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 :ابراز امتنان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداره سازمان ملل  )RABتحقیقات و تحلیل تمایالت یا ( دفترافغانستان توسط  مواد مخدر ترکیبیارزیابی وضعیت 
تحت نظارت رییس ) LSSیا ( ، البراتوار/آزمایشگاه و بخش علمی)UNODCمتحد برای مواد مخدر و جرایم یا (

 راه اندازی گردیده است.تھیھ و یتی جستس تآن 
  

 :تیم اصلی
 

  برای مطالعات و تھیھ پیش نویس،تحقیقات، آماده گی 
  ،عبدالصبور مھمند (مشاور ملی)

 .)ویانا " SMART" ترکیبی یامواد نظارت، تحلیل، گزارشدھی و تمایالت ا ایشینگر (نتاش
  

  )SMARTترکیبی یا (مواد نظارت، تحلیل، گزارشدھی و تمایالت تیم جھانی 
  برولیتمارتین را

  سبرینا لیوسیانوس
  افیگووا سوسن

 آگاتا رایبرسکا
  

  دیزاین گرافیک و نقشھ ھا 
  ن کنیناسوز

  کریستینا کوتنگ
 
  

مخدر و جرایم یا اداره سازمان ملل متحد برای مواد ترکیبی  مواد پروگرام نظارت، تحلیل، گزارشدھی و تمایالت
)UNODC( سپاسگذاری مینمایدگزارش  این بخاطر ھمکاری ھایش در راستای تھیھدولت کانادا  از.  
 

 
اداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و ترکیبی مواد پروگرام نظارت، تحلیل، گزارشدھی و تمایالت ھمچنان 

 ذیربط یھا افغانستان و نھاد یدولت مسوولینکارشناسان و  ارزشمند ھمکاری ھای از )UNODCجرایم یا (
 .قدردانی مینماید

  
اداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا فعالیت ھا و تجارب سایر کارمندان از مذکور گزارش ھمچنان 

)UNODC( گردیده است بھرمندو افغانستان  یانادر و. 
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 :اختصارات

 
ANF Afghanistan Anti-Narcotics Force نیرو ھای ضد مواد مخدر افغانستان 

ANDUS Afghanistan National Drug Use 

Survey 

 سروی ملی استفاده از مواد مخدر افغانستان

ANUDUS Afghanistan National Urban Drug 

Use Survey 

سروی ملی استفاده از مواد مخدر در شھر ھای 

 افغانستان

ARCS Afghanistan Red Crescent Society جمیعت ھالل احمر افغانی 

ATS Amphetamine-type stimulants منبھات نوع امفیتامین 

CARICC Central Asian Regional 

Information and Coordination 

Centre 

 مرکز معلومات و ھماھنگی منطقوی آسیای مرکزی

CJTF Criminal Justice Task Force  جرایمگروه کاری عدالت در برابر 

CND Counter Narcotics Directorate ریاست مبارزه با مواد مخدر 

CNPA Counter Narcotic Police of 

Afghanistan 

 پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان

DDR Drug Demand Reduction 

Department 

 دیپارتمنت کاھش تقاضاء مواد مخدر

DRC Drug Regulation Committee  قواعد مواد مخدرکمیتھ 

INCB International Narcotics Control 

Board 

 بورد بین المللی کنترول مواد مخدر

MCN Ministry of Counter Narcotics وزارت مبارزه با مواد مخدر 

MDMA 3,4-

Methylenedioxymethamphetamine 

 میتافیتامین-دای اوکسی-میتایلین - ٤-٣

MOI Ministry of Interior وزارت امور داخلھ 

MoPH Ministry of Public Health وزارت صحت عامھ 

NPS New Psychoactive Substances مواد سایکواکتیف جدید 

OSD Organization of Social 

Development 

 انکشاف اجتماعینھاد 

PCU Precursor Control Unit قدم مواد مخدرواحد کنترول مواد پیش 

SHRO Shahamat Health and 

Rehabilitation Organization 

 موسسھ صحت و احیاء مجدد شھامت

UNODC United Nations Office on Drugs 

and Crime 

 

 اداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم
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  :یادداشت توضیحی
 

سازمان ملل توسط رسمی  بگونھو  نبودهت یک کشور یرسمارایھ کننده نقشھ ھا  شده در ارایھ ھای ھا و نام مرز
کشور ھای توسط  کھ ،میباشد یرو کشم موجل در ودھنده خط کنترنشان نقطھ نقطھ وط. خطتایید نگردیده اند متحد
ھنوز توسط  یرو کشم موج یینھا یتوضع در مورد .است بعمل نیامده توافقدر مورد آن و پاکستان وستان ھند

 ھای عبوری یچھ) بر اساس دروستان/ ھند ینمورد مناقشھ (چ یھا . مرزموافقت صورت نگرفتھ است طرفین
  .یباشدم تمشکال توام با یکاف یاتجزئ بیان نمودنعرصھ  در کھ نشان داده شده اند،

سازمان  داراالنشا از جانب دیدگاه و نظر گونھھیچ کننده یانب نشریھ یندر ا ذکر شدهموارد و ارایھ شده  عناوین
در مورد تحدید حدود ھم و یا مقامات  یامنطقھ، و  یاو  شھرھر کشور، قلمرو،  یحقوق یتملل متحد در مورد وضع

یاد آوری بعمل آمده است مربوطھ  جمع آوری ارقامزمان ھای  نام بنیادکشورھا و مناطق بر از . مرزھا نمیباشد
  .است

  
 یارچوب زمانھو چ اطالعات/آمارمنابع  ،ویمنطق موقف ،مشخص توضیح کننده واژه ھای ھای ذیل یادداشت

  .مورد استفاده قرار گرفتھ اند گزارش ینا میباشند کھ در
  

نبھات از مواد متشکل از م یگروھ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( -  )ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (
-دای اوکسی-میتایلین مثال:بطور ( -سیاکستای مواد مشابھ و میتاکتینون ین،تامیمفااتیم ین،تامیمفاجملھ من ی،مصنوع

  .میباشندآن)  یو آنالوگ ھا) MDMAمیتافیتامین یا (
 

و  ینتامیمفا نساخت کھ در ابتدایی قدمپیشی اومواد کیمی -)ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( قدمپیشمستحضرات 
 )P-2-Pپروپانون ( -٢-١ یلیناو ف ینفدریپسودوا ین،فدریا مورد استفاده قرار میگیرند عبارت از ینتامیمفامیتا

 یو آنالوگ ھا) MDMAمیتافیتامین یا (- دای اوکسی- میتایلین یددر تول کھ ییابتدا قدمپیش کیمیاوی. مواد میباشند
)، یغن یروغن ھاسفرول  بشمولفرول (س عبارت از ،مورد استفاده قرار میگیرند ،MDEAو  MDA: آن

در ). P-٢- MDP ٤ – ٣(میباشند  روپانونپ ٢- ١ل یافیندای اوکسی  لینایمیت ٤ – ٣ل و اپایپیرون یزوسفرول،ا
فرول، کھ سیدر حال ،دمیگیر قرار مشروع مورد استفاده کمتر MDP-2-P ٤ – ٣ قدم،مستحضرات پیش ینا میان

 رو ، از اینمورد استفاده قرار میگیرند صنایع کیمیاوی و دارو سازیدر سراسر جھان در  لاایپرونو پ یزوسفرولا
  .باشدمی مساعد بیشتر یتجارت قانونبرای منحرف شدن از روند 

  
پولیس مبارزه با  در این گزارش توسطافغانستان  ضبط شدهمواد مخدر  احصایوی ارقام – /آمارارقام زمانبندی

 بنیادر . بدگردیده ان ارایھافغانستان  یرسم یمتقو یشمس یھجر ھای مطابق سال )CNPAمواد مخدر افغانستان یا (
 یھجر ١٣٩٠ سالعبارت از میالدی،  ٢٠١٢ سال چمارالی ماه  ٢٠١١ سال چماراز ماه  ؛افغانستان یرسم یمتقو

از ماه  ی،شمس یھجر ١٣٩١سال عبارت از میالدی،  ٢٠١٣ سال چمار الی ماه ٢٠١٢ سال چماراز ماه ، شمسی
بھ ھمین ترتیب از و  ی،شمس یھجر ١٣٩٢سال عبارت از میالدی،  ٢٠١٤ سال مارچ الی ماه ٢٠١٣ سال مارچ

 .پنداشتھ میشوند یشمس یھجر ١٣٩٣سال عبارت از میالدی،  ٢٠١٥ سال چمار الی ماه ٢٠١٤ سال چمارماه 
 

 مواد گروه سایر یا و میتافیتامین- دای اوکسی-میتایلیننام تحت د کھ نھای میباشقرص عبارت از  – یایکستاس
یگر باشد کھ تحت عنوان مواد دمختلف انواع  یممکن حاو حقیقت، اما در دمیگردبھ بازار عرضھ  ایکستاسی

 .شوندیم از آن نامبرده" ایکستاسی"
 
قرص و  قابل دسترس میباشد کھ عبارت از یاصل بھ شکل دو مستحضردر افغانستان  ینتامیمفاتایم - ینتامیمفااتیم

 ،ینتامیمفاتایمعالوه بر ممکن  کمتر خالص بوده ومعموال  ینتامیمفاتایمھای . قرص میباشد آن یستالیشکل کر
بیشتر خالص معموال  در مقایسھ بھ قرص ھای آن میتاامفیتامینکریستال ھای . باشدنیز  مواد سایرانواع  یحاو

در افغانستان  )کوچھ و بازارمعمول (نام ھای مختلف  یتحت نام ھا میتاامفیتامینممکن حال حاضر،  ر. دمیباشند
  .مراجعھ نمایید) ١ ، فصل١ شماره جدولبھ رسد (ببھ فروش 
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آماده ھم بصورت مستحضرات خالص و  یا بشکل ھستند کھعبارت از موادی  – )NPSمواد سایکواکتیف جدید یا (
 یونکنوانسیا  ١٩٦١ سال کنوانسیون واحد راجع بھ مواد مخدر کھ توسطمورد سوء استفاده قرار میگیرند  ،شده

. پنداشتھ شود یدتھد یک برای صحت عامھاما ممکن  ،قرار نمیگیردل وکنترتحت  ١٩٧١ سال مواد روان گردان
قرار در دسترس  یگه تاز کھ بھ یبھ مواد بلکھبستگی ندارد،  ید" لزوما بھ اختراعات جدید"جد واژه ینھ،زم یندر ا

  .گرفتھ اند، بستگی دارد
افغانستان  جاده ھای در میتاامفیتامین یبرا معمولنام  یک کھ رسدیبھ نظر مطوری ، "شیشھ" یدر واژه - شیشھ

  .مینماید اشارهیستال کربھ مستحضرات مشابھ  اصطالح ین. اباشد
 

 ادویھ ای میباشد کھ دارای تاثیرات تنبھ کننده (ادراک) بوده و در افغانستان  کوچھ و بازارنام معمول و  – K تابلیت
کھ بھ  صورت میگیرداستفاده بازار در مواد مخدر  مقادیر گسترده فروشمعموآل برای نام  از این .بفروش میرسد

، دنرسی" بھ فروش مK تابلیت" کوچھ و بازارتحت نام  ھای کھ . قرصشکل تابلیت/قرص درآورده شده باشند
. در عدم باشد یگرد مواد مقادیر بلند یا، )MDMAمیتافیتامین یا (- دای اوکسی-میتایلین ،میتاامفیتامین حاویممکن 

 ھنوز ھمد نرسی" در افغانستان بھ فروش مK تابلیت" ھای کھ بنامقرص  یمحتوا ،یت ارقام طب عدلیوجودم
 .باقی مانده استنامشخص 
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  :معرفی
 

 
را از آن خود ساختھ جھان در  تولید شده قانونیمواد مخدر غیربزرگی در بازار سھم  مواد مخدر افغانستان ساالنھ

 یشافزا نشاندھنده یک یراخ ات: گزارشقانونیغیر مواد مخدر و متداوم در بازار برجستھ. در کنار حضور 1است
 کزیو مر یجنوب غرب و بصورت عموم در آسیای در افغانستان مواد مخدر ترکیبی بھ یدسترسقابل مالحظھ 

مواد مخدر  آمارو  اطالعات تحلیلدر عرصھ  ھای خالءبھ نظر میرسد کھ ھنوز ھم چنین  ،بصورت عموم. میباشد
دیدگاه ھای ابتدایی در مورد  عبارت از ارایھ نمودنگزارش  ینا ی. ھدف اصلموجود میباشددر افغانستان  ترکیبی

 یمھم برا ساحات ساختن مشخصو  انستاندر افغ مواد مخدر ترکیبی ، استفاده، و قاچاقیدتول یزانم
  .میباشد مزید /مطالعاتیقاتتحق

 
 یگاهگزارش جا ین. در عوض، انمودافغانستان درک  رویتمرکز با  آرا نمیتوان صرف مواد مخدر ترکیبی پدیده

 یمرکز یایو آس یجنوب غربآسیای  یک طیف گسترده در چھارچوب دررا کشور  مواد مخدر ترکیبی یاییپو
 بنیاد . بربگونھ بیشتر درک شودان در افغانست مواد مخدر ترکیبیاخیر  ءمنشاھور و ظارایھ مینماید تا بر مبنای آن 

مواد مخدر  یتوضع ازکامل  یرتصو یکتا  خواھد نمود،کمک  ویچشم انداز منطقنمودن یک ارائھ  یکرد،رو ینا
 .ارایھ گردددر افغانستان  ترکیبی

 
و  آماراز  شماری زیادی. میباشد ھای مختلف معلوماتمنابع و رشتھ دربر گیرنده  مذکور گزارش یقاتتحق روند

دوره ھشت ماھھ جمع  یک طیھ کمیباشد  ساحوی مطالعاتمواد  ناشی ازگزارش  ینااطالعات ارایھ شده در 
تن  ١٠٠از  یشبا ب جریان آن، کھ در هبود افغانستان یتوال ٥ دربر گیرنده ساحوی مطالعات. گردیده اند یآور

و   صحیمراکز خدمات  ی،انون ادارات دولتق انیگان مواد مخدر و مجر همصرف کنند یدی،کلاطالع دھنده گان 
لطفآ بھ ( گرفتھ استصورت مصاحبھ  ،مواد مخدر گانبرای استفاده کننده  خدمات درمانیعرضھ کننده گان 

معلومات کھ دربر گیرنده  ارقام و اتگزارش توسط معلوماتمنابع مختلف این  ھمچنان ).مراجعھ نمایید یمھضم
 .تقویت گردیده استنیز ، دنمیباش یشده مل یجمع آوراطالعات و آمار 

 
 
 

  

                                                 
  معلومات مزید، لطفآ بھ مدارک ذیل مراجعھ نمایید: یبرا 1

  .٢٠١٦ ی، سالمماه  نیویارک،)، شھر UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا (،  ٢٠١٦گزارش جھانی مواد مخدر سال 
)، شھر ویانا، UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا (دفتر  ،آنھا در افغانستان یو خانواده ھا استفاده کننده گان باالیمصرف مواد مخدر  پیامد ھای

