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  متهيد    
هلذا العام مالمح الصـــورة العاملية للتحديات  تقرير املخدِّرات العامليترســـم النتائُج اليت خلص إليها 

اليت تطرحها املخدِّرات كما أهنا تزيد من تعقُّد هذه الصـــورة، وهي بذلك تؤكِّد ضـــرورة توســـيع 
نطاق التعاون الدويل من أجل تقدمي تدابري متوازنة ومتكاملة يف جمايل الصــــــحة والعدالة اجلنائية 

   للتصدي لعرض املخدِّرات والطلب عليها.
ن البحوث وورود بيانات أدق من اهلند ونيجرييا ــــــُّ بلدان اكتظاظًا  ١٠ومها من أكثر  - فمع حتس

نالحظ أنَّ عدد متعاطي املؤثرات األفيونية وعدد املصابني باضطرابات ناشئة  -بالسكان يف العامل 
د العاملي، ُيعاين عن تعاطي املخدِّرات مها أكرب بكثري ممَّا أظهرته التقديرات الســــابقة. فعلى الصــــعي

مليون شــــــخص من اضــــــطرابات ناشــــــئة عن تعاطي املخدِّرات وحيتاجون إىل اخلدمات  ٣٥حنو 
ــــــخص. كما أنَّ عدد الوفيات أعلى  ٣٠,٥العالجية، بعد أن كان عددهم ُيقدَّر بقرابة  مليون ش

  . ٢٠١٧شخص حتفهم من جراء تعاطي املخدِّرات يف عام  ٥٨٥  ٠٠٠أيضًا، حيث لقي 
 الوقاية والعالج ما زاال بعيدين كل البعد عن مستوى االحتياجات يف أحناء عديدة من العامل. مث إنَّ

وهذا يصــحُّ أكثر ما يصــحُّ على الســجون، حيث يكون الســجناء مســتضــعفني بشــكل خاص أمام 
تعاطي املخدِّرات ويواجهون قدرًا أكرب من خماطر اإلصــــابة بفريوس األيدز وعدوى التهاب الكبد 

. ومتثل هذه الفجوة عائقًا رئيســـيًّا أمام حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة والوفاء بتعهُّد Cلنوع من ا
  املجتمع الدويل بعدم ترك أيِّ أحد خلف الركب. 

وال تزال املؤثرات األفيونية االصــــطناعية تشــــكِّل هتديدًا خطريًا للصــــحة، مع تزايد عدد الوفيات 
ع نطاق االجتار بالفنتانيل ونظائره يف  النامجة عن تناول جرعات مفرطة يف أمريكا الشـــمالية وتوســـُّ

ا يف أفريقيا، األزمَة أوروبا وغريها. وميثل االستعمال غري الطيب ملسكِّن اآلالم، الترامادول، وال سيم
املتعلقة باملؤثرات األفيونية اليت تســــتلزم اهتمامًا دوليًّا بنفس القدر من االســــتعجال مع أهنا مل تربز 

يف عدد قليل جدًّا من عناوين األخبار الرئيســـــية. فقد بلغت كمية الترامادول املضـــــبوطة عامليًّا  إالَّ
؛ وتشري البيانات املحدودة املتاحة إىل أنَّ الترامادول ٢٠١٧طنًّا يف عام  ١٢٥مستوى قياسيًّا قدره 

الذي ُيستعَمل ألغراض غري طبية يف أفريقيا ُيصَنع بشكل غري مشروع يف جنوب آسيا وُيهرَّب إىل 
  منطقة أفريقيا وكذلك إىل أحناء من الشرق األوسط. 

ها البلدان يف حتقيق التوازن إنَّ التصدي إلساءة استعمال الترامادول هو مثال للصعوبات اليت تواجه
ستعماله، من  سبل احلصول عليه لألغراض الطبية، من ناحية، واحلد من إساءة ا ضرورة إتاحة  بني 

 - يف ظل حمدودية املوارد وتعثُّر نظم الرعاية الصـــحية يف التصـــدي هلذا الوضـــع - الناحية األخرى
  جتار. مع تضييق اخلناق يف الوقت ذاته على اجلرمية املنظمة واال

وال يزال إنتاج األفيون وصــــنع الكوكايني يوجدان يف مســــتويات قياســــية. كما أنَّ الكميات اليت 
بطت هي أكرب من أيِّ وقت مضــى، إذ ارتفعت كمية الكوكايني املضــبوطة بنســبة  يف املائة  ٧٤ضــُ

ها. يف املائة يف صــــــنعه خالل الفترة نفســــــ ٥٠على مدى العقد املاضــــــي، مقارنة بزيادة بنســــــبة 
يدلُّ على أنَّ جهود إنفاذ القانون ازدادت جناعة وأنَّ تعزيز التعاون الدويل رمبا يســـــاعد على  وهذا

  زيادة معدَّالت الضبط.
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سجِّل  ستان  ٢٠١٩تقرير املخدِّرات العاملي وي ضًا حدوث تراجع يف هتريب األفيونيات من أفغان أي
 ١٠، كان حنو ٢٠٠٨آسيا. ففي عام وسط عرب "الشمايل" املتَّجه إىل االحتاد الروسي  الدربعلى 

ُضبطت يف البلدان الواقعة  صعيد العاملي قد  ضة على ال يف املائة من كميات املورفني واهلريوين املعتَر
يف املائة. وميكن أن  ١اخنفضــــــت هذه الكميات إىل  ٢٠١٧الشــــــمايل؛ وحبلول عام  الدربعلى 

سواق املقصد. وقد  ُيعزى ذلك جزئيًّا إىل حدوث حتوُّل يف الطلب حنو املخدِّرات االصطناعية يف أ
  يكون الزدياد فعالية تدابري التصدي اإلقليمية دوٌر أيضًا. 

صــــت بلدان  ــــط وقد خصــــَّ ــــيا، بدعم من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وس آس
تعاون اإلقليمي من خالل (اختصارًا، مكتب املخدِّرات واجلرمية أو املكتب)، موارد كبرية لتعزيز ال

برامج املكتب القطرية واإلقليمية والعاملية املتكاملة، وكذلك من خالل منصــــــات من قبيل املركز 
اإلقليمي للمعلومات والتنســيق يف آســيا الوســطى واملبادرة املشــتركة بني أفغانســتان وقريغيزســتان 

بعة هلا. ويلزم إجراء مزيد من البحوث وطاجيكستان واملبادرة الثالثية وخلية التخطيط املشتركة التا
ألغراض منها حتديد الدروس املستفادة واملمارسات الفضلى اليت ميكن االسترشاد هبا يف اختاذ مزيد 

  من اإلجراءات. 
لقد جنح التعاون الدويل أيضـــــــًا يف كبح تزايد املؤثرات النفســـــــانية اجلديدة. وقد عمدت جلنُة 

 فيينا، بســــــرعة يف الســــــنوات األخرية إىل إدراج أشــــــدِّ املؤثرات املخدِّرات، اليت يوجد مقرها يف
النفســــانية اجلديدة ضــــررًا يف جداول املراقبة، وســــاعد نظاُم اإلنذار املبكر الذي يديره املكتب يف 

  إبقاء املجتمع الدويل على علم بالتطورات املستجدَّة. 
 لتحقيق النجاح. ومن األمثلة على هذا وتظل اإلرادة الســياســية والتمويل الكايف شــرطني أســاســيني

ذلك اجلهود اليت تبذهلا كولومبيا للحدِّ من إنتاج الكوكايني يف أعقاب اتفاق السالم الذي ُأبرم مع 
. فقد مكَّنت مبادراُت التنمية البديلة املزارعني ٢٠١٦القوات املســـــلحة الثورية الكولومبية يف عام 

سابقًا حتت سيطرة القوات املسلحة الثورية من التخلي عن  يف املناطق الوسطى من البلد اليت كانت
ضًا هائًال يف إنتاج  شروع. وكانت النتيجةُ اخنفا صاد امل ضمام إىل االقت شجرية الكوكا واالن زراعة 
الكوكايني. إالَّ أنَّ هناك مناطَق أخرى كانت تســيطر عليها القوات املســلحة الثورية وانتقلت إليها 

ع يف الزراعة. وميكن أن تنجح التنمية البديلة، ولكن ليس  اجلماعات اإلجرامية مللء الفراغ والتوســـُّ
  دون االهتمام املستمر هبا وإدماجها يف األهداف اإلمنائية األوسع. 

إنَّ مواطَن النجاح اليت اسُتبينت يف خضمِّ املشاكل العصيبة العديدة اليت ال تزال البلدان تواجهها يف 
رات والطلب عليها ُتربز جدوى التعاون الدويل. أمَّا التحدي املاثل أمامنا تصــــــديها لعرض املخدِّ

  فيتمثل يف جعل هذا التعاون ُمجديًا لعدد أكرب من الناس.
ويستند التعاون الدويل إىل أطر متَّفق عليها. وقد أعاد كل بلد يف العامل تقريبًا تأكيد التزامه بالعمل 

ادًا إىل اتفاقيات املراقبة الدولية للمخدِّرات. وتتمثل أحدث إعادة املتوازن املرتكز على احلقوق استن
تأكيد هلذا االلتزام يف اإلعالن الوزاري بشـــــــأن تعزيز إجراءاتنا على الصــــــعيد الوطين واإلقليمي 
والدويل ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا املشــتركة بالتصــدي ملشــكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، 

  ُتِمد يف اجلزء الوزاري من الدورة الثانية والستني للجنة املخدِّرات. الذي اع
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ويدعم مكتُب املخدِّرات واجلرمية البلداَن يف وضع التزاماهتا موضع التنفيذ من خالل تطبيق املعايري 
الدولية املتعلقة بالوقاية والعالج من االضـــــطرابات الناشـــــئة عن تعاطي املخدِّرات ومن اإلصـــــابة 

س األيدز، وكذلك املعايري والقواعد املتعلقة بإقامة العدل ومعاملة الســــــجناء. وحنن نقدِّم بفريو
املساعدة التقنية املصمَّمة خصيصًا من خالل مكاتبنا امليدانية وبراجمنا العاملية، ومن خالل جمموعات 

  األدوات والبحوث. 
مزيدًا من الضـــوء على مشـــكلة  ٢٠١٩تقرير املخدِّرات العاملي إنين ليحدوين األمل يف أن يســـلِّط 

املخدِّرات العاملية، وأن يسترشد به املجتمع الدويل يف تدابري تصديه هلا. فمن خالل العمل املشترك 
ــــــاعد الناس على احلصــــــول دون متييز على اخلدمات اليت  وتركيز االهتمام واملوارد، ميكننا أن نس

 العدالة وحنافظ على الصــــحة وحنقِّق أهداف التنمية حيتاجوهنا، وأن نعزِّز األمن وحنيل املجرمني إىل
  املستدامة. 

  
  يوري فيدوتوف
  املدير التنفيذي
  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
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  املخدِّرات وعرضها على الصعيد العامليملحة عامة عن الطلب على  ٢الكتيِّب 

  متهيد 
  مالحظات تفسريية 
  نطاق الكتيِّب 
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  املنشِّطات ٤الكتيِّب 
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  جوناثان غيبونز
  

  التصميم واإلعداد الشكلي
  أنيا كورينبليك
  سوزان كونن

  كريستينا كوتنيغ 
  ريتنباخرفابيان 

  
   التنسيق

  فرانشيسكا ماسانيللو
  

  الدعم اإلداري
    يوليا الزار 

  املراجعة والتعليقات
ستفاد  شعب  ٢٠١٩تقرير املخدِّرات العاملي ا سامهات القيِّمة من الزمالء يف مجيع  من اخلربات وامل

  املكتب. 
ويعرب فرع األحباث وحتليل االجتاهات عن امتنانه للمســــامهات القيِّمة واملشــــورة اللذين قدَّمتهما 

  :لتقرير املخدِّرات العاملياللجنة االستشارية العلمية 
  زجوناثان كولكن

  ول غريفيثسب
  زماريا هاين

  فيكناسنغام كازيناتر
  تشارلز باري

  موَفَغر-أفارين رحيمي
  بيتر رويتر

  أليسون ريتر
  فرانسيسكو تومي

وقد تكفَّل قســـم فريوس نقص املناعة البشـــرية/متالزمة نقص املناعة املكتســـب يف فرع الوقاية من 
املخدِّرات والشــــؤون الصــــحية التابع لشــــعبة العمليات يف املكتب بتمويل جزء من أعمال البحث 

املكتب واإلعداد املتعلقة بالتقديرات املشــــتركة بشــــأن عدد متعاطي املخدِّرات باحلقن اليت قام هبا 
   وبرنامج األيدز وفريوسه ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل. 
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  مالحظات تفسريية    
ــــتخدمة فيها على أيِّ إقرار أو قبول  ــــميات املس ال تنطوي احلدود واألمساء املبيَّنة يف اخلرائط والتس

املراقبة يف جامو وكشــــــمري الذي رمسي من جانب األمم املتحدة. وميثِّل اخلط املنقَّط تقريبيًّا خط 
اتفقت عليه باكســــــتان واهلند. ومل يتفق الطرفان بعد على الوضــــــع النهائي جلامو وكشــــــمري. 

ـــبب الصـــعوبة يف إظهار  أمَّا احلدود املتنازع عليها (الصـــني/اهلند)، فهي ممثَّلة بتظليل تعارضـــي بس
  القدر الكايف من التفاصيل. 

، وال طريقة عرض مادته، على تقرير املخدِّرات العاملييف وال تنطوي التســــــميات املســــــتخدمة 
اإلعراب عن أيِّ رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشـــــأن املركز القانوين أليِّ بلد 

  أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها، أو بشأن حتديد حدودها أو ختومها.
  ق باألمساء اليت كانت مستخدمة رمسيًّا يف وقت مجع البيانات ذات الصلة.وُيشار إىل البلدان واملناط

تقرير املخدِّرات وينبغي أن يكون من املفهوم أنَّ مجيع اإلشـــــارات الواردة بشـــــأن كوســـــوفو يف 
  ).١٩٩٩( ١٢٤٤، إن وجدت، متَّسقٌة مع قرار جملس األمن العاملي

ــالنظر إىل وجود بعض الغموض العلمي والقــانوين ــاول املخــدِّرات"  وب يف التمييز بني "تعــاطي/تن
ــتعمال العقاقري"، ُيســتخدم يف  ــاءة اس ــتعمال املخدِّرات" و"إس ــاءة اس  تقرير املخدِّرات العامليو"إس

املصطلح املحايد "تعاطي/تناول املخدِّرات". وال ُيستخدم تعبري "إساءة االستعمال" إالَّ لإلشارة إىل 
  املوصوفة طبيًّا. االستعمال غري الطيب للعقاقري

وتشري مجيع استعماالت كلمة "خمدِّرات" (أو "عقاقري"، حسب السياق) واملصطلح "تعاطي/تناول 
إىل املواد اخلاضـــعة للمراقبة مبوجب اتفاقيات املراقبة الدولية  تقرير املخدِّرات العاملياملخدِّرات" يف 

  للمخدِّرات وإىل استعماالهتا غري الطبية.
إىل البيانات الرمسية اليت تقدِّمها الدول  تقرير املخدِّرات العامليلتحليالت الواردة يف وتســـتند مجيع ا

األعضــاء إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية من خالل االســتبيان اخلاص بالتقارير الســنوية، ما مل ُيذكر 
  خالف ذلك.

بســـٌة من املنشـــور املعنون: مقت تقرير املخدِّرات العامليوالبيانات املتعلقة بالســـكان املســـتخدمة يف 
World Population Prospects: The 2017 Revision  األمم املتحدة، إدارة الشـــــؤون االقتصـــــادية)

  واالجتماعية، شعبة السكان). 
  واإلشارات إىل الدوالرات ُيقصد هبا دوالرات الواليات املتحدة، ما مل ُيذَكر خالف ذلك.

  واإلشارات إىل األطنان ُيقصد هبا األطنان املترية، ما مل ُيذَكر خالف ذلك. 
  واسُتخدمت يف هذا الكتيِّب املختصرات التالية: 
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  ثنائي إيثيالميد محض الليسرجيك  دي-سإ-لإ

  متالزمة نقص املناعة املكتسب  األيدز
املشترك املعين بفريوس نقص املناعة برنامج األمم املتحدة   برنامج األيدز املشترك

  البشرية/اإليدز
  متعاطو املخدِّرات باحلقن  حاقنو املخدِّرات
  فريوس نقص املناعة البشرية  فريوس األيدز

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  املكتب/مكتب املخدِّرات واجلرمية
  مكتب الشرطة األورويب  اليوروبول
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  نطاق الكتيِّب    
. وهو يقدِّم ملحًة عامة عن ٢٠١٩تقرير املخدِّرات العاملي ُيشــــكِّل هذا الكتيُِّب الفصــــَل الثاين من 

تعاطي املخدِّرات، والعواقب مدى تعاطي املخدِّرات واجتاهاته، مبا يشمل االضطرابات الناشئة عن 
 املفقودة "الصـــحية"ات العمر الصـــحية النامجة عن هذا التعاطي، كما يدرس حجم الوفيات وســـنو

ـــدِّرات.  ـــاطي املخ اليت ميكن أن تعزى إىل تع
وَيدُرس هذا الكتيِّب أيضــــــًا تعاطي املخدِّرات 
واألمراض املعــديــة وتوفري خــدمــات الوقــايــة 
والعالج يف الســجون. ويتضــمَّن القســُم األخري 
من هذا الكتيِّب ملحًة عامة على الصــعيد العاملي 
عن أحـدث التقــديرات واالجتـاهـات يف زراعـة 

تاجها واالجتار هبا، مبا يشــــــمل املخدِّ رات وإن
ــــــبكة  االجتار هبا على اإلنترنت، من خالل الش

  ).الداركنتاخلفية (
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  الطلب على املخدِّرات    
  مدى تعاطي املخدِّرات    
      أكثر من ربع مليار شخص يتناولون املخدِّرات    

عامًا يف مجيع  ٦٤و ١٥أعمارهم بني مليون شــــخص تتراوح  ٢٧١، ُقدِّر أنَّ قرابة ٢٠١٧يف عام 
مليون  ٢٠١أحناء العامل قد تناولوا املخدِّرات مرة واحدة على األقل يف العام الســـابق (النطاق: بني 

سبة قدرها  ٣٤١و سكان العامل الذين تتراوح أعمارهم بني  ٥,٥مليونًا). وهذا ميثل ن يف املائة من 
طاق: بني  ٦٤و ١٥ مًا (الن ئة)، أييف ا ٦,٩و ٤,١عا كل  ما ملا ــــــخصـــــــًا من بني  عادل ش ي
  شخصًا.  ١٨

، ُقدِّر انتشــــار تعاطي املخدرات يف العام الســــابق على الصــــعيد العاملي بأنه دون ٢٠٠٩ويف عام 
، تغيَّر العدد املقدَّر للذين تناولوا أيَّ ٢٠١٧و ٢٠٠٩يف املائة. وفيما بني عامي  ٤,٨ذلك، إذ بلغ 

مليون شــخص، أو  ٢٧١ماليني شــخص إىل  ٢١٠على الصــعيد العاملي من خمدَّر يف العام الســابق 
يعزى جزئيًّا إىل النمو السكاين العاملي (ارتفع عدد سكان العامل  ما يف املائة، وهو ٣٠بنسبة قدرها 

يف املائة). وُتظهر البيانات ارتفاعًا على مر  ١٠عامًا بنســــبة  ٦٤و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني 
شمالية، ويف تعاطي الزمن يف ان سيا وأوروبا وأمريكا ال شار تعاطي املؤثرات األفيونية يف أفريقيا وآ ت

القنَّب يف أمريكا الشــمالية وأمريكا اجلنوبية وآســيا. ولكن، جتدر اإلشــارة إىل ضــرورة التزام احلذر 
  ديرات.يف أيِّ مقارنة بني التقديرات على مر الزمن، بالنظر إىل جمال الريبة الواسع يف التق

سواق املخدِّرات. فباإلضافة إىل املواد  ضي، حدث تنوُّع يف املواد املتاحة يف أ وعلى مدى العقد املا
ــــــوق دينامية  ــــــهد العقد األخري ازدهار س النباتية التقليدية، أي القنَّب والكوكايني واهلريوين، ش

وصفة طبية. وأصبحت تتاح للعقاقري االصطناعية وازدياد االستعمال غري الطيب لألدوية املصروفة ب
عقاقري أشــدُّ مفعوًال، كما أصــبح العدد املتزايد من املواد، وما تنطوي عليه من تشــكيالت حمتملة، 

 ميثِّل خطرًا أكرب. 

نعت بطريقة تركيبية مئات من املؤثرات النفســــــانية اجلديدة. وهي يف  ويف األعوام األخرية، صــــــُ
طات، وتليها القنبي جنم عن ذلك  ما نات وعدد متزايد من املؤثرات األفيونية، معغالبيتها من املنشــــِّ

من عواقب وخيمة غري متوقَّعة وحادة يف بعض األحيان، ومنها الوفاة. وميثل االســتعمال غري الطيب 
ــــــتخدام مؤثرات أفيونية  لألدوية األفيونية مصــــــدر قلق متزايد. ففي أمريكا الشــــــمالية، أدى اس

ائره) إىل اســتمرار االرتفاع الكبري يف عدد الوفيات بســبب اجلرعات اصــطناعية مثل الفنتانيل (ونظ
. ويف مناطق دون إقليمية أخرى، مثل غرب ووســــط ٢٠١٧املفرطة من املؤثرات األفيونية يف عام 

أفريقيا ومشال أفريقيا، لوحظ اســــتنادًا إىل الضــــبطيات منو كبري يف ســــوق االســــتعمال غري الطيب 
ــتقصــائية وطنية واســعة النطاق بشــأن تعاطي املخدِّرات  للترامادول. وقد كشــفت أول دراســة اس

عن ارتفاع انتشار االستعمال غري الطيب للمؤثرات األفيونية اليت  ٢٠١٧ُأجريت يف نيجرييا يف عام 
ُتصــرف بوصــفة طبية (الترامادول يف املقام األول)، وهذا االنتشــار يأيت يف املرتبة الثانية بعد انتشــار 

  )١(يف املائة. ٧,٤الذي بلغ يف العام السابق  تعاطي القنب
__________ 

  )١(  UNODC, Drug Use in Nigeria 2018 (Vienna, 2019). 
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دراســتان اســتقصــائيتان حديثتان بشــأن تعاطي املخدِّرات يف نيجرييا واهلند: فهم أحســن ملدى 

  تعاطي املخدِّرات يف أفريقيا وآسيا وعلى الصعيد العاملي 
  

املخدِّرات اللتان أجريتا يف اهلند يف عام لقد أدت الدراستان االستقصائيتان الوطنيتان بشأن تعاطي 
ن كبري يف فهم مدى تعاطي املخدِّرات يف هذين  (ب)٢٠١٧ويف نيجرييا يف عام  (أ)٢٠١٨ إىل حتســـُّ

البلدين املكتظني بالسكان. فنيجرييا واهلند، بسبب كثرة سكاهنما، تؤثران تأثريًا كبريًا يف تقديرات 
يمي وكذلك على الصـــعيد العاملي. ونيجرييا هي أكثر البلدان تعاطي املخدِّرات على الصـــعيد اإلقل

يف املائة من الســكان الذين تتراوح أعمارهم بني  ٣٨اكتظاظًا يف أفريقيا، حيث إهنا تســتأثر بنســبة 
يف املائة من جمموع عدد السكان يف أفريقيا،  ١٥عامًا يف غرب ووسط أفريقيا، وبنسبة  ٦٤و ١٥

  يف املائة من سكان آسيا.  ٣٠ املائة من سكان جنوب آسيا ويف ٨٦بينما يقيم يف اهلند 
وقد كشفت نتائج الدراسة االستقصائية اليت ُأجريت يف اهلند عن انتشار لتعاطي املؤثرات األفيونية 
واألفيونيات يف آسيا أعلى ممَّا كان مقدَّرًا للمنطقة يف السابق. فانتشار تعاطي املؤثرات األفيونية يف 

ـــ ـــيا، الذي بلغ العام الس  ٢٠١٦كان عليه يف عام  ما ، فاق٢٠١٧يف املائة يف عام  ١,٠ابق يف آس
ئة، وهذا ميثل تغيُّرًا قدره  ٠,٥عندما كان يبلغ  ملا عام  ١١٧يف ا ئة يف عدد املتعاطني يف ال ملا يف ا

سابق، وذلك من  شخص إىل  ١٣,٦ال شار  ٢٩,٥مليون  شخص. ويف الوقت ذاته، فإنَّ انت مليون 
كان  ما ٢٠١٧يف املائة، ُقدِّر بأنه أيضــــًا فاق يف عام  ٠,٧تعاطي األفيونيات يف آســــيا، الذي بلغ 

يه يف عام  عام  ٠,٤عندما كان يبلغ  ٢٠١٦عل ئة، وهذا ميثل تغيُّرًا يف عدد املتعاطني يف ال ملا يف ا
سابق من  شخص إىل  ١١,٢ال شار تعاطي املؤثرات  ٢١,٧مليون  شخص. كذلك، فإنَّ انت مليون 

كان عليه يف  ما يف املائة) ٠,٩( ٢٠١٧األفيونية يف العام الســــــابق يف أفريقيا ُقدِّر بأنه فاق يف عام 
مليون  ٢,٢يف املائة)، وهذا ميثل ارتفاعًا يف عدد املتعاطني يف العام الســـابق من  ٠,٣( ٢٠١٦عام 

يف املائة. وتتضـــمَّن التقديرات العاملية  ١٧٨ص، أي بنســـبة قدرها ماليني شـــخ ٦,١شـــخص إىل 
املحدَّثة لتعاطي املؤثرات األفيونية واألفيونيات معلومات جديدة من مخســـــــة بلدان، ولكنَّ أهمَّ 
االختالفات عن التقديرات العاملية الســـابقة ناجتة عن الدراســـتني االســـتقصـــائيتني اجلديدتني اللتني 

  يا واهلند.أجريتا يف نيجري
ويف املقابل، فإنَّ نتائج الدراســـــتني االســـــتقصـــــائيتني اللتني أجريتا يف اهلند ونيجرييا أفضـــــت إىل 
تقديرات إقليمية أدىن بشــأن تعاطي األمفيتامينات يف أفريقيا وآســيا، وكذلك على الصــعيد العاملي. 

ــــــار التعاطي بأنه كان يف عام  املائة) أدىن ممَّا كان عليه يف يف  ٠,٥( ٢٠١٧ففي أفريقيا، ُقدِّر انتش
 ٢٠١٧يف املائة)، ممَّا نتج عنه اخنفاض يف عدد املتعاطني يف العام السابق يف عام  ٠,٩( ٢٠١٦عام 

ماليني شـــــخص)، بينما ُقدِّر انتشـــــار  ٦( ٢٠١٦ماليني شـــــخص) عمَّا كان عليه يف عام  ٣,٧(
، وهذا ميثل ٢٠١٦يف املائة يف عام  ٠,٦و ٢٠١٧يف املائة يف عام  ٠,٥التعاطي يف آســــيا مبا قدره 

 ١٤,١إىل  ٢٠١٦مليون شـــخص يف عام  ١٧,٥اخنفاضـــًا يف عدد املتعاطني يف العام الســـابق من 
عام  ــــــخص يف  يات، فمع أنَّ هناك ٢٠١٧مليون ش ية واألفيون باملؤثرات األفيون ما يتعلق  . أمَّا في

دان، إالَّ أنَّ معظم التغيُّر يف التقديرات معلومات أحدث عهدًا عن تعاطي األمفيتامينات يف مخسة بل
  العاملية كان ناجتًا عن الدراستني االستقصائيتني اللتني أجريتا يف نيجرييا واهلند. 
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وكانت التقديرات بشـــأن انتشـــار تعاطي الكوكايني يف العام الســـابق يف أفريقيا هي أيضـــًا أدىن يف 
قابل ذلك من  ما يف املائة)، مع ٠,٥( ٢٠١٦عام يف املائة) ممَّا كانت عليه يف  ٠,٢( ٢٠١٧عام 

ــــــخص)  ١,٣( ٢٠١٧اخنفاض يف العدد التقديري للمتعاطني يف العام الســــــابق يف عام  مليون ش
ــــــخص). ونيجرييا هي البلد الوحيد يف أفريقيا الذي توجد  ٣,٢( ٢٠١٦مقارنة بعام  ماليني ش

  ايني.بشأنه معلومات جديدة أو حمدَّثة عن انتشار تعاطي الكوك
وقبل هاتني الدراستني االستقصائيتني، مل تكن هناك بيانات حديثة مستمدة من دراسة استقصائية 
ومتاحة بشـــأن نيجرييا أو اهلند عن انتشـــار تعاطي املخدِّرات يف العام الســـابق، وكانت التقديرات 

  ينك املنطقتني. اإلقليمية بشأن أفريقيا وآسيا تستند إىل البيانات املتاحة من بلدان أخرى يف ت
ـــتقصـــائية اليت أجريت يف اهلند يف عام  ـــة االس من مقابالت ُأجريت مع  ٢٠١٨وقد تألفت الدراس

ها  ٥٠٠  ٠٠٠أكثر من  عدد قاليم البـالغ  يات واأل كل الوال ــــــخص من  ية وإقليمـًا.  ٣٦ش وال
املعيشية واسُتخدمت فيها عمليٌة مجعت بني هنجني جلمع البيانات، ومها: دراسة استقصائية لألسر 

فردًا من الذين تتراوح أعمارهم بني  ٤٧٣  ٥٦٩مشلت عيِّنة متثيلية على الصـعيد الوطين تألفت من 
عامًا؛ ودراسة استقصائية قائمة على عيِّنة شارك يف حتديدها املجيبون، وقد تألفت  ٧٥أعوام و ١٠
العالجية. وقدَّرت شخصًا من املرهتنني للمخدِّرات، مع إدماج أساليب املضاِعفات  ٧٢  ٦٤٢من 

شـــخص، مقارنًة  ٨٥٠  ٠٠٠الدراســـة االســـتقصـــائية أيضـــًا عدد متعاطي املخدرات باحلقن بنحو 
شـــــخص،  ١٧٧  ٠٠٠، وهو ٢٠٠٨بتقدير ســـــابق أجرته املنظمة الوطنية ملكافحة األيدز يف عام 

  والية.  ١٧وذلك باالستناد إىل ختطيط أجري يف املناطق احلضرية يف 
دراسة االستقصائية الشاملة األوىل على املستوى الوطين بشأن تعاطي املخدِّرات، وقد اسُتخدم يف ال

، كلٌّ من هنج الدراســة االســتقصــائية لألســر املعيشــية، اليت ٢٠١٧اليت أجريت يف نيجرييا يف عام 
جميبًا واســُتعملت فيها طرائق االســتقراء الشــبكي، وهنج الدراســة االســتقصــائية  ٣٨  ٨٥٠مشلت 

شـــــخصـــــًا من متعاطي املخدرات  ٩  ٣٤٤خدِّرات املعرَّضـــــني خلطر كبري، اليت مشلت ملتعاطي امل
ــــــُتعملت فيها طريقة أخذ عيِّنة شــــــارك يف حتديدها املجيبون وطريقة حتديد  ــــــكاليني، واس اإلش
مضـــاِعفات مرجعية. وأبرزت نتائج الدراســـة االســـتقصـــائية مســـتوى كبريًا من تعاطي املؤثرات 

سابق. وقد كان القنَّب أشيع املخدِّرات تعاطيًا ويليه تعاطي املؤثرات األفيونية، النفسانية يف العام ال
وال ســـيما االســـتعمال غري الطيب للمؤثرات األفيونية اليت ُتصـــَرف بوصـــفة طبية (ويف املقام األول 
الترامادول). ووضــعت الدراســة االســتقصــائية نيجرييا من بني البلدان اليت يوجد فيها أعلى انتشــار 

  لالستعمال غري الطيب للمؤثرات األفيونية على الصعيد العاملي.
وقد أفضــت هاتان الدراســتان االســتقصــائيتان اللتان ُأجريتا مؤخَّرًا، واللتان تتســمان جبودة علمية 
عالية، إىل حتســـــينات كبرية يف التغطية الســـــكانية للبيانات يف منطقة كل منهما. وكان للدراســـــة 

اليت ُأجريت يف اهلند (بصفة خاصة) ويف نيجرييا تأثري كبري يف تقديرات مدى االستقصائية اجلديدة 
تعاطي املخدِّرات على الصـــــعيد العاملي. وهذا األثر ملحوظ بشـــــكل خاص فيما يتعلق باملؤثرات 

أثر أيضــــًا يف التقديرات العاملية لعدد األشــــخاص الذين يعانون من  ما األفيونية واألفيونيات، وهذا
ناشــئة عن تعاطي املخدرات. وقد أثَّرت البيانات اجلديدة من اهلند أيضــًا يف التقديرات اضــطرابات 

 العاملية ملتعاطي املخدِّرات باحلقن.
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    مليون شخص يشكون من اضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّرات ٣٥قرابة     
مليون  ٣٥,٠يقارب  ما مليون متعاط أليِّ خمدِّر يف العام الســـــــابق ٢٧١دَّر أنَّ هناك من بني ُيق

طاق: بني  ــــــخص (الن بة  ٤٧,٠و ٢٣,٠ش ــــــخص)، أو قرا عانون من  ١٣مليون ش ئة، ي ملا يف ا
اضــطرابات ناشــئة عن تعاطي املخدِّرات، وهذا يعين أنَّ تعاطيهم للمخدِّرات ضــارٌّ إىل درجة أهنم 

حون مرهتنني للمخدِّرات و/أو يف حاجة إىل العالج. وهذا ميثل انتشــــارًا لالضــــطرابات قد يصــــب
ــــــئة عن تعاطي املخدرات قدره  يف املائة) على  ٠,٩٥و ٠,٤٧يف املائة (النطاق: بني  ٠,٧١الناش

  عامًا. ٦٤و ١٥الصعيد العاملي لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 
شئة عن تعاطي املخدِّرات مستقرًّا ، ظ٢٠١٦و ٢٠٠٩وفيما بني عامي  شار االضطرابات النا ل انت

أســـاســـًا على الصـــعيد العاملي، مع تغيُّر عدد األشـــخاص الذين يعانون من اضـــطرابات ناشـــئة عن 
تعاطي املخدِّرات خالل تلك الفترة مبا يتماشــى مع النمو الســكاين. غري أنَّ انتشــار االضــطرابات 

ئة عن تعاطي املخدِّرات ــــــ ناش ملائة) كان أعلى ممَّا كان مقدَّرًا يف  ٠,٧١( ٢٠١٧يف عام  ال يف ا
ــابق ( )، وهذا يعين أنَّ هناك ارتفاعًا يف العدد املقدَّر لألشــخاص ٢٠١٦يف املائة يف عام  ٠,٦٢الس

 ٣٥,٠مليون شـــخص إىل  ٣٠,٥الذين يعانون من اضـــطرابات ناشـــئة عن تعاطي املخدِّرات من 
ــتان االســتقصــائيتان بشــأن  مليون شــخص. وارتفاع االنتشــار هذا ناتٌج عمَّا خلصــت إليه الدراس
تعاطي املخدِّرات اللتان ُأجريتا يف اآلونة األخرية يف بلدين آهلني جدًّا بالســــــكان، ومها نيجرييا 

رات، فإنه ينبغي واهلند (انظر النص املؤطَّر). ونظرًا ملجاالت الريبة الواســـــعة اليت تتســـــم هبا التقدي
  على مر الزمن. مبقارناتالتزام احلذر يف القيام 

    
    القنَّب يظل إىل حد بعيد أشيع املخدِّرات تعاطيًا    

مليون متعاط للقنَّب يف العام  ١٨٨يقدَّر بنحو  ما ٢٠١٧على الصـــعيد العاملي، كان هناك يف عام 
ــــــبة قدرها  ــــــكان العامل  ٣,٨الســــــابق، أي بنس  ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني يف املائة من س

 ،يف املائة) ١٣,٨عامًا. ويوجد أعلى انتشــــار ســــنوي لتعاطي القنَّب يف أمريكا الشــــمالية (  ٦٤و
  يف املائة).  ١٠,٠( غرب ووسط أوروباو ،يف املائة) ١٠,٩وأوقيانوسيا (

، أفيد بأنَّ تعاطي القنَّب، وخصــوصــًا يف أوســاط الشــباب، أخذ يف االســتقرار أو ٢٠١٠ويف عام 
وأمريكا  غرب ووســـــط أوروبااالخنفاض يف البلدان اليت توجد فيها أســـــواق قنَّب راســـــخة، مثل 

 الشــــــمالية وأجزاء من أوقيانوســــــيا (أســــــتراليا ونيوزيلندا)، لكنَّ هذا االجتاه كان يقابله تزايد يف
زال  ما غرب ووسط أوروبااالستهالك يف بلدان كثرية يف أفريقيا وآسيا. ومع أنَّ تعاطي القنَّب يف 

   مستقرًّا حسبما ُأفيد، إالَّ أنه ازداد بقدر كبري يف القارة األمريكية وأفريقيا وآسيا.
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    املؤثرات األفيونية تشكِّل أكرب ضرر يلحق بصحة املتعاطني    
تشــــكِّل املؤثرات األفيونية مثار قلق كبري يف كثري من البلدان بســــبب العواقب الصــــحية الوخيمة 

عام  ية يف  عاطي املؤثرات األفيون ــــــبَّب ت ثال، تس يل امل ــــــب ها. فعلى س عاطي طة بت يف  ٢٠١٧املرتب
ئة) من جمموع  ٦٦( ١١٠  ٠٠٠ ملا بات  ١٦٧  ٠٠٠يف ا يات اليت ُعزيت إىل االضــــــطرا من الوف

ـــئة  ـــمالية،  )٢(عن تعاطي املخدِّرات.الناش ـــتمرَّة يف أمريكا الش وال تزال أزمة املؤثرات األفيونية مس
حيث بلغت مســـــتويات قياســـــية جديدة يف عدد الوفيات بســـــبب اجلرعات املفرطة من املؤثرات 
يل األفيونية يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا، وُعزيت الزيادات إىل حد كبري إىل تعاطي الفنتان

  ونظائره.
مليون متعاط للمؤثرات األفيونية  ٥٣,٤تقديره  ما ، كان هناك على نطاق العامل٢٠١٧ويف عام 

ـــابق (يشـــمل هذا العدد كالًّ من األشـــخاص الذين يتعاطون األفيونيات واألشـــخاص  يف العام الس
يف املائة  ١,١الذين يستعملون ألغراض غري طبية مؤثرات أفيونية ُتصرف بوصفة طبية). وهذا ميثل 

ــــــكان العامل الذين تتراوح أعمارهم بني  عامًا. وقد ارتفع عدد متعاطي املؤثرات  ٦٤و ١٥من س
يف املائة عن العدد املقدَّر ســـابقًا،  ٥٦األفيونية يف العام الســـابق على النطاق العاملي بنســـبة قدرها 

ن يف٢٠١٦مليون شــــــخص يف عام  ٣٤,٣وهو  فهم مدى تعاطي  . وهذا التغيُّر ناجم عن حتســــــُّ
املخدِّرات اســـتنادًا إىل الدراســـتني االســـتقصـــائيتني األخريتني اللتني أجريتا يف نيجرييا واهلند (انظر 
النص املؤطَّر يف الصــــفحة الســــابقة). أمَّا املناطق دون اإلقليمية اليت كان يوجد فيها أعلى انتشــــار 

وأوقيانوســــيا  ،يف املائة) ٤,٠ا الشــــمالية (لتعاطي املؤثرات األفيونية يف العام الســــابق، فهي أمريك
يف  ٢,٣والشــرقني األدىن واألوســط وجنوب غرب آســيا ( ،يف املائة يف أســتراليا ونيوزيلندا)  ٣,٣(

  يف املائة).  ١,٨وجنوب آسيا ( ،املائة)
ة وعلى الرغم من عدم توفُّر تقديرات عاملية، فقد ُأفيد عن وجود استعمال غري طيب لألدوية األفيوني

غرب ومشال أفريقيا والشـــرقني األدىن واألوســـط يف كثري من البلدان، وذلك على ســـبيل املثال يف 
(الترامادول)، ويف أمريكا الشــــــمالية (اهليدروكودون واألوكســــــيكودون والكوديني والترامادول 

ــــــتعمال غري الطيب لألدوية األفيونية يف  غرب والفنتانيل). وهناك أيضــــــًا دالئل متزايدة على االس
  املواد. ، مثلما يتبيَّن من تزايد نسبة من ُقبلوا يف املرافق العالجية بسبب تعاطي تلكووسط أوروبا

املخدِّرات على الصـــعيد  وقد أبرزت نتائج الدراســـة االســـتقصـــائية الواســـعة النطاق األوىل لتعاطي
، وهي أكثر بلد آهل بالســــــكان يف أفريقيا، وجود ٢٠١٧الوطين، اليت أجريت يف نيجرييا يف عام 

 مســــتوى كبري من االســــتعمال غري الطيب للمؤثرات األفيونية اليت ُتصــــَرف بوصــــفة طبية يف العام
 ٣,٣يف املائة لدى الرجال و ٦,٠السابق (الترامادول يف املقام األول)، حيث بلغ االنتشار السنوي 

  )٣(يف املائة لدى النساء.

__________ 
  )٢(  Institute for Health Metrics and Evaluation, "Global Burden of Disease Study 2017", Global Health Data 

Exchange. 
  )٣(  Drug Use in Nigeria 2018. 
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ية يف عام  ــــــخص من  ٢٩,٢عدد قدره  ٢٠١٧وكان من بني متعاطي املؤثرات األفيون مليون ش
يف املائة من جمموع  ٠,٦ة قدرها متعاطي األفيونيات (اهلريوين واألفيون) يف العام السابق، أي بنسب

عامًا؛ وميثل عدد متعاطي األفيونيات يف العام  ٦٤و ١٥ســـــكان العامل الذين تتراوح أعمارهم بني 
 ١٩,٤يف املائة مقارنة بالتقديرات الســــابقة وهي  ٥٠الســــابق على الصــــعيد العاملي ارتفاعًا قدره 

ن يف فهم  ٢٠١٦مليون شـــخص يف عام  مدى تعاطي األفيونيات اســـتنادًا إىل (هذا ناتج عن حتســـُّ
اهلند). أمَّا املناطق دون اإلقليمية ونيجرييا نتائج الدراســتني االســتقصــائيتني اللتني أجريتا مؤخَّرًا يف 

سيا  شرقان األدىن واألوسط وجنوب غرب آ شار لتعاطي األفيونيات، فهي ال شهدت أعلى انت اليت 
  يف املائة). ٠,٩وما وراء القوقاز ( وسط آسياو ،ائة)يف امل ١,٣وجنوب آسيا ( ،يف املائة) ١,٦(
    

تعاطي األمفيتامينات، وخاصــــــة امليثامفيتامني، آخذ يف االزدياد يف أحناء من آســــــيا وأمريكا     
    الشمالية
عام  نات٢٠١٧يف  تامي عاطي األمفي عدد مت كان  بة  ،  قدَّر بقرا عام الســـــــابق ُي مليون  ٢٨,٩يف ال

ــــــبة قدرها  ــــــخص، أي بنس ــــــكان العامل الذين تتراوح أعمارهم بني  ٠,٦ش  ١٥يف املائة من س
مليون  ٣٤,٢يف املائة مقارنة بالعدد املقدَّر ســـابقًا وهو  ١٥عامًا، وهذا ميثل اخنفاضـــًا قدره   ٦٤و

ن يف فهم  ٢٠١٦شــخص يف عام  تعاطي األمفيتامينات اســتنادًا إىل النتائج اليت (هذا ناتج عن حتســُّ
ُسجِّل أعلى  ستان االستقصائيتان اللتان ُأجريتا مؤخَّرًا يف نيجرييا واهلند). وقد  خلصت إليها الدرا

عامًا يف أمريكا  ٦٤و ١٥انتشـــار للتعاطي يف العام الســـابق لدى الســـكان املتراوحة أعمارهم بني 
  يف املائة).  ١,٣قيانوسيا (يف املائة) وأو ٢,١الشمالية (

وهناك تباين كبري يف شــــكل األمفيتامينات املتعاطاة من منطقة إىل أخرى. ففي أمريكا الشــــمالية، 
طات اليت ُتصــَرف بوصــفة طبية يتمثل هذا  التعاطي يف املقام األول يف االســتعمال غري الطيب للمنشــِّ

ــرق ــيا وجنوب ش ــتراليا)، فهو يتمثل يف وتعاطي امليثامفيتامني؛ أمَّا يف شــرق آس ــيا (أس ها وأوقيانوس
والشرقني األدىن واألوسط، فهو يتمثل  غرب ووسط أوروباتعاطي امليثامفيتامني البلوري؛ وأمَّا يف 

عام  تامني. ومنذ  عاطي األمفي عاطي ٢٠١٠يف ت ما يتعلق بت ــــــتقرًّا نســــــبيًّا في ظلَّ الوضــــــع مس  ،
لدان  نات يف معظم ب تامي باألمفي ــــــط أورو ياه اغرب ووس يل م مة على حتل قائ نات ال يا ، مع أنَّ الب

الصــــرف أظهرت ارتفاعًا يف األعوام األخرية. ويف أمريكا الشــــمالية، هناك مؤشــــرات على تزايد 
ــــــتمرت التقارير تفيد عن ارتفاع تعاطي امليثامفيتامني، وخاصــــــة  تعاطي امليثامفيتامني، بينما اس

  شرقها.امليثامفيتامني البلوري، يف شرق آسيا وجنوب 
مليون شخص يف العامل، أي بنسبة  ٢١,٣وُيقدَّر تعاطي "اإلكستاسي" يف العام السابق مبا يقارب 

ــــــكان العامل الذين تتراوح أعمارهم بني  ٠,٤قدرها  عامًا. وُيَعدُّ  ٦٤و ١٥يف املائة من جمموع س
املائة يف أســـتراليا يف  ٢,٢تعاطي "اإلكســـتاســـي" يف العام الســـابق مرتفعًا نســـبيًّا يف أوقيانوســـيا (

يف املائة). ويقترن  ٠,٩يف املائة) وأمريكا الشــــــمالية ( ٠,٩( غرب ووســــــط أوروباونيوزيلندا) و
تعاطي "اإلكســتاســي" بصــفة رئيســية باألماكن الترفيهية الليلية، مع ارتفاع مســتويات التعاطي يف 

 غرب ووسط أوروبا ، أفاد معظم بلدان٢٠١٢و ٢٠٠٧بني عامي  ما أوساط الشباب. ويف الفترة
رات تدل  عن وجود اســتقرار أو اخنفاض يف اجتاهات تعاطي "اإلكســتاســي"، ولكن ظهرت مؤشــِّ

على عودة ظهور تعاطي "اإلكستاسي" بشكل عام يف األعوام األخرية، وذلك بسبب ازدياد توفُّر 
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ى. وقد وكذلك يف مناطق دون إقليمية أخر غرب ووســـط أوروباالعايل النقاء يف "اإلكســـتاســـي" 
كان هناك تنوُّع أيضــًا يف أشــكال "اإلكســتاســي" املتعاطى، حيث أصــبح شــكل املســحوق العايل 

  النقاء والشكل البلوري هلذا املخدِّر متوفرين وشائعي التعاطي.
    

