقة اجلديدة على 

 حنو أفضل من أجل ضمان أن يواصل املجتمع الدويل فهمه املحكم ملشكلة املخدِّرات بأوجهها املتعددة.
  