  .٢٠١٤ اپریل، سالماه 
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 :در افغانستان مواد مخدر ترکیبیوضعیت  .١
 

  :مواد مخدر ترکیبیمتفاوت برای  بازاریک 
 

طب  گاهآزمایش. 2یستالکرمستحضرات و  ھا : قرصمیباشددسترس  قابل شکلدو  بھدر افغانستان  میتاامفیتامین
در  ینمفتاماتایم ھای کھ قرصنشان میدھد در کابل  )CNPAافغانستان یا (ولیس مبارزه با مواد مخدر پ عدلی

 نییفادکسترومتورفان، د چون؛واد ختلف مانواع م یحاو ،میتاامفیتامینماده و عالوه بر  کمتر خالص بودهافغانستان 
بھ قرص ھای آن بیشتر   در مقایسھمعموآل کرستالی نوع میتاامفیتامین. دنمیباش 3 تامولاراسیو پ ین،کافئ یدرامین،ھ

 .4خالص میباشد
 

 جدولبھ رسد (یدر افغانستان بھ فروش م دارد، ایکھ در کوچھ و بازار شھرتمختلف  ینام ھا با میتاامفیتامین
و  صحیخدمات عرضھ کننده گان و ننگرھار،  شریف ، کابل، مزارھرات والیات). در دمراجعھ نمایی ١شماره 
کوچھ و در  میتاامفیتامین یبرا معمولنام  یک" شیشھ" داده اند کھ واد مخدر گزارشمعتادین مکننده گان درمان 

ننگرھار،  یت. در والدارد شھرت" لیلی اشک / خدا اشک" یا"نخ" و  ھای بنام فتامینماتای. در کابل، ممیباشد بازار
داده اند  مواد مخدر گزارشمعتادین  کننده گان ، درمانبلخ والیت. در یاد میشود" یخ" بنام میتاامفیتامیندر جاده ھا 

شیرینی مشھور نوع  یک یتنام تجار تفاقاکھ ا ،در جاده ھا میباشد ینتامیمفاتایم برای یجرا میک نا"نبات"  کھ
  .5میباشد افغانستان

 
مواد معتادین  عرضھ کننده گان خدمات درمانی برایکھ توسط  میتاامفیتامین برای ھای کوچھ و بازارنام  :١جدول 
  :)٢٠١۶ ، سالمارچ ماه الی جنوریماه از ( گزارش داده شده اند مخدر

  
نام کوچھ و بازار 

 6بھ زبان دری
نام کوچھ و بازار بھ زبان 

 انگلیسی
 آن اصطالح درکھ والیاتی معنی اصطالح محلی

 ه استگزارش داده شد مذکور

 ھرات، کابل، مزار، ننگرھار شیشھ Sheesha شیشھ

 ننگرھار یخ Yakh یخ

 کابل نخ Nakh نخ

  اشک خدا یا اشک
 لیلی

AshkKhuda/Ashk lily کابل اشک خدا / اشک لیلی 

 شریف مزار یک نوع شیرینی محلی Nabat نبات
، و ٢٠١٦ماه جنوری سال مواد مخدر وزارت صحت عامھ افغانستان در کابل، معتادین خدمات درمانی برای کننده گان  عرضھبر اساس معلومات ارایھ شده توسط  منبع:

  .٢٠١٦سال  ،در ننگرھار ماه جنوری
 

از آن کھ توسط استفاده  پیامد ھای) و نمایید مراجعھ یمھضمبھ ( معتادین مواد مخدر تداویمراکز  معلومات بنیادبر 
"، شیشھ" نام  تحتکھ مواد ایاحتمال وجود دارد کھ  ین، اتوضیح گردیده اند کاربران مواد مخدر در افغانستان

 حال، درمان ین. با امیباشد میتاامفیتامین حقیقتدر  دنرسیبھ فروش م "،"نبات"اشک لیلی"، "شک خداا"نخ"، "
 شناسایی یل کننده برایتحل گونھ وسیلھیچھدارای گان مواد مخدر ه واد مخدر و مصرف کنندعتادین مم کننده گان

 تالش، از ھمینرو. گمی ھنوز ھم پا برجا باقی مانده استمیزان این سردرو  نمیباشند مواد مخدر کیمیاوی یمحتوا
 کوچھ و بازارھای لقوه نام ابا تنوع بنابردر افغانستان  تداوی آمارو  مواد مخدر ترکیبیاز درک استفاده  یبرا ھای

در  مواد مخدر ترکیبیتوسط استفاده و درمان  آمار ین،. بنابرامغلق و پیچیده تر میگردند مواد مخدر ترکیبی

                                                 
  .٢٠١٦ ، سالنوری)، ماه جCNPA) پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا (PCUمعلومات واحد کنترول مواد پیشقدم مواد مخدر یا ( بنیادبر   2

  .٢٠١٥ ، سالدسمبرماه در کابل، ) CNPAطب عدلی پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( آزمایشگاهمعلومات  بنیادبر   3
  .٢٠١٥ ، سالدسمبرماه در کابل، ) CNPAطب عدلی پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( آزمایشگاهمعلومات  بنیادبر   4
نھاد ھایکھ از آنھا  ستل ی(برا ٢٠١٦ ، سالنوریماه جمربوطھ،  والیاتمواد مخدر وزارت صحت عامھ افغانستان در  معتادین کننده گان درمان معلومات بنیادبر   5
 ید بعمل آمده است، بھ ضمیمھ شماره اول مراجعھ نمایید).بازد

  .ن بشمار میرودافغانستا لیم ی عمدهھا از زبان یکی یدر  6
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استفاده  مورد یاطبا احت یدو با نباشددر کشور  مواد مخدر ترکیبی بازاردقیق  میزان نشاندھندهممکن  ،افغانستان
  قرار گیرند.

 
ماده  یک میدھند کھگزارش  ،ھ استصورت گرفت مصاحبھبا آنھا کھ گان مواد مخدر ه مصرف کنند از یزیاد شمار

مواد کھ دھنده آن باشد وجود ندارد کھ نشان یمدرک یچرسد. ھیفروش مبھ در بازار " 7ییلمبیاوک شیشھبھ نام " 
قانون در افغانستان  یمجر منسوبین، و باشدگرفتھ منشاء  یالمبوک ازھم یا ، و گردیده باشد یدتول یالمبودر کمذکور 

  .8میباشد میتاامفیتامین یبرا یگریدساده نام  یک"  یییالمبوک شیشھ "این باورند کھ  ینا ھب
 
پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا آزمایشات طب عدلی  بر بنیاد، )ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (بھ  توجھ با
)CNPA(دای اوکسی- میتایلین یحاو یو قرص ھا میتاامفیتامین یحاو ی، قرص ھا -) میتافیتامین یاMDMA ( در

میتافیتامین -دای اوکسی- میتایلین یحاو یقرص ھا اینشمار زیادی ، کھ گردیده اندضبط در افغانستان  ٢٠١٥سال 
   .9گردیده اندکابل و کندز ضبط  یتدر وال) MDMAیا (

 
مواد مخدر در  قانونیغیر در بازار یرااخ نیزرسد ی" بھ فروش مK تابلیت" ر کھ تحت نامیک نوع مواد مخد

 ندا بھ این باورقانون  یمجر منسوبین، مذکورنابر تاثیرات تنبھ کننده ادراک ماده . ب10ستظھور یافتھ اافغانستان 
-دای اوکسی-میتایلین ین،تامیمفمیتاا حاویممکن ، دنرسی" بھ فروش مK تابلیتتحت نام "کھ  ھای کھ قرص

گونھ مدارک یچھ کنوناتا ، این در حالیست کھ. 11مقداری از سایر مواد مخدر باشد یا، )MDMAمیتافیتامین یا (
  .را تایید نماید" K تابلیت" کیمیای یبترک کھ وجود ندارند، طب عدلی

  
 :میتاامفیتامینو قاچاق  تولید

 
ماه  ین. بمیتاامفیتامین در افغانستان وجود داشتھ استضبط رویداد ھای فزاینده گزارش ھای  یر،اخ یسال ھا در

 یرسم یمقوبر مبنای ت یشمس یھجر ١٣٩٣-١٣٩٠سال ھای ( ٢٠١٥ سال چمارماه و  ٢٠١١ سال چمار
) مراجعھ نمایید ١شکل بھ (ھ اند، یافت یشدر افغانستان افزا میتاامفیتامین ساالنھ ضبط رویداد ھایافغانستان)، تعداد 

 ١٥٣) بھ یشمس یھجر ١٣٩٠( ٢٠١٢ سال چمار الی ماه ٢٠١١ سال چمارماه در  رویداد ٢ تنھاکھ تعداد آن از 
  .12 افزایش یافتھ اند )شمسی یھجر ١٣٩٣( ٢٠١٥ سال چمار الی ماه ٢٠١٤ سال چمار رویدارد در ماه

 
 ، سالمارچ الی ماه  ٢٠١١ ، سالچمارماه از در افغانستان،  میتاامفیتامین ضبط رویداد ھایتعداد : ١ شکل

  .)یشمس یھجر ١٣٩٣-١٣٩٠سال ھای ( ٢٠١۵

                                                 
وزارت صحت عامھ در شھر کابل و والیت ھرات  تداوی معتادینکھ با آنھا در مراکز  ه گان مواد مخدر ارایھ گردیده اندتوسط آنعده مصرف کنند بر بنیاد معلوماتیکھ  7

 .٢٠١٦، ماه جنوری، سال اندمصاحبھ صورت گرفتھ 
  .٢٠١٥ ماه دسمبر، سالدر کابل، ) CNPAطب عدلی پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( آزمایشگاهمعلومات  بنیادبر   8
  .٢٠١٥ ماه دسمبر، سالدر کابل، ) CNPAطب عدلی پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( آزمایشگاهمعلومات  بنیادبر   9
رت صحت عامھ در شھر کابل و و الیت ھرات وزا تداوی معتادینکھ با آنھا در مراکز  ه گان مواد مخدر ارایھ گردیده اندبر بنیاد معلوماتیکھ توسط آنعده مصرف کنند 10

  .٢٠١٦مصاحبھ صورت گرفتھ است، ماه جنوری، سال 
  .٢٠١٥ ماه دسمبر، سالدر کابل، ) CNPAطب عدلی پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( آزمایشگاهمعلومات  بنیادبر   11

 .٢٠١٦ ه مارچ، سالما الی از ماه جنوری)، CNPAضد مواد مخدر افغانستان ( یسلوارائھ شده توسط پ /آماراطالعات بنیادبر   12



10 
 

 
 .٢٠١٥ ه مارچ، سالماالی  ٢٠١١از ماه مارچ، سال )، CNPAضد مواد مخدر افغانستان ( یسلوارائھ شده توسط پ /آماراطالعات بنیادبر منبع: 

 

 یلوگرمک ١٦ کمتر ازبھ آن  ساالنھ مصرف وعیممج مقدار ،میتاامفیتامین ضبطرویداد ھای  یشبا وجود افزا
-١٣٩٠سال ھای ( ٢٠١٥ ، سالچره ماو ما ٢٠١١ ، سالمارچماه  ینب میتاامفیتامین مجموعی ضبط. مقدار میرسد
، چمار الی ماه ٢٠١١ ، سالچمارماه  از. ارای نوسانات بوده استان، ساالنھ د) در افغانستیشمس یھجر ١٣٩٣

 ١٣٩١سال ( ٢٠١٣ ، سالچمار الی ماه ٢٠١٢ ، سالچاراه مماز ) و یشمس یھجر ١٣٩٠سال ( ٢٠١٢ سال
 از یلوگرمک ١٦بھ  یبار، اما تقه استماند یباق یلوگرمک ١ کمتر ازیک میزان  در میتاامفیتامین ضبط) یشمس یھجر

 ٥ میزانو بھ  است یافتھ یش) افزایشمس یھجر ١٣٩٢سال ( ٢٠١٤ ، سالچمار الی ماه ٢٠١٣ ، سالچاراه مم
    است. یافتھ) کاھش یشمس ھجری ١٣٩٣سال ( ٢٠١٥ ، سالچمار الی ماه ٢٠١٤ ، سالچمارماه  از یلوگرمک

 

 ، سالچمار الی ماه ٢٠١١ ، سالچماراز ماه در افغانستان،  ینتامیمفیتاام ھای ضبط ات رویدادگزراش :٢شکل 
  :)یشمس یھجر ١٣٩٣-١٣٩٠سال ھای ( ٢٠١۵

 
 .٢٠١٥ ه مارچ، سالماالی  ٢٠١١از ماه مارچ، سال )، CNPAضد مواد مخدر افغانستان ( یسلوارائھ شده توسط پ /آماراطالعات بنیادبر منبع: 
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بین سال ( ٢٠١٥ ، سالچمارماه و  ٢٠١١ ، سالچمارماه  ینب میتاامفیتامین ضبطرویداد ھای ، بھ صورت عموم
 مناطق از آنھا در یاری، کھ بسه اندگزارش داده شد افغانستان یتوال ١٥) در یشمس یھجر ١٣٩٣-١٣٩٠ھای 
 .مراجعھ نمایید) ١بھ نقشھ شماره ( بوقوع پیوستھ اندکشور  یو جنوب غرب یغرب

 
، مارچ الی ماه ٢٠١١ ، سالارچاه ممبین ، گزارش گردیده اند میتاامفیتامینضبط  آنھا رویداد ھاییکھ در والیات :١نقشھ 

  :ھجری شمسی) ١٣٩٣الی  ١٣٩٠بین سالھای ( ٢٠١٥ سال

 
  

 .٢٠١٥ ساله مارچ، ماالی  ٢٠١١از ماه مارچ، سال )، CNPAضد مواد مخدر افغانستان ( یسلوارائھ شده توسط پ /آماراطالعات بنیادبر منبع: 
 

 نشاندھنده دارد فاصلھ خطوط. دنباشینمقابل تایید  متحد ملل سازمان توسطی رسم گونھب مذکور نقشھ در شدهارایھ ی ھا مرز: ادداشتی
 و وستانھندکشور ھای  توسط کھ نماینده گی مینماید، ریکشم و موج در کنترول خط حدوداز  نقطھ وط نقطھخط. باشدیم معیننای ھا مرز

 .است نگرفتھ صورت توافق نیطرف توسط ھنوز تا ریکشم و موجیی نھا تیوضع مورد در. است بعمل آمده توافق آنی رو پاکستان

 
اکثریت )، یشمس یھجر ١٣٩٣الی  ١٣٩٠بین سالھای ( ٢٠١٥ ، سالچمار الی ماه ٢٠١١ ، سالرچمابین ماه 