    غرب ووسط أوروبامؤشرات على ازدياد تعاطي الكوكايني يف أمريكا الشمالية و    
مليون شخص  ١٨,١متعاطي الكوكايني يف العام السابق مبا يقارب على الصعيد العاملي، ُقدِّر عدد 

يف املائة من جمموع ســــكان العامل الذين تتراوح أعمارهم  ٠,٤، أي بنســــبة قدرها ٢٠١٧يف عام 
يف املائة  ٢,٢عامًا. وُيَعدُّ تعاطي الكوكايني يف العام الســابق مرتفعًا يف أوقيانوســيا ( ٦٤و ١٥بني 

 ،املائة) يف  ١,٣( غرب ووسط أوروباو ،يف املائة) ٢,١وأمريكا الشمالية ( ،لندا)يف أستراليا ونيوزي
  يف املائة).  ١,٠وأمريكا اجلنوبية (

ــــــطى ٢٠١٠ويف عام  ــــــتقرار يف تعاطي الكوكايني يف أمريكا الوس ، أفيد عن اجتاهات حنو االس
ــــــمالية. ويف وأمريكا اجلنوبية وأوروبا، بينما أفيد عن اخنفاض يف تعاطي الكوكايني  يف أمريكا الش

غرب اآلونة األخرية، تشري نتائج حتليل مياه الصرف ونتائج الدراسات االستقصائية يف بعض بلدان 
ــــــط أوروبا ــــــتهالك الكوكايني يف هذه املنطقة دون اإلقليمية. ويف أمريكا  ووس إىل ارتفاع يف اس

 ، ظهرت٢٠١٢و ٢٠٠٦الشــــــمالية، وبعد تســــــجيل اخنفاض يف تعاطي الكوكايني بني عامي 
عالمات تدل على حصول ارتفاع يف تعاطيه. وأفيد أيضًا عن حصول ارتفاع يف تعاطي الكوكايني 
يف بعض بلدان أمريكا اجلنوبية. وباإلضــــــافة إىل ذلك، فقد امتدَّ إىل بلدان يف جنوب املنطقة دون 

على البلدان املصـــــنِّعة  اإلقليمية تعاطي عجينة قاعدة الكوكايني اليت كان يقتصـــــر تعاطيها ســـــابقًا
للكوكايني. ويف أحناء من آســـــيا وغرب أفريقيا، أفيد عن ضـــــبط كميات متزايدة من الكوكايني، 
وهذا يدل على احتمال ازدياد تعاطي الكوكايني، وخاصــة يف أوســاط الشــرائح احلضــرية امليســورة 

  ضًا يف املاضي.من السكان، يف املناطق دون اإلقليمية اليت كان فيها هذا التعاطي منخف
    

    تعاطي الشباب واملراهقني للمخدِّرات    
إنَّ املراهقة والشــــباب مها فترة انتقالية مهمة. فهذا هو وقت النمو البدين والنفســــي، مع حصــــول 
تغيُّرات يف الدماغ، كما أنه وقت النمو اإلدراكي والوجداين. وهذا هو أيضــًا وقت االســتضــعاف 

عامًا) فترة اخلطر احلرجة للشـــروع يف  ١٧و ١٢ل املراهقة (ما بني أمام تعاطي املخدِّرات. وتشـــك
تعاطي مواد اإلدمان. أمَّا مستويات الذروة لتعاطي املخدِّرات لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم 

وهذه هي احلالة  )٤(عامًا. ٢٥و ١٨بني  ما عامًا فهي ُتالَحظ لدى البالغني من العمر ٦٤و ١٥بني 
  اليت لوحظت يف بلدان من معظم املناطق وبشأن معظم أنواع املخدِّرات.

وقد قدَّمت األحباث اليت أجريت على مدى األعوام العشــرين املاضــية فهمًا أكمل للعوامل الفردية 
ــــــتضــــــعاف أمام الشــــــروع يف تعاطي املخدِّرات. كما أنَّ التدرُّج حنو  والبيئية اليت تزيد من االس
االضــطرابات أصــبح مفهومًا بشــكل أحســن. وُيَعدُّ عدم املعرفة مبواد اإلدمان وعواقب تعاطيها من 

__________ 
املخدِّرات واملســــائل املرتبطة هبا يف أوســــاط الشــــباب  ‐املخدِّرات والســــن : ٢٠١٨تقرير املخدِّرات العاملي   )٤(  

 .١١))، الصفحة ٤(الكتيِّب (منشورات األمم املتحدة،  واملسنِّني



 

19/142 

بني العوامل الرئيســــــية اليت تزيد يف اســــــتضــــــعاف الفرد أمام تعاطي املخدِّرات. أمَّا بعض عوامل 
ثل االندفاع االستضعاف الرئيسية األخرى فهي التالية: التهيُّؤ الوراثي املسبق، ومسات الشخصية (م

والبحث عن األحاسيس)، ووجود اضطرابات ذهنية وسلوكية، واإلمهال وسوء املعاملة يف األسرة، 
والتعلق الضـــــعيف باملدرســـــة واملجتمع املحلي، واألعراف االجتماعية والبيئات املؤدية إىل تعاطي 

مهمَّشــة وحمرومة. مواد اإلدمان (وهذا يشــمل تأثري وســائل اإلعالم)، والنشــوء يف جمتمعات حملية 
ويف مقابل ذلك، هناك عوامل تســـاهم يف جعل األفراد أقل اســـتضـــعافًا أمام تعاطي مواد اإلدمان، 
ومنها الرفاه النفســــي والوجداين، والكفاءة الشــــخصــــية واالجتماعية، والتعلق الشــــديد بالوالدين 

موارد جيِّدة واليت هي ُمنظَّمة احلنونني والفعالني، والتعلق باملدارس واملجتمعات املحلية اليت لديها 
   )٥(تنظيمًا جيِّدًا.

والقنَّب هو أشـــــيع املخدِّرات تعاطيًا لدى الشـــــباب. فعلى الصـــــعيد العاملي، يقدَّر أنَّه كان هناك 
مليون متعاط أليِّ خمدِّر يف العام الســــابق يف صــــفوف الطالب الذين تتراوح أعمارهم بني  ١٢,٦
بة ، و٢٠١٧عامًا يف عام  ١٦و ١٥ عام الســـــــابق بقرا من بينهم يقدَّر عدد متعاطي القنَّب يف ال

يف املائة لدى هذه الفئة  ٤,٧مليون متعاط. وهذا يوافق انتشارًا سنويًّا لتعاطي القنَّب قدره  ١١,٣
العمرية، وهي نسبة أعلى من نسبة انتشار تعاطي القنَّب لدى عامة السكان الذين تتراوح أعمارهم 

ــــــابق لدى الشــــــباب الذين  ٣,٨ (عامًا ٦٤و ١٥بني  يف املائة). وُيَعدُّ تعاطي القنَّب يف العام الس
يف  ١٢,٤وأوقيانوســـيا ( ،يف املائة) ١٣,٢عامًا مرتفعًا يف أوروبا ( ١٦و ١٥تتراوح أعمارهم بني 

ــــــات ُأجريت يف الواليات املتحدة خطر  ١١,٤والقارة األمريكية ( ،املائة) يف املائة). وُتقدِّر دراس
ووفقًا لدراســات  )٦(يف املائة. ٩ االرهتان للقنَّب لدى الذين تناولوا هذا املخدِّر (ولو مرة واحدة) ب

يف املائة)   ١٧من الواليات املتحدة ونيوزيلندا وأســتراليا، ارتفعت تلك النســبة إىل واحد من ســتة (
  )٧(قنَّب يف سن املراهقة.لدى الذين تناولوا خمدِّرًا ولو مرة يف العمر الذين شرعوا يف تناول ال

ويف أوروبا، حيث يوجد انتشـــــار عال لتعاطي القنَّب يف صـــــفوف الشـــــباب، ميكن أن تســـــاعد 
 ٢٠١٤املعتقدات واملواقف جتاه تعاطيه يف تفســــــري هذا العلوِّ يف االنتشــــــار. وقد ُأجريت يف عام 

 ٢٨ من الدول العامًا  ٢٤و ١٥شخصًا تتراوح أعمارهم بني  ١٣  ١٢٨دراسة استقصائية مشلت 
 )٨(األعضـــاء يف االحتاد األورويب لتقييم مدى إدراك توفُّر املخدِّرات واملواقف املتَّخذة إزاء تعاطيها.

يف املائة من الذين مشلتهم  ٦٣وقد اعُترب القنَّب أقلَّ املخدِّرات ضــــــررًا وأيســــــرها مناًال. ومع أنَّ 
 ٢٥ب بانتظام ميكن أن يعرِّض الصحة خلطر كبري، فإنَّ الدراسة االستقصائية اعتربوا أنَّ تناول القنَّ

يف املائة أنَّ اخلطر على الصحة ضئيل أو منعدم  ١١يف املائة رأوا أنَّ هذا اخلطر متوسط، بينما رأى 
يف  ٥٨يعرفون مدى هذا اخلطر). وأفاد أكثر من نصــــــف املجيبني (  ال يف املائة أجابوا بأهنم ١(

__________ 
  )٥(  UNODC and WHO, International Standards on Drug Use Prevention, 2nd ed. (forthcoming). 
  )٦(  Catalina Lopez-Quintero and others, "Probability and predictors of transition from first use to dependence on 

nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: Results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related 

Conditions (NESARC)", Drug and Alcohol Dependence, vol. 115, Nos. 1 and 2 (May 2011), pp. 120-130. 
  )٧(  James C. Anthony, "The epidemiology of cannabis dependence", in Cannabis Dependence: Its Nature, 

Consequences and Treatment (Cambridge, Cambridge University Press, 2006), pp. 58–105. 
  )٨(  European Commission, Young people and drugs, Flash Eurobarometer series No. 401 (August 2014). 
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يف املائة بأنَّ ذلك  ٢٩ســاعة، وأجاب  ٢٤حلصــول على القنَّب يف غضــون املائة) بأنَّ من الســهل ا
ضئيًال منطويًة على خطر أكرب على الصحة  "سهل جدًّا". واعُتربت املواد اليت كان انتشار تعاطيها 
وأنَّ احلصـول عليها أقلُّ ُيسـرًا. واعترب ُجلُّ املجيبني أنَّ تناول الكوكايني أو "اإلكسـتاسـي" بانتظام 

يف املائة، على التوايل). وأفاد عدد أقلُّ  ٩٣و ٩٦كن أن ينطوي على خطر كبري على الصــــــحة (مي
يف  ٢٣أو "اإلكســتاســي" ( ،يف املائة) ٢٥من املجيبني بأنَّ من الســهل احلصــول على الكوكايني (

ني يف املائة). ويف احلقيقة، مل ُيجب ســــوى واحد من بني كل مخســــة جميب ١٣أو اهلريوين ( ،املائة)
  ساعة. ٢٤بأنَّ من املستحيل احلصول على أيٍّ من تلك املواد يف غضون 

طالبًا تراوحت أعمارهم  ٩٦  ٠٤٦ومشلت  ٢٠١٥وخلصــت دراســة اســتقصــائية ُأجريت يف عام 
بلدًا يف أوروبا إىل أنَّ انتشــار تناول املهدِّئات واملســكِّنات دون وصــفة  ٣٥عامًا يف  ١٦و ١٥بني 

يف املائة) مرة على األقل يف العمر كان أعلى من  ٤واملؤثرات النفسانية اجلديدة (يف املائة)  ٦طبية (
تناول مواد خاضــــعة للمراقبة غري القنَّب مرة على األقل يف العمر. وبعد القنَّب (الذي بلغ انتشــــار 

إلكستاسي" متثَّل أكثر املخدِّرات تعاطيًا يف كل من "ا ،يف املائة) ١٦تناوله مرة على األقل يف العمر 
دي" أو غريه من املهلوســـات (بلغ انتشـــار تناول كل منها -سإ-لإ" واألمفيتامني والكوكايني وال

يف املــائــة). أمَّــا املخــدِّرات األقــلُّ تعــاطيــًا فقــد كــانــت امليثــامفيتــامني  ٢مرة على األقــل يف العمر 
وكوكايني "الكراك" واهلريوين ومحض غاما هيدروكســــي الزبد (بلغ انتشــــار تناول كل منها مرة 

  )٩(ئة).يف املا ١على األقل يف العمر 
تا أهنما حموريَّان يف تفســــــري االختالفات والتغيُّرات اليت  عامالن أثب ويف الواليات املتحدة، هناك 
حصـــلت على مر الزمن يف تعاطي الشـــباب للعديد من املخدرات، ومها تصـــوُّر احتمال حصـــول 

بتت أمهيتها أيضًا يف ضرر واالمتناع الشخصي. كما أنَّ االجتاهات يف تصوُّر توفُّر خمدِّرات معيَّنة أث
  )١٠(تفسري التغيُّرات احلاصلة يف مستويات تعاطيها.

    
    الناس اخلاضعون للعالج من املخدِّرات    

شئة عن تعاطي املخدِّرات، يظل توفُّر اخلدمات  ضطرابات نا شكون من ا فيما يتعلق بالناس الذين ي
يتلقى العالج كل ســـنة ســـوى  ال العالجية وإمكانية الوصـــول إليها حمدودين على نطاق العامل، إذ

شئة عن تعاطي املخدرات. وميكن  ضطرابات نا شكون من ا شخاص ي سبعة أ شخص من بني كل 
أن توفِّر املعلومات عن الناس اخلاضـــعني للعالج صـــورة مفيدة عن االجتاهات والتنوُّعات اجلغرافية 

د مســتوى  ال أنَّ تلك املعلوماتفيما يتعلق باالضــطرابات الناشــئة عن تعاطي املخدِّرات. غري  جتســِّ

__________ 
  )٩(  EMCDDA and European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD Report 2015: Results 

from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Luxembourg, Publications Office 

of the European Union, 2016). 
  )١٠(  Richard A. Miech and others, Monitoring the Future: National Survey Results on Drug Use, 1975–2017, 

vol. 1, Secondary School Students (Ann Arbor, Michigan, University of Michigan Institute for Social 

Research, 2018). 
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ـــاعدة، أو أولئك الذين أحاهلم إىل  ـــون املس الطلب على العالج فحســـب (عدد الناس الذين يلتمس
  العالج نظام العدالة اجلنائية أو أسرهم، مثًال)، وإمنا جتسِّد أيضًا مدى توفُّر خدمات العالج. 

يد من العالج املتاح لعالج متعاطي القنَّب وقد شــهدت كل املناطق عدا أفريقيا ختصــيص جزء متزا
الذي ُيعترب املخدِّر الرئيسي الذي يبعث على القلق. أمَّا يف أفريقيا، وعلى الرغم من أنَّ هذه النسبة 
 آخذة يف التناقص، فإنَّ العالج من تعاطي القنَّب باعتباره املخدِّر الرئيســـــي الذي يبعث على القلق

ستنادًا ما ، واليت الستةإىل البيانات الواردة من مواقع العالج يف أقاليم جنوب أفريقيا  زال بارزًا. وا
(وهي أحــدث بيــانــات  ٢٠١٧تغطي الفترة املمتــدة من متوز/يوليــه إىل كــانون األول/ديســــــمرب 

يف املائة من الناس الذين كانوا خاضـــعني للعالج ُقبلوا على أســـاس  ٥٦و ٢٩بني   ما متوفِّرة)، فإنَّ
ب هو املخدِّر الرئيســي املثري للقلق (اســُتبعد قبول الناس الذين يشــكون من تعاطي الكحول أنَّ القنَّ

يف املقام األول). وفيما يتعلق بالذين هم دون سن العشرين، كانت نسبة الذين يتلقون العالج من 
بة تتراوح بني تعاطي القنَّب باعتباره املخدِّر الرئيسي املثري للقلق أعلى. ويف كل األقاليم، أفادت نس

سن العشرين بأنَّ القنب يشكل املخدِّر الرئيسي املثري  ٨٣و ٤٣ يف املائة من الناس الذين هم دون 
   )١١(للقلق.

وقد تبيَّن دائمًا من استعراض الدراسات اليت ُأجريت بشأن تعاطي مواد اإلدمان يف بلدان يف غرب 
الرئيســــــي املثري للقلق يف معظم حاالت القبول يف مراكز أفريقيا أنَّ القنب كان يشــــــكل املخدِّر 

اليت  ١٦ من البلدان ال ٨العالج. وكانت املعلومات عن القبول يف مراكز العالج ُمتاحة بشــــــأن 
مشلها االستعراض، وقد ُكشف يف كل تلك البلدان أنَّ القنَّب هو املادة (اخلاضعة للمراقبة) الرئيسية 

ى أغلبية اخلاضعني للعالج من تعاطي املخدِّرات. ويف مخسة من تلك البلدان األوىل املثرية للقلق لد
ــــبة القبول للعالج من تعاطي  ــــبة القبول للعالج من تعاطي القنَّب أعلى من نس الثمانية، كانت نس
الكحول. وكانت نســــب القبول للعالج من تعاطي مواد أخرى يف املقام األول ضــــعيفة جدًّا، إذ 

   )١٢(يف املائة. ٥ون كانت يف العادة د
وحىت اآلن، مل ُيعثر على دواء ناجع للعالج من االضـــطرابات الناشـــئة عن تعاطي القنَّب. ولذلك، 
فإنَّ النوع الوحيد من العالج املتاح يتمثل يف التدخالت النفســـية واالجتماعية اليت هتدف إىل تغيري 

كي (الذي جيري من خالله الثين عن الســــلوك وتوفري الدعم، ومنها مثًال العالج اإلدراكي الســــلو
ــــــلبية والالعقالنية والتشــــــجيع على تنمية مهارات عالجية بديلة) أو املقابالت  أمناط التفكري الس

  )١٣(التحفيزية (اليت جيري فيها تيسري إجياد دافع شخصي لدى متعاطي القنَّب على تغيري سلوكه).
األول) هي نوع املخدِّرات الرئيســــــي الذي يتلقى وال تزال املؤثرات األفيونية (اهلريوين يف املقام 

) وآسيا. ففي أوروبا، كان شرق أوروبا وجنوب شرقهاالناس العالج منه يف أوروبا (وال سيما يف 
__________ 

  )١١(  Siphokazi Dada and others, Monitoring Alcohol, Tobacco and Other Drug Use Trends in South Africa: 

Phase 43 (Cape Town, South African Community Epidemiology Network on Drug Use, October 2018). 
  )١٢(  UNODC, Situation of Drug Use in ECOWAS Member States and Mauritania: A Review of the Literature 

(2006-2010) (Vienna, 2017). 
  )١٣(  J. Schettino and others, Treatment of Cannabis-related Disorders in Europe, EMCDDA Insights Series, No. 

17 (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2015). 
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ص  تعاطي املؤثرات األفيونية (اهلريوين يف املقام األول) الســـبب الرئيســـي لاللتحاق مبركز متخصـــِّ
ــــــبة املئوية ، حي٢٠١٦للعالج من املخدِّرات يف عام  يف املائة من جمموع الذين  ٣٧ث بلغت النس

ية تعاطيًا يف أوروبا فهو اهلريوين، وقد  ــــــيع املؤثرات األفيون ُقبلوا للعالج يف تلك املراكز. أمَّا أش
غرب شهدت املنطقة موجات خمتلفة من تعاطيه: فالبلدان األوىل اليت تضرَّرت هي بلدان عديدة يف 

سبعينات من القرن املاضي وحىت اآلن، وأمَّا البلدان اليت تضرَّرت يف مرحلة منذ منتأوروبا  صف ال
بني منتصــف  ما اليت بدأت تتضــرَّر من ذلكأوروبا وســط وشــرق ثانية، فهي بشــكل خاص بلدان 

ــــــُتبينت فئة عمرية متقدِّمة يف الســــــن من متعاطي  وأواخر التســــــعينات. ويف األعوام األخرية، اس
وهناك  )١٤(ونية الذين اتصــــــلوا على األرجح خبدمات العالج من تعاطي املخدِّرات.املؤثرات األفي

صبح العالَج الرئيسي من االرهتان للمؤثرات األفيونية يف  عالج توصي به منظمة الصحة العاملية وأ
التَّوق إىل بلدان كثرية، وهو عالج املداومة الدوائية بامليثادون والبوبرينورفني، حيث إنه يقلِّل من 

   )١٦(،)١٥(املؤثرات األفيونية وتعاطيها.
طات العقاقري الرئيســــية املثرية للقلق يويف مجهورية إيران اإلســــالمية، متثل املؤثرات األفيون ة واملنشــــِّ

لدى قبول أشخاص جدد للعالج يف املستوصف التابع للمركز الوطين اإليراين لدراسات اإلدمان. 
ار االضطرابات الناشئة عن تعاطي املؤثرات األفيونية (وخاصة األفيون) وهذا يشري إىل ارتفاع انتش

يف العام السابق، وهو أشيع أنواع االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّرات يف البلد، حيث ُتقدَّر 
عامًا يف  ٦٤و ١٥يف املائة من جمموع السكان املتراوحة أعمارهم بني  ١,٨نسبة املصابني به بنحو 

طات األمفيتامينية يف العام  )١٧(.١٢٠١عام  ومع أنَّ انتشــار االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي املنشــِّ
يف املائة، كان أدىن من انتشــار االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي القنَّب، وهو  ٠,٣٥الســابق، وهو 

ه خمدِّرًا مثريًا للقلق يف املائة، إالَّ أنَّ القنَّب مل يبدأ إالَّ يف اآلونة األخرية يف الظهور باعتبار ٠,٥٢
  )١٨(لدى قبول أشخاص جدد للعالج.

طات، حيث متثل التدخالت  ية ملعاجلة تعاطي املنشــــــِّ وال توجد يف الوقت احلايل تدخالت دوائ
السلوكية العالَج الوحيد املتاح والناجع. وُيالَحظ العالُج من تعاطي املنشِّطات األمفيتامينية بشكل 

تعاطي امليثامفيتامني يف املقام األول) ويف أوقيانوســــيا (اســــتنادًا إىل  أشــــيع يف آســــيا (للعالج من
البيانات الواردة من أســــتراليا ونيوزيلندا بشــــأن امليثامفيتامني). ومنذ عدد من األعوام، أصــــبحت 
املنطقتان دون اإلقليميتني لشـــرق آســـيا وجنوب شـــرقها وألمريكا الشـــمالية الســـوقني الرئيســـيتني 

__________ 
  )١٤(  EMCDDA, European Drug Report 2018: Trends and Developments (Luxembourg, Publications Office of 

the European Union, 2018). 
  )١٥(  UNODC and WHO, International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders: Draft for Field 

Testing (Vienna, 2017). 
  )١٦(  WHO, Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence 

(Geneva, 2009). 
  )١٧(  Determined according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. (Washington, 

D. C., American Psychiatric Association), based on the 12 months prior to the interview. 
  )١٨(  Masoumeh Amin?Esmaeili and others, "Epidemiology of illicit drug use disorders in Iran: prevalence, 

correlates, comorbidity and service utilization results from the Iranian Mental Health Survey", Addiction, 

vol. 111, No. 10 (October 2016), pp. 1836–1847. 
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العالج من تعاطي امليثامفيتامني أكثر من ثالثة  يتلقَّونويشــــــكِّل الناس الذين  )١٩(.للميثامفيتامني
أرباع األشخاص اخلاضعني للعالج يف بروين دار السالم وتايلند ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

املثري  وســــــنغافورة والفلبني وكمبوديا. أمَّا توفري العالج من الكوكايني باعتباره املخدِّر الرئيســــــي
  ي. للقلق، فهو ُيالَحظ بشكل رئيسي يف القارة األمريكية، وخاصة يف أمريكا الالتينية والكاريب

    
  النُُّهج املتَّبعة إزاء العالج من تعاطي املخدِّرات

  
من املهمِّ، عند العناية بالذين يشــكون من اضــطرابات ناشــئة عن تعاطي املخدِّرات، ضــمان وجود 

وأكثرها حتليًا باملبادئ األخالقية. ومع أنَّ األدلَّة تكشــــــف أنَّ  وأكفئهاأجنع اخلدمات العالجية 
ملخدِّرات، النظام الصـحي العمومي هو املكان األمثل للعالج من االضـطرابات الناشـئة عن تعاطي ا

إالَّ أنَّ من الصـــــعب يف بعض البلدان إدماج العالج من اإلدمان يف نظام الرعاية الصـــــحية. وال بد 
للخدمات العالجية، لكي تكون ناجعة، من أن تليب احتياجات الشـــــخص وفقًا للدرجة املعيَّنة من 

دمات اليت تصل حدة االضطراب الذي يشكو منه. ويشمل العالُج الناجع عناصَر عديدة، وهي اخل
إىل الناس وتدخالت الفحص والتدخالت الوجيزة وعالج املرضــــــى املقيمني واخلارجيني والعالج 
لة وإعادة  ية االجتماعية وعالج املقيمني ملدة طوي ــــــ لدوائي القائم على األدلة والتدخالت النفس ا

  (أ)التأهيل وخدمات الدعم عند التعايف.
ات، نفَّذ بعض بلدان آســــيا برناجمًا ملراكز االحتجاز اإلجباري ويف إطار التصــــدِّي لتعاطي املخدِّر

ملتعاطي املخدِّرات، حيث ُيحتَجز األشــــخاُص الذين يتعاطون املخدِّرات أو الذين هم مرهتنون هلا، 
ــــــليمــة ودون القيــام بتقييم  رغم أنفهم، ويف بعض احلــاالت دون اتبــاع اإلجراءات القــانونيــة الس

إعادة تأهيلهم. وهذا ميثِّل خمالفة مباشــــرة لاللتزامات بشــــأن حقوق ســــريري، حبجة عالجهم أو 
سان، وهو مناف لألخالق الطبية. شأن العالج اإلجباري  (ب)اإلن وقد خلص حتليل أجري مؤخرًا ب

من تعاطي املخدِّرات يف سبعة بلدان يف جنوب شرق آسيا، استنادًا إىل أحدث املعلومات املتوفرة، 
ــــــخص ٤٥٠  ٠٠٠إىل أنَّ  ــــــبعة يف عام  ٩٤٨احُتجزوا يف  ش . ٢٠١٤مرفقًا يف تلك البلدان الس

بني عامي  ما يف املائة ٤وبينما اخنفض العدد اإلمجايل املقدَّر لألشــــــخاص الذين احُتجزوا بنســــــبة 
، واخنفض عدد مراكز االحتجاز اإلجباري يف بلدين من تلك البلدان، فقد ازداد ٢٠١٤و ٢٠١٢

  (ج) أربعة بلدان.عدد األشخاص املحتجزين يف 
وتكشــــف األدلة أنَّ الردَّ األجنع يتمثل يف العالج من االضــــطرابات الناشــــئة عن تعاطي املخدِّرات 

هيئة من هيئات  ١٢، أصدرت ٢٠١٢ويف عام  (و)،)ه(،(د)بطرائق عالجية طوعية وقائمة على األدلة.
القسريني ملتعاطي املخدِّرات دعت األمم املتحدة بيانًا مشتركًا عن مراكز االحتجاز وإعادة التأهيل 

فيه الدوَل األعضـــاء إىل إغالق تلك املراكز وتنفيذ خدمات صـــحية واجتماعية طوعية ومســـتنرية 
 (ز)باألدلة وقائمة على حقوق اإلنسان يف املجتمع املحلي.

    
__________ 

  )١٩(  UNODC, "Methamphetamine continues to dominate synthetic drug markets", Global SMART Update,  
vol. 20 (September 2018). 
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 UNODC and WHO, International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders: Draft for  (أ)  

Field Testing (Vienna, 2017).  
  .UNODC and WHO, "Principles of drug dependence treatment", discussion paper, March, 2008  (ب)  
 ,"Karsten Lunze and others, "Compulsory treatment of drug use in Southeast Asian countries  (ج)  

International Journal of Drug Policy, vol. 59 (September 2018), pp. 10–15.  
  املرجع نفسه.  (د)  
 ,"D. Werb and others, "The effectiveness of compulsory drug treatment: A systematic review  )ه(  

International Journal on Drug Policy, vol. 28 (February 2016), pp. 1–9.  
 Thu Vuong and others, "Cost-effectiveness of center-based compulsory rehabilitation compared to  (و)  

community-based voluntary methadone maintenance treatment in Hai Phong City, Vietnam", Drug 

and Alcohol Dependence, vol. 168 (November 2016), pp. 147–155.  
 International Labour Organization and others, "Joint Statement: compulsory drug detention and  (ز)  

rehabilitation centres" (March, 2012).  
       

  يفي دائمًا باحتياجات املرأة   ال العالج من تعاطي املخدِّرات  
تعاطي املرأة ملواد اإلدمان إىل التطوُّر ليسبِّب اضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّرات يف فترة  زعين

)، وقد نوقش telescoping" effect"أوجز مما هو األمر لدى الرجل (هذا يســـمَّى األثر "التدرُّجي" (
تماس العالج من وقد ختشى املرأة من طلب املساعدة أو ال )٢٠().٢٠١٨تقرير املخدرات العاملي يف 

تعاطي املخدِّرات. وهذا ميكن أن يكون ناجتًا، على سبيل املثال، عن اخلوف من املشاكل القانونية 
حبلت، وعدم توفُّر رعاية األطفال عندما  ما املحتملة واحتمال التعرُّض للوصــــــم االجتماعي إذا

خرى املتصــلة بدور املرأة تكون خاضــعة للعالج، أو ميكن أن يكون مردُّه املســؤوليات األســرية األ
وليســــت اخلدمات العالجية متاحة بســــهولة دائمًا جلميع الذين  )٢١(باعتبارها أمًّا ومقدِّمة للرعاية.

مثًال) أو  ،حيتاجون إليها، وال ُيوَلى دائمًا اهتمام خاص لفئات ســـكانية خاصـــة (كالنســـاء احلوامل
ويف املاضــي،  )٢٣(،)٢٢(ألفراد املجتمع املهمَّشــني واملغبونني واملســتضــعفني، وال ســيما النســاء منهم.

ـــــأن تعاطي تركَّزت البحوث تقلي ـــــاركني الذكور، كما أنَّ العديد من التدخُّالت بش ديًّا على املش

__________ 
  )٢٠(  Kathleen T. Brady and Carrie L. Randall, "Gender differences in substance use disorders", Psychiatric 

Clinics of North America, vol. 22, No. 2 (1999), pp. 241–252. 
 ).E/INCB/2016/1( ٢٠١٦تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام   )٢١(  
 ).E/INCB/2017/1( ٢٠١٧تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام   )٢٢(  
  )٢٣(  International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders. 
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وكما هو األمر فيما يتعلَّق بالرجل، فإنَّ عالج  )٢٧(،)٢٦(،)٢٥(،)٢٤(املخدِّرات تنحى منحًى ذكوريًّا.
   )٢٩(،)٢٨(املرأة، لكي يكون ناجعًا، ينبغي أن يصمَّم على حنو يفي باحتياجاهتا.

    
  تعاطي املخدِّراتالعواقب الصحية ل  

  
ــــــلبية،  ميكن أن تنطوي العواقب الصــــــحية لتعاطي املخدِّرات على جمموعة متنوِّعة من النتائج الس
ومنها مثًال االضــــطرابات الناشــــئة عن تعاطي املخدِّرات واضــــطرابات الصــــحة العقلية واإلصــــابة 

ــــــرطان الكبد والتليُّف املقترن بالتهاب الكبد واجلرعة  املفرطة واملوت املبكر. بفريوس األيدز وس
أكرب األضــرار اليت تلحق بالصــحة فهي تلك املقترنة بتعاطي املؤثرات األفيونية وكذلك بتعاطي  أمَّا

من خالل  Cاملخدِّرات باحلقن بســــبب خطر اإلصــــابة بفريوس األيدز أو التهاب الكبد من النوع 
سًا على هذه اجلوانب من سا تعاطي  ممارسات احلقن غري املأمونة. وبالتايل، فإنَّ هذا القسم يركِّز أ

  املخدِّرات.
ولكن، شـــهدت العقود األخرية تزايدًا أيضـــًا يف االعتراف حبدوث اضـــطرابات يف الصـــحة العقلية 
بالتزامن مع االضطرابات الناشئة عن تعاطي مواد اإلدمان. ومع أنَّ االضطرابات الناشئة عن تعاطي 

 لواضــــــح يف كثري من األحيانمواد اإلدمان حتدث بالتزامن مع أمراض عقلية أخرى، فإنَّ من غري ا
سامهت يف حدوث كال  ما شتركة  سببًا لألخرى أم أنَّ عوامل اخلطر الكامنة امل إذا كانت إحداها 

النوعني من االضـــطرابات. وتكمن أمهية اإلصـــابة باالضـــطرابات الناشـــئة عن تعاطي مواد اإلدمان 
اع انتشـــــار تلك األمراض بالتزامن مع اإلصـــــابة باضـــــطرابات الصـــــحة العقلية ليس فقط يف ارتف

املتزامنة، وإمنا أيضـــــًا يف صـــــعوبة معاجلتها واقتراهنا بنتائج هزيلة، ومن ذلك مثًال ارتفاع معدَّالت 
اإليواء يف مستشفيات الطب النفسي وارتفاع معدَّالت االنتحار مقارنة مبا هو احلال لدى املصابني 

   )٣٠(ا باضطرابات يف الصحة العقلية.باضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّرات دون أن يصابو
    

__________ 
  )٢٤(  EMCDDA, "Women’s voices: experiences and perceptions of women facing drug-related problems in 

Europe" (Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2009). 
  )٢٥(  National Institute on Drug Abuse "Substance use in women", Research Reports (Bethesda, Maryland, 

United States, 2018). 
  )٢٦(  Sharon Arpa, "Women who use drugs: issues, needs, responses, challenges and implications for policy and 

practice" (Lisbon, EMCDDA, 2017). 
  )٢٧(  UNODC, Guidelines on Drug Prevention and Treatment for Girls and Women (Vienna, 2016). 
  )٢٨(  International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders. 
  )٢٩(  WHO, Guidelines for the Identification and Management of Substance Use and Substance Use Disorders 

in Pregnancy (Geneva, 2014). 
  )٣٠(  Marta Torrens and others, Comorbidity of Substance Use and Mental Disorders in Europe, EMCDDA 

Insights Series, No. 19 (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2015). 
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    : الوفيات واألمراض اليت ُتعزى إىل تعاطي املخدِّرات٢٠١٧دراسة عبء املرض العاملي     
مؤشـــرات بشـــأن مواد اإلدمان وأســـباب اإلصـــابة واألمراض  )٣١(توفِّر دراســـة عبء املرض العاملي

ــدِّ العواقب الصــحية الوخيمة النامجة عن تعاطي املخدِّرات من حيث الوفيات  )٣٢(املســؤولة عن أش
وســـنوات العمر "الصـــحية" املفقودة: أي ســـنوات العمر املعدَّلة حســـب اإلعاقة. فطريقة ســـنوات 

املرض اســتنادًا إىل ســنوات العمر املفقودة بســبب الوفاة  العمر املعدَّلة حســب اإلعاقة تقيس عبء
  املبكرة وسنوات العمر اليت تصحبها إعاقة (أيُّ شكل من أشكال العاهات).

عدد الوفيات من جراء تعاطي املخدِّرات يف عام  ٢٠١٧وقدَّرت دراســـــــة عبء املرض العاملي 
مليون ســـنة.  ٤٢قودة بنحو حالة وفاة وســـنوات العمر "الصـــحية" املف ٥٨٥  ٠٠٠بنحو  ٢٠١٧

وقد ُعزي نصــف ســنوات العمر املعدَّلة حســب اإلعاقة إىل ســنوات العمر املفقودة بســبب املوت 
املبكر والنصــف اآلخر إىل ســنوات العمر املصــحوبة بإعاقة. ويســتأثر الذكور بالنصــيب األكرب من 

سبتهم املئوية  يف املائة من جمموع  ٧٠ت ويف املائة من جمموع الوفيا ٧٢عبء املرض، حيث تبلغ ن
  سنوات العمر املعدَّلة حسب اإلعاقة.

ويف العقود الثالثة املاضية، تضاعف تقريبًا على الصعيد العاملي عدد الوفيات وسنوات العمر املعدَّلة 
 ،يف املائة ٨١يف املائة و ١٣٤حســب اإلعاقة اليت ُتعَزى إىل تعاطي املخدِّرات، حيث ارتفعا بنســبة 

يف املائة) ناجتًا عن التهاب  ٥٢، كان أكثر من نصف تلك الوفيات (٢٠١٧ايل. ويف عام على التو
ـــرطان الكبد وتليُّفه؛ وكان  Cالكبد من النوع  ـــابة بس يف املائة  ٢٩غري املعاَلج الذي أدى إىل اإلص

ؤثرات منها ُيعَزى إىل االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي املخدِّرات، ومعظمها كان يتعلَّق بتعاطي امل
يف املائة من جمموع الوفيات النامجة عن االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّرات)،  ٦٦األفيونية (

سه. وكانت أكرب زيادة يف الوفيات باألعداد  ١١وكان  يف املائة ُيعَزى إىل اإلصابة باأليدز أو فريو
غري املعاَلج. أمَّا الوفيات  Cتتعلَّق بالتهاب الكبد من النوع  ٢٠١٧و ١٩٩٠بني عامي   ما املطلقة

النامجة عن االضـــطرابات الناشـــئة عن تعاطي املخدِّرات فقد ظلَّت أكثر اســـتقرارًا، بينما شـــهدت 
الوفيات املقترنة باإلصـــابة باأليدز أو فريوســـه اخنفاضـــًا تدرجييًّا بعد أن كانت قد بلغت ذروهتا يف 

 سنوات العمر املعدَّلة حسب اإلعاقة صورٌة . وإىل جانب الوفيات، تظهر عند النظر إىل٢٠٠٥عام 
، ٢٠١٧و ١٩٩٠بني عامي  ما خمتلفة للعواقب الضــــــارة من جراء تعاطي املخدِّرات. ففي الفترة

كانت ســنواُت العمر "الصــحية" اليت ُفقدت من خالل املوت املبكر واإلعاقة نامجًة يف معظمها عن 
شئة عن تعاطي املخدِّرات، وال سبته  االضطرابات النا سامهت مبا ن سيما املؤثرات األفيونية، حيث 

يف املائة من ســنوات العمر املعدَّلة حســب اإلعاقة واملقترنة باالضــطرابات الناشــئة عن تعاطي  ٧٩
سبته  سنوات العمر املعدَّلة حسب اإلعاقة واليت ُتعَزى إىل  ٥٢املخدِّرات ومبا ن يف املائة من جمموع 

  .٢٠١٧تعاطي املخدِّرات يف عام 
وُيالَحظ أكرب عبء للمرض يف شرق آسيا وجنوب شرقها وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا. ففي 
ــــــتنادًا إىل بيانات مكتب املخدرات واجلرمية، ُيالَحظ وجود عدد  تلك املناطق دون اإلقليمية، واس

__________ 
  )٣١(  "Global Burden of Disease Study 2017." 
ُيعرَّف تعاطي املخدِّرات بأنه ارهتان للمؤثرات األفيونية أو القنَّب أو الكوكايني أو  ،يف هذه الدراسة  )٣٢(  

 األمفيتامينات، أو بأنه ماض من تعاطي املخدِّرات باحلقن.
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ية ( عاطي املؤثرات األفيون ئة و ٦كبري من مت ملا ئة و ٢٤يف ا ملا ئة، على ال ٣٥يف ا ملا توايل، من يف ا
جمموع متعاطي املؤثرات األفيونية على النطاق العاملي)، وكذلك عدد كبري من متعاطي املخدِّرات 

ئة و ٢٨باحلقن ( ملا ئة و ١٦يف ا ملا خدِّرات  ٨يف ا عاطي امل ئة، على التوايل، من جمموع مت ملا يف ا
اطًا أكرب باأليدز وفريوســه باحلقن على النطاق العاملي). ويف أفريقيا، ترتبط الوفيات واألمراض ارتب

ناجتني عن التهاب الكبد من النوع  قلَّ بالتليُّف والســــــرطان ال باطًا أ غري املعاَلج. ومع أنَّ  Cوارت
ــــــتثناء البيانات عن بعض بلدان أمريكا الشــــــمالية، فإنَّ تعاطي  البيانات عن أفريقيا حمدودة، باس

هو إصـــابة  Cرًا ألنَّ التهاب الكبد من النوع املخدِّرات باحلقن له انتشـــار ضـــعيف يف املنطقة، ونظ
ــــــار مرتفع لدى متعاطي املخدِّرات باحلقن، فلم يكن له نفس األثر الذي  منقولة بالدم وذات انتش

  لوحظ يف مناطق أخرى. 
وعلى النطاق العاملي، فإنَّ تعاطي املؤثرات األفيونية مســـؤول عن معظم ســـنوات العمر "الصـــحية" 

ولفقدان احلياة مبكرًا نســبيًّا من جرَّاء االضــطرابات الناشــئة  )٣٣(ي املخدِّرات.املفقودة بســبب تعاط
عن تعاطي املؤثرات األفيونية دوٌر مقارنًة بالوفيات النامجة عن فريوس األيدز أو التهاب الكبد من 

يف  ٧٨. غري أنَّ معظم سنوات العمر "الصحية" املفقودة بسبب تعاطي املؤثرات األفيونية (Cالنوع 
  )٣٤(املائة) ناجم عن سنوات العمر مع إعاقة وليس عن سنوات العمر املفقودة بسبب الوفاة املبكرة.

    
    مليون شخص يف مجيع أحناء العامل حيقنون املخدِّرات ١١أكثر من     

سلبية عديدة. فهم معرَّضون بقدر متزايد خلطر  يعاين متعاطو املخدِّرات باحلقن من عواقب صحية 
ويتأثرون بقدر غري متناســــب باألمراض املعدية املنقولة عن طريق  )٣٥(ت مفرطة مميتة،تعاطي جرعا

شارك يف اإلبر Cالدم، مثل فريوس األيدز والتهاب الكبد من النوع  صابون هبا من خالل الت ، اليت ي
ــــــخاص الذين  واملحاقن امللوَّثة. ومن املحتمل أن تنتشــــــر هذه األمراض املعدية خارج حلقة األش

  ون املخدِّرات لتتفشى يف املجتمع األوسع، وذلك مثًال من خالل العدوى اجلنسية. حيقن
، وفقًا للتقديرات املشــــتركة ٢٠١٧وقد بلغ عدد متعاطي املخدِّرات باحلقن يف العامل أمجع يف عام 

دز بني مكتب املخدِّرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األي
شخص (النطاق: بني  ١١,٣وفريوسه والبنك الدويل،  شخص و ٨,٩مليون  مليون  ١٥,٠ماليني 

يف املائة) من جمموع  ٠,٣٠و ٠,١٨يف املائة (النطاق: بني  ٠,٢٣شـــــخص)، أي بنســـــبة قدرها 
عامًا. وتستند هذه التقديرات إىل أحدث املعلومات  ٦٤و ١٥السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 

وأفضلها جودة املتاحة ملكتب املخدِّرات واجلرمية. وقد كان العدد املقدَّر ملتعاطي املخدِّرات باحلقن 
ماليني شخص  ٨,٣ماليني شخص (النطاق: بني  ١٠,٦، هو ٢٠١٦يف العام السابق، أي يف عام 

__________ 
  )٣٣(  "Global Burden of Disease Study 2017." 
  )٣٤(  Global Burden of Disease 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators, "Global, 

regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 

195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 

2017", The Lancet, vol. 392, No. 10159 (November 2018), pp. 1789–1858. 
  )٣٥(  Bradley M. Mathers and others, "Mortality among people who inject drugs: a systematic review and meta-

analysis", Bulletin of the World Health Organization, vol. 91, No. 2 (2013), pp. 102–123. 
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ئة) يف املا ٠,٣٠و ٠,١٧يف املائة (النطاق: بني  ٠,٢٢مليون شـخص)، أي بنسـبة قدرها  ١٤,٧و
عامًا. ولكن، نظرًا ملجال الريبة الكبري  ٦٤و ١٥من جمموع الســــكان الذين تتراوح أعمارهم بني 

يعين أنَّ تغيُّرًا حصــل على مرِّ الزمن يف عدد متعاطي املخدِّرات  ال الذي تتَّســم به التقديرات، فهذا
ي املخدِّرات باحلقن كانت باحلقن يف العامل. ومع أنَّ تقديرات جديدة أو حمدَّثة بشــأن انتشــار تعاط

د  ٣٠ متاحة فيما يتعلَّق ب بلدًا، فإنَّ ارتفاع تقديرات عدد متعاطي املخدِّرات باحلقن يف العامل جيســِّ
ستقصائية ُأجريت مؤخَّرًا يف اهلند (انظر النص املؤطَّر  سة ا بقدر كبري النتائج اليت خلصت إليها درا

ادًا إىل التقديرات بشــــأن تعاطي املخدِّرات باحلقن يف من هذا الكتيِّب). واســــتن ١٠يف الصــــفحة 
شأن عام  ١١٠ سكان العامل املتراوحة  ٨٨تغطي  ٢٠١٧بلدان، فإنَّ البيانات املتاحة ب يف املائة من 

  عامًا.  ٦٤و ١٥أعمارهم بني 
سكان املتراوحة أعمارهم بني وُتَعدُّ  سب املئوية لل ت عالية عامًا الذين حيقنون املخدِّرا ٦٤و ١٥الن

وما وراء القوقاز، حيث يكاد يفوق  وســــط آســــياويف  شــــرق أوروبا وجنوب شــــرقهانســــبيًّا يف 
يف املائة، على التوايل) متوســط املعدَّل العاملي. أمَّا من حيث األرقام احلقيقية  ٣,٤و ٣,٦املعدَّالن (

يف املائة من  ٢٨رقها (ملتعاطي املخدِّرات باحلقن، فمعظمهم يوجد يف شـــــرق آســـــيا وجنوب شـــــ
املجموع العاملي)، بالرغم من أنَّ انتشـــار تعاطي املخدِّرات باحلقن ضـــعيف نســـبيًّا يف تلك املنطقة 

ــــــرق أوروبا وجنوب دون اإلقليمية. كما يقطن عدد كبري من متعاطي املخدِّرات باحلقن يف  ش
ــــــرقها ــــــمالية ( ١٦( ش يف املائة من املجموع  ١٦يف املائة من املجموع العاملي) ويف أمريكا الش

يف املائة) عدد متعاطي  ٦٠العاملي). وتســـــتأثر هذه املناطق دون اإلقليمية الثالث معًا بقرابة ثلثي (
   املخدِّرات باحلقن يف العامل.

ويســتأثر عدد صــغري من البلدان بنســبة كبرية من العدد املقدَّر ملتعاطي املخدِّرات باحلقن يف العامل. 
 ٢٧لدان، وهي االحتاد الروسي والصني والواليات املتحدة، تستأثر معًا بنسبة قدرها فهناك ثالثة ب

عامًا، ولكنها تســــتأثر بالنصــــف  ٦٤و ١٥يف املائة من ســــكان العامل الذين تتراوح أعمارهم بني 
  يف املائة) من متعاطي املخدِّرات باحلقن يف العامل. ٤٣تقريبًا (
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  والسياقةاملخدِّرات 

  
لقد أصــبح دور املخدِّرات يف إصــابة الســائقني بعاهة ويف حوادث الســري مثار قلق يف بلدان كثرية. 

 ٥٠  ٠٠٠فعلى سبيل املثال، واستنادًا إىل دراسات استقصائية أجريت على قارعة الطريق ومشلت 
، لوحظ فيها وجود بلدًا يف أوروبا، وُحلِّلت فيها عيِّنات من الدم ومن ســـوائل الفم ١٣ســـائق يف 

ويف الواليات املتحدة، يف عام  (أ)يف املائة من العيِّنات. ٩,١خمدِّرات (وخصــــــوصــــــًا القنَّب) يف 
مليون  ١٢,٨، وفقًا للدراســة االســتقصــائية الوطنية عن تعاطي املخدِّرات والصــحة، كان ٢٠١٧

ا مركبة وهم حتت تأثري عامًا من العمر فأكثر) قد ساقو ١٦يف املائة من الذين بلغوا  ٥,٠شخص (
وخلصــت البحوث إىل أنَّ احتمال حصــول حادث خطري (ُيصــاب  (ب)املخدِّرات يف العام الســابق.

فيه الســائق إصــابة بالغة أو يلقى حتفه) ميكن أن يكون أعلى بثالثة أضــعاف عندما يكون الســائق 
ــــــياقة حتت تأثري الكوكايني أو املؤثرات  حتت تأثري القنَّب، بينما تزيد تلك االحتماالت عند الس

أضــــــعاف، وتزيد تلك االحتماالت  ١٠زوديازيبينات مبا يتراوح بني ضــــــعفني واألفيونية أو البن
ضــــــعفًا عند تعاطي األمفيتامينات أو عدَّة خمدِّرات معًا، وتزيد  ٣٠أضــــــعاف و ٥يتراوح بني   مبا

 (ج)التزامن مع خمدِّرات.ضعف عند تناول الكحول ب ٢٠٠ضعفًا و ٢٠االحتماالت مبا يتراوح بني 
وخلصت دراسة حتليلية بشأن السائقني الذين ُجرحوا جرحًا قاتًال (الذين ماتوا يف مكان احلادث) 

حدة عامي  ما يف الواليات املت مجاًال كشــــــف  ٢٦إىل أنَّ  ٢٠١٠و ١٩٩٨بني  ئة منهم إ ملا يف ا
يت كشف عنها االختبار هي املنشِّطات االختبار أهنم كانوا متناولني للمخدِّرات، وأنَّ أشيع املواد ال

ومع أنَّ خطر إصــــابة الســــائق ووفاته كان دائمًا  (د)يف املائة). ١,٧يف املائة) والقنبينوالت ( ٢,٧(
حيظ بنفس  موضوع تغطية واسعة النطاق، فإنَّ األثر الذي يلحق باآلخرين (الركاب واملترجلني) مل

  القدر من االهتمام.
    
 ,.Alain G. Verstraete and Sara-Ann Legrand, Drug Use, Impaired Driving and Traffic Accidents, 2nd ed  (أ)

EMCDDA Insights Series, No. 16 (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014).  
 United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral  (ب)

Health Statistics and Quality, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed 

Tables (Rockville, Maryland, 2018).  
 EMCDDA, Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines in Europe: Findings from the  (ج)

DRUID Project (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2012).  
 .Eduardo Romano and Robin A. Pollini, "Patterns of drug use in fatal crashes", Addiction, vol. 108, No  (د)

8 (August 2013), pp. 1428–1438.  
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  للتكاليف االجتماعية لتعاطي املخدِّرات القيمة النقدية
ميكن أن تكون القيمة النقدية للتكاليف االجتماعية النامجة عن تعاطي املخدِّرات على الصــــــعيد 

عام  قدَّمت دراســـــــة ُأجريت يف كندا يف  باهظة. وقد  عاطي  ٢٠١٤الوطين  فة ت قديرات لتكل ت
جية والعدالة اجلنائية وســـــائر التكاليف املخدِّرات من حيث الرعاية الصـــــحية واخلســـــارة يف اإلنتا

ــــــرة (كربامج البحوث والوقاية واختبار املخدِّرات). وكانت أعلى التكاليف اإلمجالية تتعلَّق  املباش
ية ( عاطي املؤثرات األفيون يارات دوالر كندي، أي ٣,٥بت عادل  ما مل كل مواطن  ٩٨ي دوالرًا ل

ــــــنِّه) وكانت ترتبط يف مع ظمها بتكاليف اخلســــــارة يف اإلنتاجية، كندي بصــــــرف النظر عن س
سيما فيما يتعلَّق باملوت املبكر. ومل يتسنَّ التمييز بني األضرار املرتبطة باالستعمال الطيب وغري  وال

الطيب للمؤثرات األفيونية، أو اســــتعمال األدوية األفيونية املســــرَّبة، أو تناول املؤثرات األفيونية اليت 
نعت بطريقة غري مشــــــروعة مليار دوالر  ٢,٨. أمَّا التكاليف اليت ُتعَزى إىل تعاطي القنَّب (صــــــُ

كندي)، فكانت ترتبط يف معظمها بالعدالة اجلنائية، وال ســـــيما ضـــــبط األمن. ومع أنَّ التكاليف 
مليار دوالر كندي)، فقد كان تعاطي  ٢,٢اإلمجالية النامجة عن تعاطي الكوكايني كانت أدىن (

مليار دوالر كندي)، ومعظمها كان يتعلق  ١,٩مرتبطًا بأعلى تكاليف العدالة اجلنائية (الكوكايني 
عامي  ما بضــــــبط األمن. ويف الفترة باملؤثرات ٢٠١٤و ٢٠٠٧بني  نة  كاليف املقتر ، ازدادت الت

يف املائة، غري أنَّ أكرب زيادة كانت تقترن بتعاطي القنَّب،  ٠,٩األفيونية للشــــخص الواحد بنســــبة 
دوالرًا كنديًّا للشـــخص الواحد. وكانت ســـنة  ٧٩إىل  ٦٧يف املائة من  ١٩زادت بنســـبة  حيث

ــة ( ) تصــادف بداية ارتفاع اجلرعات املفرطة من املؤثرات األفيونية يف كندا، وميكن ٢٠١٤الدراس
  (أ)توقُّع أن تكون تكاليف تعاطي املؤثرات األفيونية قد ازدادت، ورمبا كانت الزيادة ضخمة.

  
 Canadian Substance Use Costs and Harms Scientific Working Group, Canadian Substance Use  (أ)  

Costs and Harms (2007–2014) (Ottawa, Canadian Centre on Substance Use and Addiction, 2018).  
          

  واحد من بني كل مثانية أشخاص تقريبًا ممن حيقنون املخدِّرات مصاب بفريوس األيدز    
  

هناك نســبة غري متكافئة من متعاطي املخدِّرات باحلقن مصــابون بفريوس األيدز. وتشــري تقديرات 
 برنامج األمم املتحدة املشــترك بشــأن األيدز وفريوســه إىل أنَّ متعاطي املخدِّرات باحلقن هم يف عام

ضــــعفًا، وأنَّ متعاطي  ٢٢ الســــكان بعرضــــة لإلصــــابة بفريوس األيدز أكثر من جمموع  ٢٠١٧
يف املائة من عدد املصــــــابني اجلدد بفريوس األيدز يف العامل، مع تزايد  ٩املخدِّرات باحلقن ميثلون 

 وســط آســياو شــرق أوروباهذه النســبة إىل أكثر من ثلث عدد املصــابني اجلدد بفريوس األيدز يف 
  )٣٦(يف املائة). ٣٨يف املائة) ويف الشرق األوسط ومشال أفريقيا ( ٣٩(

__________ 
  )٣٦(  UNAIDS, Miles to Go: Closing Gaps, Breaking Barriers, Righting Injustices (Geneva, 2018). 
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ووفقًا للتقديرات املشـــتركة بني مكتب املخدِّرات واجلرمية ومنظمة الصـــحة العاملية وبرنامج األمم 
 املتحدة املشــترك بشــأن األيدز وفريوســه والبنك الدويل، يبلغ انتشــار اإلصــابة بفريوس األيدز لدى

مليون  ١,٤يف املائة، أي أنَّ  ١٢,٧قدره  ما ٢٠١٧متعاطي املخدِّرات باحلقن يف العامل يف عام 
شار اإلصابة متعاط  ستنادًا إىل التقديرات بشأن انت للمخدِّرات باحلقن مصابون بفريوس األيدز. وا

يف املائة  ٩٥حة بلدًا، تغطي البيانات املتا ١٢١بفريوس األيدز لدى متعاطي املخدِّرات باحلقن يف 
  من العدد املقدَّر ملتعاطي املخدِّرات باحلقن على نطاق العامل. 

ويوجد أعلى انتشـــــــار لفريوس األيدز لدى متعاطي املخدِّرات باحلقن، بفارق كبري، يف جنوب 
من   ١,٨و ٢,٣ ، بنسـبتني تفوقان املتوسـط العاملي بشـرق أوروبا وجنوب شـرقهاغرب آسـيا ويف 

فإنَّ انتشـــــــار فريوس  ناطق دون اإلقليمية األخرى،  ناطق وامل املرات، على التوايل. أمَّا يف مجيع امل
األيدز لدى متعاطي املخدِّرات باحلقن هو أدىن من املتوسط العاملي. ويوجد عدد كبري من متعاطي 

يف املائة   ٢٩و ١٥تني (يف تينك املنطقتني دون اإلقليمي املخدِّرات باحلقن املصـــــابني بفريوس األيدز
يف املائة من  ٢٢وكذلك يف شــــرق آســــيا وجنوب شــــرقها ( ،من املجموع العاملي، على التوايل)

املجموع العاملي)، مع أنَّ انتشـــار تعاطي املخدِّرات باحلقن واإلصـــابة بفريوس األيدز لدى متعاطي 
ملي. وتســتأثر هذه املناطق املخدِّرات باحلقن يف شــرق آســيا وجنوب شــرقها مها دون املتوســط العا

بة  ــــــ باحلقن  ٦٦دون اإلقليمية الثالث معًا بنس عاطي املخدِّرات  عاملي ملت ئة من املجموع ال ملا يف ا
  املصابني بفريوس األيدز. 

ـــبة كبرية من العدد العاملي ملتعاطي املخدِّرات باحلقن املصـــابني  ـــتأثر عدد قليل من البلدان بنس ويس
سبة قدرها بفريوس األيدز. فهناك ثال ستأثر معًا بن صني) ت ثة بلدان (االحتاد الروسي وباكستان وال

يف  ٤٧يف املائة من عدد متعاطي املخدِّرات باحلقن يف العامل، ولكنها تكاد تســــتأثر بنصــــف ( ٣٣
  املائة) جمموع عدد متعاطي املخدِّرات باحلقن املصابني بفريوس األيدز.

ووفقًا لربنامج األمم املتحدة املشــترك بشــأن األيدز وفريوســه، كانت زيادُة العالج هي الســبب إىل 
حد كبري يف تقليص عدد الوفيات النامجة عن األمراض املتعلقة باأليدز لدى كل الذين هم مصابون 

. ٢٠٠٤بفريوس األيدز (وليس فقط لدى متعاطي املخدِّرات منهم) بعد أن بلغت ذروهتا يف عام 
، كان ثالثة من بني كل أربعة أشــــــخاص مصــــــابني بفريوس األيدز على النطاق ٢٠١٧ففي عام 

سبل الوصول إىل العالج (ُقدِّر  العاملي يعلمون أهنم مصابون بالفريوس، وقد أدت الزيادة اهلائلة يف 
ص، أي مليون شـــخ ٢١,٧بقرابة  ٢٠١٧عام  هنايةعدد الذين متكَّنوا من الوصـــول إىل العالج يف 

 ٧٩بزيادة قدرها مخس مرات ونصف مقارنة مبا كان الوضع عليه قبل عقد من الزمن) إىل التماس 
ــــــخاص الذين كانوا يعلمون بأهنم مصـــــــابون بفريوس األيدز العالَج املضـــــــاد  يف املائة من األش

والت يف املائة من الذين تقدَّموا للعالج من القضــــــاء على احلم ٨١للفريوســــــات القهقرية ومتكُّن 
عدوى بفريوس  قل ال باأليدز ودون ن قة  باألمراض املتعل بة  حال دون اإلصـــــــا مما  ية ( ــــــ الفريوس

   )٣٧(األيدز).

__________ 
 املرجع نفسه.  )٣٧(  



 

32/142 

إىل اخنفاض الوفيات باأليدز أو فريوسه اليت هلا صلة  ٢٠١٧وتشري دراسة عبء املرض العاملي لعام 
ملخدِّرات باحلقن من زيادة بتعاطي املخدِّرات. غري أنَّ من غري الواضــح متامًا مدى انتفاع متعاطي ا

فرص اختبار اإلصـــابة بفريوس األيدز والعالج منه، حيث إنَّ البيانات مبعثرة، وخاصـــة فيما يتعلق 
ــــتعراض منهجي عن وجود  ــــبل الوصــــول إىل العالج. وقد كشــــف اس بلدًا لديها برامج  ٣٤بس

 ١٧وعن وجود  ،٢٠١٧ الختبار اإلصابة بفريوس األيدز بشأن متعاطي املخدِّرات باحلقن يف عام
ــتهدافية الختبار اإلصــابة بفريوس األيدز (مل تتوفَّر بيانات   ال بلدًا أكَّدت أنَّه توجد لديها برامج اس

ــــــأن  ــــــبل املتاحة ملتعاطي املخدِّرات  ١٢٥بش بلدًا). وعالوة على ذلك، مل تتوفَّر بيانات عن الس
بلدًا). وعندما  ١٦٢شأن معظم البلدان (باحلقن للوصول إىل العالج املضاد للفريوسات القهقرية ب

توفَّرت تلك البيانات، كانت التغطية يف العادة ضــــــعيفة مقارنًة باألهداف اليت اقترحتها منظمة 
الصــــــحة العاملية ومكتب املخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشــــــترك بشـــــــأن األيدز 

بيانات مســـــتمدة من دراســـــات وكانت هناك ســـــبعة بلدان فقط توجد بشـــــأهنا  )٣٨(وفريوســـــه.
يف  ٥اســتقصــائية بشــأن ســبل الوصــول إىل العالج املضــاد للفريوســات القهقرية، وهي تتراوح بني 

باحلقن املصـــابني بفريوس األيدز ويتلقون العالج املضـــاد للفريوســـات املائة من متعاطي املخدِّرات 
  )٣٩(يف املائة يف الواليات املتحدة. ٦٧القهقرية يف ماليزيا و

ــــرقهاوهناك منطقتان دون إقليميتني فقط، ومها  ــــرق أوروبا وجنوب ش ــــيا،  ش وجنوب غرب آس
يوجد فيهما انتشــــار لتعاطي املخدِّرات باحلقن واإلصــــابة بفريوس األيدز لدى متعاطي املخدِّرات 

ت باحلقن أكرب من املتوســط العاملي. ومع أنَّ معظم املناطق دون اإلقليمية تشــهد اخنفاضــًا يف الوفيا
عاطي املخدِّرات، باأليدز أو فريوســـــــه واليت ُتعزى إىل ت لة  تان دون  ما ذات الصــــــ زالت املنطق

، تشــهدان ارتفاعًا يف الوفيات ذات شــرق أوروبا وجنوب شــرقهااإلقليميتني املذكورتني، وخاصــة 
  الصلة باأليدز أو فريوسه النامجة عن تعاطي املخدِّرات.

    
االجتاهات الطويلة األجل يف تعاطي املخدِّرات باحلقن واإلصــــابة بفريوس األيدز يف صــــفوف     

  الذين حيقنون املخدِّرات
من الصعب حتديد االجتاهات العاملية لتفشي تعاطي املخدِّرات باحلقن أو اإلصابة بفريوس األيدز يف 

فهناك بلدان قليلة جدًّا لديها  صــــــفوف متعاطي املخدِّرات باحلقن خالل العقود القليلة املاضــــــية.
شأن أعوام عديدة، وكثريًا سنوية توفُّر بيانات  ما بيانات قابلة للمقارنة ب د التقديرات العاملية ال جتسِّ

جديدة وأفضل وليس تغيُّرات فعلية يف الوضع. وقد حصلت يف األعوام القليلة املاضية حتسُّنات يف 
  اد استعمال طرائق غري مباشرة.منهجيات الدراسات االستقصائية كما ازد

ــــــتخدام بيانات  وعند التركيز على عدد قليل من البلدان حيث ميكن تقييم االجتاهات املتعلقة باس
قابلة للمقارنة على مر الزمن، ميكن اإلشــــــارة إىل أنَّ هناك اجتاهات خمتلفة. فقد أبلغ بعض البلدان 

__________ 
  )٣٨(  WHO, UNODC, UNAIDS Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to HIV 

Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Users: 2012 Revision (Geneva, WHO, 2012). 
  )٣٩(  Sarah Larney and others, "Global, regional, and country-level coverage of interventions to prevent and 

manage HIV and hepatitis C among people who inject drugs: a systematic review", The Lancet Global 

Health, vol. 5, No. 12 (December 2017), pp. e1208–e1220. 
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ــــــار تعاطي املخدِّرات باحلقن واإلصــــــا بة بفريوس األيدز يف صــــــفوف متعاطي عن اخنفاض انتش
املخدِّرات باحلقن على مر الزمن، بينما أبلغت بلدان أخرى عن ارتفاع انتشــــــار تعاطي املخدِّرات 

  باحلقن و/أو اإلصابة بفريوس األيدز يف صفوف متعاطي املخدِّرات باحلقن.
تغيُّرًا يف الســلوك املتعلق  وتكشــف البيانات القطرية املحدودة أنَّ هناك، يف بعض املناطق والبلدان،

باحلقن وتفشـــــي اإلصـــــابة بفريوس األيدز بالتزامن مع زيادة التدخالت الوقائية والعالجية القائمة 
على العلم. ومع أنَّ من غري املمكن دائمًا ربط التغيُّرات بتقدمي اخلدمات، أو فهم كل العوامل اليت 

دة، فإنَّ انتشــــــار تعاطي املخدِّرات باحلقن وفريوس تؤثر يف التغيُّرات يف االنتشــــــار، يف بلدان عدي
األيدز يف صــفوف متعاطي املخدِّرات باحلقن، الذي ُأبلغ عنه، هو أدىن يف الوقت احلاضــر مما كان 
عليه قبل عقد أو عقدين من الزمن. ولكن، ليست التغيُّرات على مرِّ الزمن يف بلد من البلدان تتجه 

زال انتشار اإلصابة   ما وحظت نقاط ذروة وحضيض، ويف بعض البلداندائمًا يف نفس االجتاه، إذ ل
  بفريوس األيدز يف صفوف متعاطي املخدِّرات باحلقن يف مستويات عالية. 

وعلى مدى العقد املاضــي، شــهدت أوروبا اخنفاضــًا يف عدد اإلصــابات اجلديدة بفريوس األيدز يف 
يتَّســق مع زيادة التغطية يف تدابري الوقاية ومع صــفوف متعاطي املخدِّرات باحلقن. وهذا االخنفاض 

باحلقن. خدِّرات  عاطي امل يل األجل يف ت عام الطو عدد  )٤١(،)٤٠(االخنفاض ال فاع  بالرغم من ارت و
 ٢٠١١اإلصـــــــابات اجلديدة بفريوس األيدز يف صــــــفوف متعاطي املخدِّرات باحلقن يف عامي 

، لوحظ يف بلدان عديدة يف أوروبا اجتاه بســـــبب موجات تفشٍّ حملية يف رومانيا واليونان ٢٠١٢و
  )٤٢(تنازيل عام.

زالت اإلصــــــابة بفريوس األيدز يف  ما وبالرغم من النتائج اإلجيابية اليت حتقَّقت يف بلدان عديدة،
صــــــفوف متعاطي املخدِّرات باحلقن متثل حتديًا يف أحناء عديدة من العامل. وحىت يف البلدان اليت 

خل مرتفع، هناك أدلة موثَّقة على حاالت من التفشــــــي املحلي لإلصــــــابة تتمتع مبوارد جيِّدة وبد
ــــــمالية يف األعوام  بفريوس األيدز يف صــــــفوف متعاطي املخدِّرات باحلقن يف أوروبا وأمريكا الش

   )٤٤(،)٤٣(األخرية.
    

   

__________ 
  )٤٠(  Lucas Wiessing and others, "Trends in HIV and hepatitis C virus infections among injecting drug users in 

Europe, 2005 to 2010", Eurosurveillance, vol. 16, No. 48 (2011).  
  )٤١(  EMCDDA, European Drug Report 2017: Trends and Developments (Luxembourg, Publications Office of 

the European Union, 2017). 
  )٤٢(  European Centre for Disease Prevention and Control and WHO Regional Office for Europe, HIV/AIDS 

Surveillance in Europe: 2018– 2017 data (Copenhagen, 2018). 
  )٤٣(  Don C. Des Jarlais and others, "Complacency is the new problem: comparative analysis of recent outbreaks 

of HIV among persons who inject drugs in Europe and North America", presentation at the twenty-second 

International AIDS Conference, Amsterdam, July 2018 (abstract THPEC189). 
  )٤٤(  Don C. Des Jarlais and others, "HIV infection among persons who inject drugs: ending old epidemics and 

addressing new outbreaks", AIDS, vol. 30, No. 6 (2016), pp. 815–826. 
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  تعاطي املخدِّرات والعدوى بفريوس األيدز جنسيًّا

 تقرير املخدِّرات العامليعند مناقشـــة تعاطي املخدِّرات وفريوس األيدز، انصـــبَّ التركيز تقليديًّا يف 
على العدوى بفريوس األيدز من جراء تعاطي املخدِّرات باحلقن. وقد كان هناك تركيز أقل على 

  يًّا. دور املخدِّرات، سواء أكان تعاطيها باحلقن أم ال، يف العدوى بفريوس األيدز جنس
وميكن أن يكون لتعاطي املخدِّرات دور يف التقليل من القيود اليت تثبط عن املمارســـــات اجلنســـــية 
املحفوفة باملخاطر ويف احلضِّ على تلك املمارســـــات، ومنها مثًال زيادة وترية النشـــــاط اجلنســـــي، 

ام الواقي وزيادة عدد الشـــركاء اجلنســـيني العرضـــيني، وممارســـة اجلنس دون وقاية أو عدم اســـتخد
الذكري بانتظام، وبيع اجلنس مقابل املال أو املخدِّرات. فكل هذه املمارســـات ميكن أن تؤدِّي إىل 

  ارتفاع خماطر العدوى بفريوس األيدز جنسيًّا لدى متعاطي املخدِّرات وشركائهم اجلنسيني. 
اجلنسي املحفوف  وعلى وجه اخلصوص، يبدو أنَّ هناك صلة بني تعاطي املنشِّطات وازدياد السلوك

طات يؤثر يف كال اجلانبني اجلســماين والنفســاين من  مبخاطر اإلصــابة بفريوس األيدز. فتعاطي املنشــِّ
ـــبيل املثال، كثريًا ُيتعاطى امليثامفيتامني واألمفيتامني لزيادة الشـــهوة   ما الســـلوك اجلنســـي. فعلى س

اجلنســـية والتقليل من املوانع اجلنســـية. واملتعة اجلنســـية وإطالة مدة األداء اجلنســـي وتيســـري التجربة 
طات قبل اجلنس أو أثناءه هو أشــــيع لدى فئات معيَّنة من متعاطي املخدِّرات، ومن  وتعاطي املنشــــِّ

  (أ)،(ب)ذلك مثًال عند ممارسة الرجال اجلنس مع الرجال.
ا فالرجال الذين ميارســـون اجلنس مع الرجال يشـــكِّلون فئة فرعية من الســـكان متأثرة تأثر ًا خاصـــًّ

يف املائة من اإلصــابات  ١٨بتفشــي الوباء العاملي لفريوس األيدز، وقد اســتأثرت هذه الفئة بنســبة 
مرة على  ٢٨اجلديدة بفريوس األيدز يف العامل وتزيد خماطر اإلصــــــابة بالفريوس لديها مبا يقارب 

وخلص استعراض منهجي  (ج)،(د)خماطر اإلصابة بالفريوس لدى الرجال ذوي امليول اجلنسية املغايرة.
بشــــأن اســــتخدام "عقاقري النوادي" باعتباره عامل خطر لإلصــــابة بفريوس  ٢٠٠٥ُأجري يف عام 

طات األمفيتامينية،  ــــــون اجلنس مع الرجال إىل أنَّ تعاطي املنشــــــِّ األيدز لدى الرجال الذين ميارس
ملحفوف باملخاطر وبارتفاع وخاصة امليثامفيتامني، له صلة باالخنراط يف أنواع من السلوك اجلنسي ا

كما خلص اســتعراض أحدث عهدًا (اســتنادا إىل مثاين دراســات  )ه(تواتر اإلصــابة بفريوس األيدز.
من الواليات املتحدة) إىل أنَّ تعاطي امليثامفيتامني مرتبط باســــتمرار بأنواع من الســــلوك اجلنســــي 

ــٌة ُأجريت يف  (و)ل.املحفوف باملخاطر لدى الرجال الذين ميارســون اجلنس مع الرجا وتعقَّبت دراس
نة يف الواليات املتحدة  ٤٧ لذين  ٤  ٦٨٤مدي رجًال غري مصـــــــاب بفريوس األيدز من الرجال ا

شــهرًا. واســتبَعدت الدراســُة الرجاَل الذين ميارســون  ٣٦ميارســون اجلنس مع الرجال على مدى 
ـــــة. وقد أفاد اجلنس مع الرجال وُأبلغ عن تعاطيهم للمخدِّرات باحلقن وقت إعداد يزيد  ما الدراس

يف املائة بأهنم كانوا يتناولون العقاقري يف أوقات الترفيه عن النفس عندما شـــــــاركوا يف  ٦٠على 
الدراســــــة. وُأبلغ عن عدد مرتفع من حاالت اإلصــــــابة اجلديدة بفريوس األيدز على مدى فترة 

نس مع الرجال. وأشــري إىل أنَّ رجًال من الذين ميارســون اجل ٣٣٨املتابعة، حيث ُأصــيب بالفريوس 
   (ز)تعاطي األمفيتامينات ونترات األميل مرتبط باحتماالت كبرية جدًّا لإلصابة بفريوس األيدز.
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) (العربدة) هو تعبري ُيســــتخَدم لوصــــف تناول عقاقري حمدَّدة (يف "Chemsex"وتعبري "مشســــكس" (
طات من قبيل امليفيدرون وامليثامفيتامني ومح -ض غاما هيدروكســــــي الزبد/ غاماالعادة منشــــــِّ

سية وإطالتها أو دعمها أو تكثيفها بوتريوالكتون سري التجربة اجلن ) قبل اجلنس أو أثناءه من أجل تي
والتقليل من املثبطات. وهذا الســــلوك ميكن أن يؤثر يف أمناط الســــلوك املحفوف باملخاطر بشــــأن 
تفشــــي فريوس األيدز لدى الفئة الصــــغرية نســــبيًّا من الرجال الذين ميارســــون اجلنس مع الرجال 

ني يف هذه املمارســــة. وقد أبرز اســــتعراض منهجي أنَّ الرجال الذين ميارســــون اجلنس مع املنخرط
الرجال املصـــابني بفريوس األيدز هم الذين ينخرطون على األرجح يف عربدة "الشـــمســـكس" ويف 
املمارســــات اجلنســــية املحفوفة مبخاطر كبرية، ومنها ممارســــة اجلنس دون وقاية، أكثر من الرجال 

  (ح)جيمعون بني تناول العقاقري وممارسة اجلنس. ال ون اجلنس مع الرجال الذينالذين ميارس
وقد ُأفيد عن بيع اجلنس مقابل املال أو املخدِّرات وكان ذلك مقترنًا بعدة أمناط من الســــــلوك 

فعلى ســـبيل املثال، أفادت دراســـة تبحث يف ظاهرة  (ط)املحفوف مبخاطر اإلصـــابة بفريوس األيدز.
ــــــية لدى بيع اجلنس مق ابل كوكايني "الكراك" وما يتصــــــل بذلك من آثار تتعلق باملخاطر اجلنس

ممتهنات اجلنس يف فانكوفر بكندا بأنَّ نصفهنَّ أبلغن عن بيع اجلنس مقابل كوكايني "الكراك" وأنَّ 
عدد أكرب من الزبائن (أكثر من  هذه اخلدمة إىل  بدافع تقدمي  كان  ــــــبوع). ١٠هذا   (ي)يف األس

امليثامفيتامني  تناولنٌة لدى ممتهنات اجلنس يف املكســيك إىل أنَّ اللوايت أفدن بأهنن وخلصــت دراســ
ـــتخدامًا للواقي الذكري. ـــٌة أخرى لدى ممتهنات  (ك)ولو مرة يف العمر هن أقلُّ اس وخلصـــت دراس

عرض اجلنس يف فانكوفر إىل أنَّ تعاطي املخدِّرات بتردُّد أكثر كان مقترنًا اقترانًا شــــــديدًا بتلقي 
للحصــــول على مبلغ مايل أكرب أو قبول مبلغ مايل أكرب مقابل ممارســــة اجلنس بدون واق ذكري، 
ــة اجلنس دون وقاية قد يلتمســون ذلك من ممتهنات  وهذا يوحي بأنَّ الزبائن الذين يســعون ملمارس

طاع اجلنس اللوايت هنَّ مستضعفات بشكل خاص أمام القسر، ومنهن النساء اللوايت يعانني من انق
  (ل)حاد وحيتجن فورًا إىل تناول خمدِّرات.
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نصف الذين يتعاطون املخدِّرات باحلقن يف مجيع أحناء العامل تقريبًا مصابون بالتهاب الكبد من     
  Cالنوع 

هو مثار قلق صــــــحي كبري لدى متعاطي املخدِّرات باحلقن وهو  Cإنَّ التهاب الكبد من النوع 
ويعكس ارتفاع معدَّل الوفيات  )٤٦(،)٤٥(يشــكل خطرًا على الصــحة أكرب من خطر فريوس األيدز.

صابني بالتهاب الكبد  Cالنامجة عن عدم معاجلة التهاب الكبد من النوع  عدَّة عوامل. فنظرًا ألنَّ امل
هذه  Cمن النوع  قد بقيت  لك، ف يدة دون أن تظهر عليهم أعراض ذ عد ميكن أن يظلوا ألعوام 

 تشـــخَّص معظم حاالت اإلصـــابة ومن مثَّ مل املشـــكلة وباًء "خفيًّا" إىل آونة أخرية نســـبيًّا، حيث مل
آخذة  Cووفقًا ملنظمة الصـــــحة العاملية، فإنَّ الوفيات من جراء التهاب الكبد من النوع  )٤٧(ُتعاَلج.

ــبل الوصــول إىل العالج. وباإلضــافة إىل ذلك، فإنَّ العدوى بالتهاب  )٤٨(يف االزدياد بســبب قلة س
ــ Cالكبد من النوع  وانتشــاُر اإلصــابة  )٤٩(هل من العدوى بفريوس األيدز.من خالل احلقن هي أس

يف صــــــفوف متعاطي املخدِّرات باحلقن هو أعلى، ويكاد يبلغ عدد  Cبالتهاب الكبد من النوع 
من بني متعاطي املخدِّرات باحلقن أربعة أمثال املصــــــابني  Cاملصــــــابني بالتهاب الكبد من النوع 

باحلقن. وقد كان التقدُّم الختبار اإلصـــــــابة وللعالج بفريوس األيدز من بني متعاطي املخدِّرات 

__________ 
  )٤٥(  Louisa Degenhardt and others, "Estimating the burden of disease attributable to injecting drug use as a risk 

factor for HIV, hepatitis C, and hepatitis B: findings from the Global Burden of Disease Study 2013", The 

Lancet Infectious Diseases, vol. 16, No. 12 (2016), pp. 1385–1398. 
  )٤٦(  "Global Burden of Disease Data." 
  )٤٧(  Matthew Hickman and Natasha K. Martin, eds., Hepatitis C Among Drug Users in Europe: Epidemiology, 

Treatment and Prevention, EMCDDA Insights Series, No. 23 (Luxembourg, Publications Office of the 

European Union, 2016). 
  )٤٨(  WHO, "Combating hepatitis B and C to reach elimination by 2030", Advocacy Brief (Geneva, May 2016). 
  )٤٩(  Elijah Paintsil and others, "Survival of hepatitis C virus in syringes: implication for transmission among 

injection drug users", The Journal of Infectious Diseases, vol. 202, No. 7 (October 2010), pp. 984–990. 
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ضـــئيًال تارخييًّا لدى متعاطي املخدِّرات باحلقن. ومل ُتصـــبح خيارات العالج الناجعة جدًّا متاحة يف 
  شكل مضادات للفريوسات ذات تأثري مباشر إالَّ يف اآلونة األخرية. 

ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة  وتفيد التقديرات املشتركة ملكتب املخدِّرات واجلرمية
يف  Cاملشترك بشأن األيدز وفريوسه والبنك الدويل بشأن انتشار اإلصابة بالتهاب الكبد من النوع 

بأنَّ هذا االنتشــــــار بلغ  ٢٠١٧صــــــفوف متعاطي املخدِّرات باحلقن يف مجيع أحناء العامل يف عام 
ماليني شــخص  ٥,٦بقرابة  Cابني بالتهاب الكبد من النوع يف املائة، حيث ُقدِّر عدد املصــ ٤٩,٣

من متعاطي املخدِّرات باحلقن. وتستند هذه التقديرات إىل املعلومات عن انتشار املصابني بالتهاب 
يف  ٩٤، أي بتغطية نســبتها بلد ١٠٢يف أوســاط متعاطي املخدِّرات باحلقن من  Cالكبد من النوع 

عدد الســــكان املتعاطني للمخدِّرات باحلقن. وعلى ســــبيل املقارنة، فإنَّ املائة من املجموع العاملي ل
يف أوســاط عامة الســكان (من كل األعمار) يف مجيع  Cانتشــار اإلصــابة بالتهاب الكبد من النوع 

   )٥٠(يف املائة). ١,١و ٨,٠يف املائة (النطاق: بني  ١,٠بلغ نسبة تقديرها  ٢٠١٥أحناء العامل يف عام 
مبتعاطي املخدِّرات باحلقن الذين هم مصــــــابون بفريوس األيدز، يؤثر هذا الفريوس يف  وفيما يتعلق

والتطور الطبيعي هلذه اإلصــــــابة. فالتهاب الكبد من  Cانتقال اإلصــــــابة بالتهاب الكبد من النوع 
أيسر انتقاًال يف حضور اإلصابة بفريوس األيدز. والناس الذين هم مصابون بفريوس األيدز  Cالنوع 

سرع ملرض  Cم محوالت فريوسية أعلى فيما يتعلق بالتهاب الكبد من النوع هل ويعانون من تطوُّر أ
مقارنة بالذين هم غري مصابني بفريوس األيدز. واإلصابة بالتهاب الكبد  Cالتهاب الكبد من النوع 

ميكن أيضـــًا أن يعقِّد العالج فيما يتعلق بفريوس  بالتزامن مع اإلصـــابة بفريوس األيدز Cمن النوع 
لدى  Cاأليدز. وقد خلص اســتعراض منهجي إىل أنَّ احتماالت اإلصــابة بالتهاب الكبد من النوع 

متعاطي املخدرات باحلقن الذين هم مصــــابون بفريوس األيدز هي أعلى ســــت مرات ممَّا هي عليه 
لذين هم غري باحلقن ا عاطي املخدِّرات  عاطي  لدى مت ما يتعلق مبت مصـــــــابني بفريوس األيدز. وفي

املخدِّرات باحلقن الذين هم مصــابون بفريوس األيدز، فإنَّ انتشــار اإلصــابة املتزامنة بالتهاب الكبد 
  )٥١(يف املائة. ٤,٨٢هو أعلى، حيث يقدَّر بنسبة  Cمن النوع 
ية لقطاع الصـــحة بشـــأن التهاب ، أقرَّت مجعيُة الصـــحة العاملية االســـتراتيجيَة العامل٢٠١٦ويف عام 

ــــــي، مع التركيز على التهاب الكبد من النوع  ، ودعت فيها إىل القضــــــاء على  Cالكبد الفريوس
صحة العموميةالتهاب الكبد الفريوسي باعتباره خطرًا على  ، ووضعت هدفًا ٢٠٣٠حبلول عام  ال

يف املائة وتقليص  ٩٠ســبة بن Cالكبد من النوع  يتمثل يف تقليص عدد اإلصــابات اجلديدة بالتهاب
ــــــبة  Cعدد الوفيات النامجة عن التهاب الكبد من النوع  وُتَعدُّ معاجلة عبء  )٥٢(يف املائة. ٦٥بنس

يف أوســـــاط متعاطي املخدِّرات باحلقن أمرًا بالغ األمهية من  Cاإلصـــــابة بالتهاب الكبد من النوع 
يف املائة من اإلصــــــابات  ٢٣شــــــكَّل  أجل حتقيق ذلك اهلدف، ذلك أنَّ تعاطي املخدِّرات باحلقن

__________ 
  )٥٠(  WHO, Global Hepatitis Report 2017 (Geneva, 2017). 
  )٥١(  Lucy Platt and others, "Prevalence and burden of HCV co-infection in people living with HIV: a global 

systematic review and meta-analysis", The Lancet Infectious Diseases, vol. 16, No. 7 (2016), pp. 797–808. 
  )٥٢(  WHO, Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis 2016 – 2021: Towards Ending Viral Hepatitis 

(Geneva, 2016). 
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، ُقدِّر أنَّ ٢٠١٥. ويف عام ٢٠١٥على نطاق العامل يف عام  Cاجلديدة بالتهاب الكبد من النوع 
ُتعَزى إىل تناول املخدِّرات  Cيف املائة من مجيع الوفيات النامجة عن التهاب الكبد من النوع  ٣١,٥

ــة عبء املرض وإضــافة إىل ذ )٥٣(باحلقن ولو مرَّة يف العمر. لك، ووفقًا للتقديرات الواردة يف دراس
 ٢١يف املائة من الوفيات و ٥٢ C، شـــكَّلت اإلصـــابة بالتهاب الكبد من النوع ٢٠١٧العاملي لعام 

سنوات العمر املعدَّلة حسب اإلعاقة اليت ُعزيت إىل تعاطي املخدِّرات يف عام  ، ٢٠١٧يف املائة من 
  )٥٤(سنوات العمر املعدَّلة آخذين يف االرتفاع.وما زال عدد هذه الوفيات وعدد 

ومع أنَّ العلم باإلصــابة مهم للوقاية والعالج، فإنَّ منظمة الصــحة العاملية أفادت بأنَّ النســبة املئوية 
ومل ُيشخَّصوا على أهنم كذلك بلغت على النطاق العاملي يف  Cللمصابني بالتهاب الكبد من النوع 

يقتصــر   ال (هذا Cاملائة من مجيع املصــابني بالتهاب الكبد من النوع  يف ٨٠تقديره   ما ٢٠١٦عام 
على متعاطي املخدِّرات)، وهذا ينجم عنه أنَّ أولئك الذين مل ُيشــــــخَّصــــــوا على أنَّهم مصــــــابون 

يتَّخــذون التــدابري اليت تكفــل جتنُّــب نقــل  ال يتقــدَّمون للعالج أو  ال Cبــالتهــاب الكبــد من النوع 
ــــــبة املئوية للذين  )٥٥(م.الفريوس إىل غريه كما أنَّ التقدُّم للعالج كان منخفضــــــًا، إذ ُتقدَّر النس

خِّصــوا على أهنم مصــابون بالتهاب الكبد من النوع  مبا يقارب  ٢٠١٥وتلقَّوا العالج يف عام  Cشــُ
وعلى الصعيد العاملي، هناك معلومات حمدودة عن مستويات التشخيص والتقدُّم  )٥٦(يف املائة. ٤,٧

بار  عدَّالت االخت نت م كا با، مثًال،  باحلقن. ففي أورو خدِّرات  عاطي امل للعالج يف صــــــفوف مت
ويف دراســـــة مشلت أكثر من  )٥٧(والعالج يف صـــــفوف متعاطي املخدِّرات باحلقن ضـــــعيفًة جدًّا.

عاطي ا ٣  ٠٠٠ ــــــخص من مت حدة، مل يكن ش مدن يف الواليات املت باحلقن يف مخس  خدِّرات  مل
يعلمون أهنم  Cاملائة من الذين اخُتربوا وُكشـــــف أهنم مصـــــابون بالتهاب الكبد من النوع  يف  ٧٢

  )٥٨(مصابون بالفريوس.
يف املاضــــي منخفضــــًا يف أوســــاط  Cوكان التقدُّم لالختبار والعالج من التهاب الكبد من النوع 

خدِّرات باحلقن بســـبب عدد من احلواجز تتعلق باملريض ومقدِّم الرعاية الصـــحية ونظام متعاطي امل
ففي املاضــــــي، كانت هناك جناعة حمدودة لألدوية (القائمة على  )٥٩(الرعاية الصــــــحية عمومًا.

. فتلك األدوية كان C"اإلنترفريون" و"الريبافريين") املســـتعملة للعالج من التهاب الكبد من النوع 
ــــــلبية حادة. وكانت مدة العالج طويلة (من حتمُّ  ٤٨إىل  ٢٤لها ضــــــئيًال وجنمت عنها آثار س

يف املائة. وميكن أن يكون عجز  ٦٥و ٤٠أســـــبوعًا) وجنمت عنها معدَّالت شـــــفاء تراوحت بني 
__________ 

  )٥٣(  Global Hepatitis Report 2017. 
  )٥٤(  "Global Burden of Disease Data." 
  )٥٥(  WHO, Progress Report on Access to Hepatitis C Treatment: Focus on Overcoming Barriers in Low- and 

Middle-income Countries (Geneva, 2018). 
  )٥٦(  Global Hepatitis Report 2017. 
  )٥٧(  Hepatitis C Among Drug Users in Europe. 
  )٥٨(  Holly Hagan and others, "Self-reported hepatitis C virus antibody status and risk behavior in young 

injectors", Public Health Reports, vol. 121, No. 6 (2006), pp. 710–719. 
  )٥٩(  Philip Bruggmann, "Accessing hepatitis C patients who are difficult to reach: it is time to overcome 

barriers", Journal of Viral Hepatitis, vol. 19, No. 12 (December 2012), pp. 829–835. 
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متعاطي املخدِّرات باحلقن عن الوصــول إىل خدمات العالج ناجتًا أحيانًا عن الوصــم والتمييز على 
   )٦٠(مي اخلدمات.يد مقدِّ

أصــــــبح يف اآلونة األخرية  Cتغيَّر فهو أنَّ العالج الناجع جدًّا من التهاب الكبد من النوع   ما أمَّا
 متاحًا يف شـــــكل مضـــــادات للفريوســـــات ذات تأثري مباشـــــر، ممَّا جعل الفرق بالغ األمهية، وهو

املصـــــــابني هبذا االلتهاب ويف  ُيحتمل أن ُيحِدث حتوًُّال يف معاجلة متعاطي املخدِّرات باحلقن  ما
شأهنم. زالت نافرة من معاجلة متعاطي املخدِّرات باحلقن  ما ومع أنَّ بعض اخلدمات )٦١(التوقُّعات ب

بسبب شواغلها املتعلقة بتقيُّدهم بالعالج وارتفاع خماطر حدوث آثار جانبية وخماطر اإلصابة جمدَّدًا 
باحلقن، خدِّرات  عاطي امل ية املضـــــــادة فمن ا )٦٢(من خالل ت ماُل األدو ــــــتع مل أن ميكِّن اس ملحت

ــــــر من التغلُّب على بعض العقبات على األقل اليت كان متعاطو  للفريوســـــــات ذات التأثري املباش
   )٦٣(املخدِّرات باحلقن يواجهوهنا تقليديًّا يف سبيل الوصول إىل العالج.