 ١٧٧بھ در مجموع  کھ ،گردیده اندگزارش  ھرات در غرب افغانستان یتوالرویداد ھای ضبط میتاامفیتامین از 
کھ  نیز گزارش داده شده اندوالیت کابل  درضبط میتاامفیتامین دیگر  رویداد ین، چندحالعین  در. میرسد رویداد

 رویداد ١٦قندھار  یتوالدر و  ضبط رویداد ١٨فراه  یتوالدر  ،میرسد ضبط قضیھ ٣٢ بھتعداد مجموعی آن 
بین ( ٢٠١٥ چ، سالمار الی ماه ٢٠١١ رچ، سالمابین ماه  افغانستان در سایر والیات .اند داده شدهگزارش  ضبط

 ضبط میتامفیتامین گزارش داده شده اند.رویداد  ١٠)، کمتر از یشمس یھجر ١٣٩٣الی  ١٣٩٠سالھای 
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بین ماه والیات گزارش داده شده اند،  بنیادبر افغانستان،  کھ درمفیتامین ضبط میتا انفرادی رویداد ھایتعداد : ٣شکل 
 :)یشمس یھجر ١٣٩٣الی  ١٣٩٠بین سالھای ( ٢٠١٥ چ، سالمار الی ماه ٢٠١١ رچ، سالما

 

 .٢٠١٥ ه مارچ، سالماالی  ٢٠١١از ماه مارچ، سال )، CNPAضد مواد مخدر افغانستان ( یسلوارائھ شده توسط پ /آماراطالعات بنیادبر منبع: 

 
 

 ٢٠٠از  یشب کھ، میباشند اندک مقادیر ارایھ کنندهدر افغانستان  امفیتامینیتضبط مات گزارش یاریکنون، بستا 
کیلو گرام را  یک ر بیشتر ازضبط مقدا رویداد ٣ صرفو  مایلوگرک ٠٫٠١و  کیلو گرام ٠٫٠٠١ ینبرویداد ضبط، 
گونھ ینشده است، ا داده ندرت در افغانستان گزارشبھ  مفیتامینایتام بیشترمقادیر  ضبط یکھدر حال. ارایھ مینمایند

ل، مثا طوربھ  میباشد. ھا جادهسطح در مواد مذکور ضبط دھنده نشان ،اندک یرمقاد بیشتر اما با رویداد ھای ضبط
فراھم کننده تواند یم شیشھم اگر ١مقدار ، انجام یافتھ اند گان مواد مخدره مصرف کنند با یکھھا مصاحبھ بر مبنای

  .13میباشد دوز ١٠ یبآتقر

 ، سالمارچ الی ماه ٢٠١١ ، سالمارچ از ماه ،ضبط گردیده انددر افغانستان کھ  مفیتامیناایتم یرمقاد دفعات: ٤شکل 
  .ھجری شمسی) ١٣٩٣ - ١٣٩٠(سال ھای  ٢٠١٥

 
  

 .٢٠١٥ ه مارچ، سالماالی  ٢٠١١از ماه مارچ، سال )، CNPAضد مواد مخدر افغانستان ( یسلوارائھ شده توسط پ /آماراطالعات بنیادبر منبع: 

                                                 
 .٢٠١٦مارچ، سال  الی ماه از ماه جنوریو ننگرھار در افغانستان،  یفکابل، مزار شر ،ھراتھای  یتکاربران مواد مخدر در وال ارقام ارایھ شده توسط بنایدبر   13
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  :فیتامین ضبط شده در افغانستانیتاامم: ٥شکل 

  

 
  .٢٠١٥ ر، سالدسمبماه ) در کابل، CNPAولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا (طب عدلی پ آزمایشگاهمنبع: 

 
رسیده گی . داردبحث قرار  مورد شدتمواد مخدر بھ  یدر بحث مل مفیتامینامیتاموضوع قاچاق  ،صورت عمومبھ 

ضبط شده  مجموعیبا توجھ بھ مقدار  ادامھ دارد.والیتی افغانستان  محاکم در مفیتامیناامیتضبط بھ قضایای 
از  ، صرفداده شده اندگزارش  ٢٠١٥ ، سالارچاه مو م ٢٠١١ ، سالمارچماه بین  کھ در افغانستان مفیتامیناامیت
کھ ) CJTFگروه کاری عدالت در برابر جرایم یا ( توجھھم  ھنوز مفیتامیناامیت، 14بیشتر نمیباشد مایلوگرک ٢٠

 .15را جلب ننموده است ،تمرکز مینمایندبزرگتر  قضایای روی

  
مجازات بیشتر  دارای و مانده استباقی  پا بر جا در افغانستان بزرگ ینگران یکبھ عنوان  ینیرویقاچاق ھ

کمتر  یشقاچاق حش یا ینکوکائ یاک،تر ین،مورف ین،یرویھبھ  در مقایسھ مفیتامینامیتاقاچاق برای  مجازات. میباشد
کھ  مخدربا قاچاق مواد  یسھدر مقا مفیتامیناامیتقاچاق قایل شدن توجھ کمتر بھ  میتواند دلیل یزنامر  ینا میباشد.

  16 بیشتر را بھ آن اختصاص داده است باشد.قانون مجازات 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٢٠١٥در کابل، ماه دسمبر، سال  )CNPAپولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( طب عدلی آزمایشگاه معلومات بنیادبر  14
 .٢٠١٦ چ، سالمار ، از ماه جنوری الی ماه)CNPAپولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا (مواد مخدر و  یھارائھ شده توسط وزارت مبارزه عل معلومات بنیادبر  15

تنظیم میگردد، کھ  و مواد مخدر مشروبات نشھ آوردر برابر مبارزه قانون  ٤٧ماده تاامفیتامین تحت یگزارش، م ینا یسنو یشپ یھموجود در زمان تھ معلومات بر مبنای 16
مواد آغاز میگردد،  ماگر ٢٥٠ الی مقدارقاچاق  یماه حبس برا ١ از مجازات ٤٧ مادهارچوب مجازات ھچبھ تصویب رسیده است.  ٢٠١٠ماه جون، سال  ١٤  بھ تاریخ

(ماده  خواھد بودپنج سال  الی سھ مدت حبس،  ین،م ھروئاگر ٢٥٠ الی مقدار قاچاق یارچوب مجازات براھچ ین،یسھ با امقا ر. دطوریکھ در ماده مذکور تنظیم گردیده است
٤٢.( 
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 :ضبط شده /آمار موادتحلیل ارقام چالش ھا در برابر
: میگرددمواد مخدر محدود  کتگوریبھ پنج کھ رسد یبھ نظر م والیت، طوری بر مبنایی ضبط دھگزارش سیستم

ضبط رویداد ھای دھی و گزارش یی، روند شناساوالیتی. در سطح 17ھا یدو اس یشحش یین،رویھ ین،رفوم یاک،تر
گونھ یچ. در حال حاضر، ھمشخص میباشند یھا یتمحدود دارای مواد مخدر ترکیبیسایر انواع و  مفیتامیناامیت

 یامبارزه با مواد مخدر افغانستان  یسپولدفاتر  یراضبط مواد مخدر برویداد ھای ستندرد گزارشدھی  چھارچوب
)CNPA(  یااد مخدر افغانستان مبارزه با مو یسپول ر بنیاد اظھارات منسوبیندارد. بنوجود  والیتیدر سطح 
)CNPA(  بیشتر ارایھ  والیتیدر سطح  ضبطرویداد ھای  دھیگزارشیزم کانیافغانستان، م یاتوال شماری ازدر

 پولیسدفاتر  یجھ،نتدر  .18میباشند) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (ضبط  در مورد رویداد ھایات گزارش کننده
مشکوک را در  مفیتامینامیتاتان ضبط افغانس والیات برخی ازدر  )CNPA( یامبارزه با مواد مخدر افغانستان 

کتگوری  تحت مواد مخدر ترکیبیضبط رویداد ھای ست نمودن ارقام . ل19یاک قرار داده اندتر یین یارویھکتگوری 
والیات در  مواد مخدر ترکیبییت وضع در موردنادرست  ارایھ معلومات میتواند سببمواد مخدر سایر انواع  ھای

. گردد تاامفیتامینیضبط م در مورد رویداد ھای ناقصممکن است منجر بھ گزارشدھی  و گردد افغانستان مشخص
دھنده نشان دقیق و کاملافغانستان ممکن بھ طور  در مفیتامینامیتاضبط رویداد ھای ارقام موجود  این، ابربن

     .نباشددر کشور  مفیتامینامیتایت وضع
 

ید ، تول٢٠١٣است. در سال  داده شدهدر افغانستان گزارش نیز مفیتامین امیتاقانونی تولید غیریر، اخ یدر سال ھا
ی نشانھ ھا ی،قامات دولتبنیاد برداشت ھای م. بر 20استیید گردیده افغانستان تا یمروزن یتدر والمفیتامین امیتا

از  یتواندد، ماخل کشور تولید میگردسمت آن در دیک ق کھ در افغانستانشده  ضبطمفیتامین امیتاوجود دارند کھ 
مبارزه با  یسپول بر مبنای اطالعات. 21قاچاق گرددنیز یران ا یاسالم یجمھور بھ کشور غربیطریق سرحدات 

وجود نیز یت ھرات والمفیتامین در امیتاید تولھای ھرات، نشانھ  والیتدر  )CNPA( یامواد مخدر افغانستان 
 .22دارند

ه در افغانستان کشف گردید یتاامفیتامینمشکوک و پنھان م یشگاهآزماکھ در یک یمواد پیشقدمو مواد  یزاتتجھ: ٦شکل 
  اند:

 
  .٢٠١٥) در کابل، ماه دسمبر، سال CNPAطب عدلی پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( آزمایشگاهمنبع: 

                                                 
 . ٢٠١٦در والیت بلخ، ماه مارچ، سال  )CNPAپولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( معلومات ارایھ شده توسط بنیادبر  17
 .٢٠١٦مارچ، سال  –در والیات بلخ و ھرات، از ماه فبروری  )CNPAپولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( معلومات ارایھ شده توسط بنیادبر  18
 .٢٠١٦والیت بلخ، ماه مارچ، سال در  )CNPAپولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( معلومات ارایھ شده توسط بنیاد  بر 19
 .) در افغانستانUNODC)، تایید شده توسط اداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا (CNPAپولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( 20
 .٢٠١٦ھرات، ماه فبروری، سال در والیت  )CNPAپولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( معلومات ارایھ شده توسط بنیادبر  21
 .٢٠١٦در والیت ھرات، ماه فبروری، سال  )CNPAپولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( معلومات ارایھ شده توسط بنیادبر  22
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داده شده در افغانستان گزارش  بگونھ رسمی میتاامفیتامین یشگاهآزما یکاز موجودیت  صرف تا اکنون ھرچند
ھم ھنوز قدم مواد مخدر پیشمواد قرار داشتن دسترس  قابل بشمول میتاامفیتامینتولید  خطر اما فکتور ھای، است

 در حدود و ینفدریا تن پسودو ٠٫٣ ی در حدود. ساالنھ، افغانستان از نظر قانونپا بر جا باقی مانده استدر کشور 
این در  .23، را وارد مینمایدپنداشتھ میشوند ینمفتاماتایم پیشقدمکیمیاوی  مرکباتکھ ھر دو  ین،درفیتن ا ٠٫٠٥

در  یسرماخوردگدرمان  منظوربھ  مستحضرات دوایی عنوانبھ  ینفدرای پسودوو  ینفدریا حالیست کھ مرکبات
  )DRC( یاقواعد مواد مخدر  یتھکم بھ گزارشنظر . دنمیباشدسترس  قابلسراسر کشور بھ طور گسترده 

ل وکنتر سرحدی یگذرگاه ھاطریق  از بیشتر یرمقاد ی،دولت یھکھ عالوه بر سھم امکان آن موجود استافغانستان، 
 یرقانونیغتولید در از آنھا استفاده  بھ سمت کیمیاییمواد  ینبھ انحراف ا میتواند منجر، کھ گرددکشور وارد  شدهان

منبھات نوع کیمیایی  قدممواد پیش در مورد معلومات، وجود آن. با 24) گرددATSیا (منبھات نوع امفیتامین 
منبھات نوع  در مورد یگزارش یچگونھو تا کنون ھ باقی مانده استدر افغانستان محدود ) ATSامفیتامین یا (
   .کیمیایی وجود نداردآن مواد  ضبطاز تجارت مشروع و  یشپ) ATSامفیتامین یا (

 
بھ ھمین . گرددقاچاق بھ افغانستان  نیز یگرد یکشور ھا از میتاامفیتامینامکان دارد  باور دارند کھ کارشناسان

از سایر د نمیباش یگرو مواد د میتاامفیتامین یحاوایکھ  تابلیت ھای ضبط شدهکھ  بھ این باور اندکارشناسان ترتیب 
  .25دنمیگردقاچاق بھ افغانستان و اروپا  یمرکز یایو آس یجنوب غربآسیای  یھا قسمت

  

 در آن کھشرایط ای بھ افغانستان و مواد مخدر ترکیبیقاچاق  داینامیک نمودن درک رایب ،بصورت عموم
  .نیاز است یشترب بھ معلومات ،میگردند یددر داخل کشور تول میتاامفیتامین

  
  :تاامفیتامینیم /قیمتبھا
 

پولیس مبارزه  منسوبین .26دسترس میباشد قابلقیمت ھای نسبتأ بلند  بھمقادیر کوچک و  در کشور بھ میتاامفیتامین
در  میتاامفیتامینیک کیلو گرام فروش عمده ) گزارش میدھند کھ قیمت CNPAبا مواد مخدر افغانستان یا (

یک  مقدار ھیرویین معموأل با عین، در حالیکھ میباشددالر آمریکایی  ١٥٫٠٠٠ الی ١٠٫٠٠٠ بینافغانستان معموأل 
 .27دالر آمریکایی بطور عمده بھ فروش میرسد ٧٠٠٠ الی ٥٠٠٠ بینقیمت 

 
گزارش داده اند کھ  ھ اند،مصاحبھ صورت گرفتبا آنھا  ٢٠١٦سال  طی افغانستان کھ گان مواد مخدره مصرف کنند

" شیشھ" ماگر یک یمت. قده اندعموآل در عین والیت گزارش داده ش" مشیشھمواد مخدر بنام " مختلف یھا یمتق
بھ (دالر آمریکایی) میرسد  ٣٦٫٤ –٦٫٥ی (افغان ٢٥٠٠- ٤٥٠بھ و ننگرھار  یفشرکابل، مزار، ھرات تایدر وال
ارایھ گردیده اند از نظر خالص بودن مواد  ذیلجدول این در حالیست کھ قیمت ھایکھ در ). جعھ نماییدامر ١جدول 
 .اندنگردیده  یمتنظمخدر 

 
 ، سالارچاه مجنوری الی ماز ماه ( گزارش داده شده اند کاربران مواد مخدر در افغانستانتوسط کھ  یافغان بھ" شیشھ"  ماگر فی قمیت :٢جدول 

٢٠١٦(:  

 افغانی) یمت فی گرام (بھق موقعیت والیت

 1200 کوتھ سنگی کابل

 800-600 کوتھ سنگی کابل

 2200 – 500 کوتھ سنگی کابل

                                                 
ید روانگردان جدسایکواکتفیت/و مواد  امفیتامیننوع  منبھات :)UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا (ترکیبی،  مواد مخدر یجھانمزید بھ ارزیابی  معلومات یبرا 23

 .٢٠١٤ ی، سالمماه  شھر نیویارک، مراجعھ نمایید،
 .٢٠١٦، ماه جنوری، سال )CNPAپولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا ( )PCUواحد کنترول مواد پیشقدم مواد مخدر یا (معلومات داده شده توسط  بنیادبر  24
 .٢٠١٦، ماه جنوری، سال ) افغانستانDRCکمیتھ قواعد مواد مخدر یا (معلومات ارایھ شده توسط  بنیادبر  25
 .٢٠١٦، ماه فبروری، سال ) در والیت ھراتCNPAپولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا (معلومات ارایھ شده توسط  بنیادبر  26
 . ٢٠١٥، ماه دسمبر، سال ) در کابلCNPAمواد مخدر افغانستان یا ( پولیس مبارزه باطب عدلی  آزمایشگاهمعلومات  بنیادبر  27
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 1200 کوتھ سنگی کابل

 1500 شفاخانھ صد بستر ھرات

 800 شفاخانھ صد بستر ھرات

 2500- 1500 شفاخانھ صد بستر ھرات

 OSD ( 800شفاخانھ ( ھرات

موسسھ صحت و احیاء مجدد شھامت یا  ھرات
)SHRO( 

500 

 1000- 800 شفاخانھ جالل آباد ننگرھار

 700 شفاخانھ جالل آباد ننگرھار

 1000-450 شفاخانھ جالل آباد ننگرھار

 800 – 700 صحت عامھ، بلخ مزار

 
. ٢٠١٦الی ماه مارچ، سال  جنوریاز ماه  ،و ننگرھار افغانستان یفکابل، مزار شر ،ھرات یاتگان مواد مخدر در واله مصرف کنند شده توسطارقام ارایھ  مبنایمنبع: بر 
 .گردیده اندمصاحبھ ارائھ جریان  درمواد مخدر ان انفرادی کاربر بازتاب دھنده قیمت ای میباشد کھ توسطذکر شده ھای  یمت: قیادداشت

 واحد خاص یک در) میباشد ھا یمتقزمان جمع آوری ارقام  یبیتقر یخ(کھ تار ٢٠١٦ ، سالچاراول ماه م یختار بھ اسعارنرخ  اطالعاتی بر مبنایمقاصد  یھا برا یمت* ق
  .ارایھ گردیده اند یافغان اساسآ بھ ارقام قیمت .ایھ گردیده اندار

 
 28دوز ١در والیات ھرات، مزارشریف و ننگرھار افغانستان، مصرف کننده گان مواد مخدر گزارش میدھند کھ 

مراجعھ  ٢ شماره جدولبھ دالر آمریکایی) بھ فروش میرسد ( ١٫٥ – ٠٫٣(افغانی  ١٠٠- ٢٠"شیشھ" بھ قیمت 
  ).نمایید

 
گزارش داده شده  افغانستان در کاربران مواد مخدرکھ توسط  یافغان بھ" شیشھ" گزارش قمیت فی دوز  :٣جدول 

  :)٢٠١٦ ، سالارچاه مجنوری الی مماه از ( اند
 

افغانی)بھ قیمت یک دوز ( موقعیت والیت  

 100-50 شفاخانھ جالل آباد ننگرھار

 100 شفاخانھ صد بستر ھرات

بسترشفاخانھ صد  ھرات  50 

 50 شفاخانھ جمیعت ھالل احمر افغانی ھرات

 OSD( 20 – 50شفاخانھ ( ھرات

موسسھ صحت و احیاء مجدد شھامت یا  ھرات
)SHRO( 

50 

ھ، بلخصحت عام مزارشریف  50 

، بلخصحت عامھ مزارشریف  100 

 
. ٢٠١٦از ماه جنوری الی ماه مارچ، سال ، و ننگرھار افغانستان یفکابل، مزار شر ،ھرات یاتگان مواد مخدر در واله مصرف کنند ارقام ارایھ شده توسط مبنایمنبع: بر 
 .گردیده اندمصاحبھ ارائھ جریان  درمواد مخدر ان انفرادی کاربر بازتاب دھنده قیمت ای میباشد کھ توسطذکر شده ھای  یمت: قیادداشت

  

 واحد خاص یک در) میباشد ھا یمتقزمان جمع آوری ارقام  یبیتقر یخ(کھ تار ٢٠١٦ چ، سالاراول ماه م یختار بھ اسعارنرخ  اطالعاتی بر مبنایمقاصد  یھا برا یمت* ق
  .ارایھ گردیده اند یافغان اساسآ بھ ارقام قیمت .ایھ گردیده اندار

شده محصوالت موجود در  شناختھ یفیتک بھ میتواند" در افغانستان شیشھ"قیمت ھای  تفاوت ھای قابل مالحظھ در
کھ با آنھا مصاحبھ گان مواد مخدر ه مصرف کنند شماری ازمثال،  بھ عنوان. دنداشتھ باش یمواد مخدر بستگ بازار

 در مقایسھ بھ سایر انواع بنابر این ،میباشد بھتر یفیتکدارای " یالمبوکشیشھ کھ " صورت گرفتھ اند، بھ این باور اند

                                                 
ارقام ارایھ شده  بنیادبر را تکمیل نماید. دوز  ١٠بھ مشکل میتواند  شیشھ،گرم  ١ مقدار ،صورت گرفتھ اند گان مواد مخدره مصرف کنندمصاحبھ ھایکھ با  بر مبنای 28

 .٢٠١٦ الی ماه مارچ، سال از ماه جنوریو ننگرھار در افغانستان،  یفکابل، مزار شر، ھراتھای  یتکاربران مواد مخدر در وال توسط
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در  یگرکشور دنام  بھ مواد یعالمت گذار .29رسدیفروش مقیمت ھای بلندتر بدر بھ " در بازار مواد مخشیشھ"
ھ ، کھ بیدھایدرانسیتیک امختلف ا انواع گزارش داده شده است کھ نمیباشد. ھمچنانمعمول یرغ یک امر افغانستان
نام تولید گردیده باشند، ھا  کشور یناز ا یکیدر  لزوما ینکھ" بدون اکوریایی" یا" و ی"، "آلماناییین"چ نام ھای
 .30اند گردیدهگذاری 

 
  :تاامفیتامین در افغانستانیاستفاده و درمان م

 
در افغانستان  یتاامفیتامینم، استفاده از راه اندازی گردیده اند استفاده از مواد مخدریکھ در عرصھ مطالعاتر بنیاد ب

در افراد  تن ٥٢٣٦ یانم ،)ANUDUSیا (سروی ملی استفاده از مواد مخدر ، ٢٠١٢. در سال میباشدمحدود 
درصد  ١کمتر از  دریافت نموده است کھراه اندازی گردیده است. سروی متذکره  31افغانستان والیت ١١مراکز 

مصرف ایکھ در عرصھ  سرویدو  مشترک یجنتا بنیاد. بر 32مینمایند استفاده یتاامفیتامینمکابران مواد مخدر از 
فراد ا تن ١٠٫٥٤٩میان  ٢٠١٤-٢٠١٢ ھای در میان سالافغانستان  ییو روستا یدر مناطق شھر کھ مواد مخدر

تخمین نموده  )ANUDUSسروی ملی استفاده از مواد مخدر در شھر ھای افغانستان یا (، راه اندازی گردیده است
ر مورد استفاده کمت نافغانستاکھ در  پنداشتھ میشوند مواد مخدر) از جملھ ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (کھ است 

استفاده از مواد  سروی یندر ا .33میباشددرصد  ٠٫٥ آن در میان بزرگساالن تقریبآ استفاده فیصدی کھ قرار میگیرند
منبھات نوع  سایرو  ینتامیآمف ،یتاامفیتامینم مانند ا سایر مواد مخدرب) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (مخدر، 

  .اند) تفکیک نگردیده ATSامفیتامین یا (
 
  

در نقاط  تداوی معتادینو مراکز خدمات صحی  کننده گان عرضھقانون،  مجری یھااین در حالیست کھ نھاد 
 یر،اخ یسال ھا طی. 34افزایش یافتھ است مواد مخدر ترکیبیاز استفاده  گزارش میدھند کھمشخص افغانستان 

گان ه مصرف کنندآنعده تعداد گزارش داده اند کھ افغانستان  یاتوالاز  شماریدر  تداوی معتادینمراکز 
 ٩٠٨وزارت صحت عامھ افغانستان،  مدارکد. با توجھ بھ یافتھ انافزایش  میباشند، درمان البھ دنبکھ  میتاامفیتامین

فراه،  یتدر وال یدولت تداویدر مراکز  ٢٠١٢ الی ٢٠١١ یسال ھا بین35 یتاامفیتامینم تن استفاده کننده گان
نمیتواند  راجستر کنونیاینکھ سیستم  با توجھ بھ .36اند راجستر گردیدهبمنظور درمان نیمروز جوزجان، کندز و 

 تداویدر قسمت ارقام بصورت عموم الزم است تا ، دھدمواد مخدر را تشخیص  /چندگانھمتعدداز انواع  استفاده
   .صورت گیرد الزم دقت

  
کندز، در  یتدر وال تداوی معتادینتوسط مراکز  یتاامفیتامیندرمان م راجستر شده وقایعتعداد  یشترینکنون، باتا 

تدوای . مراکز 37داده شده اندگزارش  جنوب غرب افغانستان ، دریمروزن یتوالدر رق افغانستان و ش شمال
 یدجدقعھ وا ٢٠راجستر  اوسطکندز ماھانھ بھ طور  و یمروزن تایوزارت صحت عامھ افغانستان در وال معتادین

در  شده  واقعات کھ جدیدآ راجسترتعداد  اوسطحد  و. گزارش داده اند ٢٠١١در سال را  یتاامفیتامینم درمان یبرا
 ٢٠١٢در سال معتادین  تن ١٠بھ حدود  زیمرون یتوال یدولت تداویمراکز ن در یتاامفیتامیمدرمان  جھت ھر ماه

                                                 
  .٢٠١٦ چ، سالمار الی ماه جنوری از ماه و ننگرھار در افغانستان، یفھرات، مزار شر یتکاربران مواد مخدر در وال ارقام ارایھ شده توسط بنیادبر  29
گزارش ماھوار قیمت مواد مخدر در ، )UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا (مواد مخدر و  باافغانستان، وزارت مبارزه  یاسالم یجمھور 30

 .٢٠١١ ماه فبروری، سالافغانستان، کابل، 
مواد مخدر  برنامھ کاھش تقاضا یقاتتحق)، گزارش مختصر INLن یا (قانو تطبیق مواد مخدر و امور یالملل ینباداره وزارت امور خارجھ،  یکامرامتحده  یاالتا 31

)INL ،() سروی ملی استفاده از مواد مخدر در شھر ھای افغانستان یاANUDUS ٢٠١٢ ر، سالدسمب)، ماه.  
 .میباشند ، شبرغان و زرنجمیمنھ، شریف آباد، فراه، ھرات، جالل آباد، کابل، مزار یضف یکار،چار یان،شامل بام والیات مذکور 32
سروی ملی استفاده از مواد مخدر در شھر ، )UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا (مواد مخدر و  باوزارت مبارزه  ،وزارت صحت عامھ 33

 .2015)، سال ANUDUSھای افغانستان یا (
واحد ، بر مبنای معلومات ارایھ شده توسط  ٢٠١٦، ماه مارچ، سال ) در والیت بلخCNPAپولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا (معلومات ارایھ شده توسط  بنیادبر  34

 .٢٠١٦)، ماه جنوری، سال CNPA) پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یا (PCUقدم مواد مخدر یا (کنترول مواد پیش
نیز استفاده  یگرد ادویھ جاتاز استفاده مینمایند، آیا  تاامفیتامینیم از آنعده افرادیکھکھ  یستروشن نبدرستی این مسالھ در افغانستان،  ارقام موجود تداوی مبنایبر  35

 .مینمایند یا خیر
افغانستان، وزارت  یاسالم یجمھور شمسی، یھجر 1391-1390، سالھایدرمان ماھانھ" اسنادمواد مخدر وزارت صحت عامھ افغانستان، " یتقاضادیپارتمنت کاھش  36

 .٢٠١٤ ، سالمبرماه دسمواد مخدر افغانستان،   ٢٠١٣سال  مواد مخدر، گزارش بامبارزه 
 .٢٠١٤ ، سالدسمبرماه مواد مخدر افغانستان،  ٢٠١٣ سال مواد مخدر، گزارش باافغانستان، وزارت مبارزه  یاسالم یجمھور 37
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کھ تعداد واقعات جدیدآ  داده اند گزارشمذکور  سالجریان در  کندز یتوال تداوی معتادین، مراکز ھ استیافتکاھش 
   .تن افزایش یافتھ است ٢٥راجستر شده بھ 

 
در والیات  در مراکز معالجوی وزارت صحت عامھ، یتاامفیتامینمدرمان  واقعات جدیدآ راجستر شده جھتاوسط : ٧شکل 
  :)٢٠١٢- ٢٠١١افغانستان ( منتخب

  

 
 آمار مبنای: بر یادداشت. ٢٠١٤ ، سالدسمبرماه ،  ٢٠١٣ سال مواد مخدر در افغانستان گزارش مواد مخدر، یھافغانستان، وزارت مبارزه عل یاسالم یمنبع: جمھور

  .یا خیر مینمایند استفاده یگر نیزد ادویھ ھایاز  استفاده میمایند، ینتامیفمیتاام کھ ازیکسانھ آیا آنعده ک یستروشن نبدرستی مسالھ  ینادر افغانستان، درمان موجود  

 
 یتدر چھار وال یدولت معالجویدر مراکز  یتاامفیتامینم درمان یبراافرادیکھ آنعده فیصدی ، ٢٠١١در سال 

 بمنظورواقعات جدیدآ راجستر شده میرسند کھ  مجموعیتعداد  درصد ١٣٫١ بھ راجستر گردیده اندافغانستان 
، ٢٠١٢، در سال پسس. 38راجستر گردیده اندمواد مخدر توسط وزارت صحت عامھ افغانستان اعتیاد بھ  درمان

واقعات جدیدآ  مجموعیتعداد  درصد ٧٫٧ بھ والیتچھار  ینا یدولت تداویمراکز  رد یتاامفیتامیندرمان م راجستر
  .39ثبت نام نموده اندمواد مخدر  تداوی اعتیاد بھ راجستر شده میرسند کھ جھت

 
. بھ 40دننمیباشدر افغانستان جامع  یتاامفیتامینم تداوی ارقام ملیمواد مخدر،  باوزارت مبارزه  اتگزارش بنیادبر 