لباهظة للعقاقري اجلديدة والذي يبعث على القلق بشــكل خاص هو االســتعمال املحدود واألســعار ا
ـــعار هذه األدوية يقيم حاجزًا كبريًا أمام  ـــر. فارتفاع أس ـــات وذات التأثري املباش املضـــادة للفريوس
زيادة استعماهلا، وقد جنم عنه استخدام أسلوب "املحاصصة" يف العالج (مثًال تقدمي العالج حصرًا 

اد). وشــهدت أســعار األدوية املضــادة للمصــابني بالتليُّف الكيســي الذي يتراوح بني اخلفيف واحل
بســـبب اعتماد أدوية جنيســـة،  ٢٠١٥للفريوســـات وذات التأثري املباشـــر اخنفاضـــًا كبريًا منذ عام 

املرتفعة  جدًّا من البلدان عدد قليلهناك  ،ولكنوخاصــة يف البلدان املنخفضــة واملتوســطة الدخل. 
الدخل تستطيع يف الوقت احلاضر اشتراء صيغ جنيسة من األدوية املضادة للفريوسات وذات التأثري 
ضئيلة بشكل خاص  سبل الوصول إىل هذه األدوية  املباشر، وما زالت األسعار مرتفعة. ويبدو أنَّ 

  )٦٤(لدى متعاطي املخدِّرات باحلقن.
اجلديدة يف التصدي للعبء الكبري الذي ميثله التهاب الكبد وبالرغم من الفرصة اليت تتيحها األدوية 

يف أوســـــاط متعاطي املخدِّرات باحلقن، فإنَّ التقدُّم املحَرز يف الوقاية والعالج من هذا  Cمن النوع 
زال الوصـــــول غري املقيَّد إىل العالج نادرًا  ما املرض كان بطيئًا. ففي أوروبا، على ســـــبيل املثال،

، كان بلد من كل ٢٠١٧اليف األدوية اجلديدة. ويف تشــــــرين األول/أكتوبر بســــــبب ارتفاع تك
ــة عامة هنَجه إزاء الوقاية والعالج من التهاب  ــياس بلدين من البلدان األوروبية قد رســم يف وثيقة س
الكبد. ولكن، َأدجمت املبادُئ التوجيهية الســــريرية يف تســــعة بلدان معايَري تقيِّد ســــبل العالج من 

فيما يتعلق مبتعاطي املخدِّرات باحلقن (مثًال، اشتراط االمتناع عن تناول  Cكبد من النوع التهاب ال

__________ 
 .٢٠١٧تقرير التهاب الكبد العاملي   )٦٠(  
  )٦١(  Philip Bruggmann and Jason Grebely, "Prevention, treatment and care of hepatitis C virus infection among people 

who inject drugs", International Journal of Drug Policy, vol. 26, Suppl. 1 (February 2015), pp. S22–S26. 
  )٦٢(  Philip Bruggmann and Alain H. Litwin, "Models of Care for the Management of Hepatitis C Virus Among 

People Who Inject Drugs: One Size Does Not Fit All", Clinical Infectious Diseases, vol. 57, Suppl. 2 (August 

2013), pp. S56–S61. 
  )٦٣(  Hepatitis C Among Drug Users in Europe. 
  )٦٤(  Progress Report on Access to Hepatitis C Treatment. 
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ـــــهر و ٣املخدِّرات ملدة تتراوح بني  ـــــهرًا). ١٢أش ويف املقابل، اختذ بعض البلدان خطوات  )٦٥(ش
فريوسي هامة لزيادة العالج. ففي فرنسا، مثًال، تتضمَّن اخلطة الوطنية للقضاء على التهاب الكبد ال

والعالج باألدوية  Cأحكامًا تنص على سداد التكاليف الكاملة الختبارات التهاب الكبد من النوع 
املضــادة للفريوســات ذات التأثري املباشــر يف إطار خمطط التأمني الصــحي الوطين، وقد ُبذلت جهود 

العاملية لقطاع الصحة  واتساقًا مع االستراتيجية )٦٦(حمدَّدة للوصول إىل متعاطي املخدِّرات باحلقن.
دولة  ٥٣وأقرَّهتا  ٢٠١٧بشـــــأن التهاب الكبد الفريوســـــي، ُوضـــــعت خطة عمل ألوروبا يف عام 

عضــــــوًا يف منظمة الصــــــحة العاملية من املنطقة األوروبية. وتتضــــــمن خطة العمل أهدافًا أوروبية 
اعتبارهم فئة من ، ومنها أهداف حمدَّدة بشـــــأن متعاطي املخدِّرات باحلقن ب٢٠٢٠متوســـــطة لعام 

ومن أكثرها عرضــة خلطر  Cأكثر الفئات الســكانية تضــرُّرًا من اإلصــابة بالتهاب الكبد من النوع 
  )٦٧(اإلصابة به.

بسبب تشمُّع الكبد  والعوقُتعرِّض الناس خلطر الوفاة  Bكما أنَّ اإلصابة بالتهاب الكبد من النوع 
سبيًّا مقارنة بعبء املرض املتعلِّق بالتهاب الكبد وسرطان الكبد، بالرغم من أنَّ عبء املرض قليل ن

عام  Cمن النوع  ية ل عامل قديرات ال ، املشــــــتركة بني مكتب ٢٠١٧وفريوس األيدز. وتشــــــري الت
املخدِّرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية والربنامج املشترك بشأن األيدز وفريوسه والبنك الدويل، 

يف  ٦,٨يف أوســـــاط متعاطي املخدِّرات باحلقن بلغ  )٦٨(Bالنوع إىل أنَّ انتشـــــار التهاب الكبد من 
ــــــخص من متعاطي املخدِّرات باحلقن  ٠,٩٨املائة. وبعبارة أخرى، هناك عدد تقديره  مليون ش

  .Bمصابون إصابة نشيطة بالتهاب الكبد من النوع 
    

    املؤثرات األفيونية هي سبب الوفاة الرئيسي يف بعض البلدان    
عاطي املخدِّرات هو أمر معقَّد. وميكن أن خيتلف إنَّ  حتديد مدى حجم الوفيات اليت ُتعَزى إىل ت

مات عن  باملخـدرات من بلـد إىل آخر. ونظرًا لعـدم وجود معلو قة  هلا عال يد الوفيـات اليت  حتد
ــــــبب الوفاة معقَّدًا يف بعض  ظروف الوفاة أو البيئة اليت حدثت فيها، ميكن أن يكون التأكد من س
احلاالت عندما ُيشـــتَبه يف وجود دور لتعاطي املخدِّرات. وقد تشـــكو البلدان من زيادات كبرية يف 

  تكون مدركة لذلك.  ال عدد الوفيات اليت ُتعَزى إىل تعاطي املخدِّرات، لكنَّ السلطات قد
أكرب ، فإنَّ أمريكا الشـــــمالية هي اليت يوجد فيها ٢٠١٧ووفقًا لدراســـــة عبء املرض العاملي لعام 

هذا  يادة يف  هدت أعلى ز ــــــ ية، وهي اليت ش عاطي املؤثرات األفيون يات اليت ُتعَزى إىل ت عدد للوف
زالتا تعانيان من أزمة املؤثرات األفيونية، وال ســيما فيما يتعلق  ما املجال. فكندا والواليات املتحدة

يا هد الواليات املتحدة وكندا معدَّالت وف ظائره. وتشــــــ يل ون تان عاطي الفن ية من جراء بت عال ت 
__________ 

  )٦٥(  European Drug Report 2018. 
  )٦٦(  Progress Report on Access to Hepatitis C Treatment. 
  )٦٧(  WHO Regional Office for Europe, Action plan for the health sector response to viral hepatitis in the WHO 

European Region (Copenhagen, 2017). 
أن يشري إىل اإلصابة النشطة (املستضد السطحي اللتهاب الكبد  Bيراد بتقدير انتشار التهاب الكبد من النوع   )٦٨(  

B أو ،HBsAg) وليس إىل الضد املوجه للمستضد السطحي ،(anti-HBs َّالذي يشري إىل إصابة سابقة. بيد أن (
 كتب املخدِّرات واجلرمية.التمييز بينهما ليس ممكنًا دائمًا يف البيانات اليت ترد إىل م
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اجلرعات املفرطة، ويبذل هذان البلدان جهودًا كبرية لرصد هذا الوضع. ويف كال البلدين، ليست 
بل هي مركَّزة يف  بالتســـــــاوي على النطاق الوطين،  الوفيات من جراء اجلرعات املفرطة موزَّعة 

ــدا، ُتالَحظ أعلى املعــدَّالت يف حمــافظتني غربيتني ــة. ففي كن ــاطق معيَّن ــا  من ــا وكولومبي مهــا ألربت
الربيطانية. ويف الواليات املتحدة، ُتالَحظ أعلى املعدَّالت يف الواليات الشــمالية الشــرقية والوسـطى 

  الغربية. 
عام  حدة يف  فاع يف الواليات املت خذًة يف االرت طة آ ياُت من جراء اجلرعات املفر لت الوف ما زا و

يف املائة على  ١٠,٤لة وفاة، أي بزيادة قدرها حا ٧٠  ٢٣٧، حيث بلغت رقمًا قياسيًّا هو ٢٠١٧
يف املائة من تلك الوفيات من جراء اجلرعات  ٦٨. وتتســــــبب املؤثرات األفيونية يف ٢٠١٦عام 

عام  ٤٧  ٦٠٠املفرطة، حيث بلغت  لة وفاة يف  . وهذه الزيادة يف الوفيات من جراء ٢٠١٧حا
ابلها بشــــكل وثيق زيادة يف الوفيات من اجلرعات املفرطة على مدى األعوام اخلمســــة املاضــــية تق

يل  تان ها من الفن تألف يف معظم ئة ت ثادون (وهي ف ية غري املي ناع ية االصــــــط جراء املؤثرات األفيون
ونظائره). فقد ارتفعت الوفيات من جراء اجلرعات املفرطة من املؤثرات األفيونية االصـــطناعية غري 

يف املائة  ٧١، ولكنه ارتفع مبعدَّل ٢٠١٣إىل عام  ١٩٩٩م يف املائة سنويًّا من عا ٨امليثادون مبعدَّل 
ُسجِّلت ٢٠١٧إىل عام  ٢٠١٣سنويًّا من عام  حالة انطوت على تناول جرعات  ٢٨  ٤٦٦. وقد 

يف  ٤٧، أي بزيادة قدرها ٢٠١٧مفرطة من املؤثرات األفيونية االصــــــطناعية غري امليثادون يف عام 
   )٦٩(حالة. ١٩ ٤١٣لت فيه الذي ُسجِّ ٢٠١٦املائة مقارنة بعام 

يف  ٩٣( ٢٠١٧حالة وفاة ذات صــــلة باملؤثرات األفيونية يف عام  ٣  ٩٩٨ويف كندا، كانت هناك 
يف  ٣يف املائة نامجة عن االنتحار؛ و ٥املائة منها هي حاالت نامجة عن جرعات مفرطة عرضـــية؛ و

 ٣٣باملؤثرات األفيونية زيادة قدرها املائة غري حمدَّدة). وقد مثَّل هذا العدد من الوفيات ذات الصلة 
ُسجِّلت فيه  ٢٠١٦كان عليه الوضع يف عام   ما يف املائة على صلة  ٣  ٠١٤الذي  حالة وفاة ذات 

  باملؤثرات األفيونية. 
 ٧٦يف صفوف الذكور ( ٢٠١٧وقد حدث معظم الوفيات ذات الصلة باملؤثرات األفيونية يف عام 

ــــبة لد يف املائة).  ٢٧عامًا ( ٣٩و ٣٠ى الذين تتراوح أعمارهم بني يف املائة)، مع وجود أعلى نس
ووفقًا للهيئة الصـــحية العمومية الكندية، فقد أجَّج تعاطي الفنتانيل ونظائره ســـعري ارتفاع الوفيات 

سامها مسامهة مباشرة  )٧٠(املرتبطة باملؤثرات األفيونية. فالفنتانيل أو نظائر الفنتانيل إمَّا ُكشفا و/أو 
ئة من تلك الوفيات يف عام يف ٦٩يف  ملا قدرها ٢٠١٧ ا بة  ــــــ ئة يف عام  ٥٠، مقارنة بنس ملا يف ا

جِّل أعلى معدَّل للوفيات وأكرب عدد من الوفيات من ٢٠١٧و ٢٠١٦ويف عامي  )٧١(.٢٠١٦ ، ســُ
__________ 

  )٦٩(  Holly Hedegaard, Arialdi M. Mini?o and Margaret Warner, "Drug overdose deaths in the United States, 

1999–2017", NCHS Data Brief, No. 329 (Hyattsville, Maryland, United States, National Center for Health 

Statistics, November 2018). 
  )٧٠(  Lisa Belzak and Halverson Jessica, "Evidence synthesis: the opioid crisis in Canada – a national 

perspective", Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada: Research, Policy and Practice, 

vol. 38, No. 6 (June 2018), pp. 224–233. 
  )٧١(  Canada, Special Advisory Committee on the Epidemic of Opioid Overdoses, "National report: apparent 

opioid-related deaths in Canada", 12 December 2018. 
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جرَّاء اجلرعــات املفرطــة (الثلــث أو أكثر من املجموع) يف كولومبيــا الربيطــانيــة. ففي كولومبيــا 
ــــــبب  ٢٠١٨حالة يف عام  ١  ٤٨٩بلغ عدد الوفيات من جراء اجلرعات املفرطة الربيطانية،  (بس

مجيع أنواع املخدِّرات)، وقد كان تناول اجلرعات املفرطة املميتة الذي حيصل خالل األيام اليت تلي 
حاالت وفاة من جراء اجلرعات  ٥,٢مباشــرة دفع مبالغ املســاعدة يف الدخل (حيث بلغ املتوســط 

حاالت وفاة  ٣,٩اليوم) يفوق تناوهلا يف كل أيام الشـــهر األخرى (حيث بلغ املتوســـط املفرطة يف 
ـــــبة مجيع الوفيات من جراء اجلرعات املفرطة اليت  من جراء اجلرعات املفرطة يف اليوم). وبلغت نس

وكان  )٧٢(.٢٠١٨يف املائة يف عام  ٨٥ُكشــــــف فيها الفنتانيل إمَّا لوحده أو مع خمدِّرات أخرى 
ط العمر املتوقَّع عند الوالدة لدى سكان كولومبيا الربيطانية قد ازداد بثالث سنوات من عام متوسَّ 

. وقد ٢٠١٦إىل عام  ٢٠١٤ســـنة من عام  ٠,٣٨، ولكنه اخنفض بنســـبة ٢٠١٤إىل عام  ٢٠٠١
ية بأهنا عامل كبري ســـــــاهم يف تلك األعوام  ُحدِّدت أزمة اجلرعات املفرطة من املؤثرات األفيون

  )٧٣(دة.املفقو
زالت تتســــــبب يف أكرب عدد من الوفيات، فإنَّ  ما ويف املناطق األخرى، ومع أنَّ املؤثرات األفيونية

الفنتانيل ونظائره ليســــــا هبذا الربوز. ففي أوروبا، يوجد اهلريوين ومســــــتقلباته، بالتزامن مع مواد 
املميتة، حيث تشــــــري أحدث البيانات إىل أخرى يف كثري من األحيان، يف غالبية اجلرعات املفرطة 

نامجة عن اهلريوين. يات ال عدد الوف يادة يف  ندا  )٧٤(ز يا العظمى وأيرل طان حدة لربي كة املت ويف اململ
الشــمالية (اليت تســتأثر بثلث جمموع الوفيات النامجة عن اجلرعات املفرطة يف أوروبا)، كانت هناك 

يف املائة من مجيع الوفيات النامجة عن تعاطي  ٤٦رفني (حالة وفاة نامجة عن اهلريوين واملو ١  ١٦٤
عام  خدِّرات) يف إنكلترا وويلز يف  مجة عن اهلريوين  )٧٥(.٢٠١٧امل نا يات ال عدد الوف قد ارتفع  و

. وهذا االرتفاع جاء ٢٠١٦حاالت يف عام  ١  ٢٠٩إىل  ٢٠١٢حالة يف عام  ٥٧٩واملورفني من 
. فهذا "اجلفاف" تبعته زيادة ٢٠١٢و ٢٠١٠عامي  يف أعقاب "جفاف اهلريوين" الذي حدث يف

جِّلت  ما يف نقاء اهلريوين، وهو ُيعتَقد أنه عامل من عوامل ارتفاع عدد اجلرعات املفرطة. وقد ســـــُ
جِّل يف عام ٢٠١٧حالة وفاة من جراء الفنتانيل ونظائره يف عام  ٧٥  ٢٠١٦. ويف أســـــتراليا، ســـــُ
ملؤثرات األفيونية، وكانت يف معظمها ُتعَزى إىل تعاطي حالة وفاة نامجة عن ا ١  ٠٤٥جمموعه   ما

املورفني والكوديني واألوكســــــيكودون واهلريوين، مع توفُّر أدلة قليلة على وجود أعداد كبرية من 
زوديازيبينات ساهم يف وُأفيد بأنَّ تعاطي البن )٧٦(الوفيات اليت ُتعَزى إىل تعاطي الفنتانيل يف أستراليا.

__________ 
  )٧٢(  Canada, British Colombia Coroners’ Service, "Illicit drug overdose deaths in B.C. January 1, 2008–

December 31, 2018" (Burnaby, British Columbia, Office of the Chief Coroner, 7 February 2019).   
 .www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/death/coroners-service/statistical-reportsمتاح يف 

  )٧٣(  Xibiao Ye and others, "At a glance: impact of drug overdose-related deaths on life expectancy at birth in 

British Columbia", Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada, vol. 38, No. 6 (June 

2018), pp. 248–251. 
  )٧٤(  European Drug Report 2018. 
  )٧٥(  United Kingdom, Office for National Statistics, "Deaths related to drug poisoning in England and Wales: 

2017 registrations", Statistical Bulletin (Newport, 6 August 2018). 
  )٧٦(  Amanda Roxburgh and others, "Opioid-, amphetamine-, and cocaine-induced deaths in Australia" (Sydney, 

National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales, 2018). 
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يف املائة) النامجة عن املؤثرات األفيونية، وســامهت مضــادات االكتئاب  ٤٥ريبًا (نصــف الوفيات تق
جِّلت ٢٠١٦يف املائة). ويف عام  ٢٣يف ُخُمس الوفيات تقريبًا ( حاالت وفاة نامجة عن  ١٠٥، ســـُ

جِّل أقلُّ من  حالة وفاة  ٢٠تعاطي األمفيتامني، مع أنَّ هذا هو أعلى معدَّل منذ بدء رصــــده، وســــُ
  ة عن الكوكايني.نامج

    
    تعاطي املخدِّرات، واألمراض املعدية، وتوفري خدمات الوقاية والعالج يف السجون    

عام  عامل يف أيِّ يوم من  حناء ال ناء يف مجيع أ عدد الســــــج قديره  ما ٢٠١٧بلغ  ماليني  ١٠,٧ت
إمَّا بصــفتهم حمتجزين يف انتظار املحاكمة أو حمتجزين احتجازًا حتفظيًّا أو مســجونني  )٧٧(ســجني،

ولكن، نظرًا لدخول الســــجناء إىل الســــجون وخروجهم  )٧٨(بعد اإلدانة وإصــــدار احلكم عليهم.
وامنها، فإنَّ عدد الناس الذين  بعض الوقت على األقل يف الســـــجن يف كل عام هو أعلى من  قضـــــَّ

   )٧٩(ذلك، مع أنَّ مدى ُعلوِّ ذلك العدد مل ُيحدَّد بوضوح.
ويقترن نزالء الســــــجون مبســــــتويات من األمراض املعدية أعلى بكثري مما هو احلال يف املجتمعات 

، ٢٠١٥و ٢٠٠٥عامي املحلية املحيطة هبم. ووفقًا الســــتعراض منهجي مشل بيانات ُنشــــرت بني 
فإنَّ انتشــار األمراض املعدية يف أوســاط الســجناء عامة على الصــعيد العاملي كان تقديره كما يلي: 

يف املائة  ١٥,١بلدًا)، و ٧٤دراسات من  ٢٠٤يف املائة مصابون بفريوس األيدز (استنادًا إىل  ٣,٨
يف املائة  ٢,٨و ،بلدًا) ٤٦دراســــة من  ١٧١(اســــتنادًا إىل  Cمصــــابون بالتهاب الكبد من النوع 

والعديد من الذين يدخلون  )٨٠(بلدًا). ٢٥دراســة من  ٤٦مصــابون بالســل النشــيط (اســتنادًا إىل 
 )٨٢(،)٨١(الســـــجن هلم ماض فيما يتعلق بتعاطي املخدِّرات أو االضـــــطرابات الناشـــــئة عن تعاطيها.

سجون يف انتشار فريوس األيدز ويساهم الوجود املفرط ملتعاطي املخدِّرات باحلقن من بني نزالء ال
ــــة يف البلدان اليت يكون فيها وباء فريوس األيدز يف املجتمعات املحلية نامجًا  ــــجون، وخاص يف الس

ــــــيما متعاطوها  )٨٣(بقدر كبري عن تعاطي املخدِّرات باحلقن. ويوضــــــع متعاطو املخدِّرات، وال س

__________ 
 األشخاص املعتقلون يف سجون أو مؤسسات عقابية أو إصالحية.  )٧٧(  
بشـــــأنه بيانات) واليت (أو آخر عام تتوفَّر  ٢٠١٧بلدًا وإقليمًا بشـــــأن عام  ٢٢٤اســـــتنادًا إىل البيانات الواردة من   )٧٨(  

 ُجمِّعت من دراســــــة األمم املتحدة االســــــتقصــــــائية الجتاهات اجلرمية وعمل نظم العدالة اجلنائية (أعوام خمتلفة)؛ 
 .Roy Walmsley, "World prison population list", 12th ed. (London, Institute for Criminal Policy Research, 2018)و

  )٧٩(  Stuart A. Kinner and Jesse T. Young, "Understanding and improving the health of people who experience 

incarceration: an overview and synthesis", Epidemiologic Reviews, vol. 40, No. 1 (June 2018), pp. 4–11. 
  )٨٠(  Kate Dolan and others, "Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees", 

The Lancet, vol. 388, No. 10049 (2016), pp. 1089–1102. 
  )٨١(  Seena Fazel, Isabel A. Yoon and Adrian J. Hayes, "Substance use disorders in prisoners: an updated 

systematic review and meta?regression analysis in recently incarcerated men and women", Addiction, vol. 

112, No. 10 (October 2017), pp. 1725–1739. 
  )٨٢(  Adrian P. Mundt and others, "Substance use during imprisonment in low- and middle-income countries", 

Epidemiologic Reviews, vol. 40, No.1 (June 2018), pp. 70–81. 
  )٨٣(  Kate Dolan and others, "People who inject drugs in prison: HIV prevalence, transmission and prevention", 

International Journal of Drug Policy, vol. 26, Suppl No. 1 (2015), pp. S12–S15. 
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 الية من األمراض املعدية وحيثباحلقن، يف بيئة حمفوفة مبخاطر كبرية، حيث توجد مســــــتويات ع
ــة والعالج من ارهتــان املخــدِّرات ومن األمراض   ال ــاي ــان خــدمــات للوق تتوفَّر يف كثري من األحي

   )٨٤(املعدية.
وهذا القســـُم يقدِّم أدلة حديثة العهد على تعاطي املخدرات واالضـــطرابات الناشـــئة عن ذلك قبل 

ذلك تعاطيها باحلقن) أثناء فترة الســجن، وانتشــار  اإليداع يف الســجن، وتعاطي املخدِّرات (مبا يف
جل  عامل من أ طاق ال خذة على ن تدابري املتَّ باحلقن، وال خدِّرات  عاطي امل لدى مت ية  عد األمراض امل

األفيونية واختبار  اإلبدايل باملؤثراتالتصــدي لذلك من حيث برامج توفري اإلبر واملحاقن، والعالج 
والسل النشيط والعالج من تلك اإلصابات يف  Cوس األيدز والتهاب الكبد من النوع اإلصابة بفري

الســــجون. واألدلة مســــتمدَّة من عدد من االســــتعراضــــات املنهجية العاملية اليت أجريت يف اآلونة 
األخرية. ومع أنَّ معظم األدلة تســـتند إىل دراســـات من البلدان املتقدِّمة، فقد ُأدرجت أيضـــًا بعض 

راســات الواردة من بلدان ذات دخل منخفض أو متوســط. ولالطالع على مزيد من التفاصــيل الد
  من هذا التقرير. ٤١و ٤٠بشأن هذه االستعراضات املنهجية، انظر اجلدول املوجود يف الصفحتني 

    
األشــخاص الذين هلم ماٍض فيما يتعلق بتعاطي املخدِّرات أو اإلصــابة باالضــطرابات الناشــئة     

    تعاطيها يشكلون جزءًا كبريًا من نزالء السجون يف بعض البلدانعن 
بالرغم من حمدودية البيانات، هناك بعض األدلة على أنَّ األشـــخاص الذين يعانون من اضـــطرابات 
ــــــئة عن تعاطي املخدِّرات يف بعض البلدان املرتفعة الدخل يشــــــكلون جزءًا كبريًا من نزالء  ناش

ئة عن تعاطي املخدِّرات عالية االنتشار لدى الذين يدخلون السجن، السجون. واالضطرابات الناش
واملعدَّل أعلى لدى النســـاء مما هو لدى الرجال. وقد اســـتبان اســـتعراٌض منهجي دراســـاٍت بشـــأن 

لدى الذين أودعوا  )٨٥(انتشــــــار االضــــــطرابات الناشــــــئة عن تعاطي املخدِّرات يف العام الســــــابق
ضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّرات يف العام السابق لدى الذين فقد بلغ انتشار اال )٨٦(السجن.

يف  ٣٨-٢٢يف املائة:  ٩٥يف املائة فيما يتعلق بالرجال (وفقًا ملجال ثقة قدره  ٣٠دخلوا الســــجن 
يف املائة).  ٥٨-٤٣يف املائة:  ٩٥يف املائة فيما يتعلق بالنســــــاء (وفقًا ملجال ثقة قدره  ٥١املائة) و

مثًال عن انتشار االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّرات يف العام السابق يف البلدان  وهذا خمتلف
عامًا فأكثر) يف الواليات  ١٢يف املائة من عامة الســــــكان (البالغني  ٢,٩املرتفعة الدخل وقدره 

) عامًا ٨٥و ١٦يف املائة من عامة الســـكان (املتراوحة أعمارهم بني  ٠,٩و ٢٠١٥املتحدة يف عام 

__________ 
  )٨٤(  Adeeba Kamarulzaman and others, "Prevention of transmission of HIV, hepatitis B virus, hepatitis C virus, 

and tuberculosis in prisoners", The Lancet, vol. 388, No. 10049 (2016), pp. 1115–1126. 
  )٨٥(  Substance abuse and/or dependence based on clinical examination or by interviews using validated 

diagnostic instruments (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd and 4th eds. 

(Washington, D. C., American Psychiatric Association, various years) and International Classification of 

Diseases 9th and 10th eds. (Geneva, World Health Organization, various years)), with diagnostics based on 

the preceding 12 months from the time when participants were interviewed/examined. 
  )٨٦(  Fazel, Yoon and Hayes, "Substance use disorders in prisoners". 
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وكانت هناك أدلة على ازدياد حاالت االضـــطرابات الناشـــئة  )٨٨(،)٨٧(.٢٠٠٧يف أســـتراليا يف عام 
ضية، حيث ارتفع  سجن مقارنًة بالعقود الثالثة املا عن تعاطي املخدِّرات لدى اإلناث عند دخول ال

 ٢٠٠٠عام  يف املائة) قبل ٥٨-٣٣يف املائة:  ٩٥يف املائة (وفقًا ملجال ثقة قدره  ٤٦املعدَّل من 
قدره  ٥٤إىل  قة  قًا ملجال ث ئة (وف ملا ئة:  ٩٥يف ا ملا عام  ٦٢-٤٧يف ا ئة) منذ  ملا فما  ٢٠٠٠يف ا

بعده. ولوحظ أنَّ البيانات الواردة من البلدان املنخفضـــــة الدخل واملتوســـــطة الدخل عن انتشـــــار 
ت قليلة جدًّا، االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي املخدِّرات قبل دخول الســجن يف العام الســابق كان

إذ مل ُتستَبن سوى دراستني فقط، وكلتامها من أمريكا اجلنوبية. وقد اسُتبعدت كلتا الدراستني من 
التحليل العام من أجل تقدمي تقديرات النتشــــار االضــــطرابات الناشــــئة عن تعاطي املخدِّرات قبل 

ــابق بشــأن البلدان املرتفعة الدخل فقط. غري  ــار االضــطرابات دخول الســجن يف العام الس أنَّ انتش
الناشئة عن تعاطي املخدِّرات يف العام السابق لدى اإليداع يف السجن، وفقًا للبيانات اليت تضمنتها 

يف  ٣٠يقلُّ عن  ال الدراســـتان الواردتان من بلدين من البلدان املنخفضـــة واملتوســـطة الدخل، كان
  املائة.

دة من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل أنَّ وقد أظهر استعراض منهجي منفصل للدراسات الوار
أناســــًا كثريين من الذين كانوا مســــجونني كان لديهم ماض يتعلق بتعاطي املخدِّرات قبل دخول 

يف املائة) تناولوا خمدِّرات مرة  ٤٨الســـجن. وخلص االســـتعراض املنهجي إىل أنَّ نصـــفهم تقريبًا (
ومع  )٨٩(يف املائة). ٥٥-٤١يف املائة:  ٩٥قة قدره على األقل قبل دخول الســــــجن (وفقًا ملجال ث

سجن:  ضًا عن تعاطي خمدِّرات أخرى قبل دخول ال أنَّ تعاطي القنَّب كان هو األشيع، فقد ُأبلغ أي
يف املائة:  ٩٥يف املائة (وفقًا ملجال ثقة قدره  ١٠,٤فتناول األفيونيات ولو مرة يف العمر أبلغ عنه 

يف املائة) بأنه  ١٣-٧يف املائة:  ٩٥يف املائة (وفقًا ملجال ثقة قدره  ٩,٥وأفاد يف املائة)؛  ١٤-٧
  كان لديهم ماٍض فيما يتعلق بتعاطي املخدِّرات باحلقن.

    
    تعاطي املخدِّرات، ومنها اهلريوين، وتعاطيها باحلقن موثَّقان يف العديد من السجون    

تقديره ُثلث السجناء يف العامل أهنم تناولوا  ما ، أفادبلدًا ٦٢دراسة يف  ١٤٩جمموعه   ما استنادًا إىل
وأفاد  ،يف املائة) ٣١عقاقري مرة واحدة على األقل أثناء مكوثهم يف الســــجن (املتوســــط واملعدَّل: 

يف املائة). وكما هو  ١٩ُخُمس الســجناء أهنم تناولوا عقاقري يف الشــهر الســابق (املتوســط واملعدَّل: 
املحلية، فإنَّ القنَّب هو أكثر املخدِّرات شعبية. وكان تناُوُل اهلريوين يف الشهر احلال يف املجتمعات 

__________ 
  )٨٧(  United States, Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality "Behavioral health barometer: United 

States, volume 4 – indicators as measured through the 2015 National Survey on Drug Use and Health and 

National Survey of Substance Abuse Treatment Services", HHS Publication No. SMA–17–BaroUS–16. 

(Rockville, Maryland, 2017). 
  )٨٨(  Tim Slade and others, The Mental Health of Australians 2: Report on the 2007 National Survey of Mental 

Health and Wellbeing (Canberra, Department of Health and Ageing, 2009). 
  )٨٩(  Mundt and others, "Substance use during imprisonment in low- and middle-income countries". 
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ــــــط =  ــــــابق (املتوس يف املائة) أكَرب من تناول األمفيتامينات أو  ٤,٩يف املائة واملعدَّل =  ٢,٢الس
  الكوكايني أو "اإلكستاسي". 

ل خاص للعدوى بفريوس األيدز وميثِّل تعاطي املخدِّرات باحلقن يف الســــجون خطرًا كبريًا بشــــك
بســــبب ارتفاع انتشــــار اإلصــــابة بفريوس األيدز والتهاب الكبد من  Cوالتهاب الكبد من النوع 

قد يدفع  ما يف أوساط السجناء وبسبب قلة توفُّر اإلبر واملحاقن يف معظم السجون، وهو Cالنوع 
 )٩٢(،)٩١(،)٩٠(دد أكرب من األشخاص.السجناء إىل التشارك يف أدوات احلقن بتواتر أكرب وفيما بني ع

ستعراٌض  ستبان ا منهجي دراساٍت تبحث يف انتشار تناول خمدِّرات باحلقن ولو مرة يف العمر وقد ا
ومل ُيقدَّم تقدير عاملي هلذه الظاهرة. غري أنَّ املناطق (املجموعات اجلغرافية مذكورة  )٩٣(يف السجن.

سيا  سجن كانت آ شار للحقن أثناء املكوث يف ال ستخدمها املؤلفون) اليت يوجد هبا أعلى انت كما ا
ـــــرق أوروباوواملحيط اهلادئ  ـــــياو ش ـــــط آس وا ، حيث كان ُخُمس الســـــجناء تقريبًا قد حقنوس

جِّلت مســتويات منخفضــة  املخدِّرات مرة على األقل أثناء بقائهم يف الســجن. ويف مقابل ذلك، ســُ
شرق أفريقيا وجنوهبا وغرهبا ووسطها، وهذا يشري إىل  من تعاطي املخدِّرات باحلقن يف السجن يف

ــــــار تعاطي املخدِّرات باحلقن لدى عامة الســــــكان يف بلدان عديدة من تلك امل ناطق اخنفاض انتش
  اإلقليمية.  دون

وقد ُأجري اســتعراض  )٩٤(ويوجد ُثلَثا الســجناء يف العامل يف البلدان املنخفضــة واملتوســطة الدخل.
منهجي للدراســـــات عن انتشـــــار تعاطي املخدِّرات يف أوســـــاط الســـــجناء يف البلدان املنخفضـــــة 

لدخل وخلص إىل أنَّ ــــــطة ا ناولوا املخدِّ ما واملتوس قدَّر بربع الســــــجناء ت قائهم يف ُي ناء ب رات أث
يقرب من واحد من كل ســـتة   ما وهذا أعلى مما هو بشـــأن الكحول، الذي يقدَّر أنَّ )٩٥(الســـجن.

يف املائة بينما أبلغ  ١٧أشخاص تناولوه أثناء احلبس. أمَّا تعاطي القنَّب أثناء السجن، فقد أبلغ عنه 
السجن يف ار تعاطي املخدِّرات باحلقن أثناء يف املائة عن تعاطي األفيونيات. وُخِلَص إىل أنَّ انتش ٦

يف املائة، وتتراوح النسبة وفقًا ملجال ثقة قدره  ٦,٥البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف أوروبا (
ملائة: ٩٥ ملائة) كان أعلى بكثري ممَّا هو يف أفريقيا ( ١٤,٦و ١,٥بني   ما يف ا ملائة،  ٠,٠يف ا يف ا

سبة وفقًا ملجال ثقة قدره  يف املائة). وأظهرت مقارنة  ٠,٢و ٠,٠بني   ما يف املائة: ٩٥وتتراوح الن
بني االنتشار قبل السجن واالنتشار أثناء السجن أنَّ نزالء السجون كانوا أميل إىل مواصلة تعاطي 

  األفيونيات بقدر أكرب بكثري من تعاطي القنَّب أو الكوكايني.
    

__________ 
  )٩٠(  Dolan and others, "Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees". 
  )٩١(  Ralf Jürgens, Andrew Ball and Annette Verster, "Interventions to reduce HIV transmission related to 

injecting drug use in prison", The Lancet Infectious Diseases, vol. 9, No. 1 (January 2009), pp. 57–66. 
  )٩٢(  Dolan and others, "People who inject drugs in prison". 
  )٩٣(  Babak Moazen and others, "Prevalence of drug injection, sexual activity, tattooing, and piercing among 

prison inmates", Epidemiologic Reviews, vol. 40, No. 1 (June 2018), pp. 58–69. 
  )٩٤(  Walmsley, "World prison population list". 
  )٩٥(  Mundt and others, "Substance use during imprisonment in low- and middle-income countries". 
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األدلة تشــــــري إىل وجود مســــــتويات عالية من اإلصــــــابة بفريوس األيدز والتهاب الكبد من     
    يف صفوف الناس الذين حيقنون املخدِّرات يف السجن يف بعض البلدان C  النوع

والسل يف أوساط السجناء عامة  Cمع أنَّ انتشار اإلصابة بفريوس األيدز والتهاب الكبد من النوع 
فإنَّ البيانات املتاحة، وإن كانت  )٩٦(ا هو لدى عامة الســـكان خارج الســـجون،هو أعلى بكثري مم

حمدودة، تشــــــري إىل أنَّ تلك املعدَّالت هي أعلى بكثري لدى الذين حيقنون املخدِّرات يف الســــــجن 
حيقنون  ال (الذين حقنوا أيَّ خمدِّر قبل دخول السجن أو أثناء مكوثهم فيه) مقارنة بالسجناء الذين

بحث يف مدى انتشــار اإلصــابة بفريوس األيدز املخدِّرات واســتبان اســتعراض منهجي دراســات ت
ُتحدَّد   ومل )٩٧(يف صــــــفوف متعاطي املخدِّرات باحلقن يف الســــــجن. Cوالتهاب الكبد من النوع 

يف  Cالتقديرات اإلمجالية املجمَّعة بشــأن انتشــار اإلصــابة بفريوس األيدز والتهاب الكبد من النوع 
ولكن، فيما يتعلَّق بانتشـــار اإلصـــابة بفريوس  )٩٨(أوســـاط متعاطي املخدِّرات باحلقن يف الســـجن.

بني   ما يف املائة ٥٠األيدز يف أوســاط متعاطي املخدِّرات باحلقن، تراوح متوســط التقديرات البالغ 
يف أوســاط متعاطي  Cيف املائة، وفيما يتعلَّق بانتشــار اإلصــابة بالتهاب الكبد من النوع  ١٨و ١,٥

ُسجِّل لدى متعاطي املخدِّرات باحلقن  ٧٥و ٤١ني املخدِّرات باحلقن، تراوح ذلك ب يف املائة. فقد 
يف  ٩,٤-٣,٨يف املائة:  ٩٥أضعاف فيما يتعلَّق باإلصابة بفريوس األيدز (وفقًا ملجال ثقة قدره  ٦

يف املائة:  ٩٥(وفقًا ملجال ثقة قدره  Cأضــــعاف فيما يتعلَّق بالتهاب الكبد من النوع  ٨,١املائة) و
  حيقنون املخدِّرات. ال املائة)، مقارنة بالسجناء الذين يف ١٠,٤-٦,٤

ويف االســــــتعراض ذاته، أفيد بأنَّ من غري املعروف مدى إصــــــابة متعاطي املخدِّرات باحلقن هبذين 
املرضـــــني أثناء وجودهم يف الســـــجن؛ وقد أمكن حتديد دراســـــة واحدة فقط وفَّرت تقديرًا ملدى 

صلة بوجود حدوث هذه اإلصابات. ولكن، هناك أدل سجن له  سوابق لدخول ال ة على أنَّ وجود 
لدى متعاطي املخدِّرات باحلقن  Cخطر متزايد لإلصـــــابة بفريوس األيدز والتهاب الكبد من النوع 
وفريوس األيدز فيما بني متعاطي  Cوميكن أن يكون عامًال مهمًّا للعدوى بالتهاب الكبد من النوع 

خول الســـجن يف اآلونة األخرية (يف األشـــهر الثالثة أو الســـتة أو فقد ُقرن د )٩٩(املخدِّرات باحلقن.
يف املائة  ٨١ثين عشــر األخرية، حســب الدراســة) بزيادة خماطر اإلصــابة بفريوس األيدز بنســبة اال

ــــــبة  Cوبزيادة خماطر اإلصــــــابة بالتهاب الكبد من النوع  وهذه الزيادة يف  )١٠٠(يف املائة. ٦٢بنس
وقت املقضَّى يف السجن فحسب، بل وكذلك يف فترات االنتقال من سجن تنشأ أثناء ال  ال املخاطر

__________ 
  )٩٦(  Dolan and others, "Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees". 
  )٩٧(  Andrea L. Wirtz and others, "HIV and viral hepatitis among imprisoned key populations", Epidemiologic 

Reviews, vol. 40, No. 1 (June 2018), pp. 12–26. 
التحليل املجمَّع هو أسلوب إحصائي لدمج النتائج، ويف هذه احلالة يتعلق األمر باالنتشار املستمد من دراسات   )٩٨(  

 لالنتشار.وبائية عديدة، من أجل التوصُّل إىل تقدير إمجايل 
  )٩٩(  Jack Stone and others, "Incarceration history and risk of HIV and hepatitis C virus acquisition among people 

who inject drugs: a systematic review and meta-analysis", The Lancet Infectious Diseases, vol. 18, No. 12 

(December 2018), pp. 1397–1409. 
دراســة بشــأن متعاطي املخدرات باحلقن يف أوســاط املجتمعات املحلية،  ٤١اســتنادًا إىل بيانات مســتمدة من   )١٠٠(

 .٢٠١٧و  ٢٠٠٠ُنشرت يف الفترة بني عامي 
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إىل آخر وفترات االنتقال بني الســـجن واملجتمع املحلي، وهذا ينتج عنه َعوٌد إىل تعاطي املخدِّرات 
وفقـدان االتصـــــــال خبـدمـات الرعـايـة الصــــــحيـة وعـدم املواظبـة على العالج أو االنقطـاع عنـه 

   )١٠٢(،)١٠١(كليًّا.
ومن املهم فهم مدى انتشار السل يف أوساط نزالء السجون عامة، وخاصة لدى املصابني بفريوس 
سي للوفاة لدى املصابني بفريوس  سبب رئي سل هو  األيدز، مثل متعاطي املخدِّرات باحلقن، ألنَّ ال

وينتقل السل من شخص إىل آخر من خالل اهلواء، وهو ينتقل بشكل أيسر إىل  )١٠٤(،)١٠٣(األيدز.
ألشـــخاص املوجودين عن كثب يف ظروف تتســـم باالكتظاظ وســـوء التهوئة، كما هو احلال يف ا

يف املائة من  ٨,٢تقديره   ما وعلى النطاق العاملي، هناك )١٠٦(،)١٠٥(الســـجون يف كثري من األحيان.
السجناء مصابون بالسل النشيط، وهذه النسبة أعلى بكثري ممَّا هي لدى عامة السكان، حيث ُتقدَّر 

   )١٠٧(يف املائة. ٢,٠قلَّ من بأ
    

توفُّر اخلدمات ومدى تغطيتها من أجل وقاية الســـجناء وعالجهم من فريوس األيدز والتهاب     
    والسل حمدودان يف معظم السجون Cالكبد من النوع 

تتمثل التدخالت اجلوهرية القائمة على العلم من أجل الوقاية الناجعة من فريوس األيدز والتهاب 
يف برامج اإلبر واملحاقن اليت ُتوفَّر يف إطارها معدَّات حقن معقَّمة، ويف العالج  Cالكبد من النوع 
ية من أجل التقليل من االرهتا اإلبدايل باملؤثرات ية ومن مثَّ خفض تواتر األفيون ن للمؤثرات األفيون

كما أنَّ اختبار اإلصابة وإسداء املشورة مها بوَّابة مهمة إىل الرعاية، إضافة إىل العالج  )١٠٨(احلقن.
من أجل التقليل إىل حد كبري من احلمولة الفريوســـية والعدوى املتواصـــلة بفريوس األيدز والتهاب 

__________ 
)١٠١(  Josiah D. Rich and others, "Clinical care of incarcerated people with HIV, viral hepatitis, or tuberculosis", 

The Lancet, vol. 388, No. 10049 (2016), pp. 1103–1114. 
)١٠٢(  Wirtz and others, "HIV and viral hepatitis among imprisoned key populations". 
)١٠٣(  Candice K. Kwan and Joel D. Ernst, "HIV and tuberculosis: a deadly human syndemic", Clinical 

Microbiology Reviews, vol. 24, No. 2 (April 2011), pp. 351–376. 
)١٠٤(  WHO, Global Tuberculosis Report 2016 (Geneva, 2016). 
)١٠٥(  Masoud Dara and others, "Tuberculosis control in prisons: current situation and research gaps", 

International Journal of Infectious Diseases, vol. 32 (March 2015), pp. 111–117. 
)١٠٦(  Iacopo Baussano and others, "Tuberculosis incidence in prisons: a systematic review", PLOS Medicine, vol. 

7, No. 12 (December 2010), pp. 1–10. 
)١٠٧(  WHO, Global Tuberculosis Report 2015 (Geneva, 2015). 
)١٠٨(  UNODC, ILO, UNDP, WHO and UNAIDS, "HIV prevention, treatment and care in prisons and other closed 

settings: a comprehensive package of interventions", Policy brief (Vienna, 2013). 
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ونظرًا ألنَّ الســـل هو ســـبب رئيســـي للوفاة لدى  )١١١(،)١١٠(،)١٠٩(يف الســـجن. Cالكبد من النوع 
املصـــابني بفريوس األيدز، فإنَّ اختبار اإلصـــابة به والعالج منه بالغا األمهية، وخاصـــة لدى متعاطي 
املخدِّرات باحلقن، حيث إنَّ انتشـــــار اإلصـــــابة بفريوس األيدز لديهم هو أعلى بكثري ممَّا هو لدى 

  حلقن.ميارسون ا ال السجناء الذين
وقد ُأجري مؤخَّرًا اســتعراض منهجي للمؤلفات، إضــافة إىل الدراســات االســتقصــائية الوطنية، من 

حاقن والعالج  ية برامج اإلبر وامل مدى توفُّر وتغط جل تقييم  باملؤثراتأ ية وتوفري  اإلبدايل  األفيون
ــــأن فريوس األيدز والتهاب الكبد ــــابة والعالج بش ــــيط يف  Cمن النوع  اختبار اإلص ــــل النش والس

وقد ُعرِّف أيُّ بلد بأنه يوفِّر اخلدمة إذا كانت تلك اخلدمة متاحة يف ســـجن  )١١٣(،)١١٢(الســـجون.
واحد على األقل. وُخلص إىل أنَّ هناك بيانات حمدودة عن مدى تغطية هذه اخلدمات، أي نســـــبة 

نِّفت البلدان وفقًا ملا إذا كان قد ُوفِّر تدخُّل يف  يف املائة على  ٥٠ســــجون البلد اليت توفِّرها. وصــــُ
  يف املائة منها. ٥٠ألقل من السجون أو يف أقل من ا

ــــــة إىل أنَّ هناك فجوات كبرية يف توفُّر برامج اإلبر واملحاقن والعالج  اإلبدايل وخلصــــــت الدراس
األفيونية يف الســــــجن، بالرغم من ارتفاع انتشــــــار تعاطي اهلريوين وتعاطي املخدِّرات  باملؤثرات

صفوف متعاطي املخدِّرات باحلقن وارتفاع عب صة يف  سجون عديدة، وخا ء األمراض املعدية يف 
يعين  ال باحلقن. وحىت فيما يتعلق بالبلدان اليت أفيد بأنَّ لديها خدمة متوفِّرة يف الســـجون، فإنَّ هذا

أنَّ هناك تغطية وافية بالغرض أو أنَّ اخلدمة املوفَّرة هي من اجلودة الكافية للحصــــول على كســــب 
  ي يف النتائج الصحية.فعل

يف املائة من جمموع الســـجناء على  ٤٥بلدًا (ُيعتَقل فيها  ٥٦وقد اســـتبانت الدراســـة أنَّ هناك يف 
األفيونية يف ســــــجن واحد على األقل، وقد  اإلبدايل باملؤثراتنطاق العامل) أدلًة على تنفيذ العالج 
يف املائة من جمموع  ٣٠بلدًا (ُيعتَقل فيها  ٤٦ الســـــجون يف تأكَّد أنَّ هذا العالج ليس موجودًا يف

 اإلبدايل باملؤثراتالســـــجناء على نطاق العامل). وميكن حتديد نســـــبة الســـــجون اليت تنفِّذ العالج 
يف املائة من  ٥٠ونية يف األفي اإلبدايل باملؤثراتبلدًا، حيث ُينفَّذ العالج  ١١  األفيونية فيما يتعلق ب

اليت تأكَّد عدم وجود عالج  ٤٦ من تلك البلدان. ومن بني البلدان ال ٦الســــــجون على األقل يف 

__________ 
)١٠٩(  Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to HIV Prevention, Treatment and Care 

for Injecting Drug Users: 2012 Revision. 
)١١٠(  Katy M. E. Turner and others, "The impact of needle and syringe provision and opiate substitution therapy 

on the incidence of hepatitis C virus in injecting drug users: pooling of UK evidence", Addiction, vol. 106, 

No. 11 (November 2011), pp. 1978–1988. 
)١١١(  Peter Vickerman and others, "Can needle and syringe programmes and opiate substitution therapy achieve 

substantial reductions in hepatitis C virus prevalence? Model projections for different epidemic settings", 

Addiction, vol. 107, No. 11 (November 2012), pp. 1984–1995. 
)١١٢(  Rebecca Bosworth, Babak Moazen and Kate Dolan, "HIV, viral hepatitis and TB in prison populations: a 

global systematic review and survey of infections and mortality, and provision of HIV services in prisons" 

(forthcoming). 
 بلدًا، وكانت كل املناطق ممثَّلًة. ٥٢دود على الدراسة االستقصائية من وردت الر  )١١٣(
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إبدايل للمؤثرات األفيونية فيها، هناك أدلة على أنَّ هذا العالج ُينفَّذ يف سياق املجتمعات املحلية يف 
ضيني، ح )١١٤(بلدًا منها. ٢٢ صل ارتفاع يف عدد البلدان اليت تنفِّذ العالج وعلى مدى العقدين املا

ــــــجن واحد على األقل، حيث ارتفع هذا العدد من  اإلبدايل باملؤثرات ية يف س يف عام  ٥األفيون
  .٢٠١٧يف عام  ٥٦و )١١٦(٢٠٠٨يف عام  ٢٩إىل  )١١٥(١٩٩٦

اإلبدايل بكثري من توفُّر العالج وُخلص إىل أنَّ برامج اإلبر واملحاقن متوفِّرة يف الســــجون بقدر أقل 
يف املائة من جمموع الســــــجناء على نطاق  ٤بلدًا (ُيعتَقل فيها  ١١األفيونية: فقد أفاد  باملؤثرات

العامل) أنَّ لديها برامج بشــــأن اإلبر واملحاقن متوفِّرة يف ســــجن واحد على األقل، بينما تأكَّد عدم 
على نطاق  يف املائة من جمموع الســـجناء ٦٨بلدًا (ُيعتَقل فيها  ٨٣وجود برامج من هذا القبيل يف 

العامل). وميكن حتديد نســبة الســجون اليت تنفِّذ برامج توفري اإلبر واملحاقن فيما يتعلَّق بســتة بلدان، 
يف املائة من السجون يف ثالثة من تلك البلدان. ومن  ٥٠يقل عن  ال ما حيث ُتنفَّذ هذه الربامج يف

اإلبر واملحاقن، هناك أدلة على أنَّ هذه  اليت تأكَّد فيها عدم وجود برامج لتوفري ٨٣ بني البلدان ال
   )١١٧(بلدًا منها. ٦٢الربامج متوفِّرة يف سياق املجتمعات املحلية يف 

ية بالتزامن مع برامج توفري اإلبر واملحاقن  اإلبدايل باملؤثراتوميكن أن يكون توفري العالج  األفيون
فقد كانت  )١١٩(،)١١٨(.Cأليدز والتهاب الكبد من النوع ناجعًا جدًّا يف الوقاية من تفشــي فريوس ا

يف املائة من جمموع الســــــجناء على نطاق العامل) توفِّر كالًّ من  ٣,٩بلدان (ُيعتَقل فيها  ١٠هناك 
ــــــجن واحد على األقل، دون أن األفيونية يف  اإلبدايل باملؤثراتبرامج اإلبر واملحاقن والعالج  س

  لضرورة يف السجن نفسه.يكون ذلك با
شـــرق ويوجد أعلى انتشـــار لتعاطي املخدِّرات باحلقن يف الســـجون يف آســـيا واملحيط اهلادئ ويف 

يقارب ُخُمس السجناء قد حقنوا املخدِّرات مرة واحدة  ما ، حيث ُيقدَّر أنَّوسط آسياويف  أوروبا
ولكن، مل يوفِّر أيٌّ من الســــجون املوجودة يف البلدان  )١٢٠(على األقل أثناء وجودهم يف الســــجن.

بلدان  ٩، ومل ينفِّذ سوى الواقعة يف منطقة آسيا واملحيط اهلادئ برامج لتوفري اإلبر واملحاقن ٣٧ ال
__________ 

)١١٤(  Larney and others, "Global, regional, and country-level coverage of interventions to prevent and manage 

HIV and hepatitis C among people who inject drugs: a systematic review". 
)١١٥(  Kate Dolan and Alex Wodak, "An international review of methadone provision in prison", Addiction 

Research, vol. 4, No. 1 (1996), pp. 85–97. 
)١١٦(  Sarah Larney and Kate Dolan, "A literature review of international implementation of opioid substitution 

treatment in prisons: equivalence of care?", European Addiction Research, vol. 15, No. 2 (March 2009), pp. 

107–112. 
)١١٧(  Larney and others, "Global, regional, and country-level coverage of interventions to prevent and manage 

HIV and hepatitis C among people who inject drugs". 
)١١٨(  Natasha K. Martin and others, "Combination interventions to prevent HCV transmission among people who 

inject drugs: modeling the impact of antiviral treatment, needle and syringe programs, and opiate substitution 

therapy", Clinical Infectious Diseases, vol. 57, Suppl. No. 2 (August 2013), pp. S39–S45. 
)١١٩(  Louisa Degenhardt and others, "Prevention of HIV infection for people who inject drugs: why individual, 

structural and combination approaches are needed", The Lancet, vol. 376, No. 9737 (July 2010), pp. 285–301. 
)١٢٠(  Moazen and others, "Prevalence of drug injection, sexual activity, tattooing, and piercing among prison inmates". 
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بلدًا  ١٦من جمموع  ٥، وفَّر وســـط آســـياو شـــرق أوروبااألفيونية. ويف  اإلبدايل باملؤثراتالعالج 
 اإلبدايل باملؤثراتبلدان العالج  ٨برامج لتوفري اإلبر واملحاقن يف سجن واحد على األقل، ووفَّرت 

  على األقل. بلدان كلتا اخلدمتني يف سجن واحد ٤األفيونية، ووفَّرت 
لدى الســـجناء، وخاصـــة لدى متعاطي املخدِّرات  Cوميثِّل ارتفاُع انتشـــار التهاب الكبد من النوع 

باحلقن، وعبُء املرض الكبري الناجم عن عدم معاجلة اإلصـــابة بالتهاب الكبد هذا، دافَعني يؤكدان 
اب الكبد هذا يف وإتاحة ســـــبل عالج الته Cضـــــرورة اختبار اإلصـــــابة بالتهاب الكبد من النوع 

الســــــجون. ولكن، كان عدد البلدان اليت أبلغت عن توفُّر اختبار اإلصـــــــابة بالتهاب الكبد من 
والعالج منه أقلَّ من تلك اليت أبلغت عن توفُّره بشأن فريوس األيدز أو السل، وأكَّد عدد  C  النوع

والعالج منه. وقد  Cن النوع يوجد لديها اختبار لإلصــــابة بالتهاب الكبد م ال أكرب من البلدان أنه
أصــبحت هناك اآلن عقاقري ناجعة جدًّا مضــادة للفريوســات وذات تأثري مباشــر تبعث آماًال جديدة 

والتقليل من عبء اإلصــابة به يف الســجون. غري أنَّ تكاليف  Cللعالج من التهاب الكبد من النوع 
تكون ســــبل  ما اســــتعماهلا، وكثريًا انفكت متثل حاجزًا كبريًا أمام توســــيع نطاق ما هذه األدوية

الوصــول إليها مقصــورة على األفراد الذين هم مصــنَّفون على أهنم حيظون بأولوية كربى للحصــول 
 )١٢٢(،)١٢١(على العالج، ومنهم املصــــــــابون بــالتليُّف، يف كــل من املجتمع املحلي والســــــجون.

الفريوســات ذات التأثري املباشــر يف الســجون فهي املعلومات احلديثة عن نطاق تغطية مضــادات  أمَّا
ففي البلدان األوروبية، مثًال، مع أنَّ اختبار اإلصابة بأمراض معدية متاح يف  )١٢٥(،)١٢٤(،)١٢٣(نادرة.

بد من النوع  هاب الك لدان، إالَّ أنَّ العالج من الت عه غري  Cالســــــجون يف معظم الب كان نو أيًّا 
يف السجون  Cي لتوفُّر العالج من التهاب الكبد من النوع وقد استبان استعراض منهج )١٢٦(شائع.

يف أوروبا تقارير عن توفُّر مضـــادات الفريوســـات ذات التأثري املباشـــر يف الســـجون يف ثالثة بلدان 
(إسبانيا وإيطاليا وفرنسا)، وما زال ُينَتَظر اإلبالغ يف املؤلفات املستعرضة من األقران عن التحسُّن 

__________ 
)١٢١(  Alison D. Marshall and others, "The removal of DAA restrictions in Europe: one step closer to eliminating 

HCV as a major public health threat", Journal of Hepatology, vol. 69, No. 5 (November 2018), pp. 1188–

1196. 
)١٢٢(  Rachel E. Simon and others, "Tackling the hepatitis C cost problem: a test case for tomorrow’s cures", 

Hepatology, vol. 62, No. 5 (November 2015), pp. 1334–1336. 
)١٢٣(  Karli R. Hochstatter and others, "The continuum of hepatitis C care for criminal justice involved adults in 

the DAA era: a retrospective cohort study demonstrating limited treatment uptake and inconsistent linkage 

to community-based care", Health & Justice, vol. 5, No. 10 (2017), pp. 1–10. 
)١٢٤(  European Centre for Disease Prevention and Control and EMCDDA, Public Health Guidance on 

Prevention and Control of Blood-borne Viruses in Prison Settings (Stockholm, 2018). 
)١٢٥(  European Centre for Disease Prevention and Control, Systematic Review on the Prevention and Control of 

Blood-borne Viruses in Prison Settings (Stockholm, 2018). 
)١٢٦(  EMCDDA, Health and Social Responses to Drug Problems: A European Guide (Luxembourg: Publications 

Office of the European Union, 2017). 
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يكون قد جنم عن اســــــتعمال مضــــــادات الفريوســــــات ذات التأثري املباشــــــر يف الذي ُيحتَمل أن 
  )١٢٧(السجون.

ن النتائج الصــحية للفرد فحســب، وإمنا يقلِّل أيضــًا من احلمولة   ال والعالج من فريوس األيدز حيســِّ
الفريوسية إىل حد التقليل بقدر كبري من خطر العدوى. ونظرًا لدور فريوس األيدز يف تطوُّر مرض 

ســل النشــيط والعواقب الصــحية للســل على املصــابني بفريوس األيدز، فإنَّ من املهم معاجلة كلتا ال
وعلى املستوى العاملي، ُيوفَّر العالج (يف سجن واحد على األقل)  )١٢٨(اإلصابتني على حنو متكامل.

ملوقع بلدًا، وإن مل يكن ذلك بالضــرورة يف الوقت نفســه أو يف ا ٦١من فريوس األيدز والســل يف 
  نفسه. 

لدوائي والنفســــــي  لك العالج ا مبا يف ذ مات العالج من تعـاطي املخـدِّرات،  خد ما زال توفُّر  و
واالجتماعي، وخدمات إعادة التأهيل االجتماعي والرعاية الالحقة، أقلَّ بكثري يف الســـــجن مما هو 

  )١٢٩(متوفِّر يف املجتمع املحلي.
لِّم بأنَّ دخول الســـجني إىل الســـجن وا نتقاله من ســـجن إىل آخر واإلفراج عنه هي فترات وقد ســـُ

شرة اإلفراج عن السجني هي فترة بالغة  ستبني بأنَّ الفترة اليت تلي مبا ضعافه. وقد ا ست يتزايد فيها ا
األمهيــة وتنطوي على احتمــاالت كبرية ملعــاودة تعــاطي املخــدِّرات، مبــا يف ذلــك حقنهــا وتنــاول 

سيًّا  )١٣٢(،)١٣١(،)١٣٠(جرعات مفرطة مميتة من املخدِّرات. سا ستمرار توفري الرعاية للسجناء أ وُيَعدُّ ا
دًى العالُج من االضـــطرابات الناشـــئة عن تعاطي املخدِّرات ومن األمراض  لضـــمان أالَّ يذهب ســـُ

كان السجناء املفرج عنهم  ما ولكن، نادرًا )١٣٣(املعدية الذي بدأ قبل اإليداع يف السجن أو أثناءه.
قادرين على االستفادة من التدخالت بشأن الوقاية من اجلرعات املفرطة أو تدبُّر أمرها أو الوصول 
ـــئة عن  إىل األدوية للعالج منها (مثل النالوكســـون أو امليثادون) أو العالج من االضـــطرابات الناش

لون خبدمات العال ال تعاطي مواد اإلدمان، وهم إمَّا ج من فريوس األيدز أو التهاب الكبد من يوصــَ

__________ 
)١٢٧(  Hilde Vroling and others, "A systematic review on models of care effectiveness and barriers to hepatitis C 

treatment in prison settings in the EU/EEA", Journal of Viral Hepatitis, vol. 25, No. 12 (December 2018), 

pp. 1406–1422. 
)١٢٨(  WHO, "WHO policy on collaborative TB/HIV activities: guidelines for national programmes and other 

stakeholders" (Geneva, 2012). 
تقرير املدير التنفيذي عن اإلجراءات اليت اختذهتا الدول األعضــاء لتنفيذ اإلعالن الســياســي وخطة العمل بشــأن   )١٢٩(

 ).E/CN.7/2018/6ة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية (التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازن
)١٣٠(  Kamarulzaman and others, "Prevention of transmission of HIV, hepatitis B virus, hepatitis C virus, and 

tuberculosis in prisoners". 
)١٣١(  WHO Regional Office for Europe, "Preventing overdose deaths in the criminal-justice system", revised ed. 

(Copenhagen, 2014). 
)١٣٢(  Wirtz and others, "HIV and viral hepatitis among imprisoned key populations". 
)١٣٣(  WHO Regional Office for Europe, Prisons and Health (Copenhagen, 2014). 
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ُيتاح هلم ســـــوى بعض هذه  ال أو تعاطي املخدِّرات لدى اإلفراج عنهم من الســـــجن، أو Cالنوع 
  )١٣٤(اخلدمات.

    
تفاصيل عن الدراسات املشمولة باالستعراضات املنهجية العاملية األخرية بشأن تعاطي املخدِّرات   -١اجلدول     

  املعدية وتوفُّر خدمات الوقاية والعالج يف السجونواألمراض 
  

انتشار االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّرات يف العام السابق قبل دخول السجن   املؤشر
Seena Fazel, Isabel A. Yoon and Adrian J. Hayes, "Substance use disorders in prisoners: an  املصدر:

updated systematic review and meta-regression analysis in recently incarcerated men and
women", Addiction, vol. 112, No. 10 (October 2017), pp. 1725–1739. 

 دراسة)  ٢٣من  ١١البلدان املرتفعة الدخل (يف املقام األول الواليات املتحدة األمريكية:   التغطية اجلغرافية:
  ٢٠١٥-١٩٨٨  :الفترة الزمنية

  سجينًا ٥ ٧٥٠بلدان تشمل  ٨دراسة من  ١٣ -الرجال   عدد الدراسات:
  سجينة ٤ ٣٧٩بلدان تشمل  ٤دراسات من  ١٠ -النساء   

  املخدِّرات ولو مرة يف العمر قبل السجنانتشار تناول   املؤشِّر
-Adrian P. Mundt and others, "Substance use during imprisonment in low- and middle  املصدر:

income countries", Epidemiologic Reviews, vol. 40, No.1, (June 2018), pp. 70–81. 
  واملتوسطة الدخلالبلدان املنخفضة   التغطية اجلغرافية:

  ٢٠١٧-١٩٨٧  :الفترة الزمنية
  بلدًا ٢١دراسة من  ٥٠ -تناول أيِّ نوع من املخدِّرات   عدد الدراسات:

  بلدًا  ٢٢دراسة من  ٣٧ -األفيونيات   
  بلدًا ١٢دراسة من  ٢٤ - القنَّب  
  بلدان ١٠دراسة من  ٢٤ -الكوكايني   
  بلدًا ٢٧دراسة من  ٥٥ -حقن املخدِّرات   

  انتشار تناول املخدِّرات ولو مرة يف العمر داخل السجن  املؤشِّر
-Adrian P. Mundt and others, "Substance use during imprisonment in low- and middle  املصدر:

income countries", Epidemiologic Reviews, vol. 40, No.1 (June 2018), pp. 70–81. 
  البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل  اجلغرافية:التغطية 

  ٢٠١٧-١٩٨٧  :الفترة الزمنية
  بلدًا ١٤دراسة من  ٢٦ -تناول أيِّ نوع من املخدِّرات   عدد الدراسات:

  بلدًا ١٤دراسة من  ٢٦ -األفيونيات   
__________ 

)١٣٤(  Leonard S. Rubenstein and others, "HIV, prisoners, and human rights", The Lancet, vol. 388, No. 10050 

(2016), pp. 1202–1214. 
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  بلدًا ١٦دراسة من  ٣٠ -القنَّب   
  بلدان ٨دراسة من  ٢٠ -الكوكايني   
  بلدًا ١٦دراسة من  ٢٨ -املخدِّرات حقن   

  حقن املخدِّرات ولو مرة يف العمر داخل السجن  املؤشِّر
Babak Moazen and others, Prevalence of drug injection, sexual activity, tattooing, and  املصدر:

piercing among prison inmates, Epidemiologic Reviews, vol. 40, No. 1 (June 2018), pp 58-
69. 

  العامل  التغطية اجلغرافية:
  ٢٠١٧-٢٠٠٧  :الفترة الزمنية

  بلدًا ٣٦دراسًة من  ٧١  عدد الدراسات:
يف صفوف متعاطي  Cانتشار اإلصابة بفريوس األيدز والتهاب الكبد من النوع   املؤشِّر

  املخدِّرات باحلقن يف السجون
 ,"Andrea L Wirtz and others, "HIV and viral hepatitis among imprisoned key populations  املصدر:

Epidemiologic Reviews, vol. 40, No. 1 (June 2018), pp. 12–26. 
يف املقام األول البلدان املتوسطة واملرتفعة الدخل يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وآسيا   التغطية اجلغرافية:

  واملحيط اهلادئ
  ٢٠١٧-٢٠٠٥  :الفترة الزمنية

  بلدًا ١٨دراسة من  ٦٢ -فريوس األيدز   عدد الدراسات:
  بلدًا  ٢٢دراسة من  ٦١ - Cالتهاب الكبد من النوع   

األفيونية واختبار اإلصابة  اإلبدايل باملؤثراتتوفُّر برامج اإلبر واملحاقن والعالج   املؤشِّر
 باألمراض املعدية والعالج منها

Rebecca Bosworth, Babak Moazen and Kate Dolan, "HIV, viral hepatitis and TB in prison  املصدر:
populations: A global systematic review and survey of infections and mortality, and
provision of HIV services in prisons" (forthcoming). 

  كل املناطق ممثَّلة -العامل   التغطية اجلغرافية:
  ٢٠١٧-٢٠١٣  :الزمنيةالفترة 

  بلدًا ٩٤ -برامج توفري اإلبر واملحاقن   عدد الدراسات:
  من البلدان ١٠٢ -األفيونية  اإلبدايل باملؤثراتالعالج   
  بلدًا (العالج) ٨٩بلدًا (االختبار) و ٧٨ -فريوس األيدز   
   (العالج)بلدًا ٥٦بلدًا (االختبار) و ٥٧ - Cالتهاب الكبد من النوع   
 بلدًا (العالج) ٦٣بلدًا (االختبار) و ٦٧ -السل النشيط   
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  خدِّراتعرض امل    
  القنَّب يظلُّ مادة اإلدمان املنَتجة على أوسع نطاق     

  
مدى الفترة  عامل. فعلى  جًا يف ال تا ــــــيع إن خدَِّر األش ، أبلغ ٢٠١٧-٢٠١٠ما زال القنَُّب هو امل

واجلرمية، بشــكل مباشــر أو غري مباشــر، عن وجود  خدِّراتاملناطق مكتَب املبلدًا من مجيع   ١٥٩
يف املائة من ســكان العامل. وهو يفوق  ٩٧زراعة غري مشــروعة للقنَّب، وهذا يشــمل نســبة قدرها 

ــ ـــ ، ومعظمها من آسيا، اليت أبلغت عن زراعة خشخاش األفيون، ٥٠بثالثة أضعاف عدد البلدان الـ
ــــــجرية الكوكا ُتزَرع ويفوق بكثري عدد ال بلدان، وكلها من القارة األمريكية، اليت أفادت بأنَّ ش

  أراضيها.  على
    

  ، بينما تواصل ارتفاع زراعة شجرية الكوكا ٢٠١٨زراعة خشخاش األفيون اخنفضت يف عام     
  

سبة  يف املائة  ١٧بالرغم من حصول اخنفاض يف مساحة زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة بن
هكتار، ما زالت املســــاحة العاملية اليت ُيزرع فيها أكرب  ٣٤٦  ٠٠٠لتصــــبح  ٢٠١٨بًا يف عام تقري

يف املائة ممَّا كانت عليه قبل عقد من الزمن وأكرب بقدر كبري من املســاحة العاملية  ٦٠بنســبة قدرها 
  املزروعة بشجرية الكوكا.

يف املقام األول إىل  ٢٠١٨فيون يف عام ويعود االخنفاض يف املســاحة العاملية املزروعة خبشــخاش األ
يف املائة يف مجيع أحناء  ٢٠اخنفاض زراعة األفيون يف أفغانستان، حيث تراجعت هذه الزراعة بنسبة 

ستان من جديد بأكرب مساحة يف العامل لزراعة خشخاش األفيون غري  ستأثرت أفغان البلد. ولكن، ا
وبالرغم من أنَّ  )١٣٥(هكتار. ٢٦٣  ٠٠٠ ، حيث بلغت تلك املســـــاحة٢٠١٨املشـــــروعة يف عام 

كانت ناجتة عن اجلفاف يف املقام  ٢٠١٨اخنفاض زراعة خشـــخاش األفيون يف أفغانســـتان يف عام 
األول، فإنَّ اخنفاض أســــعار األفيون رمبا يكون هو الذي أســــفر عن اخنفاض يف زراعة خشــــخاش 

، اخنفضــت أســعار ٢٠١٨-٢٠١٦ترة األفيون يف املحافظات اليت مل تتأثر باجلفاف. فعلى مدى الف
  األفيون بسرعة يف أفغانستان، ورمبا كان ذلك ناجتًا عن اإلنتاج املفرط يف األعوام السابقة. 

وتواصــل اخنفاض زراعة خشــخاش األفيون يف ميامنار، اليت حتتل املرتبة الثانية من بني كبار املنتجني 
العام يف زراعة خشخاش األفيون يف العامل. فقد اخنفضت لألفيون يف العامل، مما ساهم يف االخنفاض 

سبة  صل إىل  ٢٠١٨يف املائة يف عام  ١٢تلك الزراعة بن هكتار. ورمبا متثل احلافز هلذا  ٣٧  ٣٠٠لت
االخنفاض يف اجلهود اليت ُكثِّفت يف جمال التنمية البديلة اليت تضـــافرت مع اخنفاض أســـعار األفيون، 

يف شـــــرق  خدِّراتلطلب على األفيون من ميامنار حيث حتوَّل تعاطي املالذي نتج عن اخنفاض يف ا
   )١٣٦(آسيا وجنوب شرقها حنو العقاقري االصطناعية، وخاصة امليثامفيتامني.

__________ 
)١٣٥(  UNODC and Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics, Afghanistan Opium Survey 2018: Cultivation 

and Production (November 2018). 
)١٣٦(  UNODC and Myanmar, Central Committee for Drug Abuse Control, Myanmar Opium Survey 2018: 

Cultivation, Production and Implications (Bangkok, 2019). 
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وبعد أفغانســــتان وميامنار، ُوجد أنَّ أكرب مســــاحة مزروعة خبشــــخاش األفيون تقع يف املكســــيك 
   )١٣٧().٢٠١٧إىل حزيران/يونيه  ٢٠١٦ليه هكتار يف الفترة املمتدة من متوز/يو ٣٠  ٦٠٠(

ــة  ــــــب ــــــجرية الكوكــا يف العــامل بنس ــة على مــدى  ٤٥وبعــد أن اخنفضــــــــت زراعــة ش ــائ   يف امل
، إذ ازدادت ٢٠١٧-٢٠١٣، كشفت عن اجتاه تصاعدي واضح يف الفترة ٢٠١٣-٢٠٠٠الفترة 

ها عن زيادات يف ١٠٠بأكثر من  لدان األنديز الثالثة كل ئة. وقد أبلغت ب ملا عامي يف ا  ٢٠١٦ 
يف املائة من  ٣٦جنمت عنه زيادات ســنوية يف زراعة شــجرية الكوكا يف العامل بنســبة  ، مما٢٠١٧و

ــــــبة  ٢٠١٦إىل عام  ٢٠١٥عام  ، بالغة بذلك ٢٠١٧إىل عام  ٢٠١٦يف املائة من عام  ١٥وبنس
ســاحة املزروعة يف املائة من امل ٧٠هكتار. وكان ما يقارب  ٢٤٥  ٠٠٠رقمًا قياســيًّا تارخييًّا قدره 

يف املائة يف دولة  ١٠يف املائة يف بريو، و ٢٠يقع يف كولومبيا، و ٢٠١٧بشــــــجرية الكوكا يف عام 
  بوليفيا املتعددة القوميات. 

ضيني ناجتة يف  شجرية الكوكا على مدى العقدين املا ضات والزيادات يف زراعة  وقد كانت االخنفا
مبيا. فقد اخنفضــــــت الزراعة يف كولومبيا على مدى املقام األول عن التغريات احلاصــــــلة يف كولو

ــــــع من التــدخالت، ومنهــا الرش اجلوي  ٢٠١٣-٢٠٠٠الفترة  بــالتوازي مع تنفيــذ نطــاق واس
ـــــتئصـــــال اليدوي، وكذلك، بعد عام  . وبعد ، التنمية البديلةعلى وجه اخلصـــــوص ٢٠٠٧واالس

ُبخِّرت باملبيدات أو أبيدت يدويًّا من ، اخنفضــــــت املســــــاحات املزروعة بالكوكا اليت ٢٠١٢  عام
، قبل أن تزداد مرة أخرى لتصــــــل ٢٠١٦هكتار يف عام  ١٨  ٣٠٠هكتار إىل  ١٣٠  ٠٠٠قرابة 
. وهذا االخنفاض يف اإلبادة كان مصـــــحوبًا بتكثيف للجهود ٢٠١٧هكتار يف عام  ٥٣  ٦٠٠ إىل

   )١٣٨(  يف كولومبيا.املبذولة يف جمال إنفاذ القانون اليت كانت تستهدف صنع الكوكايني
    

  ولكنه ظل على مستوى عال ٢٠١٨العاملي لألفيون اخنفض يف عام  اإلنتاج    
  

لقد اتَّبع اإلنتاج العاملي لألفيون اجتاهًا تصــــاعديًّا طويل األجل على مدى العقدين املاضــــيني، وإن 
ـــــنوية كبرية. ففي عام  ـــــهد تقلبات س ـــــبة ، اخنفض اإلنتاج العاملي لألفي٢٠١٨كان قد ش ون بنس

طنًّا، وهو يظل مع ذلك يف املرتبة الثالثة  ٧  ٧٩٠يف املائة مقارنة بالعام السابق، لكي يصل إىل   ٢٥
ــــرع مكتب امل واجلرمية يف القيام برصــــد منهجي إلنتاج  خدِّراتمن حيث أعلى جمموع منذ أن ش

  األفيون يف التسعينات. 
ة املنتجة لألفيون (أفغانســتان واملكســيك وميامنار) وتشــري التقديرات إىل أنَّ البلدان الثالثة الرئيســي

بة  ــــــؤولة عن قرا ملائة من تقديرات اإلنتاج اإلمجايل العاملي لألفيون يف عام  ٩٦مس ، ٢٠١٨يف ا
  يف املائة من ذلك املجموع.  ٨٢وتستأثر أفغانستان لوحدها بنسبة 

__________ 
)١٣٧(  UNODC, México: Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015–2016 y 2016–2017 (November 2018) ويف وقت .

 متاحة بشأن املكسيك. ٢٠١٨التقرير، مل تكن أيُّ بيانات عن عام إعداد هذا 
طات) ٤ميكن االطالع على مناقشــــــة أكثر تفصــــــيًال للتغيُّرات يف زراعة الكوكا يف الكتيب   )١٣٨( من هذا  (املنشــــــِّ

 التقرير.
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عن حمصول ضئيل من األفيون يف ناجتًا  ٢٠١٨وقد كان االخنفاض العاملي يف إنتاج األفيون يف عام 
طن)،  ٦  ٤٠٠الذي بلغ فيه اإلنتاج  ٢٠١٧يف املائة مقارنة بعام  ٢٩أفغانستان (حيث نزل بنسبة 
سبة  ضًا بن سبة  ٢٠وهذا يعكس اخنفا ضًا بن يف املائة  ١١يف املائة يف حجم املساحة املزروعة واخنفا

ذا االخنفاض، إذ مل تتضـــــرَّر منه األرُض اليت يف املحصـــــول. ويبدو أنَّ اجلفاف كان عامًال مهمًّا هل
ُتســـَقى مبياه األمطار فحســـب، وإمنا أيضـــًا املســـاحاُت اليت ُتســـقى مبياه الريِّ نتيجة للقيود يف املياه 

  .٢٠١٨-٢٠١٧املتاحة بسبب قلة هتاطل الثلوج يف شتاء 
ــــهد إنتاج األفيون يف ميامنار اخنفاضــــًا ضــــئيًال، وذل طنًّا يف  ٥٥٠ك من وباإلضــــافة إىل ذلك، ش

عام  ٥٢٠إىل  ٢٠١٧  عام نازيل يف اآلونة ٢٠١٨طنًّا يف  ــــــتمرار االجتاه الت حافظ على اس مما   ،
ــــــبة قدرها  ). ورمبا كان هذا ناجتًا عن ٢٠١٥يف املائة منذ عام  ٢٠األخرية (بلغ االخنفاض نس

ن ناجتًا بدوره عن اخنفاض يف الطلب على األفيونيات اليت منشــــــؤها ميامنار، وهو اخنفاض قد يكو
، وكذلك عن التحوُّل حنو تعاطي ٢٠١٧إنتاج كمية ضـــــخمة من األفيون يف أفغانســـــتان يف عام 

  )١٣٩(يف شرق آسيا وجنوب شرقها. خدِّراتالعقاقري االصطناعية يف أسواق امل
ــــــرات ٢٠١٨وبالرغم من االخنفاض يف إنتاج األفيون على النطاق العاملي يف عام  ، ال توجد مؤش

وعالوة على ذلك، ظلت أســعار  )١٤٠(صــول عجز يف إمداد أســواق املســتهلكني باهلريوين.على ح
ــــــتان  ٢٠١٨األفيون واهلريوين يف االحندار يف عام  ــــــية إلنتاج األفيون يف أفغانس يف املناطق الرئيس

 ٤٨٦على األرجح كافيًا لصــــــنع ما بني  ٢٠١٨وميامنار. وكان اإلنتاج املقدَّر لألفيون يف عام 
نًّا من اهلريوين (معبَّرًا عنها حبســب درجة النقاء عند التصــدير)، بعد أن يؤخذ اســتهالك ط ٧٣٦و

  األفيون يف احلسبان. 
    

  صنع الكوكايني بلغ أعلى مستوى له على اإلطالق     
  

-٢٠١٣لقد ازداد صــــــنع الكوكايني على النطاق العاملي بأكثر من الضــــــعف على مدى الفترة 
ــــــبة ٢٠١٧ ، وازداد ٢٠١٣-٢٠٠٦يف املائة على مدى الفترة  ٣٥، بعد أن كان قد اخنفض بنس

ــــــبة  طنًّا (معبَّرًا عنه بدرجة  ١  ٩٧٦، لكي يبلغ ٢٠١٧إىل عام  ٢٠١٦يف املائة من عام  ٢٥بنس
يف املائة). وكان هذا املســــتوى القياســــي ناجتًا يف املقام األول عن الزيادات اليت  ١٠٠نقاء قدرها 

حصــــــلت يف كولومبيا، مع أنَّ صــــــنع الكوكايني ازداد أيضــــــًا يف بريو ويف دولة بوليفيا املتعددة 
  القوميات. 

. ٢٠١٧-٢٠١٣ففي كولومبيا، ارتفع صــــــنع الكوكايني بأكثر من أربعة أمثال على مدى الفترة 
يف املائة) بقدر أكرب  ٣٢( ٢٠١٧وازدادت كمية ورقة الكوكا اليت ُأنتجت يف كولومبيا يف عام 

ــــاحة املزروعة بالكوكا ( ــــنع  ٣١يف املائة)، مما نتجت عنه زيادة قدرها  ١٧من املس يف املائة يف ص

__________ 
)١٣٩(  UNODC and Myanmar, Central Committee for Drug Abuse Control, Myanmar Opium Survey 2018. 
مل يتلقَّ املكتب أيَّ تقارير عن ارتفاع أسعار اهلريوين أو اخنفاض نقاء اهلريوين يف األسواق الرئيسية ملستهلكي   )١٤٠(

 اهلريوين.
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ى يف املائة من صـــنع الكوكايني عل ٧٠طنًّا، أي ما يقارب  ١  ٣٧٩الكوكايني، حيث بلغ صـــنعه 
  النطاق العاملي. 

    
  املضبوطة، والعقاقري االصطناعية شكَّلت القسط األكرب منها  خدِّراتزيادة يف كميات امل    

  
عاملية من امل ، ولكنَّ معظم الزيادات يف خدِّراتما زال القنَّب يف صـــــــدارة عدد الضــــــبطيات ال

واجلرمية  خدِّراتدولة عضـــوًا مكتَب امل ٧١أخرى. وأبلغ ما جمموعه  خدِّراتالضـــبطيات يتعلق مب
مليون عملية ضــــــبط يف  ٢,٧و ٢٠١٦مليون عملية ضــــــبط يف عام  ٢,٥عن ضــــــبطيات بلغت 

  ، وكان نصفها يتعلق بالقنَّب، وذلك يف شكل نبايت يف معظم احلاالت. ٢٠١٧  عام
املضــــــبوطة، وهي تشــــــمل بيانات  خدِّراتوتتعلَّق أمشل جمموعة بيانات لدى املكتب بكميات امل

ــنويًّا). ومع أنَّ  ١٥٥(يف املتوســط  ٢٠١٧-١٩٩٨من البلدان على مدى الفترة  ٢٠٢ من بلدًا س
فإنَّ الكمية املضــبوطة من  )١٤١(يف املائة، ٦٠كمية القنَّب املضــبوطة يف تلك الفترة ارتفعت بنســبة 

مية املضـبوطة من املؤثرات األفيونية (األفيونيات األفيونيات والكوكايني ارتفعت بثالثة أمثال، والك
طات  واملؤثرات األفيونية االصــــــطناعية) ارتفعت خبمســــــة أمثال، والكمية املضــــــبوطة من املنشــــــِّ

 ٢٠٠١األمفيتامينية ارتفعت بأكثر من عشرة أمثال. وقد ُسجِّلت يف قاعدة بيانات املكتب يف عام 
صطناعية ج ضبطيات ملؤثرات نفسانية ا ضبطها يف عام أول  ديدة. ومقارنة بالكميات اليت ُبلِّغ عن 

بطت يف عام ٢٠٠١ كانت  ٢٠١٧، فإنَّ كميات املؤثرات النفســانية االصــطناعية اجلديدة اليت ضــُ
املضـــبوطة  خدِّراتمرة. وهذا كله يشـــري إىل أنَّ أهمَّ زيادة ملحوظة يف امل ٤٠٠أكرب مبا يزيد على 

ـــانية االصـــطناعية على مدى العقدين املاضـــيني متثل ت يف العقاقري االصـــطناعية، أي املؤثرات النفس
  اجلديدة، مث املنشِّطات األمفيتامينية مث املؤثرات األفيونية االصطناعية.

    
ــــكِّل أكرب      ــــاس تش ــــانية اجلديدة النباتية األس املؤثرات األفيونية والكوكايني واملؤثرات النفس

   األعوام اخلمسة املاضيةاملضبوطة يف خدِّراتزيادة يف كميات امل
  

ــــــكَّلت املؤثرات األفيونية أكرب زيادة يف كميات امل٢٠١٧-٢٠١٣على مدى الفترة   خدِّرات، ش
املضـــبوطة: فقد تضـــاعفت الكميات على مدى تلك الفترة، مما يدل على أمور منها أزمة املؤثرات 

أكرب زيادة، مما جنم عنه انتشار سريع األفيونية الراهنة يف أمريكا الشمالية. واستأثر الكوكايني بثاين 
يات املؤثرات  ياداٌت يف كم يادَة ز لك الز عت ت قد تب كايني يف األعوام األخرية. و بالكو مداد  لإل
النفســـانية اجلديدة النباتية األســـاس. وقد ارتفعت الكميات اإلمجالية من املؤثرات النفســـانية النباتية 

طات األمفيتامينية  يف ٧٨األســــاس واالصــــطناعية اجلديدة بنســــبة  املائة، وارتفعت كميات املنشــــِّ
  يف املائة.  ١٢يف املائة، بينما اخنفضت كميات القنَّب املضبوطة بنسبة  ٦٥املضبوطة بنسبة 

    

__________ 
يف املائة يف كمية  ٧٠يف املائة يف كمية راتنج القنب املضــــــبوطة وزيادة قدرها  ٣٠متثَّل هذا يف زيادة قدرها   )١٤١(

 عشبة القنب املضبوطة.
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القنَّب ميثِّل أكرب الكميات املضـــبوطة على النطاق العاملي، وتليه الكوكا واملواد ذات الصـــلة     
  بالكوكايني 

  
بطت منه أكرب كميات على الصــــعيد العاملي يف عام  ، تلته ٢٠١٧ال يزال القنَُّب املخدَِّر الذي ضــــُ

الكوكا واملواد ذات الصلة بالكوكايني واملؤثِّرات األفيونية واملؤثِّرات النفسانية اجلديدة واملنشِّطات 
ضـــبوطة تفوق مضـــبوطات األمفيتامينية (امليثامفيتامني أســـاســـًا). وكانت كميات عشـــبة القنَّب امل

راتنج القنب وزيت القنب، كما أصــبحت، خالفًا للعام الســابق، تفوق مضــبوطات نبتات القنَّب. 
، فقد أبلغت عنها للمرة األوىل باراغواي ٢٠١٧أمَّا أكرب كميات ُضبطت من عشبة القنَّب يف عام 

مضــبوطة من راتنج القنب، وتلتها الواليات املتحدة واملكســيك. وأبلغت إســبانيا عن أكرب كميات 
  وتلتها باكستان واملغرب. 

وقد تبيَّن أنَّ الكميات املضبوطة من هيدروكلوريد الكوكايني مل تكن أكرب من الكميات املضبوطة 
من قاعدة الكوكا وعجينة الكوكا وكوكايني "الكراك" فحســــــب، بل كانت أيضــــــًا أكرب من 

وكا. وما زالت كولومبيا هي البلد الذي أبلغ الكميات املضــــبوطة من ورقة الكوكا وشــــجرية الك
عن أكرب كميات مضــبوطة من الكوكايني (هيدروكلوريد الكوكايني وكوكايني "الكراك" وقاعدة 

  . كوادورإو، وتلتها الواليات املتحدة ٢٠١٧الكوكايني وعجينة الكوكايني) يف عام 
. ولكن، عند أخذ األفيونيات فقط يف وشكَّل األفيون أكرب كميات من املؤثرات األفيونية املضبوطة

عادالهتا من املورفني، ها مب بار وحتليل هبا.  )١٤٢(االعت ية اتُّجر  مادة أفيون نه أكثر  بدو أ فإنَّ اهلريوين ي
بطت من اهلريوين واملورفني يف  وللعام الثاين على التوايل، أبلغت أفغانســـــتان عن أكرب كميات ضـــــُ

  المية وباكستان. ، وتلتها مجهورية إيران اإلس٢٠١٧عام 
ويف العقود القليلة املاضــــية، كانت كميات اهلريوين املضــــبوطة باألحرى أكرب من كميات األدوية 

بطت يف عام  كانت  ٢٠١٧األفيونية، غري أنَّ البيانات ُتظهر أنَّ كميات األدوية األفيونية اليت ضــــــُ
املؤثرات األفيونية االصـــطناعية . ومن حيث الكمية، متثلت أكرب ٢٠١٤أكرب للمرة الثالثة منذ عام 

بطت على الصــعيد العاملي مرة أخرى يف الترامادول، وهو مؤثر أفيوين غري خاضــع للمراقبة  اليت ضــُ
يل. وقد أبلغت نيجرييا عن ضــــــبط أكرب  تان عده يف الترتيب الكوديني والفن ية، وجاء من ب لدول ا

لتها مصــر؛ ويف كال البلدين، شــكَّل ، وت٢٠١٧كميات من املؤثرات األفيونية االصــطناعية يف عام 
الترامادول معظم الضبطيات. ونظرًا ألنه ميكن احلصول من الفنتانيل (ونظائره) على جرعات أكرب 
بكثري مما ميكن احلصــول عليه من أيِّ مؤثر أفيوين آخر، شــكَّل ذلك العقَّار معظم جرعات األدوية 

بطت يف عامي  قد شــــكَّل الفنتانيل (ونظائره) حقًّا قرابة ف )١٤٣(.٢٠١٧و ٢٠١٦األفيونية اليت ضــــُ
بطت يف عام  ٨٠ ، من حيث "اجلرعات اليومية ٢٠١٧يف املائة من مجيع األدوية األفيونية اليت ضـــــُ

__________ 
 كغ من األفيون يعادل كيلوغرامًا واحدًا من املورفني أو اهلريوين. ١٠على أساس أنَّ حتويل   )١٤٢(
لة للكميات  التقرير على اإلنترنتانظر املرفق املتعلق باملنهجية من هذا   )١٤٣( ــابات مفصــَّ من أجل االطالع على حس

 املضبوطة املعبَّر عنها بالعدد التقديري للجرعات.



 

60/142 

بط معظم كميات  )١٤٤(املحدَّدة لألغراض اإلحصــائية". وكما هو الشــأن يف العامني الســابقني، ضــُ
  يف كندا وإستونيا. الفنتانيل (ونظائره) يف الواليات املتحدة، مث 

وعند مراعاة البيانات اليت ُأبلغ عنها على مدى العقدين املاضـــــيني، يكون امليثامفيتامني قد شـــــكَّل 
بطــت يف عــام  ــة اليت ضــــــُ ــاميني طــات األمفيت ــة من املنشــــــِّ ــامني ٢٠١٧أكرب كمي ــه األمفيت ، ويلي

طات األمفيتامينية اليت و"اإلكســـتاســـي". وقد أبلغت الواليات املتحدة عن أكرب كميات من املنشـــِّ 
  ، وتلتها تايلند واملكسيك والصني واململكة العربية السعودية. ٢٠١٧ُضبطت يف عام 

يف تلك املصنوعة من امليثاكوالون،  ٢٠١٧ومتثَّلت معظم املسكِّنات واملهدِّئات اليت ُضبطت يف عام 
ا هيدروكسي الزبد الذي وقد ُضبط معظمها يف جنوب أفريقيا واهلند وموزامبيق؛ وتاله محض غام

  ُضبط معظمه يف الواليات املتحدة، وتلتها أستراليا والنرويج. 
، فقد هيمنت عليها مادة ثنائي ميثيل تربتامني بعد ٢٠١٧أمَّا املضـــبوطات من املهلوســـات يف عام 

). وقد أبلغت الواليات املتحدة LSDدي" (-سإ-لإأن كانت قد هيمنت عليها يف املاضـــي مادة "
  أكرب كميات مضبوطة من مادة ثنائي ميثيل تربتامني، وتلتها هولندا وإيطاليا وكندا.  عن

، فقد ٢٠١٧وأمَّا أكرب كميات مضـــبوطة من املؤثرات النفســـانية النباتية األســـاس اجلديدة يف عام 
ثاين على التوايل يف الكراتوم  عام ال لت لل قات (Mitragyna speciose)متث وكميات كبرية ، وتاله ال

، وليس أيٌّ منها خاضــع للمراقبة الدولية. (Datura stramonium)من املهلوس "داتورا ســترامونيوم" 
بطت معظم كميات الكراتوم يف ماليزيا، وتلتها تايلند وميامنار. وأبلغت الواليات املتحدة  وقد ضـــــُ

  ملتحدة. انيا ازنعن معظم كميات القات املضبوطة، وتلتها هولندا ومجهورية ت
بطت يف عام   ٢٠١٧وما زالت أكرب كميات من املؤثرات النفســـانية االصـــطناعية اجلديدة اليت ضـــُ

تتمثــل يف القنبينــات االصــــــطنــاعيــة، مث الكيتــامني والكــاثينونــات االصــــــطنــاعيــة والتربتــامينــات 
بطت معظم كميات املؤثرات النفســانية االصــطناعية اجلديدة يف ا لواليات والفينيتيالمينات. وقد ضــُ

املتحدة، مث يف الصني واالحتاد الروسي. ومع أنَّ مضبوطات املؤثرات النفسانية االصطناعية اجلديدة 
يف الواليات املتحدة هيمنت عليها القنبينات االصــــطناعية، فقد كانت مضــــبوطات الكيتامني هي 

امون، املعروف أيضــًا مبادة املهيمنة يف الصــني والكاثينونات االصــطناعية (ويف املقام األول امليتامفيرب
  ثنائي ميثيل كاثينون) هي املهيمنة يف االحتاد الروسي. 