گزارش میدھد کھ  ) وزارت صحت عامھ افغانستانDDR( یاکاھش تقاضاء مواد مخدر  یپارتمنتعنوان مثال، د
قابل افغانستان  تایتمام وال در اند،ام نموده ت نثب یتاامفیتامینمی تداوی براکھ گان مواد مخدر ه مصرف کنند آمار

اندک  شیوع مانند متعدد یلدالبنابر ممکن  یتاامفیتامینم تداوی ارقامدسترسی بھ  یتحدودم .41نمیباشددسترس 
 یتاامفیتامینم تداوی اسناد ناقص و یفضع ینگھداریا افغانستان و  مشخص والیاتدر  یتاامفیتامینم استفاده از

  .42، باشندمواد مخدرثبت نام کاربران  در و تناقض یسازگار عدممشکالت و  بنابر
  

با بگونھ مشترک  ادویھ یندر افغانستان از ا یتاامفیتامینمکاربران  مالحظھتعداد قابل کھ رسد ینظر م چنین بھ
 استفاده ارایھ کننده تعبیر چون ،میسازدتر  یچیدهپتداوی را آمار و ارقام  یلتحلمسالھ  ین. امینمایند استفاده ینیرویھ

  .نمیباشد چندگانھ،/متعدداز مواد مخدر 

                                                 
 .٢٠١٤ ، سالسمبرماه دمواد مخدر افغانستان،   ٢٠١٣سال  مواد مخدر، گزارش باافغانستان، وزارت مبارزه  یاسالم یجمھور 38
افغانستان، وزارت  یاسالم یجمھور شمسی؛ یھجر 1391-1390، سالھایماھانھ" تداوی اسنادمواد مخدر وزارت صحت عامھ افغانستان، " یتقاضادیپارتمنت کاھش  39

  .٢٠١٤ ماه دسمبر، سالمواد مخدر افغانستان،   ٢٠١٣سال  مواد مخدر، گزارش بامبارزه 
  .٢٠١٤ ، سالسمبرماه مواد مخدر افغانستان،   ٢٠١٣سال  مواد مخدر، گزارش باافغانستان، وزارت مبارزه  یاسالم یجمھور 40
  .٢٠١٤ ، سالدسمبرماه مواد مخدر افغانستان،   ٢٠١٣سال  مواد مخدر، گزارش باافغانستان، وزارت مبارزه  یاسالم یجمھور 41
 .٢٠١٤ ماه دسمبر، سالمواد مخدر افغانستان،   ٢٠١٣سال  مواد مخدر، گزارش باافغانستان، وزارت مبارزه  یاسالم یجمھور 42
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  طرق مختلف تطبیق آن:و  /چندگانھمتعدد مواد مخدر استفاده از :مواد مخدر ترکیبیاستفاده از  نمونھ ھای
 

 ینبا ھروئ بگونھ مشترک اکثراً " شیشھ د کھ "ندھیگان مواد مخدر در افغانستان نشان مه با مصرف کنند ھا مصاحبھ
 "شیشھ"  آنھا استفاده نمودن از کھ اندداده  گزارش ینھروئ استفاده کننده گان تن یند. چندقرار میگیراستفاده مورد 

. ندھ ای نداشت" آگاھشیشھ"  بھ اعتیاد یلشاز پتان کھیدر حال ،آغاز نموده اند ینبھ ھروئ بمنظور غلبھ بر اعتیاد را
ه با مصرف کنند یکھھا مصاحبھ مبنای. بر استفاده مینمایند " شیشھبا " هھمرا را ینھروئ اکثراً " شیشھ" کاربران 

 -" شیشھو در مرحلھ بعد "  ینھروئدر مرحلھ اول  – استفاده آغاز تسلسل ینا صورت گرفتھ اند، گان مواد مخدر
 رسد.میبھ نظر  مولمع

 
گان ه مصرف کنند ،تاامفیتامینیم نوعمنبھات و  ینھروئ بشمول /چندگانھمتعددمواد مخدر  از موارد استفاده در

 کھ مواد مخدر سایر از بعدآ یاھمزمان و  بگونھ عوارض جانبی انھا، نمودن جبران یمواد مخدر ممکن است برا
استفاده از مواد حاد  تاثیرات عمومیمرور  جھت ٤ شماره جدولبھ ( نماینداستفاده  ،داشتھ باشند ت مخالفتاثیرا

بھ  تاامفیتامینی. استفاده از م43 )ینتامیمفامیتاو  ینتامیمفا در برابر ینبھ عنوان مثال ھروئ ،ییدمخدر مراجعھ نما
 آسیای نقاط سایرکاربران مواد مخدر در  یاندر م /چندگانھمتعدد از مواد مخدراستفاده  یدجد شکل یکعنوان 

شده است کھ استفاده از  داده . گزارش44استشده  مشاھدهنیز  یرانا یاسالم یمانند جمھور، یجنوب غرب
 کھ ،است گذاشتھ یمنف پیامد ھای یرانا یاسالم یدر جمھور مخدربھ مواد  معتاد یمارانب درمانباالی  تاامفیتامینیم

مانند  آن مترافق بابھ مواد مخدر و مشکالت  یتواند وابستگیم تاامفیتامینیمند کھ استفاده از ه امعتقد بود آاشتباھ آنھا
و  دمیبخشرا افزایش آنھا  و تمرکز ھتوج زیکی،ف یانرژ ،نمایدمیرا کنترول  یجنسضعیف و عملکرد  یگه افسرد

، تریاک استفاده از مزمن عمومی پیامد ھایمرور  جھت ٥ شماره جدولبھ (بخشد میبھبود را  آنھا یروابط اجتماع
  ). نمایید مراجعھ تاامفیتامینیو م ینتامیمفا

  
کاربران  یاندر م تاامفیتامینیمبا مصرف ھمزمان  تریاککاربران  یاندر م ینتامیمفایتام استفاده از45 نمونھ ینا

  .داده شده است گزارشنیز در افغانستان  ینھروئ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ماه می، سال نیویارک،. ) مراجعھ نماییدUNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا ( ٢٠١٦ سال مواد مخدر یگزارش جھان مزید بھ معلومات یبرا 43

٢٠١٦. 
 ، سالدارو دوایی بنام میعل ژورنال" یراندر ا یدجد صحیچالش  یک: ینمفتامسایکوزس ناشی ازمیتاا" ی،نوروز یرضابار و عل م یرالسد ی،مھرجرد الفزھرا  44

)٢٠١٣.( 
 یادمشکل در حال ظھور در شبکھ درمان اعت یکتادون: یم تعقیبیھ توسطتاامفیتامین و درمان ی، "استفاده از محامد اختیاریو  معصومھ معارف وند، شریعت یاروان یش 45

 .e116و    e115 صفحات)، ٢٠١٣( ششم، سال، شماره ٢٤ لدمواد مخدر، ج پالیسی یالملل ینب ژورنال"، یرانبھ مواد مخدر در ا
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  تاامفیتامینیو م ینتامیمفا، تریاکاستفاده از متوقع رحاد متوقع و غی تاثیرات :٤جدول 

 تاامفیتامینیمو  ینتامیمفااستفاده از  تریاکاستفاده از 

 متوقعت حاد غیرتاثیرا رات حاد متوقعتاثی متوقعرات حاد غیرتاثی رات حاد متوقعتاثی
  یو شاد احساس رفاه• 
 رھایی، رضایتگرما،  •

و  یعاطف تشوشاتآرام از 
 زیکیف
سکون درد (عدم احساس  •

  درد)

در  یناتوان ی،گه خواب آلود• 
کاھش  ی،تفاوت یتمرکز، ب

  فزیکی یتفعال
 و استفراغ  احتمال دلبدی •
، کھ یتنفس انحطاط احتمالی •

 گرددمنجر بھ مرگ  میتواند
 پیامد ھای تنبھی احتمالی •
  تقبض حدقھ چشم •

و  یرفاه جسم احساس• 
 تھیج،  یروان

 زیکیو ف یذھن یکتحر •
و  یاریھوش یشافزا •

 دراز مدت یانرژ
 فعالیتبھبود عملکرد در  •

 یفکر یاو  یدست یھا
 یگرسنگ عدم •

ضربان قلب و  یشافزا• 
  یعفشار خون، تنفس سر

 بعضیرفتار نامنظم،  •
 آمیز خشونت رفتار اوقات

از  یشب یریپذ یکتحر •
 ی،و پرحرفی خواب یب ،حد

 توھم یقراری،بتخرشیت، 
بی نظمی ، اختالجتشنج،  •
خون  ی،قلب عدم کفایھ یا/  و
 دماغی یزیر
 یکروتونرژیسندرم س •
  توسع حدقھ چشم •

 

مواد مخدر، چاپ سوم.  در مورد معلوماتو  مصطلحات، )UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا ( منبع:
 .٢٠١٦اه مارچ، سال م نیویارک،

 
 

  تاامفیتامینیمو  ینتامیمفا، تریاکاز استفاده مزمن  تاثیرات :٥جدول 

 تاامفیتامینیمزمن استفاده از امفیتامین و م تاثیرات تریاکات مزمن استفاده از تاثیر
 یو روان زیکیف یتحمل و وابستگ یعسر افزایش• 
ھم از  یاو گردد استشمام ، ھرگاه ینیب صدمات •

 طریق بینی استفاده گردد
 آن تنفس گردد دود در صورت کھ یمشکالت تنفس •
 وزن ضیاع ،یسوء تغذ •
 یتفاوت یمزمن، ب شآرام •
 قبضیت •
 تحیض ینظم یب •
، اسھال، درد ھای عضلی(دوایی م قطع وسندر •
تعرق و ھا تکان  ،ه، تب، لرزترس، رعشھ یزش،ر

 )یره، و غغیر قابل کنترول

 یقو یروان یوابستگ• 
 تحمل افزایش •
 وزن ضیاع ،یسوء تغذ •
 کمبود خواب مغشوش بنابر یخستگ ی،تفاوت یب ی،سردرگم •
 یدپارانوئ سایکوزسحالت مشابھ بھ  یکداوم، تبا استفاده م •

 )شھرت دارد "ینتامیمفابھ عنوان "جنون  کھ(ایجاد گردد ممکن 
 یدوره طوالن یکسپری نمودن  ، امکانپس از قطع ادویھ •

  یگه خواب و افسرد

 

 

مواد مخدر، چاپ سوم.  در مورد معلوماتو  مصطلحات، )UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا ( منبع:
  .٢٠١٦ ، سالچاراه مم نیویارک،
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نمونھ  ٣بھ ( ارایھ مینمایدرا  /چندگانھمتعدداز مواد مخدر استفاده  مختلف نمونھ ھای" در افغانستان شیشھ"کاربران 
 ھصورت گرفت "شیشھ"ان کاربر ین تنچند بادر جریان مصاحبھ ھایکھ ). ی در ذیل مراجعھ نماییدتحریرمصاحبھ 
 یزن دیگرکاربران  ین تن، چندآغاز نموده اند "شیشھقبل از استفاده " را یناستفاده ھروئ داده اند کھگزارش  اند، آنھا

کاربران  یت، اکثرھا مصاحبھجریان . در نموده اند ییدمعکوس تا تسلسلدر  را ین" و ھروئشیشھاستفاده از "
 .استفاده نموده اند مشترکگونھ ب ین" و ھروئشیشھ" دنوع موا ھر دواز ھا  بار داده اند کھ" گزارش شیشھ"
 
 ین. چنددنروش ھای مختلف استفاده از شیشھ وجود دار داده اند کھ" در افغانستان گزارش شیشھ"کاربران  

از طریق  اکثراً " شیشھ" کھصورت گرفتھ است خاطر نشان میسازد  گان مواد مخدره با مصرف کنندایکھ مصاحبھ 
شماری )، اما تحریری در ذیل مراجعھ نماییدنمونھ مصاحبھ  ٣بھ ( قرار میگیرداستفاده مورد دود آن تنفس نمودن 

نموده استفاده  یخوراک یقطر یا ازو  ینیب قرار دادن آن در داخل با" شیشھ" داده اند کھ از ارشگز یزکاربران ن از
 .اند

 
 صورت گرفتھ اند: ھرات افغانستان والیتدر  یاددر مراکز درمان اعت یمارانبا بکھ  تحریر شدهمصاحبھ  ٣
  

 :اول کننده مصاحبھ
 رای. باستفاده مینمودم تریاک ازاوقات  بعضیپس از آن  و ،مه اآغاز نمود یشسال پ ٢٠ را یشمن استفاده از حش

کھ از  مه انمودآغاز  را ین، استفاده از ھروئسپس. مه انموداستفاده  یاکو تر یشھر دو حش از سال، من ٥مدت 
"  از . من استفادهنیز استفاده مینمایم" شیشھ"از  سال گذشتھ، من ٣ جریاندر . سپری میشود ١٠آن مدت  استفاده
و  نمودخارج خواھد از بدن من  را ینرفوم ماده مذکورکھ  ه بودبھ من گفتھ شد را بدلیل این آغاز نمودم کھ" شیشھ

معتاد " شیشھو " ینھروئ نوع مواد مخدر بھ ھر دو باالخرهھ ک دانستم ی. من نمخواھد ساخت یزتم بدن من را
  .میشوم

 
 من بصورت عموم. استفاده مینمایم یناز ھروئ از شیشھ و سپس ابتدا. معموال، من استفاده مینمایم از شیشھمن 

لذت  منبھ  شیشھو  ینھروئ یبی. استفاده از ترکاستفاده مینمایم ینھروئ و سھ مراتبھ از از شیشھدو مراتبھ روزانھ 
 .بخشدیشتر میب

  
 :دوم کننده مصاحبھ

 از شیشھ نیز، بھ اینسوسال  ٢ از مدت. نمودمآغاز  یکنجکاو یاز رورا  یناستفاده از ھروئ قبلسال  ٣مدت  من
از شیشھ کھ من  ی. وقتیشودمانع خواب من مو  شودیمھای جلدی سبب حساسیت  من نزدشیشھ . استفاده مینمایم

 کھو طوری میپنداشتم داشتم توھم  احساس یک تبھ نیزمر یکو  مینمایماحساس اضطراب  اکثراً  ،مینمایماستفاده 
. در آغاز، من مینمایماستفاده  از شیشھو پس از آن  ینھروئ از ابتدا. من معموال مینمایدمن حملھ  باالی یکسگویا 

 شیشھمصرف برای  ام تمایلمینمایم استفاده  یناز ھروئ صرفکھ من زمانیآور است.  یاداعتشیشھ کھ  دانستم ینم
. من تاثیر مینماید امکمتر روی دماغ ، شیشھ استفاده مینمایمو  ین، ھروئنوع مواد کھ از ھر دوزمانی . ومیشود بیشر