    
  املضبوطات من املؤثرات النفسانية اجلديدة قد تكون مستقرَّة    

  
لقد كشــــفت املضــــبوطات من املؤثرات النفســــانية اجلديدة، أي تلك اليت حتاكي املواد اخلاضــــعة 

هي ذاهتا خاضــعة للمراقبة الدولية، عن اجتاه تصــاعدي واضــح على للمراقبة الدولية دون أن تكون 
مدى العقد املاضي. فالسلسلة الزمنية للمضبوطات من املؤثرات النفسانية النباتية األساس اجلديدة 

__________ 
نة يف التقرير املعنون   )١٤٤( ية" املبيَّ نادًا إىل "اجلرعات اليومية املحدَّدة لألغراض اإلحصـــــــائ ــــــت  :Narcotic Drugsاس

Estimated World Requirements for 2018–Statistics for 2016 (E/INCB/2017/2)  والتقرير املعنونPsychotropic 

Substances: Statistics for 2016–Assessments of Annual Medical and Scientific Requirements for Substances 

in Schedules II, III and IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971 (E/INCB/2017/3). 
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تُب امل هبا مك عامي  خدِّراتاليت ُأبلغ  ية الكراتوم يف  نامي أمه مية ُتظهر ت ، ٢٠١٧و ٢٠١٦واجلر
ُضبط ظلت كمية القا  بينما ت املضبوطة يف العامل مستقرَّة إىل حد بعيد يف األعوام األخرية. وبينما 

بلدًا من مجيع املناطق يف العقد املاضــي، فقد أبلغت ســتة بلدان عن ضــبط الكراتون،  ٥٢القات يف 
ومعظمها يقع يف جنوب شرق آسيا. وهذا يوحي بأنَّ سوق القات هلا امتداد جغرايف أوسع مما هو 

الكراتوم اليت تتركَّز بشــكل رئيســي يف منطقة دون إقليمية واحدة، مع أنَّ مضــبوطات شــأن ســوق 
د أن تكون  من الكراتوم أقلَّ حجمًا متت يف جنوب شــــرق آســــيا وتعلقت بشــــحنات كان ُيقصــــَ

ــــــمالية (الواليات املتحدة يف  ــــــة وجهتها النهائية أمريكا الش ــــــيا (وخاص املقام األول) وأوقيانوس
يا). ــــــترال مايو و )١٤٥(أس يار/ حدة ٢٠١٨يف أ قاقري يف الواليات املت ية والع هت إدارة األغذ ، وجَّ

حتذيرات إىل ثالثة موزِّعني لبيعهم غري املشروع ملنتجات من العقاقري غري املواَفق عليها اليت تتضمَّن 
بطت يف  )١٤٦(الكراتوم يف ذلك البلد. أيضــًا كميات  غرب ووســط أوروباوبالتزامن مع ذلك، ضــُ

   الكراتوم. أصغر من
وكشــــفت الكميات اإلمجالية من املؤثرات النفســــانية االصــــطناعية اجلديدة عن زيادة ملحوظة يف 
بداية العقد الثاين من األلفية اجلديدة، ولكنها مل تشـــهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ ذلك احلني، بصـــرف 

 بعض املؤثرات النفســـانية . وهذا ميكن أن يدلَّ على أن٢٠١٧َّالنظر عن الزيادة املبلَّغ عنها يف عام 
اجلديدة األكثر ضــــــررًا قد ُأخضــــــعت للمراقبة الوطنية والدولية يف األعوام األخرية، وبالتايل فقد 
أصــــــبحت ُتنَتج وُيتَّجر هبا بقدر أقلَّ مما كان يف املاضــــــي ومل تعد تشــــــكِّل جزءًا من أيِّ فئة من 

  املؤثرات النفسانية اجلديدة. 
واجلرمية عن ضــــبطيات من املؤثرات  خدِّراتلدًا من مجيع املناطق مكتَب املب ٦٦وأبلغ ما جمموعه 

، وقد ارتفع هذا العدد من ٢٠١٧-٢٠٠٧مدى الفترة النفســـــــانية االصــــــطناعية اجلديدة على 
عام   ١٥ لدًا يف  عام  ٤٥إىل  ٢٠٠٧ب لدًا يف  . وكان معظم الكميات املضــــــبوطة من ٢٠١٧ب

ديدة قد ُأبلغ عنه يف القارة األمريكية (أمريكا الشــمالية يف املقام املؤثرات النفســانية االصــطناعية اجل
 غرب ووســط أوروبااألول)، مث يف آســيا (شــرق آســيا وجنوب شــرقها يف املقام األول) وأوروبا (

). وتشــري البيانات أيضــًا إىل هيمنة شــبائه القنَّب االصــطناعية على املضــبوطات من شــرق أوروباو
الصــــــطناعية اجلديدة طوال العقد الثاين من األلفية اجلديدة. ويأيت بعدها املؤثرات النفســـــــانية ا

. أمَّا كميات ٢٠١٧-٢٠١٤ الكيتامني ومشــــــتقات الكاثينون االصــــــطناعية على مدى الفترة
البيبريازينات والفينيثيالميدات والتريبتامينات املضــــبوطة على مدى العقد املاضــــي، فقد كانت أقلَّ 

  والكيتامني والكاثينونات االصطناعية.من كميات القنبينات 
بإدراج ســـــــت مواد أخرى يف  ٢٠١٨يف آذار/مارس  خدِّراتوعقب القرار الذي اختذته جلنة امل

بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول سنة  ١٩٦١لسنة  مخدِّراتجداول املراقبة مبوجب االتفاقية الوحيدة لل
، ١٩٧١وإدراج ست مواد أخرى يف جداول املراقبة مبوجب اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  ١٩٧٢

. ٢٠١٨مادة من املؤثرات النفســـانية خاضـــعة للمراقبة الدولية يف آخر عام  ٢٧٣أصـــبحت هناك 
صبح عدد املؤثرات النف سبيل املقارنة، فقد أ سلطات يف مجيع وعلى  ستبانتها ال سانية اجلديدة اليت ا

__________ 
)١٤٥(  E/INCB/2017/1. 
)١٤٦(  E/INCB/2018/1. 
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واجلرمية أعلى بثالثة أضــــــعاف،  خدِّراتأحناء العامل وأبلغت هبا نظاَم اإلنذار املبكر التابع ملكتب امل
مادة يف  ١٦٦بعد أن كان يبلغ  ٢٠١٨مادة يف كانون األول/ديسمرب  ٨٩٢حيث بلغ ما جمموعه 

إىل أنَّ املؤثرات النفســـانية اجلديدة املســـتبانة ال تســـتحق ولكن، جتدر اإلشـــارة  )١٤٧(.٢٠٠٩عام 
كلها أن ختضــــع للمراقبة الدولية، حيث إنَّ القيام بذلك يتوقَّف على الضــــرر الذي ميكن أن حتدثه 
تلك املؤثرات وكذلك على ثبات وجودها يف الســـوق: فبعضـــها يظهر لفترة زمنية قصـــرية فقط مث 

  خيتفي من السوق. 
ــــتبينت على  ٣٦ات أنَّ وُتظهر البيان يف املائة من املؤثرات النفســــانية االصــــطناعية اجلديدة اليت اس
طة. وهي كانت يف معظمها من الكاثينونات  ٢٠١٨-٢٠٠٩مدى الفترة  كانت هلا آثار منشــــــِّ

ــــــانية االصــــــطناعية اجلديدة عبارة عن  والفينيثيالمينات. وكان ثالثون يف املائة من املؤثرات النفس
يف املائة ميكن اعتبارها مهلوســات كالســيكية  ١٥االصــطناعية املســتثرية للمســتقبالت و القنبينات

  (ومعظمها من التربتامينات). 
غري أنَّ الشــاغل الرئيســي للســلطات يف عدد من البلدان متثل يف ظهور مؤثرات أفيونية اصــطناعية 

ذه يف نظائر للفنتانيل. وهي جديدة مســـتثرية للمســـتقبالت يف األعوام األخرية، وكثريًا ما متثلت ه
قد أثبتت أهنا ضــارة بشــكل خاص، حيث أدت إىل عدد متزايد من الوفيات ذات الصــلة باملؤثرات 
النفســــانية اجلديدة، وخصــــوصــــًا يف أمريكا الشــــمالية وبدرجة أقل يف أوروبا. وعلى مدى الفترة 

يف املائة من جمموع املؤثرات  ٧، شكَّلت املؤثرات األفيونية النفسانية اجلديدة قرابة ٢٠١٨-٢٠٠٩
  النفسانية اجلديدة املستبانة. 

سنويًّا الذي تقوم به املختربات اجلنائية التابعة  )١٤٨(ويشري حتليل املؤثرات النفسانية اجلديدة املستبانة
واجلرمية إىل تكاثر  خدِّراتللســــــلطات الوطنية والذي ُيبلَّغ به نظاُم اإلنذار املبكر التابع ملكتب امل

مث إىل اجتاه حنو االســـتقرار يف عدد املواد اجلديدة  ٢٠١٥مؤثرات نفســـانية جديدة معيَّنة حىت عام 
ــــــنويًّا تقريبًا ( ٥٠٠اليت تصــــــل إىل الســــــوق، وذلك مبعدَّل  يف  ٤٩٢مؤثر نفســــــاين جديد س

سياق عدد البلدان اليت تبلغ نظاَم اإلنذار املبكر، حي٢٠١٧  عام ث زاد ). وهذا ينبغي النظر إليه يف 
  عدد هذه البلدان زيادة كبرية، ومن مثَّ أصبح اإلبالغ أكثر مشوًال. 

ومع أنَّ األعوام األخرية شــهدت اخنفاضــًا يف عدد القنبينات االصــطناعية اجلديدة اليت وصــلت إىل 
طة، كما ارتفع، باألرقام  ــــِّ ــــانية اجلديدة اليت هلا آثار منش ــــوق، فقد ارتفع عدد املؤثرات النفس الس

ية، عدد املؤثرات األفيونية النفسانية اجلديدة اليت ظهرت مؤخرًا ارتفاعًا حادًّا من مادة واحدة النسب
عام  عام  ١٥إىل  ٢٠٠٩يف  عام  ٢٢و ٢٠١٥مادة يف  عام  ٤٦و ٢٠١٦يف  . وهذه ٢٠١٧يف 

بينت يف املائة من مجيع املؤثرات النفسانية اجلديدة اليت اسُت ١الزيادات تعادل زيادة بنسبة تقل على 
  . ٢٠١٧يف املائة يف عام  ٩و ٢٠١٦يف املائة يف عام  ٤، وبنسبة ٢٠٠٩يف عام 

__________ 
واجلرمية، بيانات عن  خدِّراتيتضـــمَّن نظام اإلنذار املبكر بشـــأن املؤثرات النفســـانية اجلديدة، التابع ملكتب امل  )١٤٧(

 نوع املؤثرات النفسانية اجلديدة اليت استبانتها السلطات يف مجيع أحناء العامل يف خمترباهتا اجلنائية.
 اليت ظهرت ألول مرة يف البلد.املواد   )١٤٨(
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اليت ظهرت ألول مرة على الصـــعيد العاملي  ٧٨ومن بني املؤثرات النفســـانية اجلديدة البالغ عددها 
يف املائة من  ٢٩، شــــــكَّلت املؤثرات األفيونية االصــــــطناعية املثرية للمســــــتقبالت ٢٠١٧يف عام 
وع، أي بنسبة مئوية أقل بشكل طفيف من النسبة املئوية للمؤثرات النفسانية اجلديدة اليت هلا املجم

ط، اليت شـــكَّلت  يف املائة، ولكن بنســـبة مئوية أكرب من النســـبة املئوية للقنبينات  ٣٣مفعول منشـــِّ
  يف املائة).  ١٩املثرية للمستقبالت (

    
  ازدياد ضبطيات الكوكايني واألفيونيات     

  
، تضاعف إنتاج األفيون على الصعيد العاملي، بينما ارتفعت الكميات ٢٠١٧-١٩٩٨الل الفترة خ

اإلمجالية للمضـــبوطات من اهلريوين واألفيونيات (معبَّرًا عنها مبعادالت األفيون) إىل أكثر من ثالثة 
ت أمثال. كما تضــــــاعف صــــــنع الكوكايني يف العامل على مدى تلك الفترة، بينما ارتفعت كميا

الكوكايني املضـــبوطة إىل أكثر من ثالثة أمثال. وتشـــري هذه االجتاهات إىل زيادة على مر الزمن يف 
الكميات املضــــبوطة على النطاق العاملي من األفيونيات والكوكايني املنَتجة، مع أنَّ االختالفات يف 

  النقاء ميكن أن تفسِّر أيضًا االجتاهات املختلفة. 
    

إلنترنت املظلمة (الداركنت) ال تضـلع فيه حىت اآلن اجلماعات الرئيسـية االجتار على شـبكة ا    
  ، لكنه يظل ميثِّل حتديًا يواجه السلطاتخدِّراتاملتَّجرة بامل

  
اليت ُتَربم على الداركنت  خدِّراتلقد كشفت البحوث اليت ُأجريت حىت اآلن أنَّ معظم صفقات امل

وتفيــد  )١٤٩(دوالر. ١٠٠٠القليــل منهــا يتجــاوز دوالر، و ١٠٠ال تتجــاوز قيمتهــا على األرجح 
ـــواق الداركنت ما زالت حمدودة األمهية لدى كبار املجرمني الســـيربانيني  اليوروبول أيضـــًا بأنَّ أس

على نطاق واســـع، ورمبا كان  خدِّراتواجلماعات اإلجرامية املنظمة الضـــالعة يف أنشـــطة اجتار بامل
خدم شــبكات لوجســتية راســخة جدًّا. وبالتوازي مع ســبب هذا يعود إىل أنَّ هذه اجلماعات تســت

ذلك، فإنَّ كثرة اختفاءات منصـــات التجارة على الداركنت يف األعوام األخرية، مبا يف ذلك العدد 
الكبري من حــاالت االحتيــال املســــــمَّى "اخلروج االحتيــايل"، رمبــا قلَّــل من جــاذبيــة االجتــار على 

وإضــــافة إىل ذلك، وخالفًا للعمليات اليت ُتجرى يف "العامل  )١٥٠(الداركنت لدى بعض اجلماعات.
على الداركنت يف موضع ميكِّنها بنجاعة من فرض  خدِّراتاحلقيقي"، ليست اجلماعات املتَّجرة بامل

  بتهديد نظرائها بالعنف.  خدِّراتتنفيذ معامالت امل

__________ 
)١٤٩(  Kristy Kruithof and others, Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of 

the Netherlands, Research Report Series, document No. RR-1607-WODC (Santa Monica, California, Rand 

Corporation, 2016), e-book. 
)١٥٠(  EMCDDA and Europol, Drugs and the Darknet: Perspectives for Enforcement, Research and Policy, Joint 

publications series (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2017). 
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أيضًا بأنَّ املستحضرات الصيدالنية املزوَّرة ما زال ُيتََّجر هبا بشكل رئيسي على  وأفادت اليوروبول
شــبكة اإلنترنت الســطحية لكي تصــل إىل عدد من املســتهلكني أكرب من العدد الذي تصــل إليه من 

   )١٥١(خالل الداركنت.
      

  على الداركنت: النموذج التجاري  خدِّراتاملعامالت بشأن امل
رئيسية وامليزة النسبية ألسواق الداركنت يف غفلية هويتها. فالزبائن الذين ينوون شراء تتمثل السمة ال

) من the onion router (TOR)على الداركنت يصـــلون إليها عادة من خالل املســـيِّر "تور" ( خمدِّرات
س أجل ضمان التكتم عن هوياهتم. ومتكِّنهم حمركات متخصِّصة يف البحث يف الداركنت، مثل غرام

)Grams من الوصـــول إىل منصـــة ســـوقهم املنشـــودة، حيث ُيدَفع مقابل الســـلع املشـــتراة يف العادة ،(
سلع وخدمات أخرى، أو  شراء  ستخدامها بعد ذلك ل صة البتكوين، وميكن ا شفَّرة، وخا بعمالت م

خدمات صــرفها بعمالت وطنية خمتلفة. أمَّا تســليم العقاقري املشــتراة على الداركنت، فتتواله عمومًا 
ل الطرود إىل صــناديق بريد غفلية االســم،  الربيد العمومية واخلاصــة بدون علم منها، وكثريًا ما ُترســَ

يف ذلك إىل حجريات مؤمتتة أو "حمطات طرود"، حيث يقوم متلقوها باســـتالمها شـــخصـــيًّا. ويف  مبا
ل ا يف  ظروفلعقاقري يف الواليات القضــائية اليت لديها قوانني شــديدة بشــأن ســرية املراســالت، ُترســَ

  كثري من األحيان. 
ــــــية للداركنت لكل من املورِّدين والزبائن هي غفلية هوية املعاملة. فهي ال تتطلَّب  وامليزة الرئيس

 خدِّراتاتصــــاًال جســــمانيًّا، ومن مثَّ فهي تقلِّل من نفور بعض الزبائن من التفاعل مع املتاجرين بامل
. وُيغين االجتاُر على الداركنت خدِّراتوجتنِّب الزبوَن ضــرورة الذهاب إىل أماكن خطرية لشــراء امل

 خدِّراتعن ضــرورة وجود البائعني واملشــترين يف نفس املوقع، وال حتتاج التنظيمات اليت تتَّجر بامل
  سوق املحلية. على الداركنت إىل الكتلة احلرجة من الزبائن اليت هي ضرورية لإلبقاء على ال

ومنصـــــــاُت الداركنت جتمع يف مكان واحد كالًّ من املورِّدين املجهويل اهلوية والزبائن املجهويل 
املبيعة،  خدِّراتأيضًا من إفادات الزبائن اآلخرين بشأن جودة امل خدِّراتاهلوية. ويستفيد مشترو امل

كفل منصــــات الداركنت ســــداد مثن ممَّا يســــاعدهم يف تقييم مدى موثوقية املورِّد. كما ميكن أن ت
الســلع املبيعة، وذلك عادة باســتخدام ُنُظم حســاب الضــمان، حيث جيب على الزبون أن يدفع إىل 
ستالم  ستكمال دفع املبلغ إىل املورِّد يؤجَّل إىل حني ا سلع املطلوبة، ولكنَّ ا ضمان مثن ال حساب ال

  املستهلك للسلع.
      

   

__________ 
)١٥١(  Europol, European Cybercrime Centre, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018  (The 

Hague, 2018). 
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  تهدفت أسواق الداركنت الرئيسية آتت فيما يبدو أكلها عمليات إنفاذ القانون اليت اس    
  

ُأجري يف األعوام القليلة املاضـــــية عدٌد من عمليات إنفاذ القانون الوطنية والدولية هبدف القضـــــاء 
على منصـــات أســـواق الداركنت الرئيســـية. وقد أدت هذه العمليات إىل إغالق منصـــة الداركنت 

س" ؛ وأسفرت العملية الدولية "أونيمو٢٠١٣الرئيسية األوىل، وهي املسماة طريق احلرير، يف عام 
)Onymous منصـات رئيسـية، مثل "طريق  ٩سـوقًا من أسـواق الداركنت، ومنها  ٣٣) عن إغالق

ثاين/Hydra) و"هيدرا" (Cloud 9" (٩) و"كالود Silk Road 2.0." (-٢احلرير   ) يف تشــــــرين ال
) عن GaveSac) و"غيفســـاك" (Bayonet؛ وأســـفرت العمليتان الدوليتان "بايونت" (٢٠١٤ نوفمرب

) والســـــوق الغفلية AlphaBayاق الداركنت الكربى الثالث آنذاك، وهي "ألفاباي" (إغالق أســـــو
، وقد كانت تلك األســـواق ٢٠١٧) يف متوز/يوليه Hansa) و"هانســـا" (Rampالروســـية "رامب" (
   )١٥٢(يف املائة من مجيع أنشطة األسواق على الداركنت. ٨٧تستأثر آنذاك بنسبة 

سان/أبريل  سواق الداركنت يف أواخر ني سية أخرى من أ سوق رئي ، وذلك عقب ٢٠١٩وُأغلقت 
عمليات متســــــترة مكثَّفة دامت أكثر من عام وقامت هبا أجهزة إنفاذ القانون يف أملانيا وهولندا 
والواليات املتحدة بالتعاون الوثيق مع اليوروبول وُتوِّجت بتفكيك "وول ســتريت ماركت" وإلقاء 

ـــــروعهم يف عملية خروج احتيايل كبرية. وُتعترب "وول ال قبض على مشـــــغِّليها الرئيســـــيني أثناء ش
، ثاين أكرب ســـــوق يف الداركنت قبل إغالقها، ٢٠١٦ســـــتريت ماركت"، اليت ُأنشـــــئت يف عام 

وكانت تتمتع ببعض من أحســـــن اخلصـــــائص األمنية يف ذلك الوقت، ومنها مثًال نظام الضـــــمان 
ــر، وكانت تتيح للزبائن نظام التقييم املتعدِّد التوقي عات لعملة البتكوين ونظام ضــمان اإليداع املباش

بائع، وتعرض للبيع  ٥  ٤٠٠واملجازاة املتعمِّق لكي يســــتخدموه. وكانت الســــوق متلك أكثر من 
، وكانت لديها حســبما أفيد حســابات خدِّراتســلعة غري مشــروعة، ومنها امل ٦٣  ٠٠٠أكثر من 

   )١٥٣(مليون حساب. ١١,للزبائن تفوق 
وقبل إغالق "وول ســــتريت ماركت" بفترة وجيزة، أعلنت ســــوٌق أخرى، وهي "درمي ماركت" 

)Dream Market وكانت ُتعترب أكرب ســــــوق عاملية على  ٢٠١٣)، اليت ُأســــــســــــت يف أواخر عام
ــــــُتغلق يف ٢٠١٧) يف متوز/يوليـــه AlphaBayالـــداركنـــت بعـــد إغالق "ألفـــا بـــاي" ( ، أهنـــا س

. وليســــت أســــباب اإلغالق الطوعي مفهومة متامًا يف وقت كتابة هذا ٢٠١٩ن/أبريل نيســــا  ٣٠
ية على  ــــــيربان عدد من اهلجمات الس قد تكون تعرَّضـــــــت ل هنا  التقرير. ويذهب أحد اآلراء إىل أ

  منافسني.  يد
. وقد ذهب البعض إىل أنَّ إغالق املنصات التجارية الكربى يف املاضي مل تكن له آثار طويلة األمد

ات  فبالرغم من حصــــول انقطاعات لفترات قصــــرية، حتوَّل الزبائن واملورِّدون ببســــاطة إىل املنصــــَّ
ظل بيع امل ية، و تال ية الكربى ال جار ياد بوترية  خدِّراتالت خذًا يف االزد لداركنت آ مجاًال على ا إ

__________ 
)١٥٢(  Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018. 
)١٥٣(  Germany, Federal Criminal Police Office (BKA), “Festnahme der mutmaßlichen Verantwortlichen des 

weltweit zweitgrößten illegalen Online-Markplatzes im Darknet „Wall Street Market“ und Sicherstellung 

der Server des Marktplatzes”, press release of 3 May 2019. 
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 خدِّراتولكن، تشـــري النتائج املســـتمدة من الدراســـة االســـتقصـــائية العاملية بشـــأن امل )١٥٤(ســـريعة.
يف املائة  ١٥، إىل أنَّ ٢٠١٧، حول موضـــوع عواقب إغالق ألفاباي وهانســـا يف عام ٢٠١٨ لعام

سواق الداركنت بوترية أقل بعد ذلك اإلغالق وأنَّ  ستخدموا أ ستخدمني ا يف املائة توقَّفوا  ٩من امل
  . خدِّراتعن استخدام الداركنت لشراء امل

صــال احلاســويب املباشــر، مسحت الســلطات للزبائن والبائعني مؤقتًا خارج االت ألفابايوبعد وضــع 
إىل منصــة هانســا اليت كانت آنذاك تشــغِّلها بشــكل متســتر الشــرطُة الوطنية  ألفابايباالنتقال من 

اهلولندية (مبساعدة من السلطات يف أملانيا وليتوانيا وبلدان أخرى). وهذا مكَّن السلطات اهلولندية 
ــــــليم اليت ُأبلغت هبا بعد ذلك  من مجع معلومات قيِّمة عن األهداف العالية القيمة وعناوين التس

ســـلطاُت إنفاذ القانون املعنية باألمر يف مجيع أحناء العامل، ممَّا أســـفر عن اخنفاض فعلي يف معامالت 
ــــــوق امل خدِّراتامل بائعني والزبائن املتبقني حتوَّلوا إىل س  خدِّراتعلى الداركنت. ومع أنَّ بعض ال
لكربى التالية على الداركنت، وهي "درمي ماركت"، اليت هي أكرب منصــــة ناطقة باللغة اإلنكليزية ا

يف املائة يف غضون ثالثة أشهر)، وكذلك  ٢٠(واليت زادت فيها قوائم السلع املعروضة للبيع بنسبة 
سلع املعروضة مبا يتراوح بني  صغرى (اليت زادت فيها قوائم ال ثالثة ومثانية إىل عدد من األسواق ال

أمثال يف غضــون ثالثة أشــهر)، فإنَّ تلك األســواق املتبقية على الداركنت ال تضــاهي جمتمعة حجم 
   )١٥٥(ألفاباي، وفقًا لليوروبول.

وأشارت عدة دول أعضاء يف اليوروبول إىل أنَّ من العواقب األخرى إلغالق تلك املواقع حصوَل 
منصـــات اخلدمات اخلفية اليت أنشـــأها بائعون متمرِّســـون ارتفاع يف عدد متاجر البيع املنفردة، أي 

حيظون بالثقة والصـــيت اجليِّد، ممَّا مكَّنهم من مواصـــلة معامالهتم التجارية مع زبائن األســـواق اليت 
اندثرت. وباإلضـــــافة إىل ذلك، لوحظ منو يف أســـــواق الداركنت الثانوية غري الناطقة باإلنكليزية. 

كما أنَّ تســــليم  )١٥٦(ام مجاعات من جنســــيات أو لغات معيَّنة.وتلك األســــواق ختدم بشــــكل ع
، حيث ميكن فحصـــها عندما تعرب احلدود ولكنها ال ُتفَحص يف داخل ظروف بريديةيف  خدِّراتامل

البلد الذي ُترَسل منه، ميكن أن يكون قد ساهم أيضًا يف هذه الظاهرة يف البلدان اليت لديها قوانني 
صارمة بشأن ُحرمة املراسالت. وبالتوازي مع ذلك، ظهرت أيضًا بعض األسواق العلنية املتطوِّرة 

ــتبدال على اإلنترنت،  وهي تتســم بدرجة عالية من الغفلية بني مجيع املشــاركني يف الســوق وباالس
الســــريع للمشــــاركني املوقوفني. وهذه األســــواق تعمل من خالل اســــتخدام الرســــائل املشــــفَّرة؛ 

  فحسب، بل ولتحويل األموال أيضًا. خدِّراتوُتستخَدم اخلدمات الربيدية املوجودة ليس لتسليم امل
    

__________ 
 .Drugs and the Darknetانظر   )١٥٤(
)١٥٥(  Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018. 
 املرجع نفسه.  )١٥٦(
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ديدة تؤكِّد بقدر كبري ما هو معروف حاليًّا عن أمناط استخدام الداركنت لشراء البحوث اجل    
   خدِّراتامل
  

مع أنَّ البحوث عن االجتار على الداركنت وعمليات الشــراء على الداركنت ما زالت حمدودة وأنَّ 
زع إىل ة تنالنتائج تســتند بشــكل عام إىل دراســات جتريبية، جتدر اإلشــارة إىل أنَّ الدراســات املحلي

  تأكيد النتائج الراهنة.
      

  على الداركنت  خدِّراتملخَّص حبث سابق بشأن االجتار بامل
  

إىل أنَّ أكثر  واإلدمان واليوروبول خدِّراتَخَلَص حبٌث اشــترك يف إجرائه املركُز األورويب لرصــد امل
يف املائة من مجيع قوائم الســـلع املعروضـــة للبيع يف أســـواق الداركنت الرئيســـية اخلمس يف  ٦٠من 

غري املشــــــروع، وهذا  خدِّرات، كانت تتعلق ببيع امل٢٠١٧مجيع أحناء العامل، يف آب/أغســــــطس 
غري  خدِّراتعات امل. وقد شــكَّلت مبيخدِّراتيشــمل املواد الكيميائية والصــيدالنية ذات الصــلة بامل

املشـــروعة لوحدها نصـــف تلك القوائم تقريبًا. وقد أجرى اليوروبول حتديثًا لذلك البحث يف عام 
على اإلنترنت ما زالت تقدِّم خري دليل على  خدِّراتوأكد فيه من جديد أنَّ التجارة بامل ٢٠١٨

، إن مل تكن كلها، يف التجارة غري املشــــــروعة على الداركنت، حيث إهنا شــــــكَّلت معظم القوائم
  أسواق عديدة على الداركنت.

على الداركنت ارتفاعًا كبريًا يف  خدِّراتوعالوة على ذلك، أشـــــار البحث إىل ارتفاع مبيعات امل
ــــــنويًّا على  ٥٠األعوام األخرية. فقد ُخِلَص إىل أنَّ تلك املعامالت ارتفعت مبا يقارب  يف املائة س

. وعلى ســـبيل ٢٠١٦إىل كانون الثاين/يناير  ٢٠١٣األول/أكتوبر مدى الفترة املمتدة من تشـــرين 
يف  ٤اليت ُأبلغ عن ضـــبطها على الصـــعيد العاملي ارتفعت بأقلَّ من  خدِّراتاملقارنة، فإنَّ كميات امل

  .٢٠١٦-٢٠١٣املائة سنويًّا على مدى الفترة 
 خدِّراتاركنت إىل أنَّ مبيعات املولكن، تشري حتاليل القيمة املقدَّرة للمعامالت اليت ُأبرمت على الد

ل البحث املشــــترك بني اليوروبول واملركز  على الداركنت كانت متواضــــعة حىت اآلن. فقد توصــــَّ
مليون يورو يف مجيع أحناء العامل على مدى  ١٧٢واإلدمان إىل رقم هو  خدِّراتاألورويب لرصــد امل

وقدَّرت دراســـــة أخرى العائدات  مليون دوالر ســـــنويًّا. ٤٤، وهو يعادل ٢٠١٥-٢٠١١الفترة 
ــواق الداركنت خدِّراتالشــهرية ذات الصــلة بامل الثماين الكربى آنذاك مببلغ يتراوح  اليت جنتها أس

ـــام  ٢٥و ١٤بني  ـــًا يتراوح بني ٢٠١٦مليون دوالر يف مطلع ع ـــادل مبلغ ـــذا يع  ١٧٠؛ وه
بة تتراوح بني   ٣٠٠و ــــــ ــــــنويًّا، أي بنس ئة من إمجايل مبيعات  ٠,٢و ٠,١مليون دوالر س ملا يف ا
يب جمتمعني. وال يبدو أنَّ هذه بالتجزئة يف الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورو خدِّراتامل

ــــــبة امل٢٠١٨البنية تغيَّرت يف األعوام الالحقة. فقد أفاد اليوروبول يف عام   خدِّرات، فعًال، أنَّ نس
املتََّجر هبا من  خدِّراتاملتَّجر هبا بشكل غري مشروع على اإلنترنت ما زالت ضئيلة مقارنة بنسبة امل

  ية.خالل شبكات التوزيع واالجتار التقليد
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اســتنادًا إىل مقابالت على اإلنترنت مع متعاطي  )١٥٧(٢٠١٧فقد كشــفت دراســة أجريت يف عام 
ــات امل خــدِّراتامل ــدي ــاقشــــــــات اليت دارت يف منت ــل املن واليت شــــــــارك فيهــا  خــدِّراتوإىل حتلي

عاطي امل  ٢  ٨٣٣ يا، أنَّ مت ملان لذين يشــــــترون  خدِّراتمشـــــــاركًا معظمهم من أ على  خمدِّراتا
)، وهلم مســتوى ٦٦-١٤؛ النطاق ٢٤الداركنت هم باألحرى صــغار يف الســن (متوســط العمر: 

الذين  خدِّراتيف املائة من متعاطي امل ٢٠تعليمي عال نسبيًّا ومندجمون جيِّدًا اجتماعيًّا. وأفاد قرابة 
ــــــراء امل هذه  على اإلنترنت، وكانت خدِّراتأجريت معهم مقابالت أنَّ لديهم بعض اخلربة يف ش

يف املائة). ويف أملانيا، كانت  ١٤يف املائة) أعلى ممَّا هي لدى النســـــاء ( ٢١النســـــبة لدى الرجال (
ــــــتريات على اإلنترنت تتعلق بعقار " ــــــبة للمش يف املائة)، مث القنَّب  ١٤دي" (-سإ-لإأعلى نس

املائة)).  يف ٩") (األمفيتامني (speedيف املائة لكل منهما) و"ســــــبيد" (" ١٢و"اإلكســــــتاســــــي" (
وأشـــارت الدراســـة أيضـــًا إىل أنَّ املشـــتريات على الداركنت ليســـت بعد متواترة بكثرة: فقد أبلغ 

يف املائة تقريبًا من الذين يســتخدمون الداركنت للقيام مبشــتريات على اإلنترنت بأهنم يقومون   ٧٠
يف  ١١بينما أفاد على الداركنت،  مخدِّراتعمليات اشـــــتراء لل ٥مبا بني عملية اشـــــتراء واحدة و

يف املائة (فيما يتعلق بعقار "اإلكســـــتاســـــي" واألمفيتامني  ٥املائة فقط (فيما يتعلق بالقنَّب) وقرابة 
  عملية اشتراء.  ٢٠دي" بأهنم قاموا بأكثر من -سإ-لإ" والـ

على اإلنترنت يف أنَّها تتيح "جمال اختيار أكرب"  خدِّراتومتثلت األسباُب الرئيسية لعمليات شراء امل
يف املائة  ٩٣يف املائة). ورأى  ٤٢يف املائة) و"أسعارًا أقلَّ" ( ٥٤يف املائة)، و"جودة أفضل" ( ٥٥(

على الداركنت أنَّ التقييم الذي يتركه اآلخرون مهمٌّ جدًّا يف القرار  خدِّراتمن الذين يشــــترون امل
من باعة معيَّنني. ومن أجل التقليل من احتماالت كشـــفهم،  خمدِّراتشـــراء  الذي يتَّخذونه بشـــأن

يف املائة) والبتكوين  ٧٤( (onion router)أفاد معظمهم بأهنم كانوا يســــتخدمون املســــيِّر "أونيون" 
يف املائة). ويف املقابل، مل تكن الطرائق األكثر  ٤٨يف املائة) وُنظُم االتصــــــاالت املشــــــفَّرة ( ٦٦(

لدخول املشــــــفَّرة ومازجات البتكوين، تطوُّ عدِّدة وُنُظم تســــــجيل ا عات املت يات التوقي رًا، كعمل
على األقل. وأفاد مســــتعملو الداركنت أيضــــًا بأنَّ  ٢٠١٧يبدو، ُتســــتخَدم بكثرة، حىت عام  فيما

، وخاصـــة فيما يتعلق بالعنف يف خدِّراتمســـتوى أماهنم الذايت ازداد عندما اســـتعملوها لشـــراء امل
يف املائة أهنم كانوا  ٧١يف املائة) ونوعية املنتجات واملخاطر الصحية (اعترب  ٨٤( خدِّراتأسواق امل

يف املائة بأهنم  ٣٨أرفع جودة) وخطر إلقاء الشـــــرطة القبض عليهم (أفاد  خمدِّراتحيصـــــلون على 
  يف املائة بأهنم كانوا يشعرون بأمان أقل).  ١٨كانوا يشعرون بأمان أكثر و

    
يات شــــــراء املع     هنا  خدِّراتمل يل، مع أ ياد يف األجل الطو لداركنت آخذة يف االزد على ا

   ٢٠١٩إىل عام  ٢٠١٨اخنفضت من عام   رمبا
  

، استنادًا إىل عيِّنة عشوائية غري متثيلية تألَّفت خدِّراتأظهرت الدراسة االستقصائية العاملية بشأن امل
بة  كل  ١٠٠  ٠٠٠من قرا تارين ذاتيًّا  ــــــخص خم نة من ش ــــــ قام األول،  ٥٠س يًا يف امل نام لدًا  ب

__________ 
-Gerrit Kamphausen “Drogen online kaufen: quantitative and qualitative Daten aus einem deutschانظر    )١٥٧(

österreichischen Forschungsprojekt zu Drogen und organisierter Kriminalität“, presented at Impuls 2018, 

Symposium for Innovative Drug Research, 19–21 September 2018. 
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على الداركنت قد  خدِّراتالذين اشــتروا امل خدِّراتمســتخدمي اإلنترنت من متعاطي امل نســبة أنَّ
 يف املائة يف كانون الثاين/ ١٠,٧إىل  ٢٠١٤يف املائة يف كانون الثاين/يناير  ٤,٧تضــــــاعفت من 

ناير يادات يف ٢٠١٩  ي قد لوحظت الز لدراســـــــة ، و با لة  ية املشــــــمو ناطق دون اإلقليم مجيع امل
االســتقصــائية. غري أنَّ البيانات التفصــيلية تشــري إىل أنَّ نســبة مســتخدمي اإلنترنت الذين يشــترون 

 ٢٠١٩وكانون الثاين/يناير  ٢٠١٨على الداركنت قد اخنفضــت بني كانون الثاين/يناير  خدِّراتامل
ية غري  ناطق دون اإلقليم جتًا عن إغالق يف مجيع امل نا هذا  كان  مبا  با. ور لك املوجودة يف أورو ت

. وعندما توزن البيانات من حيث ٢٠١٧الكربى على الداركنت يف متوز/يوليه  خدِّراتأســواق امل
عام  عاملي من  يد ال هنا تشــــــري أيضـــــــًا إىل اخنفاض على الصــــــع فإ لد،  كل ب إىل  ٢٠١٨حجم 

   )١٥٨(.٢٠١٩  عام
شأن امل وتشري البيانات املستمدَّة من سة االستقصائية العاملية ب ضًا إىل  ٢٠١٩لعام  خدِّراتالدرا أي

على الداركنت ما زال ظاهرة حديثة جدًّا نســـــبيًّا، حيث كان ما يقرب من  خدِّراتأنَّ شـــــراء امل
على الداركنت يف  خدِّراتيف املائة) الناس الذين أفادوا بأهنم كانوا يشــــــترون امل ٤٨نصــــــف (

سابقني، وكان آخرون تبلغ قد بدأوا ا ٢٠١٩  عام ستخدام الداركنت لتلك األغراض يف العامني ال
  يف املائة قد بدأوا قبل ذلك بعامني. ٢٩نسبتهم املئوية 

  
  
 

   

__________ 
)١٥٨(  UNODC calculations based on Global Drug Survey 2019 data. Available from Dr. Monica Barratt, Drug 

Policy Modelling Program, National Drug and Alcohol Research Centre, Australia. 
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  املرفق
 ٢٠١٧، االنتشار السنوي لتعاطي القنَّب واملؤثرات األفيونية واألفيونيات، حسب املنطقة وعلى الصعيد العاملي -٢اجلدول 

  

املنطقة أو املنطقة دون اإلقليمية
  املؤثرات األفيونية القنَّب

 األفيونيات (األفيونيات واألدوية األفيونية)
 االنتشار (يف املائة) العدد (باآلالف) االنتشار (يف املائة) العدد (باآلالف) االنتشار (يف املائة) العدد (باآلالف)

التقدير 
التقدير  األعلى األدىن األفضل

التقدير  األعلى األدىن األفضل
التقدير  األعلى األدىن األفضل

التقدير  األعلى األدىن األفضل
التقدير  األعلى األدىن األفضل

 األعلى األدىن األفضل
٠,٠٨٠,٤٠ ٨٠٠٠,٢١ ٤٧٠٥٣٠٢ ٣٩٠٠,٨٧٠,٧١١,٠٦١ ٠٠٠٧ ٥ ٠٨٠ ٦٩٠٦,٤٥,١٩,٠٦ ٣٥٠٦٢ ٩٠٠٣٥ ٤٤ أفريقيا

-- --------- ------- شرق أفريقيا

٠,٠٨٠,٤٦ ١٢٠٦٦٠٠,٢٥٠,٠٨٠,٤٦٣٦٠١٢٠٦٦٠٠,٢٥ ٣٦٠------ مشال أفريقيا
-- --------- ------- اجلنوب األفريقي

-- --------- -٤٢٠١٠,٠٩,٦١١,٠ ٧٠٠٢٩ ٧٦٠٢٥ ٢٦ غرب أفريقيا ووسطها

٠,٢٩٠,٥٢ ٤٨٠٠,٤٠ ٩٧٠٣ ٦٩٠١ ٣٢٠٢,٠٣١,٧٩٢,٤٣٢ ٩٨٠١٦ ١١ ٦٠٠ ٣٣٠٨,٤٨,٣٨,٧١٣ ٦٠٠٥٨ ٥٩٠٥٥ ٥٦ القارة األمريكية
-- --------- -٠٩٠٣,٦٢,٠٧,٢ ٠٤٠٥٨٠٢ ١ يالكاريب

-- --------- -٨٨٠٨٢٠٩٩٠٢,٩٢,٧٣,٣ أمريكا الوسطى

٠,٥٥٠,٩٢ ٩٧٠٠,٧٤ ٧٩٠٢ ٤٠٠١ ٧٢٠٣,٩٦٣,٦٠٤,٢٤٢ ٦٤٠١٣ ١١ ٨٣٠ ٨١٠١٣,٨١٣,٧١٣,٨١٢ ٤٦٠٤٤ ٦٣٠٤٤ ٤٤ أمريكا الشمالية
٠,٠٥٠,١٢ ١٨٠٠,٢٠٠,٠٩٠,٧٦٢٤٠١٥٠٣٣٠٠,٠٨ ٢٥٠٢ ٤٤٠٣,٥٣,٤٣,٦٥٨٠ ٧٤٠١٠ ٠٤٠٩ ١٠ أمريكا اجلنوبية

٠,٦٣٠,٨٢ ٥٧٠٠,٧٢ ٩٧٠٢٤ ٧٣٠١٨ ٩١٠٠,٩٨٠,٨٨١,٠٦٢١ ٢٨٠٣١ ٢٦ ٤٦٠ ٨٤٠١,٨١,٤٢,٢٢٩ ١٤٠٦٤ ٢١٠٤١ ٥٤ آسيا
٠,٨٠١,٠٠ ٤٨٠٦٠٠٠,٩٣٠,٨٣١,٠٣٥٢٠٤٧٠٥٨٠٠,٩٠ ٤١٠٢,٩١,١٤,٢٥٤٠ ٦٧٠٦٤٠٢ ١ وما وراء القوقاز وسط آسيا

٠,١٤٠,٢٥ ٠١٠٠,٢٠ ٣٣٠٤ ٢٨٠٢ ٠١٠٠,٢٠٠,١٥٠,٢٥٣ ٣٣٠٤ ٢ ٢٨٠ ٧٤٠٠,٨٠,٣١,٤٣ ١٦٠٢١ ٥٧٠٤ ١٣ شرق آسيا وجنوب شرقها
جنوب غرب آسيا/الشرقان 

 واألوسطاألدىن 
١,٠٨٢,٢٧ ٩١٠١,٦٢ ٣٠٠٦ ٩٣٠٣ ٥٥٠٢,٢٨١,٦١٢,٨١٤ ٩١٠٨ ٤ ٩٥٠ ١٨٠٣,١٢,٣٣,٧٦ ٨٩٠١١ ٥٠٠٦ ٩

-- ١,٢٦--٩٩٠ ١٢--١,٨١-- ٦٨٠ ٥٢٠٢,٩٢,٩٢,٩١٨ ٤٣٠٢٩ ٤٧٠٢٩ ٢٩ جنوب آسيا

٠,٥٥٠,٦٦ ٦٠٠٠,٥٩ ٠١٠٣ ٢٢٠٣ ٨٣٠٠,٦٦٠,٦١٠,٧٠٣ ٣٣٠٣ ٣ ٥٧٠ ٢١٠٥,٤٥,٣٥,٦٣ ٨١٠٣٠ ٤٩٠٢٨ ٢٩ أوروبا
٠,٦٣٠,٧٠ ٥٧٠٠,٦٦ ٤١٠١ ٤٩٠١ ٨١٠٠,٧٧٠,٧٤٠,٨٠١ ٦٦٠١ ١ ٧٣٠ ٢٢٠٢,٦٢,٥٢,٨١ ٥٣٠٦ ٨٨٠٥ ٥ شرق أوروبا وجنوب شرقها

٠,٥٠٠,٦٤ ٠٣٠٠,٥٤ ٥٩٠٢ ٧٤٠١ ٠٢٠٠,٥٨٠,٥٢٠,٦٣١ ٦٧٠٢ ١ ٨٤٠ ٩٩٠٧,٤٧,٣٧,٥١ ٢٧٠٢٣ ٦١٠٢٣ ٢٣ غرب ووسط أوروبا
٠,١٤٠,٢٨ ٥٧٠٧٣٠٢,٤٨٢,١٨٢,٧٩٤٠٤٠٧٠٠,١٦ ٩٥٠١٠,٩١٠,٧١١,٣٦٥٠ ٧٩٠٢ ٨٤٠٢ ٢ أوقيانوسيا

٠,١٨٠,٢٢ ٥٧٠٦٨٠٣,٢٨٢,٩٨٣,٥٨٣٥٣٥٤١٠,١٨ ٠٩٠١١,٠١١,٠١١,٠٦٣٠ ٠٩٠٢ ٠٩٠٢ ٢  أستراليا ونيوزيلندا
-- --------- ------- ميالنيزيا

-- --------- -٦٠٤٠٨٠١٧,٢١١,٣٢٣,١  ميكرونيزيا

-- --------- -------  ابولينيزي

٠,٥٠٠,٧٠ ٥٢٠٠,٥٩ ٥١٠٣٤ ١٦٠٢٤ ١٨٠١,٠٨٠,٩٦١,٢٢٢٩ ١٦٠٦٠ ٤٧ ٣٥٠ ٠٢٠٣,٨٣,٣٤,٤٥٣ ٦٨٠٢١٩ ٠٤٠١٦٣ ١٨٨ التقدير العاملي
  املصدر: تقديرات مكتب املخدرات واجلرمية، استنادًا إىل بيانات االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ومصادر رمسية أخرى.
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    ٢٠١٧و"اإلكستاسي"، حسب املنطقة وعلى الصعيد العاملي،  (ب)واألمفيتامينات (أ)االنتشار السنوي لتعاطي الكوكايني -٣اجلدول 

املنطقة دون اإلقليميةاملنطقة أو   

 "اإلكستاسي" واملنشِّطات الصيدالنية (ب)األمفيتامينات (أ)الكوكايني
 االنتشار (يف املائة) العدد (باآلالف) االنتشار (يف املائة) العدد (باآلالف) االنتشار (يف املائة) العدد (باآلالف)

التقدير 
 األفضل

التقدير  األعلى األدىن
 األفضل

التقدير  األعلى األدىن
 األفضل

التقدير  األعلى األدىن
 األفضل

التقدير  األعلى األدىن
 األفضل

التقدير  األعلى األدىن
 األفضل

 األعلى األدىن

٨٨٠٠,٢٦٠,٠١١,١٣ ٨٠٠١٠٠٧ ٠,١٣٠,٩٤١ ٦٠٠٠,٥٣ ٩٠٠٦ ٦٨٠ ٥٧٠٠,١٩٠,٠٢٠,٣٧٣ ٣٠٠١٦٠٢ ١ أفريقيا
-------- --- ------- شرق أفريقيا

------٠,٢٣٠,٤٢ ٣٤٠٦١٠٠,٣٤ ٥٠٠------ مشال أفريقيا

-------- --- ------- اجلنوب األفريقي

-------- --- -٢٥٠١٦٣٣٠,٠٩٠,٠٠٠,٢٤ غرب أفريقيا ووسطها

٦٣٠٠,٥٢٠,٥١٠,٥٤ ٣٩٠٣ ٥٠٠٣ ٠,٩٩١,٣٨٣ ٢٣٠١,١٧ ٦٦٠٩ ٦ ٨٦٠ ٥٩٠١,٤٨١,٣٧١,٥٨٧ ٢٠٠١٠ ٩٣٠٩ ٩ القارة األمريكية
٠,٠٥٢,٤٢٦٠٣٠١٠٠٠,٢٣٠,١٠٠,٣٦ ٢٠٧٠٠٠,٨٧ ١٨٠٨٠٣٣٠٠,٦٢٠,٢٩١,١٥٢٥٠ يالكاريب

٠,٠٩٠,٣١٥٠٢٠١٠٠٠,١٧٠,٠٧٠,٣٣ ٣٠١٠٠٠,٢١ ٢٠٠١٠٠٣١٠٠,٦٦٠,٣٤١,٠٢٦٠ أمريكا الوسطى
٨٧٠٠,٨٩٠,٨٩٠,٨٩ ٨٧٠٢ ٨٧٠٢ ١,٨٥٢,٣٨٢ ٦٩٠٢,١١ ٩٩٠٧ ٥ ٨٤٠ ٩٥٠٢,١٠٢,٠٦٢,١٥٦ ٦٦٠٦ ٨٠٠٦ ٦ أمريكا الشمالية
٠,٢٢٠,٢٦٥١٠٤٧٠٥٥٠٠,١٨٠,١٦٠,١٩ ٦٣٠٧٤٠٠,٢٥ ٠٠٠٠,٩٥٠,٨٢١,٠٤٧١٠ ٣٦٠٣ ٧٤٠٢ ٢ أمريكا اجلنوبية

٣٨٠٠,٣٨٠,٠٥٠,٧١ ٦٠٠٢١ ٤٩٠١ ٠,١٧٠,٧٨١١ ٢٩٠٠,٤٧ ٩٨٠٢٣ ٤ ١٤٠ ٢٢٠٠,٠٦٠,٠٤٠,٠٧١٤ ١٤٠٢ ٦٧٠١ ١ آسيا
-------- --- ------- وما وراء القوقاز وسط آسيا

-------- --- ------- شرق آسيا وجنوب شرقها

جنوب غرب آسيا/الشرقان 
 األدىن واألوسط

٧٠٣٠١٣٠٠,٠٢٠,٠١٠,٠٤- --- --------

------٠,١٨٠,١٨ ٨٥٠٠,١٨ ٨٥٠١ ١ ٨٥٠ ٠٣٠٠,١٠٠,١٠٠,١٠١ ٠٣٠١ ٠٣٠١ ١ جنوب آسيا

٩٧٠٠,٥٤٠,٣٩٠,٩٣ ٩٣٠٦ ٠٦٠٢ ٠,٤٣٠,٦٤٤ ٤٨٠٠,٥٣ ٣٥٠٣ ٢ ٩٠٠ ١٤٠٠,٨٧٠,٨٢٠,٩٥٢ ٤٦٠٥ ٧٤٠٤ ٤ أوروبا
٠٤٠٠,٣١٠,٠٦٠,٩٥ ٣١٠٢٥٠٤ ٠,١٨٠,٤٦١ ٠٤٠٠,٣٢ ٤١٠١ ٥٠٠٣٤٠٧٢٠٠,٢٢٠,١٥٠,٣٢٧١٠  شرق أوروبا وجنوب شرقها

٩٣٠٠,٨٦٠,٨٤٠,٩٢ ٦٨٠٢ ٧٥٠٢ ٠,٦١٠,٧٦٢ ٤٤٠٠,٦٨ ٩٤٠٢ ١ ١٨٠ ٤٢٠١,٣٣١,٢٩١,٣٩٢ ١٢٠٤ ٢٤٠٤ ٤ غرب ووسط أوروبا
١,٢٤١,٣٨٤٤٠٤١٠٤٥٠١,٦٨١,٥٦١,٧٢ ٣٢٠٣٦٠١,٣٤ ٤٣٠٤١٠٤٤٠١,٦٥١,٥٧١,٦٧٣٥٠ أوقيانوسيا
١,٣٤١,٣٤٤١٠٤٠٠٤٣٠٢,١٧٢,١٢٢,٢٣ ٢٥٠٢٥٠١,٣٤ ٤٢٠٤١٠٤٢٠٢,٢٠٢,١٥٢,٢٣٢٥٠  ونيوزيلنداأستراليا 
-------- --- ------- ميالنيزيا

------٠,٥٦٣,١٠ ٢١١١,٥٨ ٥------  ميكرونيزيا

-------- --- -------  ابولينيزي

٣١٠٠,٤١٠,١٦٠,٧٨ ٤٢٠٤٠ ٢٩٠٨ ٠,٣١٠,٨٧٢١ ٩٦٠٠,٥٩ ٢١٠٤٢ ١٥ ٩٢٠ ٩٦٠٠,٣٧٠,٣١٠,٤٢٢٨ ٣٨٠٢٠ ٠٧٠١٥ ١٨ التقدير العاملي

  املصدر: تقديرات مكتب املخدرات واجلرمية، استنادًا إىل بيانات االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ومصادر رمسية أخرى.
 يشمل ملح الكوكايني وكوكايني "الكراك" وأنواعًا أخرى مثل عجينة الكوكا وقاعدة الكوكايني و"الباسوكو" و"الباكو" و"املريال". الكوكايني  (أ)

 وامليثامفيتامني. األمفيتامني كالًّ مناألمفيتامينات تشمل  (ب)
  



 

 

72/142 

 ٢٠١٧رات واملصابني بفريوس األيدز من بني هذه الفئة، حسب املنطقة، العدد املقدَّر والنسبة املئوية النتشار حاقين املخدِّ -٤اجلدول 
  

 املنطقة أو املنطقة دون اإلقليمية

 فريوس األيدز لدى حاقىن املخدِّرات  حاقنو املخدِّرات 
التغطية  االنتشار (يف املائة) العدد املقدَّر

بالبيانات 
للسكان 
املتراوحة 
أعمارهم بني

 ٦٤و ١٥
 عامًا

 العدد املقدَّر
االنتشار (يف 

  املائة)
التقدير 
 األفضل

التغطية 
بالبيانات للعدد
للعدد املقدَّر 

حلاقين 
املخدِّرات 

 األعلى األفضل األدىن األعلى األفضل األدىن األعلى األفضل األدىن

٪٠٠٠٠,٠٦٠,١٢٠,٣١٥٧ ١٤٠ ٠٠٠٢ ٠٠٠٨١٠ ٤٥٠ أفريقيا ,١١,٤٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠٥١٥ ٠٠٠٩٣ ٨٤٢٪ ,٤
٪٠٠٠٠,٢٨٠,٣٥٠,٤٣٨٦ ٨٧٠ ٠٠٠٢ ٣٧٠ ٠٠٠٢ ٨٦٠ ١ القارة األمريكية ,٧,٣٩٣ ٠٠٠ ٠٠٠٢٥٩ ٠٠٠١٧٤ ١١٠٩٪ ,٩
٪٦,٩١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠١٥٩ ٠٠٠١٢٤ ٩٤٪٠٠٠٠,٤٨٠,٥٥٠,٦٢١٠٠ ٠٢٠ ٠٠٠٢ ٧٩٠ ٠٠٠١ ٥٦٠ ١ أمريكا الشمالية

٪٠٠٠٠,٠٩٠,١٧٠,٢٥٧٣ ٠٠٠٨٥٠ ٠٠٠٥٨٠ ٣٠٠ يأمريكا الالتينية والكاريب ,٨,٥٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠١٠٠ ٠٠٠٥٠ ٢١٦٪ ,٢
٪٠٠٠٠,١٤٠,١٨٠,٢٣٩٥ ٩٠٠ ٠٠٠٦ ٤٣٠ ٠٠٠٥ ١٣٠ ٤ آسيا ,١٢,٣٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠٩٢٥ ٠٠٠٦٦٧ ٠٤٤٩٪ ,٠

٪٠٠٠٠,٦٩٠,٧٨٠,٩١٩٣ ٠٠٠٥٣٠ ٠٠٠٤٥٠ ٤٠٠ وما وراء القوقاز وسط آسيا ,٧,٥٩٣ ٠٠٠ ٠٠٠٤٤ ٠٠٠٣٤ ٦٢٨٪ ,٦
٪٠٠٠٠,١٤٠,٢٠٠,٢٦٩٥ ٢٠٠ ٠٠٠٤ ٢١٠ ٠٠٠٣ ٢١٠ ٢ شرق آسيا وجنوب شرقها ,١٠,٠٩٨,٧ ٠٠٠ ٠٠٠٤٨٢ ٠٠٠٣٢٠ ١١٨١

%٢٨,٩١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠٢٨٤ ٠٠٠٢١٦ ١٥٤٪٠٠٠٠,٢٩٠,٣٨٠,٤٨١٠٠ ٠٠٠٩٥٠ ٠٠٠٧٥٠ ٥٧٠ جنوب غرب آسيا
٪٠٠٠٠,٠٣٠,٠٨٠,٢٥٣٩ ٠٠٠٢٧٠ ٠٠٠٩٠ ٤٠ الشرقان األدىن واألوسط ,٣,٨٥٥ ٤٠٠ ٢٠٠١٠ ٨٠٠٣ ٠١٪ ,٦

٪٠٠٠٠,٠٩٠,٠٩٠,٠٩٩٩ ٠٠٠٩٥٠ ٠٠٠٩٣٠ ٩١٠ جنوب آسيا ,١٠,٠٩٩ ٠٠٠ ٠٠٠١٠٥ ٠٠٠٩٣ ٩٨٤٪ ,٩
٪٠٠٠٠,٤٤٠,٤٨٠,٥٥٩٠ ٩٩٠ ٠٠٠٢ ٥٧٠ ٠٠٠٢ ٣٥٠ ٢ أوروبا ,١٩,٦٩٩ ٠٠٠ ٠٠٠٥٥٦ ٠٠٠٥٠٥ ٠٤٨٣٪ ,٩

٪٢٣,٥١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠٤٣١ ٠٠٠٤٢٣ ٤١٦٪٠٠٠٠,٨٠٠,٨٢٠,٨٤١٠٠ ٨٦٠ ٠٠٠١ ٨٠٠ ٠٠٠١ ٧٦٠ ١  أوروبا وجنوب شرقهاشرق 
٪٠٠٠٠,١٩٠,٢٤٠,٣٥٨٣ ١٣٠ ٠٠٠١ ٠٠٠٧٧٠ ٥٩٠ غرب ووسط أوروبا ,١٠,٦٩٩ ٠٠٠ ٠٠٠١٢٦ ٠٠٠٨٢ ٠٦٧٪ ,٩

٪٠٠٠٠,٥١٠,٥٢٠,٥٤٧٣ ٠٠٠١٤٠ ٠٠٠١٣٠ ١٣٠ أوقيانوسيا ,١,٢٧٣ ٧٠٠ ٦٠٠١ ٣٠٠١ ٠١٪ ,٠
٪٠٠٠٠,١٨٠,٢٣٠,٣٠٨٧ ٠٣٠ ٠٠٠١٥ ٣٢٠ ٠٠٠١١ ٩٣٠ ٨ العامل ,١٢,٧٩٥ ٠٠٠ ٢٦٠ ٠٠٠٢ ٤٤٠ ٠٠٠١ ٠٩٠ ٩١٪ ,٧

  
األيدز وفريوسه عن تدابري التصدي لفريوس األيدز على الصعيد العاملي (سنوات خمتلفة)؛ والفريق املرجعي السابق  األمم املتحدة املشترك بشأن املصادر: الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية؛ والتقارير املرحلية لربنامج

  املتحدة بشأن فريوس األيدز وتعاطي املخدِّرات باحلقن؛ ومقاالت منشورة مستعَرضة من األقران؛ وتقارير حكومية. لألمم
   عامًا. ٦٤‐١٥انتشار حاقين املخدِّرات هو النسبة املئوية للسكان ضمن الفئة العمرية مالحظة: 
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 (باهلكتارات) ٢٠١٨-٢٠٠٧زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة،  -٥اجلدول 
  

  ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 
  جنوب غرب آسيا

٠٠٠ ٠٠٠٢٦٣ ٠٠٠٣٢٨ ٢٠١ ٠٠٠ ٠٠٠١٨٣ ٠٠٠٢٢٤ ٠٠٠٢٠٩ ٠٠٠١٥٤ ٠٠٠١٣١ ٠٠٠١٢٣ ٠٠٠١٢٣ ٠٠٠١٥٧ ١٩٣أفغانستان (أفضل التقديرات)
 ٠٠٠ ٢٤٢ ٠٠٠ ٣٠١ ٠٠٠ ١٨٢ ٠٠٠ ١٦٣ ٠٠٠ ١٩٦ ٠٠٠ ١٧٣ ٠٠٠ ١٢٥ ٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ١٠٤ ٠٠٠ ١٠٢ (أ)احلد األدىن

 ٠٠٠ ٢٨٣ ٠٠٠ ٣٥٥ ٠٠٠ ٢٢١ ٠٠٠ ٢٠٢ ٠٠٠ ٢٤٧ ٠٠٠ ٢٣٨ ٠٠٠ ١٨٩ ٠٠٠ ١٥٥ ٠٠٠ ١٤٥ ٠٠٠ ١٣٧ (أ)احلد األعلى

  جنوب شرق آسيا

مجهورية الو الدميقراطية 
(ب)الشعبية (أفضل التقديرات)

٧٠٠ ٢٠٠٥ ٩٠٠٦ ٨٠٠٣ ١٠٠٦ ٠٠٠٤ ٩٠٠٣ ٦٠٠١ ٥٠٠١ ١ 

    ٩٠٠ ٥٠٠٣ ٩٠٠٣ ١٠٠١ ٥٠٠٣ ٩٠٠٢ ١٠٠١ ٢٣٠٧١٠١ ١ (أ)احلد األدىن

    ٦٠٠ ٠٠٠٧ ٨٠٠٩ ٥٠٠٥ ٠٠٠١١ ٠٠٠٦ ٧٠٠٤ ٧٠٠٢ ٨٦٠٢ ١ (أ)احلد األعلى

٣٠٠ ٣٧(ج)٠٠٠ ٤١ ٥٠٠ ٥٥(ج)٦٠٠ ٥٧(ج)٨٠٠ ٠٠٠٥٧ ٦٠٠٥١ ١٠٠٤٣ ٧٠٠٣٨ ٥٠٠٣١ ٧٠٠٢٨ ٢٧(ب)ميامنار (أفضل التقديرات)
٧٠٠ ٢٠٠٢٩ ٣٠  ٨٠٠ ٤٠٠٤٢ ٧١٠٤١ ٢٤٩٤٥ ٧٠٠٣٨ ٣٠٠٢٩ ٥٠٠١٧ ٩٠٠٢٠ ٥٠٠١٧ ٢٢ (أ)احلد األدىن
٢٠٠ ٩٠٠٤٧ ٥١  ٦٠٠ ٣٠٠٦٩ ٩١٨٨٧ ٣٥٧٦٩ ٦٠٠٦٤ ١٠٠٥٩ ٨٠٠٥٨ ٠٠٠٤٢ ٦٠٠٣٧ ٣٢ (أ)احلد األعلى

  أمريكا اجلنوبية والوسطى

٤٦٢٢٨٢ ٧١٥٣٩٤٣٥٦٣٤١٣٣٨٣١٣٢٩٨٣٨٧٥٩٥كولومبيا (أفضل التقديرات)
املكسيك (أفضل 

 (ح)(ب)،(د)،(و)،التقديرات)
٦٠٠ ٢٠٠٣٠ ٢٥ ١٠٠ ٠٠٠٢٦ ٠٠٠١٧ ٥٠٠١١ ٠٠٠١٠ ٠٠٠١٢ ٥٠٠١٤ ٠٠٠١٩ ٩٠٠١٥ ٦

 ٨٠٠ ٢٢ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠٠ ٢١ (أ)احلد األدىن

 ٤٠٠ ٣٨ ٠٠٠ ٣٠ ٤٠٠ ٣٠ (أ)احلد األعلى

     غري ذلك

٤٧١ ٤٥ ٥٨٩ ١٤ ١٣٩ ٦٨ ٥٩٧ ٥٢٢١٠ ٢٩٣١١ ٢٨٢١٣ ٤٦٢١٢ ٢٢١١٦ ٤٧٩١٢ ٥٠٩٩ ٨٨٥١٠ ٥ )(هاألخرىالبلدان 
٧٧١ ٣٤٥ ٤٧١ ٤١٤ ٨٠١ ٢٩٤ ٤٩٢ ٧٠٩٢٨١ ٢٩١٣١٦ ٨٩٥٢٩٥ ٥٠٠٢٣٤ ٦٦٢٢٠٧ ٩٣٥١٩٠ ٠٠٣١٨٥ ٧٠٠٢١٣ ٢٣٥ املجموع (أفضل التقديرات)

٧٥١ ٣٠٧(ز) ٢٥١ ٣٦٧ ٥٠١ ٢٥٦ ٦٩٢ ٨٠٩٢٤٢ ٢٠١٢٦٩ ٤٤٤٢٤٥ ٠٠٠١٨٩ ٧٦٢١٧٠ ٩٣٥١٤٩ ١٥٢ احلد األدىن
٥٥١ ٣٨٥(ز) ٢٥١ ٤٦٢ ٦٠١ ٣٣٥ ٧٩٢ ٢٠٩٣٢٠ ٣٠٩٣٧٢ ٩٥٢٣٣٨ ٤٠٠٢٨٧ ٦٦٢٢٤٩ ٨٣٥٢٣٣ ٢١١ احلد األعلى

املجموع (أفضل التقديرات 
 بأقرب رقم صحيح)

٨٠٠ ٣٤٥(ز) ٥٠٠ ٤١٤ ٨٠٠ ٢٩٤ ٥٠٠ ٧٠٠٢٨١ ٣٠٠٣١٦ ٩٠٠٢٩٥ ٥٠٠٢٣٤ ٧٠٠٢٠٧ ٩٠٠١٩٠ ٠٠٠١٨٥ ٧٠٠٢١٣ ٢٣٥
  

مستقاة من ، التقديرات ٢٠١٤خدرات واجلرمية. كولومبيا: حكومة كولومبيا. املكسيك: حىت عام املصادر: أفغانستان ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار: النظام الوطين ملراقبة املحاصيل غري املشروعة الذي يدعمه مكتب امل
وما بعده، املشروع املشترك بني املكسيك ومكتب املخدرات واجلرمية بعنوان "مراقبة الزراعة غري  ٢٠١٥االستقصاءات اليت أجرهتا حكومة الواليات املتحدة األمريكية (تقارير استراتيجية املراقبة الدولية للمخدِّرات)؛ وفيما خيص عام 

    املشروعة على األراضي املكسيكية".
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واملنشور حة. وميكن االطالع على املعلومات بشأن منهجيات التقدير والتعاريف يف القسم اخلاص باملنهجية مالحظات: األرقام املائلة أولية، وقد ُتنقَّح عندما تصبح املعلومات احملدَّثة متاحة. وتشري النقطتان إىل أنَّ البيانات مل تكن متا
  .٢٠١٩العاملي  من تقرير املخدِّراتعلى اإلنترنت 

  حد جمال الثقة املستخَرج إحصائيًّا.  (أ)
  قد يشمل املساحات اليت ُأبيدت بعد تاريخ االستقصاء اخلاص باملساحة املزروعة.  (ب)
  التقديرات الوطنية بشأن تلك األعوام ال ميكن مقارنتها مباشرة بالتقديرات اخلاصة باألعوام األخرى. تقديرات بالصور الساتلية بشأن والييت كاياه وتشني. لذلك،  فإنَّ ٢٠١٨و ٢٠١٥و ٢٠١٤مشلت التقديرات بشأن األعوام   (ج)
حيث إنَّ تلك األرقام ال تشكل جزءًا من  ،باملكسيك من وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة. وال تتحقق حكومة املكسيك من صحة التقديرات املقدَّمة من الواليات املتحدة، اسُتمدت التقديرات اخلاصة ٢٠١٤حىت عام   (د)

  أرقام املكسيك الرمسية، وحيث إنَّ املكسيك ال متلك معلومات عن املنهجية املستعملة حلساب تلك األرقام.
ة) والبلدان اليت توجد أدلة غري مباشرة على الزراعة غري املشروعة لديها (القضاء على خشخاش هكتار يف آخر سنتني على األقل من السنوات الثالث األخري ٤٠٠يشمل البلدان ذات املستويات املنخفضة من الزراعة (أقل من    )(ه

  ".٢٠١٨‐٢٠٠٨خشخاش األفيون،  والقضاء علىاألفيون)، لكن ال يوجد هبا قياس مباشر. انظر اجلدول املعنون "زراعة خشخاش األفيون وإنتاج األفيون يف بلدان أخرى، 
، ٢٠١٦يما يتعلق بعام ، ُأدرجت ضمن هذه الفئة أفضل التقديرات فيما خيص البلدان اليت ال تتاح بيانات بشأهنا (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار ف٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦ األعوامخيص  وإضافة إىل ذلك، فيما  

  ) .٢٠١٨وكولومبيا واملكسيك فيما يتعلق بعام 
خلشخاش األفيون لديها. ويرد وصف تفصيلي  ديدة لتقدير املساحات املزروعة خبشخاش األفيون وإنتاج األفيون/اهلريوين يف البلدان اليت ال توجد بيانات بشأن الزراعة غري املشروعة، ُأخذ مبنهجية ج٢٠٠٨واعتبارًا من عام   

  .٢٠١٩من تقرير املخدِّرات العاملي املنشور على اإلنترنت ملنهجية التقدير يف القسم اخلاص باملنهجية 
 ‐ ٢٠١٤تستند هذه األرقام إىل فترة التقدير متوز/يوليه بسبب تعديل إحصائي عاجله املكتب. و وذلك)، ٢٠١٦(فيينا،  ٢٠١٦، واليت كانت منشورة يف تقرير املخدِّرات العاملي ٢٠١٥ُنقِّحت األرقام اخلاصة بعام   (و)

   .٢٠١٥حزيران/يونيه 
  .وهي ميكن أن تتغيَّر عندما تتاح تقديرات من مزيد من البلدان؛ ٢٠١٨تقديرات أولية بشأن عام   (ز)

 ، على التوايل.٢٠١٧متوز/يوليه  ‐ ٢٠١٦، وحزيران/يونيه ٢٠١٦ حزيران/يونيه ‐ ٢٠١٥إىل فتريت التقدير متوز/يوليه  ٢٠١٧و ٢٠١٦تستند األرقام اخلاصة بعامي   (ح)
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 (باألطنان) ٢٠١٨-٢٠٠٧اإلنتاج املحتمل لألفيون املجفَّف يف الفرن،  -٦اجلدول 
  

  ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 
   جنوب غرب آسيا

٤٠٠ ٦ ٠٠٠ ٨٠٠٩ ٣٠٠٤ ٤٠٠٣ ٥٠٠٦ ٧٠٠٥ ٨٠٠٣ ٦٠٠٥ ٠٠٠٣ ٩٠٠٤ ٤٠٠٥ ٧ (أفضل التقديرات) أفغانستان
 ٦٠٠ ٥ ٠٠٠ ٨ ٠٠٠ ٤ ٧٠٠ ٢ ١٠٠ ٥ ٥٠٠ ٤ ٨٠٠ ٢ ٨٠٠ ٤ ٠٠٠ ٣ (أ)احلد األدىن

 ٢٠٠ ٧ ٠٠٠ ١٠ ٦٠٠ ٥ ٩٠٠ ٣ ٨٠٠ ٧ ٥٠٠ ٦ ٢٠٠ ٤ ٨٠٠ ٦ ٢٠٠ ٤ (أ)احلد األعلى

   جنوب شرق آسيا

 الو الدميقراطية الشعبية  مجهورية
 (ب)،(و)(أفضل التقديرات)

٩٢ ٢٣ ٤١ ٢٥ ١٨ ١١ ١٠ ٩     

   ٧٤٧١١١٥١٨١١٥١٨٤ (ز)احلد األدىن

   ١١١٦١٦٢٤٣٦٦٩٣٥١٣٣١٧٦ (ز)احلد األعلى

٥٢٠ ٦٧٠٦٤٧٥٥٠(ح)٤٦٠٤١٠٣٣٠٥٨٠٦١٠٦٩٠٨٧٠ (ب)ميامنار (أفضل التقديرات)
 ٤١٠ ٣٩٥ ٥٠٠ ٤٨١ ٦٣٠ ٥٢٠ ٤٢٠ ٣٥٠ ٢١٣ احلد األدىن

 ٦٦٤ ٧٠٦ ٨٢٠ ٩١٦ ١٠٠ ١ ٨٧٠ ٨٣٠ ٨٢٠ ٤٤٥ احلد األعلى

   أمريكا الالتينية

  ١٤١٠٩٨٨٨١١١٢١٧١٣٧ كولومبيا (أفضل التقديرات)

  ١٥٠٣٢٥٤٢٥٣٠٠٢٥٠٢٢٠٢٢٥٣٦٠٤٩٩٤٨٢٥٨٦ )(ج)،(هاملكسيك (أفضل التقديرات)

  ٢٩٢ ٢٦١ ٢٧٩ احلد األدىن

  ٨٧٦ ٦٨٤ ٦٩٣ احلد األعلى

    غري ذلك

 ٨٧٠ ٥٨١٨٧١٧٨٢٢٤٢٩٠١٧٢١٨٢١٩٨١٧٨٨٨٨٢٧٢ (د)(أفضل التقديرات) خرىالبلدان األ

 ٧,٧٩٠ ٨,٠٩١٦,٨٤١٤,٩٥٣٤,٧٣٠٦,٩٨٣٤,٨٣١٦,٨١٠٧,٧٣٢٤,٧٧١٦,١٨٤١٠,٤١٥ املجموع (أفضل التقديرات)

 ٦,٥٤٠ ٨,٩٢٠ ٤,٩٧٣ ٣,٧٥٨ ٦,٢٠٢ ٥,٥٥٨ ٣,٧٣٨ ٥,٧٨٣ ٣,٨٩٤ احلد األدىن

 ٩,٠٧٠ ١١,٩٠٧ ٧,٣٩١ ٥,٧٨٤ ٩,٤١٩ ٨,٠٥٢ ٥,٥٣٩ ٨,٢١٤ ٥,٥٧٦ احلد األعلى

   ٧,٧٩٠ ٨,٠٩٠٦,٨٤٠٤,٩٥٠٤,٧٣٠٦,٩٨٠٤,٨٣٠٦,٨١٠٧,٧٣٠٤,٧٧٠٦,١٨٠١٠,٤١٠املجموع (أفضل التقديرات بأقرب رقم صحيح)
مكتب خدرات واجلرمية. كولومبيا: النظام الوطين ملراقبة املحاصيل غري املشروعة الذي يدعمه املصادر: أفغانستان ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار: النظام الوطين ملراقبة املحاصيل غري املشروعة الذي يدعمه مكتب امل

، ٢٠١٤ت يف الواليات املتحدة األمريكية. املكسيك: حىت عام ، احُتسب اإلنتاج استنادًا إىل أرقام الغلة اإلقليمية املحدَّثة ونسب التحويل املستقاة من وزارة اخلارجية وإدارة مكافحة املخدِّرا٢٠٠٨املخدرات واجلرمية. ومنذ عام 
  ، تقديرات مكتب املخدرات واجلرمية.وما بعده ٢٠١٥جرهتا حكومة الواليات املتحدة األمريكية؛ وفيما خيص عام التقديرات مستقاة من االستقصاءات اليت أ

املنشور ة. وميكن االطالع على املعلومات بشأن منهجيات التقدير والتعاريف يف القسم اخلاص باملنهجية مالحظات: األرقام املائلة أولية وقد ُتنقَّح عندما تصبح املعلومات احملدَّثة متاحة. وتشري النقطتان إىل أنَّ البيانات مل تكن متاح
    .٢٠١٩املي من تقرير املخدِّرات الععلى اإلنترنت 
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  حد جمال الثقة املستخَرج إحصائيًّا.  (أ)
  استنادًا إىل أرقام الزراعة اليت قد تتضمن املساحات املبادة بعد تاريخ االستقصاء اخلاص باملساحات املزروعة.  (ب)
صحة التقديرات املقدَّمة من الواليات املتحدة، حيث إنَّ تلك األرقام ال تشكل جزءًا من أرقام املكسيك الرمسية، ، التقديرات مستمدة من وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة. وال تؤكد حكومة املكسيك ٢٠١٤حىت عام   (ج)

  معلومات عن املنهجية املستعملة حلساب تلك األرقام.وحيث إنَّ املكسيك ال متلك 
يوجد هبا قياس مباشر. انظر اجلدول املعنون "زراعة خشخاش  غري مباشرة على زراعة غري مشروعة لديها (القضاء على خشخاش األفيون)، لكن ال تشمل البلدان ذات املستويات املنخفضة من الزراعة والبلدان اليت توجد أدلة   (د)

  ".٢٠١٨‐٢٠٠٨خشخاش األفيون،  والقضاء علىاألفيون وإنتاج األفيون يف بلدان أخرى، 
، ٢٠١٦التقديرات فيما خيص البلدان اليت ال تتاح بيانات بشأهنا (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار فيما يتعلق بعام  ضمن هذه الفئة أفضل ُأدرجت ،٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦وإضافة إىل ذلك، فيما خيص األعوام   

  ).٢٠١٨واملكسيك وكولومبيا فيما يتعلق بعام 
وتفوق هذه التقديرات  شخاش األفيون وإنتاج األفيون/اهلريوين يف البلدان اليت ال توجد بيانات بشأن الزراعة غري املشروعة خلشخاش األفيون لديها.، ُأخذ مبنهجية جديدة لتقدير املساحات املزروعة خب٢٠٠٨واعتبارًا من عام   

  .٢٠١٩من تقرير املخدِّرات العاملي اإلنترنت املنشور على ملنهجية التقدير يف القسم اخلاص باملنهجية  ويرد وصف تفصيلي األرقام السابقة ولكنها تتسم بقيمة ُأسِّية مماثلة.
فيون. وسوف تؤكد حكومة املكسيك صحة أيِّ تقديرات بشأن إنتاج األ ) بسبب تعديل إحصائي عاجله املكتب. وال٢٠١٦(فيينا،  ٢٠١٦، واليت كانت منشورة يف تقرير املخدِّرات العاملي ٢٠١٥ُنقِّحت األرقام اخلاصة بعام   (ه)

جلرمية، املعنون "رصد الزراعة غري املشروعة يف األراضي املكسيكية". وتستند ام اخلاصة باإلنتاج حاملا تتاح البيانات اخلاصة بالغلة من املشروع املشترك بني املكسيك ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واُتعرض األرق
بيانات  إىل ما يلي: (أ) املساحة املزروعة، كما حددها املشروع املشترك بني حكومة املكسيك ومكتب املخدرات واجلرمية؛ و(ب) ٢٠١٧‐٢٠١٥شأن الفترة تقديرات إنتاج األفيون اليت قام هبا مكتب املخدرات واجلرمية ب

، وهي غري قابلة للمقارنة باألرقام اخلاصة باإلنتاج أولية ۲۰١٧‐۲۰١٥للفترة إنتاج األفيون . وُتعترب األرقام اخلاصة ب٢٠٠٣‐٢٠٠١الغلة، استنادًا إىل دراسات الغلة اليت أجرهتا الواليات املتحدة يف املكسيك خالل الفترة 
  ، ألسباب تتعلق باملنهجية.٢٠١٤‐١٩٩٨للفترة 

  ، قد ال جيسد االستقصاء الزراعة غري املشروعة بالكامل يف هذه السنة.٢٠١٣نظرًا للتوقيت املتأخر ألنشطة الرصد يف عام   (و)
   التقديرين األعلى واألدىن املستخرجْين على حنو مستقل؛ واسُتخدمت نقطة الوسط من أجل حساب اإلمجايل العاملي. ٢٠١٥. ومتثل األرقام اخلاصة بعام ٢٠١٥جمال الثقة املستخَرج إحصائيًّا، باستثناء عام حد   (ز)
  .األخرى ية بشأن والييت كاياه وتشني. لذلك، فإنَّ التقديرات الوطنية بشأن تلك األعوام ال ميكن مقارنتها مباشرة بالتقديرات اخلاصة باألعوامتقديرات بالصور الساتل ٢٠١٨و ٢٠١٥و ٢٠١٤مشلت التقديرات بشأن األعوام   (ح)

   



 
 

77/142 

77/142 

 (باألطنان) ٢٠١٨-٢٠٠٧الصنع العاملي للهريوين من اإلنتاج العاملي غري املشروع لألفيون،  -٧اجلدول 
 ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 

 ٧٩٠ ٧ ٤٢٠ ١٠ ١٨٠ ٦ ٧٧١ ٤ ٧٢٣ ٧ ٨١٠ ٦ ٨٣١ ٤ ٩٨٣ ٦ ٧٣٠ ٤ ٩٥٣ ٤ ٨٤١ ٦ ٠٩١ ٨ جمموع إنتاج األفيون املحتمل 

١ ٤٠٠‐١ ١٠٠ ٥١٠ ٢ ٣٦٠ ١ ٤٥٠ ٢ ٦٠٠ ٢ ٨٥٠ ١ ٤٠٠ ٣ ٧٢٨ ١ ٦٨٠ ١ ٣٦٠ ٢ ٠٧٨ ٣ إىل هريوين األفيون املحتمل غري املحّول  ١ ٥٢٥‐١ ٢٢٥  

٩ ٣٢٠‐٩ ٠٢٠ ٦٧٠ ٣ ٤١١ ٣ ٢٧٣ ٥ ٢١٠ ٤ ٩٨١ ٢ ٥٨٣ ٣ ٠٠٢ ٣ ٢٧٣ ٣ ٤٨١ ٤ ٠١٢ ٥ األفيون املحتمل املحّول إىل هريوين  ٦ ٥٦٥‐٦ ٢٦٥  

١ ٠٤٢‐٦٩٢ ٣٨٨ ٣٢٧ ٥٤٢ ٥٥٥ ٣٧٧ ٤٦٧ ٣٨٣ ٤٢٧ ٦٠٠ ٦٨٦ جمموع صنع اهلريوين املحتمل  ٧٣٧‐٤٨٧  

ريات يف خمزونات األفيون، اليت ميكن أن ُتضاف إىل كمية اهلريوين اليت تدخل مالحظات: يبني احلساب كمية اهلريوين احملتملة اليت كان ميكن صنعها من األفيون املنَتج يف سنة معينة. وهو ال يأخذ يف االعتبار التغ
مجيع البلدان األخرى،  ار مها البلدان الوحيدان اللذان ُتقدَّر بشأهنما نسبة إنتاج األفيون احملتمل غري احملوَّل إىل هريوين داخل البلد. أمَّا فيما خيصالسوق يف تلك السنة أو ميكن أن تقلِّص منها. وأفغانستان وميامن

 فألغراض هذا اجلدول، ُيفترض أنَّ كل األفيون املنَتج ُيحوَّل إىل هريوين. 
وين. ويستند تقدير املعلم األول إىل بيانات ون األفغاين باستخدام َمعَلَمني قد يتغريان، ومها: (أ) كميات اهلريوين املستهلك بشكله اخلام يف املنطقة؛ و(ب) نسبة التحويل إىل هريوُتحسب كمية اهلريوين املنَتج من األفي

، استنادًا إىل مقابالت ُأجريت مع "طهاة" أفغان ١:٧، نسبة لتحويل األفيون إىل مورفني/هريوين قدرها ٢٠١٣و ٢٠٠٥ االستهالك يف أفغانستان والبلدان اجملاورة. وفيما خيص املعلم الثاين، اسُتخدمت، ما بني عامي
(ُنشرت يف "نشرة  ٢٠٠٣ملانية يف أفغانستان يف عام رطة اجلنائية االحتادية األللمورفني/اهلريوين، يف إطار عملية حقيقية إلنتاج اهلريوين قام هبا اثنان من "طهاة" اهلريوين األفغان (األميني)، ووثَّقها مكتب الش

يف املائة على مدى الفترة  ١٢،٣)،  والدراسات اليت أجراها مكتب املخدرات واجلرمية بشأن حمتوى األفيون األفغاين من املورفني (٣١‐١١، الصفحات ٥و?، ??? ١املخدِّرات، اجمللد الثاين واألربعني، العددين 
، اعُتمد هنج خمتلف جتاه التحويل مبا جيسد معلومات حمدَّثة عن احملتوى من املورفني وطريقة خمتلفة ألخذ درجة ٢٠١٤). واعتبارًا من عام ٢٠٠٣‐٢٠٠٠يف املائة على مدى الفترة  ١٥بلغ  ، بعد أن٢٠١٢‐٢٠١٠

 Afghanistan Opium Survey 2014, UNODC, Novemberيف املائة (انظر  ١٠٠حد بدرجة نقاء لقاعدة اهلريوين تبلغ كغ من األفيون لكل كيلوغرام وا ١٨,٥النقاء يف االعتبار. وُتستخدم يف النهج املنقَّح نسبة 

نوعية الصاحلة للتصدير بدرجة نقاء كغ) من األفيون للكيلوغرام الواحد من اهلريوين ذي ال ١٤‐٩كغ (النطاق  ١٢,٩و ٩,٢)؛ وهذا يعين نسبة قدرها ما بني ١٨) (مكتب املخدِّرات واجلرمية، أيار/مايو ??2014
" "(مكتب املخدرات واجلرمية، Afghanistan Opium Survey 2017 – Challenges to sustainable development, peace and securityيف املائة. ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر " ٧٠و ٥٠تتراوح بني 

 ).٢٠١٨أيار/مايو 
، وقد ُقدِّرت كمية األفيون غري اجملهَّز يف ١:١٠خبصم كمية األفيون غري اجملهَّزة املقدَّرة لالستهالك من إمجايل إنتاج األفيون وباستعمال عامل حتويل قدره  ٢٠١٨اهلريوين املنتجة يف ميامنار يف عام واحُتسبت كمية 
 .ومع مراعاة مستويات الزراعة النسبية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار )TOCTA EAP report, 2013(غري اجملهَّز يف شرق آسيا ، استنادًا إىل إمجايل األفيون ٢٠١٨يف عام  طنًّا ١٢٥ ميامنار بـقرابة

(مكتب املخدرات واجلرمية،  )Myanmar Opium Survey 2018( ٢٠١٨) من الدراسة االستقصائية بشأن األفيون يف ميامنار لعام ٣‐٤ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر الفصل املتعلق باملنهجية (القسم 
  ).٢٠١٩كانون الثاين/يناير 

أولية، وقد ُتنقَّح عندما ُتصبح املعلومات  . وسُتعدَّل النسب عندما تتاح معلومات أفضل. واألرقام  املائلة١:١٠ويل "تقليدية" لألفيون إىل هريوين قدرها وفيما خيص البلدان األخرى غري أفغانستان، اسُتعملت نسبة حت
  احملدَّثة متاحة.
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  (باهلكتارات) ٢٠١٧-٢٠٠٧الزراعة العاملية غري املشروعة لشجرية الكوكا،  -٨اجلدول 
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

٥٠٠ ١٠٠٢٤ ٢٠٠٢٣ ٤٠٠٢٠ ٠٠٠٢٠ ٣٠٠٢٣ ٢٠٠٢٥ ٠٠٠٢٧ ٩٠٠٣١ ٥٠٠٣٠ ٩٠٠٣٠ ٢٨  املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة
٠٠٠ ٠٠٠١٧١ ٠٠٠١٤٦ ٠٠٠٩٦ ٠٠٠٦٩ ٠٠٠٤٨ ٠٠٠٤٨ ٠٠٠٦٤ ٠٠٠٦٢ ٠٠٠٧٣ ٠٠٠٨١ ٩٩  (أ)كولومبيا

٤٠٠ ٢٠٠٦٤ ٩٠٠٦١ ١٠٠٥٩ ٧٠٠٥٦ ٥٣  (ب)بريو
٩٠٠ ٩٠٠٤٩ ٣٠٠٤٣ ٩٠٠٤٠ ٨٠٠٤٢ ٤٠٠٤٩ ٥٠٠٦٠ ٦٢  (ج)بريو

٤٠٠ ٠٠٠٢٤٥ ٥٠٠٢١٣ ٣٠٠١٥٦ ٨٠٠١٣٢ ٧٠٠١٢٠ ٦٠٠١٣٣ ١٥٥(د)٢٠٠ ٨٠٠١٥٤ ٦٠٠١٦٣ ٦٠٠١٦٧ ١٨١  املجموع   
كولومبيا: النظام الوطين ملراقبة املحاصيل غري املشروعة الذي يدعمه مكتب املخدرات يدعمه مكتب املخدرات واجلرمية. املصادر: دولة بوليفيا املتعددة القوميات: النظام الوطين ملراقبة املحاصيل غري املشروعة الذي 

  واجلرمية. بريو: النظام الوطين ملراقبة املحاصيل غري املشروعة الذي يدعمه مكتب املخدرات واجلرمية.
وتتواصل اجلهود لتحسني قابلية املقارنة بني البلدان؛  ).٧٥و ٧٤، الصفحتان ٢٠١٢(فيينا،  ٢٠١٢ر املخدِّرات العاملي مالحظة: ُعرضت مفاهيم خمتلفة للمساحات املزروعة وتأثريها على قابلية املقارنة يف تقري

املقدَّم خبصوص دولة بوليفيا املتعددة القوميات املساحة  كانون األول/ديسمرب لدى بريو، إضافًة إىل كولومبيا. وميثل التقدير ٣١، ُقدِّرت املساحة املزروعة بشجرية الكوكا يف التاريخ املرجعي ٢٠١١واعتبارًا من عام 
  املزروعة بالكوكا حسب تفسريها يف الصور الساتلية.

  كانون األول/ديسمرب. ٣١صايف املساحة يف   (أ)
  متثل األرقام املساحة املزروعة بالكوكا حسب تفسريها يف الصور الساتلية.  (ب)
  سمرب، مع خصم احلقول املبادة بعد التقاط الصور الساتلية.كانون األول/دي ٣١صايف املساحة يف   (ج)
  .٢٠١١احُتسب الرقم اخلاص بزراعة الكوكا العاملية مع "املساحة حسب تفسريها يف الصور الساتلية" فيما خيص بريو يف عام   (د)
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  ٢٠١٧-٢٠٠٧إبادة شجرية الكوكا املبلَّغ عنها،  -٩اجلدول 
  

طريقة   
 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ الوحدة اإلبادة

 ٢٣٧ ٧ ٥٧٧ ٦ ٠٢٠ ١١ ١٤٤ ١١ ٤٠٧ ١١ ٠٤٤ ١١ ٥٠٩ ١٠ ٢٠٠ ٨ ٣٤١ ٦ ٤٨٤ ٥ هكتار يدويةاملتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة

 ٠٠١ ٥٢ ٦٤٢ ١٧ ٤٧٣ ١٣ ٧٠٣ ١١ ١٢١ ٢٢ ٤٥٦ ٣٠ ٢٠١ ٣٥ ٨٠٤ ٤٣ ٥٦٥ ٦٠ ٠٠٣ ٩٦ هكتار يدوية كولومبيا

 ٠ ٠ ٤٩٤ ٣٦ ٥٣٢ ٥٥ ٠٥٢ ٤٧ ٥٤٩ ١٠٠ ٣٠٢ ١٠٣ ٩٤٠ ١٠١ ٧٧٢ ١٠٤ ٤٩٦ ١٣٣ هكتار بالرش

 ٧٨٤ ٢٥ ١٥٠ ٣٠ ٨٦٨ ٣٥ ٢٠٥ ٣١ ٧٨٥ ٢٣ ١٧١ ١٤ ٢٩٠ ١٠ ٠٣٣ ١٢ ٠٢٥ ١٠ ١٤٣ ١٠ هكتار يدوية بريو

       ١٤ ٣ ٦ ١٢ هكتار يدوية إكوادور

   ١٠٠ ١٠ ٨٩٦ ٢٠ ٢٦٦ ٤٥ ٨٧٤ ١٥ ٩٩٦ ٤١ ٦٥٦ ١٢٢ ٠٣٠ ٥٥ ٨٧٠ ٣ ٧٦٥ ٥٧ ٠٠٠ ١٥٢ نبتات 
  املصدر: االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية ملكتب املخدرات واجلرمية وتقارير حكومية.

جمموع كل املساحات املبادة يف عام ما، مبا يف ذلك اإلبادة املتكررة للحقول املتعددة القوميات) وبريو كالًّ من اإلبادة الطوعية والقسرية. وتشري اإلبادة املبلَّغ عنها إىل ‐مالحظة: تشمل اجملاميع اخلاصة ببوليفيا (دولة
  نفسها. وتشري النقطتان إىل أنَّ البيانات غري متاحة.
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  (باألطنان) ٢٠١٧-٢٠٠٧يف املائة،  ١٠٠الصنع املحتمل للكوكايني بدرجة نقاء تبلغ  -١٠اجلدول 
  

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 
          ١١٣ ١٠٤ املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة

 ٣٧٩ ١ ٠٥٣ ١ ٦٤٦ ٤٤٢ ٢٩٠ ٣٣٣ ٣٨٤ ٤٢٤ ٤٨٨ ٤٧١ ٦٨٣ كولومبيا

          ٣٠٢ ٢٩٠  بريو

 ٧٤٣ ١ ٣٧٨ ١ ٩٣٦ ٧٤٦ ٦٦٢ ٧٣٨ ٨١٥ ٨٦٢ ٩٢٠ ٨٨٦ ٠٧٧ ١ (أ)املجموع استنادًا إىل نسب حتويل "قدمية"

 ٩٧٦ ١ ٥٨٦ ١ ١٢٤ ١ ٩٤٣ ٩٠٢ ٩٩٧ ٠٩٠ ١ ١٣٤ ١ ١٨٨ ١ ١٤٣ ١ ٣١٧ ١ (أ)املجموع استنادًا إىل نسب حتويل "جديدة"

) والدراسات العلمية اليت أجرهتا إدارة  مكافحة املخدِّرات يف رمية (يونغاس دي الباساملصادر: دولة بوليفيا املتعددة القوميات: حساباهتا اخلاصة استنادًا إىل استقصاءات غلة ورقة الكوكا اليت أجراها مكتب املخدرات واجل
ا إدارة ة حتويل ورقة الكوكا إىل كوكايني املستمدة من الدراسات العلمية اليت أجرهتالواليات املتحدة األمريكية (تشاباري). كولومبيا: مكتب املخدرات واجلرمية/حكومة كولومبيا. بريو: حساباهتا اخلاصة استنادًا إىل نسب

 .٢٤٩ الصفحة، )٢٠١٠، (فيينا، ٢٠١٠املخدرات العاملي  مكافحة املخدِّرات. وميكن االطالع على معلومات تفصيلية عن عملية التنقيح املستمرة لنسب التحويل وكفاءة خمتربات الكوكايني يف تقرير

  ة لألغراض املشروعة وكفاءة خمتربات الكوكايني.حتويل املساحات املزروعة بالكوكا إىل ورقة كوكا ومن مثَّ إىل هيدروكلوريد الكوكايني، مع مراعاة الغلة وكميات ورقة الكوكا املستخدم  (أ)
 ريو، يتعذر تقدمي تقديرات هنائية ملستوى إنتاج الكوكايني.املتعددة القوميات) وب‐مالحظات: نظرًا إىل غياب عوامل التحويل احملدَّثة يف بوليفيا (دولة

) لضمان االتساق يف تنفيذ التنقيحات اليت ٢٠٠٨‐٢٠٠٥)، ُأجريت التعديالت التالية: (أ) ُنقِّحت البيانات اخلاصة بكولومبيا (٢٠١٦، (فيينا، ٢٠١٦وفيما يتعلق بالبيانات اليت ُنشرت يف تقرير املخدِّرات العاملي 
(لالطالع على التفاصيل، انظر تقرير الدراسة االستقصائية لزراعة شجرية الكوكا يف كولومبيا  ٢٠١٥‐٢٠٠٥لت على املنهجية، مبا يؤثر على طريقة حساب إنتاج الكوكا، فيما خيص كامل السلسلة الزمنية ُأدخ

)2014 Colombia Coca Cultivation Survey Report ،(، ٢٠١٥)، والدراسة االستقصائية لألراضي املتضررة من احملاصيل غري املشروعة يف كولومبيا لعام ٢٠١٥) (مكتب املخدرات واجلرميةColombia Survey of 

territories affected by illicit crops 2015( مكتب املخدرات واجلرمية،  ٣، املرفق)استنادًا إىل نسب التحويل "القدمية" و"اجلديدة" لتقومي اختالالت طفيفة يف  ٢٠١٢‐٢٠٠٩))؛ (ب) ُنقحت اجملاميع للفترة ٢٠١٦
 معاجلة البيانات.