 .تنفس مینایم لولھ یک از طریق شیشھ رامعموال دود 
  

 :سومکننده مصاحبھ 
و خواب  یچیاحساس سرگ تاشود یم سبب اکثراً  ماده مذکور. ایمماستفاده مین یناز ھروئ بدینسو سال ینچند ازمن 

، بھ من میباشد مواد مخدرگان مصرف کننده از  تن یک نیز وی من، کھ کاکایپسر  قبل. پنج سال نمایمآلوده گی 
و  میرساند صدمھ ماش یھا ندندابھ  شیشھ. اما، نمیباشداعتیادآور  این مادهزیرا  ،استفاده نمایم شیشھاز تا گفت 
، شیشھ استفاده مینمایمکھ من از زمانی. داشتھ باشید یدپارانوئافکار شود شما یم سببو تخریب مینماید شما را  دماغ
  .خویششوھر  از ی، حتمینمایمنفرت  تمام مردماز من 

  
 ٣روزانھ اکثراٌ . من استفاده مینمایم ینھروئ سپس ازو  از شیشھ من نخست. شیشھ را تنفس مینمایممعموال دود  من

بدن نمایم در استفاده  ینھروئشیشھ را بدون  ھرگاه. مینمایماستفاده  شیشھو  ینھروئنوع مواد، ھر دو از مراتبھ 
 .مرا ترسنده میسازدو  میباشد وئینتر از ھربیش شیشھ یمصرف من برا تمایل خویش احساس درد مینمایم.
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  :در افغانستان مواد مخدر ترکیبیارزیابی تقاضا برای برابر چالش ھا در 
 

در  را تاامفیتامینیمدرمان  شماری از وقعات راجستر معتادین بمنظوردر افغانستان  تداوی معتادینمراکز  ھرچند
قابل  یھا یتکھ محدود دننشان میدھمواد مخدر  بامبارزه وزارت دریافت ھای  اام، داده اندگزارش  یراخ یسال ھا

در افغانستان  یتداومراکز  راجستر معتادین در ارقامد. بھ عنوان مثال، نوجود دار ارقام مالحظھ ای در عرصھ
 ، کھثبت نام نموده اند" یستال"کراستفاده از بمنظور تدوای  د کھنمیباشگان مواد مخدر ه مصرف کنند آنعده شامل

) ینیستال(کر بھ میتواند ھمچنان میباشد، و شیشھ عبارت از یدربھ لسان " یستال"کرمفھوم مستقیم کلمھ 
بلند مورد  کیفیتدارای  ینھروئ یبراکھ  است  ی" اصطالحیستال. در افغانستان، "کر46نماید اشاره ینتامیمفایتام
در  تاامفیتامینیم برای یعشا یک نام کوچھ و بازاردر  شیشھ ھرچند، این در حالیست کھد. قرار میگیر ستفادها

 صورت گرفتھ اند، بھھا مصاحبھ  یابیارز ینا جریانایکھ با ایشان در ، کارشناسان میباشد یرانا یاسالم یجمھور
در کھ قابل تذکر است . باشدمینیز افغانستان  کوچھ و بازار در تاامفیتامینیم برای یعشا کھ این یک نامباورند  ینا

مصرف  یاندر میکھ مواد یاو  حقیقیمواد گونھ ابزاری تایید کننده در مورد یچھ فغانستانا تداوی معتادینمراکز 
ا ویشرخ یدرمان یبرنامھ ھا کشور تداوی. مراکز 47ندارندمورد استفاده قرار میگیرند، وجود کننده گان مواد مخدر 

 . 48مینمایند، تنظیم مینمایند حکایھراجستر شده مواد مخدر گان ه مصرف کنندر بنیاد اعراضیکھ بکامل گونھ ب
 

 یاندر م تاامفیتامینیاستفاده از م عمومی یوعاست کھ شاین نکتھ مھم  یک، تداویارقام  تعبیرعالوه بر مشکالت 
 یتقاضا یبرا ینتامفتامیم یتاھم ارایھ کننده موجود آمار، ھنوز ھمشناختھ نشده است.  گونھ درستب یتجمع

 یباقپایدار  یادبھ احتمال زارایھ میگردد و  تاامفیتامینیم مارکیت یلتحل بنیادبر  کھمیباشد، در افغانستان  درمان
  .میماند

 
مشکل  یتو ماھ وسعت وجود دارد تا یستماتیکو س مفصل، جامعبیشتر معلومات نیاز بھ ، بصورت عموم

استفاده از  معلومات در مورد ارایھ کننده یابیارز ین. در حال حاضر، اشناسایی گردددر افغانستان  تاامفیتامینیم
تداوی مراکز بھ  معلومات ین. اینھروئ استفاده کننده گان یاندر م یژه، بھ ومیباشد در افغانستان تاامفیتامینیم

 .ارایھ مینمایدمواد مخدر ھای  پالیسیمرتبط بوده و یک رھنمود موثر را برای شکل دھی و تدوین  معتادین
 
 

  :جنوب غربی و آسیای میانھ آسیایدر  مواد مخدر ترکیبی. ٢
 ھنوزتا  کھ زیادی وجود دارند پرسش ھایتامین در افغانستان، یمفتاایدر مورد م ھاشماری از دریافت  با وجود

؟ آیا بازار مواد مخدر در تا چھ حد انکشاف یافتھ استتامین یمفاتایم بازار: در افغانستان اندمانده باقی  پاسخبدون 
مواد مخدر  سایرامین در ارتباط با یمفتاتایمشکل م وسعت. دبرخوردار خواھد بو تنوعاز افغانستان بھ طور فزاینده 

 منطقھ در ی دیگرھا و یا از کشور میگردد تھیھداخل کشور در عمدتاً تامین یمفامیتاا آی؟ وگونھ میباشددر کشور چ
 ؟میشودوارد 

 
وضعیت اما ممکن ، نمایدارائھ قطعی  پاسخ ھایتواند بھ این پرسش ھا گزارش نمی این ابتدایییابی ارز ھرچند

 ارقام و معلومات منطقوی در مورد. گرددبھتر درک منطقوی  اوضاع داشتتامین در افغانستان با در نظر یمفاتایم
در  روز افزونکھ در آن نگرانی  نمیباشدکشوری در منطقھ  تنھاد کھ افغانستان ننشان می دھ تولیدقاچاق، استفاده و 

جنوب غربی و آسیای مرکزی، مانند جمھوری اسالمی  آسیایھای  کشورسایر  . درداردتامین وجود یمفاتایم مورد
کشور  مشکل مربوط بھ میتاامفیتامن درو ممکن است ه گزارش داده شدامین یمفتاتایم موجودیت نیز ازایران، 
 .باشدشدید تر  افغانستان بھ مقایسھ در مذکور

 

                                                 
 .٢٠١٤ ماه دسمبر، سالمواد مخدر افغانستان،  ٢٠١٣ سال مواد مخدر، گزارش باافغانستان، وزارت مبارزه  یاسالم یجمھور 46
  .٢٠١٤ ماه دسمبر، سالمواد مخدر افغانستان،  ٢٠١٣ سال مواد مخدر، گزارش باافغانستان، وزارت مبارزه  یاسالم یجمھور 47
ماه  الی ماه جنوری، ارایھ گردیده اند مواد مخدر وزارت صحت عامھ افغانستان در افغانستانی معتادین درمانخدمات  کننده گانعرضھ معلوماتیکھ توسط  مبنایبر  48

 .٢٠١٦ چ، سالمار
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  قرار گرفتھ اند:تحت پوشش  گزارش اینتوسط کھ جنوب غربی و آسیای مرکزی  آسیای ھای کشور: ٢نقشھ 
 

 
 نشاندھنده دارد فاصلھ خطوط. دنباشینمقابل تایید  متحد ملل سازمان توسطی رسم گونھب مذکور نقشھ در شدهارایھ ی ھا مرز: ادداشتی

 و وستانھندکشور ھای  توسط کھ نماینده گی مینماید، ریکشم و موج در کنترول خط حدوداز  نقطھ وط نقطھخط. باشدیم معیننای ھا مرز
 .است نگرفتھ صورت توافق نیطرف توسط ھنوز تا ریکشم و موجیی نھا تیوضع مورد در. است بعمل آمده توافق آنی رو پاکستان

 
 :جنوب غربی و آسیای مرکزیتاامفیتامین در آسیای یوضعیت م

  
مفتامین اتایمدربر گیرنده عمدتا  جنوب غربی و آسیای مرکزی آسیای) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (ھای بازار 

گزارش  قضایایتمام  ددرص ٩٣ تقریبآ تاامفیتامینیضبط م رویداد ھای، ٢٠١٤ الی ٢٠٠٧. بین سال ھای میباشند
ضبط رویداد ھای  پس از آنکھ ، اند دادهتشکیل  در منطقھ) را ATSامفیتامین یا (منبھات نوع داده شده ضبط 

درصد در جایگاه بعدی  ١حدود عین مغیر) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( ضبطرویداد ھای درصد و  ٦تامین یمفا
 .قرار داشتھ اند

 
  
  
  
  
  
  



24 
 

  
 جنوب غربی و آسیای مرکزی، آسیایکھ در ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (رویداد ھای ضبط  :٨شکل 

  :)٢٠١٤- ٢٠٠٩( مواد مختلفگزارش داده شده اند، با در نظر داشت 
 

 
 ٢٠١٤ -٢٠٠٩ ، ساالنھ گزارش پرسشنامھ پاسخ ھا در برابر ،)UNODC( ای میجرا و مخدر موادی برا متحد ملل سازمان اداره: منبع

 
جنوب غربی و آسیای مرکزی آسیای در ) ATSامفیتامین یا (منبھات نوع زیادی از  مقادیر، ھای متمادی سال طی

طی ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (تن  ١٫٥ جملھ تمام مواد گزارش داده شده، مقدار. از گردیده اندکشف و ضبط 
طی سال ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (تن  ٤و نزدیک بھ ، گردیده اندکشف و ضبط  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩سالھای 
است. باقی مانده تن  ٣٫٦ در یک سطح بلند نزدیک بھ ٢٠١٣و  ٢٠١٢ت آمده اند و این رقم در سالھای بدس ٢٠١١

 .ندکاھش یافتھ اتن  ٢٫٧بھ ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (حاکی اند کھ ضبط  ٢٠١٤گزارش ھای سال 
 

با جنوب غربی و آسیای مرکزی، آسیای در  )ATSگزارش داده شده ضبط منبھات نوع امفیتامین یا ( رویداد ھای: ٩شکل 
  )٢٠١٤ - ٢٠٠٩( مواد مختلفدر نظر داشت 

 

 

امفیتامین
 ]PERCENTAGE [

میتاامفیتامین
 ]PERCENTAGE [
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 ٢٠١٤ - ٢٠٠٩ ، ساالنھ گزارش پرسشنامھ پاسخ ھا در برابر ،)UNODC( ای میجرا و مخدر موادی برا متحد ملل سازمان اداره: منبع

 
جنوب غربی و آسیای مرکزی بین  آسیای در  )ATSضبط منبھات نوع امفیتامین یا ( شمار زیادی از رویداد ھای

گزارش جمھوری اسالمی ایران  کھ بیشترین قضایا از کشور، داده شده اند گزارش ٢٠١٤ الی ٢٠٠٩سال ھای 
آسیای جنوب غربی و آسیای  تامینیمفاتایم ضبط رویداد ھایساالنھ بیشترین ، ٢٠٠٩. بھ استثنای سال اندداده شده 
 کھ از کشورتامین یمفاتایم ضبط میزان رویداد ھای. اندش داده شده ارگزجمھوری اسالمی ایران  از کشور مرکزی

 کمتر ازیک میزان از البتھ بگونھ ایکھ  بلند میباشند، چشمگیر بھ طورشده اند  دادهگزارش  جمھوری اسالمی ایران
افزایش یافتھ اند و در یک میزان  ٢٠١١تن در سال  ٣٫٩از  تربیشیک میزان بھ  ٢٠٠٧سال  در جریانتن  ٠٫٠١

تن در سال  ٢٫٥یک مزان ، اما بھ باقی مانده اند ٢٠١٣تن در سال  ٣٫٧و  ٢٠١٢تن در سال  ٣٫٤نسبتآ بلند تر 
 .ھ اندیافتکاھش  ٢٠١٤

 
 - ٢٠٠٩تاامفیتامین در کشور جمھوری اسالمی ایران (یگزارش داده شده ضبط م رویداد ھای :١٠شکل 

٢٠١٤(: 
 

 
 ٢٠١٤ - ٢٠٠٩ ساالنھ، گزارش پرسشنامھ پاسخ ھا در برابر ،)UNODC( ای میجرا و مخدر موادی برا متحد ملل سازمان اداره: منبع

 
پاکستان نیز گزارش کشور ضبط امفیتامین در  رویداد ھای چشمگیرافزایش یک ، ٢٠١٦ و ٢٠١٥سال ھای  طی

ضبط امفیتامین را رویداد ھای پاکستان افزایش کشور ) در ANFمبارزه با مواد مخدر (ھای  . نیروه استداده شد
تن  ٢٫٦و  ٢٠١٥تن در سال  ٢٫٩بھ حدود  ٢٠١٤سال  و ٢٠١٣کیلوگرم در سال  ٢٠ر از متیک میزان ک از

پاکستان در سطح کشور تاامفیتامین در میضبط رویداد ھای  ھرچند. اندگزارش داده  ٢٠١٦(شکل ابتدایی) در سال 
ضبط رویداد ھای )  از افزایش ANFمبارزه با مواد مخدر ( ھای نیروی اما ،ندااشتھ قرار دنسبتا پایین 

گزارش داده  ٢٠١٦ایی) در سال  تن (شکل ابتد ٠٫١بھ بیش از  ٢٠١٣تن در سال  0.02از حدود  تاامفیتامینیم
 .ندا
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 :)٢٠١٦ -٢٠١٣پاکستان (کشور تاامفیتامین در یضبط امفیتامین و مرویداد ھای قضایای گزارش داده شده  :١١شکل 
 

 
 مخدر مواد با مبارزه ھای یروین ؛٢٠١٤ - ٢٠٠٩ ساالنھ، گزارش پرسشنامھپاسخ ھا در برابر  ،)UNODC( ای میجرا و مخدر موادی برا متحد ملل سازمان اداره: منبع

)ANF(، "ویب سایت در پاکستان، ،ی "مل ضبطرویداد ھای  آمار http://anf.gov.pk/national_seizure_data.php٢٠١٦ ضبط آمار: ادداشت. یباشدیم دسترس قابل ؛ 
 .باشندیم مشروط

ھای  ) پاکستان بین سالANFمبارزه با مواد مخدر ( نیروی توسطکھ  ضبط انفرادیرویداد ھای معلومات  بنیادبر 
تامین در یمفتاایو م تامینیمفبیشتر ا مقادیررویداد ھای ضبط از  اندکی، تعداد اندداده شده گزارش  ٢٠١٦و  ٢٠١٤

و  میدان ھای ھواییتامین در یمفتاایو م تامینیمفا اندکمقادیر  زیادی از رویداد ھای ضبطو تعداد  دستمناطق دور
 .49اندگزارش داده شده  بزرگ مانند اسالم آباد و کراچی شھر ھایبنادر 

 
) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (تن  ٠٫٢تقریبا  بیشتر ضبط رویداد ھای نیز قزاقستان، کشور آنعالوه بر 

بین نیز " در قزاقستان سیاکستیاتامین و "یمفا اندکمقادیر ضبط . 50ندداده اگزارش   ٢٠١٢ در سال رامعین غیر
 .51را احتوا مینمایدکیلوگرم  ٤کمتر از  کھ ،اندگزارش داده شده  ٢٠١٤و  ٢٠١٢سال ھای 

  
آسیای جنوب  آمار و ارقام استفاده در مبنایبر ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (بازار  شناسایی وسعت در مورد

ات در مطالع گونھجمھوری اسالمی ایران ھیچ در موردوجود دارند.  معلومات اندک غربی و آسیای مرکزی
 کھ با وجود، این در حالیست. دسترس نمیباشد قابل) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (تماتیک از استفاده سیس راستای

، نشانھ ھای قابل تاامفیتامینیمھای تجزیھ اامفیتامین و موجودیت آزمایشگاه تیم مقادیر بلندبط رویداد ھای ض
در جمھوری  بھ باور کارشناسان، ٢٠١٤تاامفیتامین وجود دارند. در سال یبازار داخلی مدسترسی بھ  مالحظھ

پس کھ  ه شده است،) تشخیص دادATSامفیتامین یا ( منبھات نوعنوع بھ عنوان دومین  میتاامفیتامین ،اسالمی ایران
بھ ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (سال  این در حالیست کھ در عین، قرار میگیرداستفاده مورد  بیشتر تامینیمفاز ا

 قراراستفاده  مورد کشور بیشتر این در تریاکاز  کھ پسشده است،  پنداشتھ د مخدرنوع موا دومینعنوان 

                                                 
یا  مبارزه با مواد مخدرھای ؛ نیروی ٢٠١٤ - ٢٠٠٩پرسشنامھ گزارش ساالنھ،  پاسخ ھا در برابر)، UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا ( 49

)ANF" ،( ویب سایت ضبط ملی"، پاکستان، دررویداد ھای آمار http://anf.gov.pk/national_seizure_data.phpضبط  آماردسترس میباشد. یادداشت:  قابل ؛
ابتکارات کنفرانس پاریس، ): UNODC، اداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا ()AOTPیا ( میباشند. پروژه تجارت مواد مخدر افغانستان مشروط ٢٠١٦

 .٢٠١٦نوامبر، سال  ٢٤)، ریکارد شده بتاریخ، DMPپالتفورم نظارت از مواد مخدر یا (
 ٢٠١٢پرسشنامھ گزارش ساالنھ،  پاسخ ھا در برابر)، UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا ( 50
 .٢٠١٥ ، سالسپتمبر ماه )،CARICCمرکز معلومات و ھماھنگی منطقوی آسیای مرکزی یا (تباط مستقیم با بنیاد آمار ارایھ شده توسط اربر  51
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و  ٢٠١٢سال در جریان تامین در کشور یمفتاایم استفاده ازکارشناسان بدین باور اند کھ ، آن. عالوه بر 52دمیگیر
استفاده از  از ناشیمرگ و میر میزان عالوه بر این، .53ھ استافزایش یافتبگونھ گسترده  ٢٠١٣در سال  مجددآ

 تعدادو  ھ استافزایش یافت ٢٠١٢جمھوری اسالمی ایران در سال کشور در ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (
افزایش  چشمگیررند، نیز بگونھ قرار دا در کشور) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( تداویمراقبت تحت  کھیافراد

  .54ھ اندیافت
جنوب غربی و آسیای مرکزی ھمچنان نامشخص  آسیای در) ATSامفیتامین یا (منبھات نوع بازار  کامل وسعت

در ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (کھ  میدھداستفاده از مواد مخدر در پاکستان نشان  یک سروی. باقی مانده است
 کھیحشیش. در حالو  نسبت بھ تریاکبسیار پایین تر  نرخیک  با، البتھ دنمورد استفاده قرار میگیرواقع در کشور 

بین  افرادمصرف ساالنھ میان  درصدی ٦یک شیوع  نمایانگر این اند کھ دارایل بین المللی وکنتر تحتمواد مخدر 
مصرف و  درصد ٠٫٠٢ آن ساالنھ مصرفمیباشد، کھ با در نظر داشت آن،  سالھ در کشور ٦٤ الی ١٥ سنین

د کھ ساالنھ ننشان میدھ ھا گزارش. 55دنرا تشکیل میدھ درصد ٠٫٠٨) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (ساالنھ 
 با صورت میگیرد کھبلوچستان در غرب پاکستان  در والیت) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( بیشترین استفاده از

 .56یباشدھم مرز مافغانستان و جمھوری اسالمی ایران 
  

بھ  میان محصلیندر ) ATSات نوع امفیتامین یا (منبھ استفاده از نشانھ ھای گسترش برخی ازقزاقستان، کشور در 
در سال کھ   سالھ ٢٤ الی ١٦ بین سنین محصلینمواد مخدر در میان  استفاده از یک سروی. نتایج چشم میخورد

استفاده از میزان و  درصد ٢٫٣" سیاکستیا" استفاده از کھ میزان دھنده آنستنشان ،است راه اندازی گردیده ٢٠١٢
درصد  ٠٫٨ کھکوکائین  بھی آنھا در مقایسھ ھر دو، کھ میباشد درصد ١٫٠") سیاکستیا" از (بھ جز امفیتامین

مورد استفاده قرار  درصد ١١٫٢ کھکانابیس  نسبت بھ، اما دنمصرف بیشتر دار موارد استفاده را تشکیل میدھد،
کھ بازتاب دھنده این میباشند برای سال مذکور  سروی، نتایج این آنعالوه بر  .57دنمصرف کمتر دار ،میگیرد

درصد  ٢٫١ میزانبوده کھ  " ،سیاکستیااز " کمترآرام بخش از ادویھ و استفاده  ترانکوالیزر ھاشیوع طول عمر 
 .58را نشان میدھد

  
جنوب غربی و ھای آسیای  کشور شماری ازدر  امفیتامین" و سیاکستیااز " ھای استفادهدر سال ھای اخیر، نشانھ 

مخدر امفیتامین بعنوان مواد  ٢٠١٤در سال  کھکارشناسان بھ این باور اند . بمشاھده رسیده اندنیز آسیای مرکزی 
مورد استفاده تاجیکستان و پاکستان کشور در ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (سایر  ای پنداشتھ میشود کھ در میان

 .59قرار میگیرد
 

جنوب  کشور ھای آسیایدر میان جمعیت عمومی  ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (استفاده از شیوع کلی تا کنون، 
منبھات نوع کھ د یدھنموجود نشان م آمار. با این حال، باقی مانده استمشخص ھمچنان ناغربی و آسیای میانھ 

 است،نیاز بیشتر  اطالعاتو  قامبھ ار. بنابراین، دنمیباشدسترس  قابلمنطقھ  بگونھ گسترده در) ATSامفیتامین یا (
 .گردندبطور واضح مشخص در منطقھ ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( بازار ھای وسعتتا 
 

  :مرکزیآسیای جنوب غربی و آسیای تامین در یمفاتایتولید م
  

جمھوری اسالمی  عمدتا در) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( قانونیغیر جنوب غربی و مرکزی، تولید آسیای در
در  تامینیمفتاایمھای  آزمایشگاه باب ٢١٤ کھ ه استداده شد، گزارش ٢٠١٢. در سال ه استداده شدایران گزارش 

                                                 
  .٢٠١٤، سال پرسشنامھ گزارش ساالنھ پاسخھ ھا در برابر)، UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا ( 52

 
 .٢٠١٣و  ٢٠١٢ سالھای پرسشنامھ گزارش ساالنھ، پاسخ ھا در برابر)، UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا ( 53
 .٢٠١٢ سال پرسشنامھ گزارش ساالنھ، پاسخ ھا در برابر)، UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا ( 54

 )، استفاده از مواد مخدر در پاکستانUNODCمتحد برای مواد مخدر و جرایم یا (اداره سازمان ملل پاکستان،  اداره احصایھ)، MCNوزارت مبارزه با مواد مخدر یا ( 55
 .٢٠١٣ در سال، سال

 )، استفاده از مواد مخدر در پاکستانUNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا (پاکستان،  اداره احصایھ)، MCNوزارت مبارزه با مواد مخدر یا ( 56
 .٢٠١٣ در سال، سال

 .٢٠١٢ سال پرسشنامھ گزارش ساالنھ، پاسخ ھا در برابر)، UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا ( 57
58
 .٢٠١٢ سال پرسشنامھ گزارش ساالنھ، پاسخ ھا در برابر)، UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا ( 
 .٢٠١٤ سال تاجکستان و  پاکستان، کشور پرسشنامھ گزارش ساالنھ برای پاسخ ھا در برابر)، UNODCمخدر و جرایم یا (اداره سازمان ملل متحد برای مواد  59
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ھ افزایش یافتبا  ٣٤٠ بھ ٢٠١٤در سال و باب  ٤٤٥بھ  ٢٠١٣سال  تعداد آنھا طیکھ ، داردکشور ایران وجود 
ایران قابل ، در جمھوری اسالمی برای مقاصد مشروع ایفیدریناز قبیل پسودو  واد کیمیاویادیر ھنگفت م. مق60اند

. بھ عنوان مثال، در سوق داده شوند) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( تولید بمنظور ندمیتواندسترس میباشند کھ 
شتھ وجود دا پسودو ایفیدرینتن  ٥٥ برای مشروع تقاضای ایرانکشور کھ در  ه استگزارش داده شد ٢٠١٤سال 

 .61ھ استیافت افزایشبھ این مقدار  ٢٠٠٦تن در سال  ٥است کھ صرف مقدار 
 

 دیگر ھای ممکن است بھ کشور مواد مخدر ترکیبیتولید  روند د کھنمواد مخدر نشان میدھ قانونیغیر تولید آمار
تخریب  ٢٠٠٨تامین در سال یمفاتایآزمایشگاه م باب قزاقستان، یککشور . در یابدگسترش نیز آسیای مرکزی 

تخریب  ٢٠٠٧ سال طی قرغزستانکشور در  میکاتینوندیگر آزمایشگاه  یک کھ قبل از آندر حالی، گردیده است
در آسیای میانھ ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (آزمایشگاه  این در حالیست کھ پس از آن ھیچگونھ .62گردیده است

 .ه استکشف نگردید
   

این  این وجود دارد کھپاکستان، خطر  کشور در پسودو ایفیدرینمشروع ساالنھ برای  بلند قاضایت در نظر داشتبا 
ھا  . گزارشسوق داده شونددر منطقھ ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (قانونی غیرتولید  بمنظورد نتواندو ماده می

تن  ٤٨ مقدار بھ ٢٠٠٧تن در سال  ١٠ مقدار از پسودو ایفیدرین تقاضا برایپاکستان کشور  کھ در نشاندھنده آن اند
را تن  ٢٩٫٥ در یک سطح بلندی باقی مانده است کھ مقدار ٢٠١٤سال و در  ھ استافزایش یافت ٢٠١٢در سال 

ات رویداد ھای ضبط حاکی از آن اند کھ از مواد پیشقدم در چھارچوب تجارت قانونی در . گزارش63احتواء مینماید
بورد بین المللی کنترول مواد مخدر یا بھ  دولت ایران شماری از رویداد ھای از جانب ید.منطقھ استفاده بعمل میآ

)INCB( کشور فدرین ازیتن ا ٠٫٥بیش از مقدار  قاچاق دربر گیرندهکھ  ه اندداده شدگزارش  ٢٠١١سال  طی 
بدینسو از مقادیر بلند  ٢٠١٢این ادعا وجود دارد کھ از ماه مارچ سال  نیزپاکستان کشور . در 64میباشدپاکستان 

منبھات روند تولید  نمودن درک برای، بھ صورت عموم. 65استفاده نامشروع و انحرافی صورت میگیرد درینایف
 .نیاز میباشد بیشتر بھ معلومات و ارقاممنطقھ در ) ATSنوع امفیتامین یا (

 
  مالحظات نھایی:. ٣
 

بگونھ در افغانستان و  مواد مخدر ترکیبی بازار ھایھای افزایش فعالیت  ی در مورد، نشانھ ھابصورت عموم
پایین  از کیفیتھرچند آمار و اطالعات . بھ چشم میخورنددر آسیای جنوب غربی و آسیای مرکزی  وسیع

برای  درمانیخدمات کننده گان  عرضھمجری قانون، ند، اما گزارشات ارایھ شده توسط منسوبین برخوردار میباش
متفاوت  بازار ھایمواد مخدر، کارشناسان طب عدلی و مصرف کننده گان مواد مخدر در افغانستان بھ معتادین 

تولید  اتگزارشتوام با تاامفیتامین، یضبط مرویداد ھای افزایش در تعداد  اشاره مینمایند. مواد مخدر ترکیبی
مواد کھ دھنده آنست کشور، نشان تلفمخدر قسمت ھای  آن درمانبمنظور راجستر میزان و افزایش امفیتامین تایم

 .در حال گسترش در داخل افغانستان مبدل گردیده استنگرانی بھ یک  مخدر ترکیبی
  
  

جمع آوری ارقام و روند  خیلی ھا حایز اھمیت است تادر افغانستان،  مواد مخدر ترکیبی با توجھ بھ موجودیت
این در گردند.  ایجادمواد مخدر در افغانستان  در عرصھ گزارشدھیموثر یابد. میکانیزم ھای  بھبودنظارت 

متناقض گزارشدھی  فارمت ھایبنابر استفاده از تاامفیتامین ممکن یضبط محالیست کھ آمار در مورد رویداد ھای 

                                                 
 .٢٠١٤ – ٢٠١٢ سالھای پرسشنامھ گزارش ساالنھ برای جمھوری اسالمی ایران، پاسخ ھا در برابر)، UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا ( 60
، بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند سایکوتروپیکھا و مواد کیمیاوی کھ در تولید غیرقانونی مواد مخدر و مواد  پیشقدم)، INCBبین المللی کنترول مواد مخدر یا (بورد  61
 .٢٠١٥ ، سالمارچماه نیویارک، شھر ، ٢٠١٤ سال

 .٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ سالھای قزاقستان،کشور پرسشنامھ گزارش ساالنھ برای  ھا درپاسخ )، UNODCاداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا ( 62
بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند،  سایکوتروپیکھا و مواد کیمیاوی کھ در تولید غیرقانونی مواد مخدر و مواد  پیشقدم)، INCBبورد بین المللی کنترول مواد مخدر یا ( 63

ھا و مواد کیمیاوی کھ در تولید غیرقانونی مواد مخدر و مواد  پیشقدم)، INCB: بورد بین المللی کنترول مواد مخدر یا ( ٢٠١٣ ، سالجنوریماه نیویارک، شھر 
 .٢٠١٥ ، سالارچاه منیویارک، مشھر ، ٢٠١٤ ، سالبیشتر مورد استفاده قرار میگیرند سایکوتروپیک

بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند،  سایکوتروپیکھا و مواد کیمیاوی کھ در تولید غیرقانونی مواد مخدر و مواد  پیشقدم)، INCBبورد بین المللی کنترول مواد مخدر یا ( 64
 .٢٠١٣ ، سالجنوریماه نیویارک، شھر 

بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند،  یکسایکوتروپھا و مواد کیمیاوی کھ در تولید غیرقانونی مواد مخدر و مواد  پیشقدم)، INCBبورد بین المللی کنترول مواد مخدر یا ( 65
 .٢٠١٣ ، سالجنوریماه نیویارک، شھر 
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مواد مخدر ضعیت مرور جامع از وایجاد یک روند موثر جھت  بمنظور قانون ناقص باشند. نھاد ھای مجریدر 
 .نیاز استک میکانیزم ستندرد گزارشدھی بھ یدر افغانستان  ترکیبی

  
تاامفیتامین برای خدمات صحی و درمان کننده گان در یم در مورد معمول در کوچھ و بازارنام ھای  گونھ ویژه،ب

 این ارزیابی جریانبا کارشناسان در بر بنیاد مصاحبھ ھایکھ  ھرچندایجاد مینماید.  عمدهافغانستان یک چالش 
بوده و تاامفیتامین در افغانستان یبرای مکوچھ و بازار کھ " شیشھ" نام معمول ھ اند، آنھا بدین باور اند صورت گرفت

ن میاو یا مواد استفاده شده  حقیقیمصرف مواد  در مورد گونھ ابزار تاییده کنندهھیچاز  تداوی معتادینمراکز 
محتوای مواد  مورددر  طب عدلیبیشتر ومات لعلمی و مع . بنابراین، برای شواھدین برخوردار نمیباشدمعتاد

تا میزان استفاده از  میباشد،نیاز  ،ھای کشور بفروش میرسندکوچھ و بازار مخدر کھ با نام ھای مختلف در 
 گردد.مشخص  مواد مخدر ترکیبی سایرتاامفیتامین و یم
 

طب عدلی و معلومات بیشتر در  آمارکشور، بھ در  مواد مخدر ترکیبی بازاربرای درک ماھیت بھ ھمین ترتیب، 
آزمایشگاه ھای طب بلند بردن میزان در میان گذاشتن اطالعات میان . است" نیاز شیشھ" خالصمورد محتوای 

 مشکل رسیده گی نماید.این میتواند بھ  ،قانون تطبیق کنندهھای  عدلی و نھاد
 

 مواد مخدر ترکیبیوضعیت . بھ منظور درک قی مانده استبانیز محدود  مواد مخدر ترکیبی تداوی معتادین آمار
مواد مخدر با  مرتبطاسناد  تداویعمده و مراکز خدمات صحی گان ، الزم است تا عرضھ کننده در افغانستان

مواد رابطھ بھ نمونھ ھای مختلف ری نمایند. جمع آوری ارقام در نگھدا را قانونیمواد مخدر غیر سایرو  ترکیبی
 در برابرتواند یک چالش جدی را این روش استفاده از مواد مخدر می میباشد. حایز اھمیتبیشر  ریاکنوع ت مخدر

بھ معلومات  باشد، موثربیشتر  اینکھ روند پاسخدھیایجاد نماید و برای خدمات صحی کننده گان و عرضھ درمان 
 .استو ارقام بیشتر نیاز 

 
تاامفیتامین یبرای مرا  اندکیقانون فعلی کنترول مواد مخدر یک چھارچوب مجازات بسیار کھ رسد بھ نظر میچنین 

این  یکھزمانقابل یاد آوریست، کھ یا کوکائین تعیین نموده است.  مواد مخدر مانند ھروئینسایر در مقایسھ با 
 .الت تعلیق قرارد اشتحنون ملی مبارزه با مواد مخدر در قاو بازنگری بررسی روند  تھیھ میگردید، گزارش
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 اول: ضمیمھ
  

   بعمل آمده است:بازدید  کھ از آنھا در افغانستاننھاد ھای فھرست
 

 تاریج والیت واحد  نھاد
اداره سازمان ملل متحد 
برای مواد مخدر و جرایم 

 )UNODCیا (

 ٢٠١٥دسمبر  ٧ کابل )U04پروژه (

دیپارتمنت کاھش تقاضاء  وزارت صحت عامھ
 )DDR( مواد مخدر یا

 ٢٠١٥دسمبر  ١٣ کابل

پولیس مبارزه  گاهآزمایش وزارت امور داخلھ
با مواد مخدر افغانستان یا 

)CNPA( 

 ٢٠١٥دسمبر  ٢٩ کابل

مواد  تداوی معتادینمرکز  وزارت صحت عامھ
 کوتھ سنگی ،مخدر

 ٢٠١٦جنوری  ٤ کابل

مواد  تداوی معتادینمرکز  وزارت صحت عامھ
 مینھ خوشحال خان ،مخدر

 ٢٠١٦جنوری  ٧ کابل

وزارت مبارزه با مواد 
 )MCNمخدر یا (

کمیتھ قواعد مواد مخدر یا 
)DRC( 

 ٢٠١٦جنوری  ١٣ کابل

مواد  تداوی معتادینمرکز  وزارت صحت عامھ
 ننگرھار ،مخدر

 ٢٠١٦جنوری  ٢١ ننگرھار

واحد کنترول مواد مقدم  وزارت امور داخلھ
 )PCUمواد مخدر یا (

 ٢٠١٦جنوری  ٢٦ کابل

مواد  تداوی معتادینمرکز  وزارت صحت عامھ
 ھرات ،مخدر

 ٢٠١٦فبروری  ١ ھرات

جمیعت حالل احمر افغانی  وزارت صحت عامھ
 )ARCSیا (

 ٢٠١٦فبروری  ٢ ھرات

موسسھ صحت و احیاء  وزارت صحت عامھ
مجدد شھامت یا 

)SHRO( 

٢٠١٦فبروری  ٢ ھرات  

نھاد انکشاف اجتماعی یا  وزارت صحت عامھ
)OSD( 

 ٢٠١٦فبروری  ٣ ھرات

پولیس مبارزه با مواد  وزارت امور داخلھ
مخدر افغانستان یا 

)CNPA( 

 ٢٠١٦فبروری  ٤ ھرات

وزارت مبارزه با مواد 
 )MCNمخدر یا (

ریاست مبارزه با مواد 
 )CNDمخدر یا (

 ٢٠١٦فبروری  ٤ ھرات

وزارت مبارزه با مواد 
 )MCNمخدر یا (

 ٢٠١٦مارچ  ٢ کابل تحقیقات ریاست

وزارت مبارزه با مواد 
 )MCNمخدر یا (

ریاست پالیسی و 
دیپارتمنت کاھش تقاضاء 

 )DDRمواد مخدر یا (

 ٢٠١٦مارچ  ٧ کابل

مواد  تداوی معتادینمرکز  وزارت صحت عامھ
 مخدر

 ٢٠١٦مارچ  ١٥ بلخ

موسسھ صحت و احیاء 
مجدد شھامت یا 

مواد  تداوی معتادینمرکز 
 مخدر

 ٢٠١٦مارچ  ١٥ بلخ
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)SHRO( 
مواد  تداوی معتادینمرکز  نجات

 مخدر
 ٢٠١٦مارچ  ١٥ بلخ

دفتر والیتی پولیس مبارزه  وزارت امور داخلھ
با مواد مخدر افغانستان یا 

)CNPA ( 

 ٢٠١٦مارچ  ١٦ بلخ

مبارزه با مواد وزارت 
 مخدر

پولیس مبارزه با مواد دفتر 
مخدر افغانستان یا 

)CNPA( 

 ٢٠١٦مارچ  ١٦ بلخ

  
 دوم: ضمیمھ

  
 :افغانستانداخل شده در  راه اندازیتعداد مصاحبھ ھای 

 
افرادیکھ با تعداد  ھ استکھ با آن مصاحبھ صورت گرفتھایگروه  والیت

آنھا مصاحبھ ھا 
 صورت گرفتھ اند

 لوالیت کاب

، مواد مخدر تداوی معتادینمرکز  عرضھ کننده گان خدمات درمانی، 
 مینھ خوشحال خان

٩  

کوتھ  ،مواد مخدرعرضھ کننده گان خدمات درمانی، مرکز تداوی معتادین 
 سنگی

۶ 

  شھر کابل  در مواد مخدرتداوی معتادین بیماران مراکز 
 

٣ 

 ھرات

موسسھ مواد مخدر  تداوی معتادینمرکز  عرضھ کننده گان خدمات درمانی 
 )SHROصحت و احیاء مجدد شھامت یا (

١٨ 

مواد مخدر  تداوی معتادینمرکز  درمانی عرضھ کننده گان خدمات
 مخدر وزارت صحت عامھ  درمان معتادین صد بسترشفاخانھ 

٩ 

جمیعت مواد مخدر  تداوی معتادینمرکز  عرضھ کننده گان خدمات درمانی
 )ARCSحالل احمر افغانی یا (

٨ 

نھاد مواد مخدر  تداوی معتادینمرکز  عرضھ کننده گان خدمات درمانی
 )OSDانکشاف اجتماعی یا (ھای 

٨ 

 ۴ شھر ھرات  در اد مخدرتداوی معتادین موبیماران مراکز 

نھاد انکشاف اجتماعی یا مواد مخدر  تداوی معتادینبیماران مرکز 
)OSD( 

۴ 

جمیعت حالل مواد مخدر  تداوی معتادینبیماران تحت مراقبت در مرکز 
 )ARCSاحمر افغانی یا (

٢ 

موسسھ صحت مواد مخدر  تداوی معتادینتحت مراقبت در مرکز  بیماران
  )SHROو احیاء مجدد شھامت یا (

 

٢ 

 بلخوالیت 

 ٩ مزار نجات، مواد مخدر نجات برای تداوی نوجوانان معتاد بھمرکز  

مواد مخدر موسسھ صحت و احیاء مجدد شھامت یا  تداوی معتادینمرکز 
)SHRO شھر مزار شریف) در 

٨ 
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بستر وزارت صحت  ١٥٠ در شفاخانھ مواد مخدر تداوی معتادینمرکز 
 شھر مزار شریفعامھ در 

۴ 

 در شفاخانھ مواد مخدر تداوی معتادینبیماران تحت مراقبت در مرکز 
 شھر مزار شریفبستر وزارت صحت عامھ در  ١٥٠

۶ 

 نگرھاروالیت ن

 ٧ مواد مخدر وزارت صحت عامھ تداوی معتادینمرکز  

 ٣ ننگرھاروالیت مواد مخدر در  تداوی معتادینمراکز 
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 سوم: ضمیمھ
 

مورد بحث  مواد مخدر معتادین عرضھ کننده گان خدمات درمانیمصاحبھ نیمھ ساختار یافتھ با  کھ دریموضوعات
 :دھ انگرفت رارق

 
 ؟میباشنددسترس  قابل در منطقھ شما تا چھ حد) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (. ١
) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( تداویچھ تعداد افراد تحت مراقبت  بھ مواد مخدر تداوی معتادینمرکز  درآیا . ٢

 ؟قرار دارند
 ؟کدام ھا اند یندر میان معتاد) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( استفاده ازھای رخی از نمونھ ب. ٣
 ؟کدام ھا اند )ATSامفیتامین یا (منبھات نوع  استفاده از معمول اشکال رخی ازب. ٤
نموده مشاھده  )ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (علت استفاده از آنرا بعنوان کھ شما  معمول برخی از فکتور ھای. ٥

 ؟کدام ھا انداید، 
 ؟دسترس میباشند اشکال قابلبھ کدام  )ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( شما حوزه. در ٦
 ؟معمول میباشندکدام نام ھا  )ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( در موردحوزه شما در کوچھ و بازار در آیا . ٧
در  را سردرگمی یک )ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( در مورد کوچھ و بازارھای نام  در تنوعبھ نظر شما . آیا ٨

 ؟ینمایدایجاد م مواد مخدر خدمات درمانی تداوی معتادین کننده گان عرضھمیان 
نوع اعراض و کدام  رایھ کنندها )ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( استفاده کننده گان شما تداویمرکز در آیا . ٩

  ؟میباشند قطع دواییعالیم 
 

  :ندھ امورد بحث قرار گرفت ینمعتادنیمھ ساختار یافتھ با  ھای مصاحبھ کھ دریموضوعات
  
 ؟دندرسترس میباش قابلتا چھ حد  تامینیمفاتایویژه م، بھ )ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (. ١

 معمولتاامفیتامین کدام نام ھا یو م )ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( منطقھ شما در کوچھ و بازار در مورددر . ٢
  ؟اند

 ؟دنمیباشدسترس  اشکال قابلبھ کدام تامین یمفتاایو م )ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (. ٣

 ؟استفاده مینماییدتامین یمفاتایم چھ زمانی از شما. ٤

 ؟مینمایید تطبیقچگونھ را تامین یمفاتای. شما م٥

 د؟نبھ فروش میرس کدام محالتو در ھا بھ کدام قیمت تامین یمفتاایو م )ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (. ٦

 ؟نمایید تامین استفادهیمفتاایاز مشما  سبب شده اند،عوامل کدام . ٧

  
  ند:ھ امورد بحث قرار گرفت مواد مخدر منسوبین بخشکھ در مصاحبھ ھای نیمھ ساختار یافتھ با یموضوعات

  
 ؟دنمیباش درسترس قابلتا چھ حد  تاامفیتامینیم/ ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (شما  حوزهدر . ١

منبھات ، باشدچنین ھرگاه میگردند؟  ضبط تاامفیتامینیم/ ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (شما  حوزهدر . آیا ٢
 ؟میشوندضبط  مقطع ھای زمانی و در کدامچھ مقدار بھ تامین یمفاتای/ م) ATSنوع امفیتامین یا (

 گونھ میباشد؟تامین چیمفاتای/ م) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( ضبطرویداد ھای  دھیگزارش روند. ٣

 کدام قیمت ھا افغانستان بھ بصورت عموم درو  شما حوزهتامین در یمفتاایو م) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (. ٤
 د؟سنفروش می ربھ 

  ؟دنمیگرد قاچاقاز کجا و چگونھ / افغانستان  شما حوزه درتامین یمفتاایو م) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا (. ٥

تامین در افغانستان یمفتاایم/ ) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( استفاده و قاچاق در مورد ارچوب قانونیھچ. ۶
 ؟گونھ میباشدچ
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تامین در افغانستان یمفاتای/ م) ATSمنبھات نوع امفیتامین یا ( استفاده از روند پالیسی رسیده گی بھ. رویکرد ٧
 ؟چگونھ میباشد

 