 .٢٠١٩يف تقرير املخدِّرات العاملي ى اإلنترنت املنشور علنظر القسم اخلاص باملنهجية األرقام املائلة خاضعة للمراجعة. وتشري النقطتان إىل عدم توفُّر البيانات. ولالطالع على معلومات حول منهجيات التقدير والتعاريف، ا
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 ٢٠١٧-٢٠١٢زراعة القنَّب وإنتاجه وإبادته، أحدث سنة تتوفَّر بشأهنا بيانات من الفترة  -١١اجلدول 
    

 املنتج البلد السنة
زراعة 
 خارجية/
 داخلية

املساحة املزروعة 
 (باهلكتارات)

املساحة املبادة 
 (باهلكتارات)

القابلة املساحة 
للحصاد 

 (باهلكتارات)
 املواقع املبادة النبتات املبادة اإلنتاج (باألطنان)

 ٧٨٨    ٠,٦٦  داخلية عشبة الروسي االحتاد ٢٠١٦

 ٩٩٠ ١    ٠,٨٧  داخلية عشبة الروسي االحتاد ٢٠١٧

 ١٤٣ ١  ٦٨,٦٤ ٠,٠٠ ٧,٦١ ٧,٦١(أ) خارجية عشبة الروسي االحتاد ٢٠١٦

 ٣٧٩ ٥  ٣٠,٠٧ ٠,٠٠ ١٥٩,٠٠ ١٥٩,٠٠(أ) خارجية عشبة الروسي االحتاد ٢٠١٧

 ١٥١ ٤٦٩ ٨ ٢٦٣,٩٦ ٠,٠٠ ٢٣,٩٥ ٢٣,٩٥(أ) خارجية عشبة أذربيجان ٢٠١٣

 ١٩٥ ٨٨٩ ١٤  ٠,٠٠ ١٧,٥٠ ١٧,٥٠(أ) خارجية عشبة أذربيجان ٢٠١٤

  ٧٩١ ٣٣٦  ٠,٢٥  ٠,٢٥(أ) خارجية عشبة أذربيجان ٢٠١٧

 ٢٠ ٧٥٧  ٠,٠٠ ٠,٥٠ ٠,٥٠(أ) خارجية عشبة أرمينيا ٢٠١٦

 ٢١ ٥٤٧ ٢  ٠,٠٠ ٠,٥٠ ٠,٥٠(أ) خارجية عشبة أرمينيا ٢٠١٧

 ١٠٨ ٧٧٢ ٢٤٤     داخلية عشبة إسبانيا ٢٠١٥

 ٤٤ ٠٧٤ ١٣٥     خارجية عشبة إسبانيا ٢٠١٥

 ٤٠٨ ٢٦٦ ٣١     داخلية عشبة أستراليا ٢٠١٦

 ٤٣٣ ٣١٠ ٧٨     داخلية عشبة أستراليا ٢٠١٧

 ٠٢١ ١ ٢٥٧ ٢٢     خارجية عشبة أستراليا ٢٠١٦

 ٩٤٨ ٤٣١ ٣١  ٠,٠٠ ١,٠٠ ١,٠٠(أ) خارجية عشبة أستراليا ٢٠١٧

 ٢١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣  ٤٣٠,٥٠ ٠٦٩,٥٠ ١ ٥٠٠,٠٠ ١ خارجية عشبة إسواتيين ٢٠١٤
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 املنتج البلد السنة
زراعة 
 خارجية/
 داخلية

املساحة املزروعة 
 (باهلكتارات)

املساحة املبادة 
 (باهلكتارات)

القابلة املساحة 
للحصاد 

 (باهلكتارات)
 املواقع املبادة النبتات املبادة اإلنتاج (باألطنان)

   ٤٠٠ ١   ٠٠٠ ١٠ خارجية راتنج أفغانستان ٢٠١٢

 ٣٤ ٢٢٤     خارجية عشبة إكوادور ٢٠١٦

 ١٠ ٣٩٧     خارجية عشبة إكوادور ٢٠١٧

  ٧٦٦ ٧     داخلية عشبة ألبانيا ٢٠١٧

 ٢٠٥ ٥ ٢٨٨ ٥٣٦ ٢     خارجية عشبة ألبانيا ٢٠١٦

 ٥٠٠ ٩٢٧ ٦٦     خارجية عشبة ألبانيا ٢٠١٧

 ٧٨٦ ٩٢٥ ١٣٥     داخلية عشبة أملانيا ٢٠١٥

 ٥٧٣ ٢٢٦ ٨٥     داخلية عشبة أملانيا ٢٠١٧

 ١٢٧ ١٣٦ ٩     خارجية عشبة أملانيا ٢٠١٥

 ٩٥      خارجية عشبة أملانيا ٢٠١٧

    ٠,٠٠ ٤٨٢,٠٠ ٤٨٢,٠٠(أ) خارجية عشبة إندونيسيا ٢٠١٦

 ١٤ ٠٢٠ ٧٣٨  ٠,٠٠ ٨٩,٠٠ ٨٩,٠٠(أ) خارجية عشبة إندونيسيا ٢٠١٧

  ٦٦١     داخلية عشبة أوروغواي ٢٠١٦

  ٩٢٦ ١     داخلية عشبة أوروغواي ٢٠١٧

 ٥٨٦   ٠,٠٠ ٠,٢٠ ٠,٢٠(أ) خارجية عشبة أوزبكستان ٢٠١٦

 ٦١٨   ٠,٠٠ ٠,٢٠ ٠,٢٠(أ) خارجية عشبة أوزبكستان ٢٠١٧

 ٥   ٦٢,٠٠ ٨٨,٠٠ ١٥٠,٠٠ خارجية عشبة أوغندا ٢٠١٢
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 املنتج البلد السنة
زراعة 
 خارجية/
 داخلية

املساحة املزروعة 
 (باهلكتارات)

املساحة املبادة 
 (باهلكتارات)

القابلة املساحة 
للحصاد 

 (باهلكتارات)
 املواقع املبادة النبتات املبادة اإلنتاج (باألطنان)

    ٠,٠٠ ٩١,٠٠ ٩١,٠٠(أ) خارجية عشبة أوكرانيا ٢٠١٦

  ٠٠٠ ٦٠٠ ٤   ١٦٦,٩٠  خارجية عشبة أوكرانيا ٢٠١٧

  ٢٧٣ ٧     داخلية عشبة أيرلندا ٢٠١٦

 ٥٠ ٠٤٦ ٩     داخلية عشبة أيرلندا ٢٠١٧

 ٣٢٣ ٦٥٢ ٦     داخلية عشبة آيسلندا ٢٠١٣

 ١٦١ ١ ١٢٥ ٥٦     داخلية عشبة إيطاليا ٢٠١٧

 ٤٠١ ٥١٠ ٢٠٩     خارجية عشبة إيطاليا ٢٠١٧

 ٦٣٩ ٥٣٤ ٥١     داخلية عشبة إيطاليا ٢٠١٤

 ١٣٤ ١ ١٢٥ ٧٠     خارجية عشبة إيطاليا ٢٠١٤

 ٤ ٢٦٦ ٦٥٦ ٥  ٠,٠٠ ٢٩٨,٥٠ ١ ٢٩٨,٥٠ ١(أ) خارجية نبتة باراغواي ٢٠١٦

  ٠٠٠ ٥٥٠ ٣٦   ٤٦٢,٠٠ ١  خارجية نبتة باراغواي ٢٠١٧

   ٢٩٨,٥٠ ١    خارجية عشبة باراغواي ٢٠١٦

   ١,١٥    خارجية راتنج باراغواي ٢٠١٦

  ٣١٦ ٣٦٤ ١   ٤٤,٠١  خارجية عشبة الربازيل ٢٠١٤

 ٦٠٤ ٤٥١ ٩١٠ ١   ١١٧,٥١  خارجية عشبة الربازيل ٢٠١٧

 /داخلية عشبة الربتغال ٢٠١٧
 ١٥٨ ٩١٠ ٢٢     خارجية

 ١٦٤ ١ ٥١٨ ٣٤٥     داخلية عشبة بلجيكا ٢٠١٥



 

 

84/142 

 املنتج البلد السنة
زراعة 
 خارجية/
 داخلية

املساحة املزروعة 
 (باهلكتارات)

املساحة املبادة 
 (باهلكتارات)

القابلة املساحة 
للحصاد 

 (باهلكتارات)
 املواقع املبادة النبتات املبادة اإلنتاج (باألطنان)

 ١٧٥ ١ ٧٢٨ ٤١٥     داخلية عشبة بلجيكا ٢٠١٧

 ٩٣ ٨٨٥ ٤     خارجية عشبة بلجيكا ٢٠١٥

 ٥٩ ٨٤٨     خارجية عشبة بلجيكا ٢٠١٧

  ٣٢٣     داخلية عشبة بلغاريا ٢٠١٥

  ٤٨٨ ٩ ٣٧,٧٧    خارجية عشبة بلغاريا ٢٠١٥

  ٨٩٧ ٥٠     خارجية عشبة بليز ٢٠١٥

  ٨٤٨ ٣٩     خارجية عشبة بنغالديش ٢٠١٢

  ٠١٢ ٣٥     خارجية عشبة بنغالديش ٢٠١٣

  ٩٨٨ ٣٥     خارجية عشبة بنغالديش ٢٠١٤

  ٩٦٧ ٣٩     خارجية عشبة بنغالديش ٢٠١٥

  ١٠٤ ٤٧     خارجية عشبة بنغالديش ٢٠١٦

 ٢ ٣٧  ٠,٠٠ ٠,٥٠ ٠,٥٠(أ) داخلية عشبة بنما ٢٠١٣

 ٢ ٦٣٣ ٧٨  ٠,٠٠ ١٠,٥٠ ١٠,٥٠(أ) خارجية عشبة بنما ٢٠١٣

     ٣٩,٠٠  داخلية عشبة واهلرسك البوسنة ٢٠١٦

 ١ ١     داخلية عشبة واهلرسك البوسنة ٢٠١٧

     ٦٨٠,٠٠ ١  خارجية عشبة واهلرسك البوسنة ٢٠١٦

 ٥٣ ٥٣٩  ٠,٠٠ ٠,٠٢ ٠,٠٢(أ) خارجية عشبة واهلرسك البوسنة ٢٠١٧
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 املنتج البلد السنة
زراعة 
 خارجية/
 داخلية

املساحة املزروعة 
 (باهلكتارات)

املساحة املبادة 
 (باهلكتارات)

القابلة املساحة 
للحصاد 

 (باهلكتارات)
 املواقع املبادة النبتات املبادة اإلنتاج (باألطنان)

 ٤٠٣ ١ ٧٥٥ ١٤٦     داخلية عشبة بولندا ٢٠١٦

 ١٠ ٤٤٨     داخلية عشبة بولندا ٢٠١٧

 /داخلية عشبة بولندا ٢٠١٦
 ٢١٩ ٥٨٥ ٤     خارجية

 /داخلية عشبة بولندا ٢٠١٧
 ٥٤      خارجية

 ٣٥    ١٤,٦٠  خارجية عشبة )القوميات املتعددة-بوليفيا (دولة ٢٠١٦

 ٥٢    ١٤,٠٠  خارجية عشبة )القوميات املتعددة-بوليفيا (دولة ٢٠١٧

  ٧٤٩ ٤٢٩ ١   ٨٧,٨٣  خارجية عشبة بريو ٢٠١٦

 ٤٧ ٣٨٧ ٦٧١ ٤   ٦١,٣٠  خارجية عشبة بريو ٢٠١٧

 ٢٨      داخلية عشبة بيالروس ٢٠١٦

 ٣٢      داخلية عشبة بيالروس ٢٠١٧

 ٩٤٥ ١    ١٢٣,٨٠  خارجية عشبة بيالروس ٢٠١٦

 ٢٨٣ ٢    ١٢٥,٩٠  خارجية عشبة بيالروس ٢٠١٧

 ١  ٧,٥٠ ٠,٠٠ ١,٠٠ ١,٠٠(أ) خارجية عشبة تايلند ٢٠١٦

 ٥٨ ٩٢٥ ٣٧٥   ٠,٣١  خارجية عشبة وتوباغو ترينيداد ٢٠١٥

 ٢٢٩ ٥٤٩ ٥٣     داخلية عشبة تشيكيا ٢٠١٦

 ٣٠٥ ٩٢٥ ٥٠     داخلية عشبة تشيكيا ٢٠١٧
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 املنتج البلد السنة
زراعة 
 خارجية/
 داخلية

املساحة املزروعة 
 (باهلكتارات)

املساحة املبادة 
 (باهلكتارات)

القابلة املساحة 
للحصاد 

 (باهلكتارات)
 املواقع املبادة النبتات املبادة اإلنتاج (باألطنان)

  ١١١ ٤     خارجية عشبة تشيكيا ٢٠١٦

  ٤٦٧ ٣     خارجية عشبة تشيكيا ٢٠١٧

 ٣٨٢ ٤٥٦     خارجية عشبة جامايكا ٢٠١٢

  ٥٢٢ ٢     خارجية راتنج اجلزائر ٢٠١٤

  ٢٧٠ ١٧     خارجية عشبة البهاما جزر ٢٠١٥

 ٢٢ ٠٠٠ ٢٥٠ ١٠,٠٠ ٥٥ ٦٠,٠٠ ١٣٠,٠٠ خارجية عشبة الوسطى أفريقيا مجهورية ٢٠١٧

 ٨ ١١١ ٠,٢١ ٠,٠٠ ٦,٠٠ ٦,٠٠(أ) خارجية عشبة الدومينيكية اجلمهورية ٢٠١٤

  ٠٧٢ ٨     خارجية عشبة كوريا مجهورية ٢٠١٣

  ٥٤٨ ٢٠٠ ٠٠٠,٠٠ ١٠ ٤١,٠٠ ٥٩,٠٠ ١٠٠,٠٠ خارجية عشبة مولدوفا مجهورية ٢٠١٤

  ٢٣٦ ٢٥٧   ٢,٥٧ ٠,١٥ خارجية عشبة مولدوفا مجهورية ٢٠١٧

     ٤١,٠٠  داخلية عشبة مولدوفا مجهورية ٢٠١٤

 ٩١ ١٨٦   ٠,٠١  داخلية عشبة جورجيا ٢٠١٧

 ١٩ ٩٣  ٠,٠٠ ٠,٠٢ ٠,٠٢(أ) خارجية عشبة جورجيا ٢٠١٧

 /داخلية عشبة الدامنرك ٢٠١٥
 ٩٧ ٥٦٠ ١٤     خارجية

 /داخلية عشبة الدامنرك ٢٠١٦
 ١٠٥ ٢١٧ ١٣     خارجية
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 املنتج البلد السنة
زراعة 
 خارجية/
 داخلية

املساحة املزروعة 
 (باهلكتارات)

املساحة املبادة 
 (باهلكتارات)

القابلة املساحة 
للحصاد 

 (باهلكتارات)
 املواقع املبادة النبتات املبادة اإلنتاج (باألطنان)

 /داخلية عشبة الدامنرك ٢٠١٧
 ٦٥ ٨٠١ ٣٤     خارجية

 ٤١ ٤٣٣ ١     داخلية عشبة رومانيا ٢٠١٦

 ٤٦ ٨٧٥ ١     داخلية عشبة رومانيا ٢٠١٧

 ٤٢    ٦,٩٩  خارجية عشبة رومانيا ٢٠١٦

 ٣٢ ٩٠٥ ٤   ١,٩٠  خارجية عشبة رومانيا ٢٠١٧

 ٢٥ ٢٢٧  ١,٠٠   خارجية عشبة السلفادور ٢٠١٦

  ٣٨٥     داخلية عشبة سلوفاكيا ٢٠١٦

 ٣١ ٢٩٩ ٢  ٠,٠٠ ٢,٠٠ ٢,٠٠(أ) خارجية عشبة سلوفاكيا ٢٠١٧

 ١١٨ ٢٢٣ ٩     داخلية عشبة سلوفينيا ٢٠١٤

 ٧٨ ٢٥٩ ١٠     داخلية عشبة سلوفينيا ٢٠١٧

  ٨٤٤ ١     خارجية عشبة سلوفينيا ٢٠١٤

   ٣٤٥,٠٠ ٠,٠٠ ٨,٠٠ ٨,٠٠(أ) خارجية عشبة السودان ٢٠١٤

 ١٠٠  ٢٠٥,٠٠ ٠,٠٠ ٢٥٠,٠٠ ١ ٢٥٠,٠٠ ١(أ) خارجية عشبة السودان ٢٠١٧

 ٥٦ ٠٠٠ ١٠     داخلية عشبة السويد ٢٠١٤

   ١٨٢,٠٠    خارجية عشبة السويد ٢٠١٥

 ٤٤ ١٠٠ ٥     خارجية عشبة السويد ٢٠١٧

 ٨٣ ٣٨٦ ١١     داخلية عشبة سويسرا ٢٠١٦
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 املنتج البلد السنة
زراعة 
 خارجية/
 داخلية

املساحة املزروعة 
 (باهلكتارات)

املساحة املبادة 
 (باهلكتارات)

القابلة املساحة 
للحصاد 

 (باهلكتارات)
 املواقع املبادة النبتات املبادة اإلنتاج (باألطنان)

  ٧٥٠ ٧١     داخلية عشبة سويسرا ٢٠١٧

 ٣ ١٩٠  ١٩٠,٠٠  ١٩٠,٠٠ خارجية عشبة سرياليون ٢٠١٣

 ٧٤٠ ٢ ٩٨٨ ٢٦     داخلية عشبة شيلي ٢٠١٦

 ٤٠٨ ٢ ٤١٤ ٥٠     داخلية عشبة شيلي ٢٠١٧

 ٢٦٤ ٩٥٠ ٥٨     خارجية عشبة شيلي ٢٠١٦

 ٢٠٢ ٦٩٤ ١٩٤     خارجية عشبة شيلي ٢٠١٧

   ٠,٠٥    خارجية عشبة صربيا ٢٠١٥

  ٠٠٠ ٣٩٠ ١   ٩,٨٠  خارجية عشبة الصني ٢٠١٦

 اإلدارية كونغ منطقة هونغ الصني، ٢٠١٦
 ١ ٣٢٩     داخلية عشبة اخلاصة

  ١٢١ ١٨٠ ٢     خارجية عشبة طاجيكستان ٢٠١٢

 ٤٢٧ ٢٩٨ ١٣٨ ٣   ٩,٠٠  خارجية عشبة غواتيماال ٢٠١٦

 ١٥٠ ٣٤٥ ٠٣٣ ٦ ١,٦١  ٣,٨١ ٣,٥٠(أ) خارجية عشبة غواتيماال ٢٠١٧

 ١٩ ٧٠٠ ٤١٩ ٠٠٠,٠٠ ١ ١٠,٦٠ ٩,٤٠ ٢٠,٠٠ خارجية عشبة غيانا ٢٠١٥

 ٨٣٧ ٥٩٢ ١٥٨     خارجية عشبة فرنسا ٢٠١٤

 ٣٣٧ ١٥٣ ٦٣٥ ٢٤   ٨,٦٧  خارجية عشبة الفلبني ٢٠١٦

 ٢٧ ٠٣٥ ٢٢١   ٤,٨٢  خارجية عشبة الفلبني ٢٠١٧

     ١,٠٠  خارجية عشبة نام فييت ٢٠١٥
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 املنتج البلد السنة
زراعة 
 خارجية/
 داخلية

املساحة املزروعة 
 (باهلكتارات)

املساحة املبادة 
 (باهلكتارات)

القابلة املساحة 
للحصاد 

 (باهلكتارات)
 املواقع املبادة النبتات املبادة اإلنتاج (باألطنان)

    ٠١٤,٠٠ ٥  ٠١٤,٠٠ ٥ خارجية عشبة قريغيزستان ٢٠١٥

 ٢٠٢ ٠٠٠ ١٧٠  ٠,٠٠ ١٨,٠٠ ١٨,٠٠(أ) خارجية عشبة كازاخستان ٢٠١٦

 ٩١ ٧٧٤ ٩٣٠  ٠,٠٠ ١٢,٣٠ ١٢,٣٠(أ) خارجية عشبة كازاخستان ٢٠١٧

  ٥     خارجية عشبة ديفوار كوت ٢٠١٦

 ١    ٠,٢٥  خارجية عشبة ديفوار كوت ٢٠١٧

 ٥ ٦٧٨     داخلية عشبة كوستاريكا ٢٠١٦

 ٢      داخلية عشبة كوستاريكا ٢٠١٧

 ٢٠١ ٢٤٤ ١٢٢ ٢   ١٧,٥٩  خارجية عشبة كوستاريكا ٢٠١٦

 ٢١٥      خارجية عشبة كوستاريكا ٢٠١٧

     ١٣٥,٠٠  خارجية عشبة كولومبيا ٢٠١٦

     ١٧٣,٧١  خارجية عشبة كولومبيا ٢٠١٧

 ٤٦ ٧٤٧ ٨    ١٢,٠٠ خارجية عشبة كينيا ٢٠١٦

  ٦٦٢ ٤   ٠,١٠  خارجية عشبة كينيا ٢٠١٧

 ٣٥ ٥٥٧     داخلية عشبة التفيا ٢٠١٦

 ٣٤ ٧٩٨     داخلية عشبة التفيا ٢٠١٧

 ٦ ٧٨     خارجية عشبة التفيا ٢٠١٦

 ١٥ ٦٦     خارجية عشبة التفيا ٢٠١٧
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 املنتج البلد السنة
زراعة 
 خارجية/
 داخلية

املساحة املزروعة 
 (باهلكتارات)

املساحة املبادة 
 (باهلكتارات)

القابلة املساحة 
للحصاد 

 (باهلكتارات)
 املواقع املبادة النبتات املبادة اإلنتاج (باألطنان)

    ٥٠٠,٠٠ ٣  ٥٠٠,٠٠ ٣ خارجية عشبة لبنان ٢٠١٥

      ٧٧٢,٠٠ ٤٠ خارجية عشبة لبنان ٢٠١٧

 ٤      داخلية عشبة ليتوانيا ٢٠١٦

 ٨      داخلية عشبة ليتوانيا ٢٠١٧

 ٧      خارجية عشبة ليتوانيا ٢٠١٧

  ٢٧     داخلية عشبة مالطة ٢٠١٣

  ٣٢٥ ٢١   ١١,٠٠  خارجية عشبة مدغشقر ٢٠١٥

  ٧٠٨ ٥٧   ٩,٠٠  خارجية عشبة مدغشقر ٢٠١٧

     ١٤٠,٠٠  خارجية راتنج/عشبة مصر ٢٠١٥

     ١٢٦,٠٠  خارجية راتنج/عشبة مصر ٢٠١٧

    ٦٠٥,٠٠ ٤٦ ٣٩٥,٠٠ ٠٠٠,٠٠ ٤٧ خارجية نبتة املغرب ٢٠١٦

    ٩٧٧,٠٠ ٤٦ ٥٢٣,٠٠ ٥٠٠,٠٠ ٤٧ خارجية نبتة املغرب ٢٠١٧

   ٦٥٢,٨٣ ٣٥    خارجية عشبة املغرب ٢٠١٦

   ٧٠٢,٩٠ ٣٥    خارجية عشبة املغرب ٢٠١٧

   ٧١٣,٠٠    خارجية راتنج املغرب ٢٠١٦

   ٧١٤,٠٦    خارجية راتنج املغرب ٢٠١٧

 ٤٣٢ ٣٨  ٥٧٤,١ ٦  ٤٧٨,٤٢ ٥  خارجية عشبة املكسيك ٢٠١٦
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 املنتج البلد السنة
زراعة 
 خارجية/
 داخلية

املساحة املزروعة 
 (باهلكتارات)

املساحة املبادة 
 (باهلكتارات)

القابلة املساحة 
للحصاد 

 (باهلكتارات)
 املواقع املبادة النبتات املبادة اإلنتاج (باألطنان)

 ٥٢٣ ٣٤  ٠٣٢,٠ ٥  ١٩٣,٣٤ ٤  خارجية عشبة املكسيك ٢٠١٧

 ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٤  ٠٠٠,٠٠ ١١ ٠٠٠,٠٠ ٤ ٠٠٠,٠٠ ١٥ خارجية عشبة منغوليا ٢٠١٣

 ٣   ٥,٠٠ ١٠,٠٠ ١٥,٠٠ خارجية عشبة ميامنار ٢٠١٤

 ٣٠ ٠٠٠ ٤   ٠,٠٤  داخلية عشبة النرويج ٢٠١٥

    ٠,٠٠ ٣,٠٠ ٣,٠٠(أ) خارجية عشبة النمسا ٢٠١٥

 ٦٥    ٧١٨,٧٨  خارجية عشبة نيجرييا ٢٠١٦

     ٣١٧,١٢  خارجية عشبة نيجرييا ٢٠١٧

 ٣٠ ٠١٤ ٣ ٥٠٧,٠٠ ١  ٠,٣٠  خارجية عشبة نيكاراغوا ٢٠١٤

 ٦٠٧ ٩٠٣ ١٨     داخلية عشبة نيوزيلندا ٢٠١٦

  ٩٩٢ ١٩     داخلية عشبة نيوزيلندا ٢٠١٧

  ٧٢٥ ١٠٤     خارجية عشبة نيوزيلندا ٢٠١٦

  ٥٥٩ ١٩     خارجية عشبة نيوزيلندا ٢٠١٧

     ٤١٤,٧٤ ٣  خارجية عشبة اهلند ٢٠١٦

  ٣٧٦ ٦٨٧ ٦   ٤٤٥,٩٠ ٣  خارجية عشبة اهلند ٢٠١٧

 ٢ ٧     داخلية عشبة هندوراس ٢٠١٦

 ١٩ ٢٥٣ ٢٤     خارجية عشبة هندوراس ٢٠١٦

    ٠,٠٠ ٥٩,٥٩ ٥٩,٥٨(أ) خارجية عشبة هندوراس ٢٠١٧
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  املسرد     
طات األمفيتامينية طات اصــطناعية ُأخضــعت للمراقبة الدولية  - املنشــِّ جمموعة مواد مؤلَّفة من منشــِّ

ومن جمموعة املواد املسمَّاة األمفيتامينات، اليت تشمل  ١٩٧١مبوجب اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 
ــــــي" (األمفيتامني وامليثامفيتامني وامليثكاثينون ومواد فئة "اإلكســــــتا ميثيلني ديوكســــــي  -٤،٣س

  ) ونظائره).MDMAميثامفيتامني (
  جمموعة من املنشِّطات األمفيتامينية تشمل األمفيتامني وامليثامفيتامني. - األمفيتامينات

إمجايل عدد األشخاص املندرجني يف فئة عمرية معيَّنة الذين تناولوا عقاًرا معيَّنًا  - االنتشار السنوي
ل يف العام الســــابق، مقســــومًا على عدد األشــــخاص املندرجني يف تلك الفئة مرة واحدة على األق

  العمرية، وُمعبَّرًا عنه بنسبة مئوية.
مســـــتخَلص من أوراق شـــــجرية الكوكا. وينتج الكوكايني  - عجينة الكوكا (أو قاعدة الكوكا)

  (القاعدة واهليدروكلوريد) من تنقية عجينة الكوكا.
الكوكايني املنتجة من هيدروكلوريد الكوكايني عن طريق عمليات قاعدة  - كوكايني "الكراك"

  حتويل جتعله مناسبًا للتدخني.
  هيدروكلوريد الكوكايني. - ملح الكوكايني

استعمال املؤثِّرات النفسانية اخلاضعة للمراقبة ألغراض غري  - تعاطي/تناول املخدِّرات (أو العقاقري)
  طبية وغري علمية، ما مل يرد خالف ذلك.

  الفنتانيل ونظائره. - الفنتانيالت
مواد للتعاطي، إمَّا يف شكل نقي أو يف شكل مستحضر، غري خاضعة  - املؤثِّرات النفسانية اجلديدة

، ولكن قد ١٩٧١أو اتفاقية ســــــنة  ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لســــــنة للمراقبة مبوجب 
. ويف هذا الســياق، ال تشــري عبارة "اجلديدة" بالضــرورة إىل الصــحة العموميةتشــكِّل خطرًا على 

   مواد أصبحت متاحة يف اآلونة األخرية.مواد اخُترعت حديثًا بل إىل
األفيونية تضم خمتلف املنتجات املشتقة من نبتة خشخاش  جمموعة فرعية من املؤثِّرات - األفيونيات

  األفيون، وتشمل األفيون واملورفني واهلريوين.
وية مصـــطلح عام يشـــري إىل األفيونيات ونظائرها االصـــطناعية (أســـاســـًا األد - املؤثرات األفيونية
  باهتا اليت يتم توليفها داخل اجلسم.األفيونية)، ومركَّ

األشــخاص الذين يســتهلكون املخدِّرات اســتهالكًا ينطوي على  - متعاطو املخدِّرات اإلشــكاليون
باحلقن  عاطون املخدِّرات  لذين يت ــــــخاص ا ثال، األش يل امل ــــــب خماطر شـــــــديدة. ومنهم، على س

يوميًّا و/أو األشخاص املشخَّصون على أهنم يعانون من  األشخاص الذين يتعاطون املخدِّرات و/أو
اضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّرات (تعاطي املخدِّرات الضار أو االرهتان للمخدِّرات)، استنادًا 

سريرية الواردة يف "دليل االضطرابات العقلية التشخيصي واإلحصائي" (  Diagnosticإىل املعايري ال

and Statistical Manual of Mental Disorders (الطبعة اخلامسة) الصادر عن رابطة الطب النفسي (
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 Internationalاألمريكية، أو "التصـــــنيف الدويل لألمراض واملشـــــاكل الصـــــحية ذات الصـــــلة" (

Classification of Diseases and Related Health Problems (التنقيح العاشــر) الصــادر عن منظمة (
  الصحة العاملية. 

شــــخاص الذين يعانون من اضــــطرابات ناشــــئة عن تعاطي املخدِّرات/األشــــخاص املصــــابون األ
ــــــئة عن تعاطي املخدِّرات ــــــخاص الذين يتعاطون  - باضــــــطرابات ناش جمموعة فرعية من األش

املخدِّرات. وُيعترب االســـــتعمال الضـــــار ملواد اإلدمان واالرهتان هلا مستني من مسات االضـــــطرابات 
ــــئة عن تعاطي  ــــخاص املصــــابون هبذه االضــــطرابات حيتاجون إىل العالج الناش املخدِّرات. واألش

  والرعاية الصحية واالجتماعية وإعادة التأهيل.
التصــنيف اإلحصــائي الدويل لألمراض واملشــاكل الصــحية ُيعرَّف يف  - االســتعمال الضــار للمواد

  بالصحة البدنية أو العقلية. (التنقيح العاشر) بوصفه منطًا من االستعمال ُيلحق الضرر ذات الصلة
(التنقيح  التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحية ذات الصلةُيعرَّف يف  - االرهتان

ــــــلوكية واإلدراكية اليت تنتج بعد تعاطي  ــــــيولوجية والس ــــــر) بأنه جمموعة من الظواهر الفس العاش
يف تناول املخدِّر، وصـــعوبة التحكم يف  املخّدرات املتكرر، واليت تشـــمل يف العادة الرغبَة الشـــديدة

تعاطيه، واإلصــــــرار عليه بالرغم من عواقبه الضــــــارة، وإعطائه األولوية على غريه من األنشــــــطة 
  وااللتزامات، وازدياد درجة حتّمله، وأحيانًا األعراض البدنية لالنقطاع عن التعاطي.

دليل االضـــطرابات ُيشـــار إليها يف  - االضـــطرابات الناشـــئة عن تعاطي مواد اإلدمان أو املخدِّرات
) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders( العقلية التشــــخيصــــي واإلحصــــائي

(الطبعة اخلامســـــــة) على أهنا أمناط من األعراض تنجم عن التعاطي املتكرر ملادة ما رغم مواجهة 
لعدد األعراض املحددة، ميكن أن تكون  مشــــــاكل أو خلل يف احلياة اليومية نتيجة لتعاطيها. وتبعًا

  اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان معتدلة أو متوسطة أو شديدة.
اهلدف من  - الوقاية من تعاطي املخدِّرات وعالج االضــــــطرابات الناشــــــئة عن تعاطي املخدِّرات

من اإلصابة  "الوقاية من تعاطي املخدِّرات" هو منع أو تأخري بدء تناول املخدِّرات، وكذلك الوقاية
باالضــــطرابات الناشــــئة عنه أو تأخريها. وحاملا يصــــاب شــــخص باضــــطراب ناشــــئ عن تعاطي 

  املخدِّرات، يصبح يف حاجة إىل العالج والرعاية وإعادة التأهيل. 
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  املجموعات اإلقليمية    
اإلقليمية. وهذه التســميات يســتخدم تقرير املخدِّرات العاملي عددًا من التســميات اإلقليمية ودون 

  ليست رمسية، وهي معرَّفة على النحو التايل:
ــــــرق أفريقيا: إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، بوروندي، جزر القمر، مجهورية ترتانيا املتحدة،   •   ش

ــــقر،  ــــيل، الصــــومال، كينيا، مايوت، مدغش ــــيش ــــودان، جيبويت، رواندا، س جنوب الس
  موريشيوس.

  جلزائر، السودان، ليبيا، مصر، املغربمشال أفريقيا: تونس، ا  •  
اجلنوب األفريقي: إسواتيين، أنغوال، بوتسوانا، جنوب أفريقيا، ريونيون، زامبيا، زمبابوي،   •  

  ليسوتو، مالوي، موزامبيق، ناميبيا
غرب أفريقيا ووســـطها: بنن، بوركينا فاســـو، تشـــاد، توغو، مجهورية أفريقيا الوســـطى،   •  

سانت هيمجهورية الكونغو الدمي سان تومي وبرينسليناقراطية،  سرياليون، يب،  ي، السنغال، 
بيســــــاو، كابو فريدي، الكامريون، -غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا االســــــتوائية، غينيا

  كوت ديفوار، الكونغو، ليربيا، مايل، موريتانيا، النيجر، نيجرييا
ندية، ترينيداد الكارييب: أروبا، أنتيغوا وبربودا، أنغيال، بربادو  •   س، بورتوريكو، بونري اهلول

وتوبــاغو، جــامــايكــا، جزر البهــامــا، جزر تركس وكــايكوس، جزر فرجن الربيطــانيــة، 
كا،  جزر لدومينيكية، دوميني ميان، اجلمهورية ا كا عة للواليات املتحدة، جزر  تاب فرجن ال

ن، ســــــابا اهلولندية، ســــــانت إيوســــــتاتيوس اهلولندية، ســــــانت فنســــــنت وجزر غرينادي
كيتس ونيفس، ســـــانت لوســـــيا، ســـــانت مارتن، غرينادا، غواديلوب، كوبا،  ســـــانت

  كوراساو، مارتينيك، مونتسريات، هاييت
  أمريكا الوسطى: بليز، بنما، السلفادور، غواتيماال، كوستاريكا، نيكاراغوا، هندوراس  •  
ــــــمالية: برمودا، ســــــان بيري، غرينلند، كندا، املكســــــيك، الواليات املتحدة   •   أمريكا الش

  األمريكية، مكيلون
لة  •   يا (دو يل، بوليف باراغواي، الرباز ية: األرجنتني، إكوادور، أوروغواي،  كا اجلنوب -أمري

ـــــــزوي شيلي، غيانا، فنـ سورينام،  ال املتعددة القوميات)، بريو، جزر فوكالند (مالفيناس)، 
  البوليفارية)، كولومبيا-(مجهورية

آســيا وما وراء القوقاز: أذربيجان، أرمينيا، أوزبكســتان، تركمانســتان، جورجيا، وســط   •  
  طاجيكستان، قريغيزستان، كازاخستان

ليشيت، مجهورية -شرق آسيا وجنوب شرقها: إندونيسيا، بروين دار السالم، تايلند، تيمور  •  
بية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، سنغافورة، كوريا، مجهورية كوريا الشع

الصـــني، الفلبني، فييت نام، كمبوديا، ماليزيا، مقاطعة تايوان الصـــينية، ماكاو (الصـــني)، 
  منغوليا، ميامنار، هونغ كونغ (الصني)، اليابان
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  اإلسالمية)، باكستان -جنوب غرب آسيا: أفغانستان، إيران (مجهورية  •  
ــــــرائيل، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، ا  •   ــــــط: األردن، إس لشــــــرقان األدىن واألوس

اجلمهورية العربية الســورية، دولة فلســطني، العراق، ُعمان، قطر، الكويت، لبنان، اململكة 
  العربية السعودية، اليمن

  جنوب آسيا: بنغالديش، بوتان، سري النكا، ملديف، نيبال، اهلند   •  
  با: االحتاد الروسي، أوكرانيا، بيالروس، مجهورية مولدوفاأوروشرق   •  
أوروبا: ألبانيا، بلغاريا، البوســنة واهلرســك، تركيا، اجلبل األســود، رومانيا، جنوب شــرق   •  

  صربيا، كرواتيا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية
طاليا، الربتغال، أوروبا: إسبانيا، إستونيا، أملانيا، أندورا، أيرلندا، آيسلندا، إيغرب ووسط   •  

بلجيكا، بولندا، تشــــيكيا، جبل طارق، جزر فارو، الدامنرك، ســــان مارينو، ســــلوفاكيا، 
سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قربص، الكرسي الرسويل، التفيا، لكسمربغ، 

ناكو، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مو
  النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان

  أوقيانوسيا (تضم أربع مناطق دون إقليمية): 
  أستراليا ونيوزيلندا: أستراليا، نيوزيلندا  •  
ـــــاموا،   •   ـــــية، توفالو، تونغا، جزر كوك، جزر واليس وفوتونا، س بولينيزيا: بولينيزيا الفرنس

  نيوي
  ة، جزر سليمان، فانواتو، فيجي، كاليدونيا اجلديدةميالنيزيا: بابوا غينيا اجلديد  •  
ميكرونيزيا: باالو، جزر مارشـــــال، جزر ماريانا الشـــــمالية، غوام، كرييباس، ميكرونيزيا   •  

  املوحدة)، ناورو-(واليات
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لة توزَّع فيها ثروة  ٢٠١٩تقرير املخدِّرات العاملي ُيعَرض  مرة أخرى يف مخســـــــة أجزاء منفصــــــ
اليل الواردة يف التقرير على مخســـة كتيبِّات يســـرية القراءة ُجمعت فيها املخدِّرات املعلومات والتح

  يف فئات وفقًا ألثرها الدوائي النفسي ألوَّل مرة يف تاريخ هذا التقرير.
ملخَّصــًا للكتيِّبات األربعة اليت تليه، حيث يســتعرض نتائجها الرئيســية وُيســلِّط  ١ويقدِّم الكتيِّب 
 ٢ثار الســياســياتية اســتنادًا إىل ما خلصــت إليه من اســتنتاجات. ويتضــمَّن الكتيِّب الضــوَء على اآل

استعراضًا عامليًّا آلخر التقديرات واالجتاهات يف جمال عرض املخدِّرات وتعاطيها والعواقب الصحية 
آخر االجتاهات املســـــتجدَّة يف ســـــوق املخمِّدات (وهي تشـــــمل  ٣النامجة عنها. ويدرس الكتيِّب 

ـــــكِّنات واملهدِّئات واملنوِّمات)، بينما يبحث الكتيِّب امل يف آخر االجتاهات  ٤ؤثرات األفيونية واملس
املستجدَّة يف سوق املنشِّطات (وهي تشمل الكوكايني واملنشِّطات األمفيتامينية واملؤثرات النفسانية 

يف ســـــوق القنَّب  اســـــتعراضـــــًا لالجتاهات األخرية املســـــتجدَّة ٥اجلديدة). ويتضـــــمَّن الكتيِّب 
واملهلوســات. ويتضــمَّن القســم املتعلِّق بالقنَّب أيضــًا اســتعراضــًا ألحدث التطورات يف الواليات 

  القضائية اليت اعتمدت تدابري تسمح باستعمال القنَّب ألغراض غري طبية.
إىل حتســـــني فهم مشـــــكلة  ٢٠١٩تقرير املخدِّرات العاملي وعلى غرار األعوام الســـــابقة، يهدف 

خدِّرات العاملية واإلســــهام يف تعزيز التعاون الدويل من أجل التصــــدي آلثار هذه املشــــكلة على امل
  الصحة واحلوكمة واألمن.

  
 2019https://www.unodc.org/wdrوُينَشر املرفق اإلحصائي على املوقع الشبكي للمكتب: 
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  التذييل
  
  

  
  

   

  للزمالء يف الطباعة أو للمكلَّف بتنضيد النص:
  ُيرجى إدراج ترمجة هذه التعابري الواردة يف األشكال واخلرائط يف مكاهنا املناسب من النص. مع الشكر.
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Fig. 1  ١الشكل 
Global trends in the estimated number of people who use 

drugs and those with drug use disorders, 2006–2017 

ــــــأن العدد املقدَّر من الناس الذين يتعاطون  االجتاهات العاملية بش
املخدِّرات والذين يشــــكون من اضــــطرابات ناشــــئة عن تعاطي 

 ٢٠١٧-٢٠٠٦املخدِّرات، 
Millions باملاليني 
Number of people who use drugs الذين يتعاطون املخدِّرات عدد 
Number of people with drug use disorders عدد الذين يشكون من اضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّرات 
Source: UNODC, responses to the annual report 

questionnaire 

ــــــتبيان  املصــــــدر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، الردود على االس
 .بالتقارير السنويةاخلاص 

Note: Estimates of people who use drugs are for adults 

(aged 15–64) who used drugs in the past year. 

قديرات  خدِّرات تتعلَّق  بشـــــــأنمالحظة: الت عاطون امل لذين يت ا
عامًا) الذين تناولوا  ٦٤و ١٥بالراشدين (املتراوحة أعمارهم بني 

 املاضي.خمدِّرات يف العام 
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Fig. 2  ٢الشكل 
Global trends in the estimated prevalence of drug use 

and drug use disorders, 2006–2017 

 

عاطي  قدَّر لت ية بشـــــــأن االنتشـــــــار امل عامل هات ال االجتا
املخدِّرات واالضــطرابات الناشــئة عن تعاطي املخدِّرات، 

٢٠١٧-٢٠٠٦ 
Annual prevalence (percentage) (يف املائة) االنتشار السنوي 
Prevalence of people who use drugs انتشار الذين يتعاطون املخدِّرات 
Prevalence of people with drug use disorders انتشار الذين يشكون من اضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّرات
Source: UNODC, responses to the annual report 

questionnaire 

ــــــتبيان  املصــــــدر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، الردود على االس
 اخلاص بالتقارير السنوية

Note: Estimated percentage of the annual prevalence of 

drug use is for adults (aged 15–64) who used drugs in the 

past year. 

لَّق ملئوية النتشار تعاطي املخدِّرات تتعالنسبة امالحظة: تقديرات 
عامًا) الذين تناولوا  ٦٤و ١٥بالراشدين (املتراوحة أعمارهم بني 

 خمدِّرات يف العام املاضي.
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Text box 1  ١٠الشكل الوارد يف النص املؤطر األول (صفحة( 
Impact of new survey findings from India and 

Nigeria on global estimates of the number of past-

year users, by drug type, and people who inject 

drugs 

ستني االستقصائيتني اللتني  ستمدَّة من الدرا أثر النتائج اجلديدة امل
أجريتــا يف اهلنــد ونيجرييــا يف التقــديرات العــامليــة لعــدد متعــاطي 

خدِّر، وعدد حاقين املخدِّرات يف العام الســــابق، حســــب نوع امل
 املخدِّرات

India اهلند  
Percentage change النسبة املئوية  تغيُّر 
Nigeria نيجرييا 
Any drug أيُّ خمدِّر 
Drug use disorders االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّرات 
Amphetamines األمفيتامينات 
Cannabis القنَّب 
Cocaine الكوكايني  
"Ecstasy" "اإلكستاسي"  
Opiates األفيونيات  
Opioids املؤثرات األفيونية  
People who inject drugs حاقنو املخدِّرات  
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Fig. 3  ٣الشكل  
Estimates of cannabis use among young people and 

among the general population, 2017 

ولدى عامة الســــــكان، تقديرات تعاطي القنَّب لدى الشــــــباب 
٢٠١٧ 

Annual prevalence (percentage) (يف املائة) االنتشار السنوي 
Oceania أوقيانوسيا 
Americas القارة األمريكية 
Africa أفريقيا 
Europe أوروبا 
Asia آسيا 
Global العامل  
Source: UNODC, responses to the annual report 

questionnaire; and other government reports. 

ــــــتبيان  املصــــــدر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، الردود على االس
  .اخلاص بالتقارير السنوية، وتقارير حكومية أخرى

Note: The estimates of the annual prevalence of use 

among people aged 15–16 is based on school surveys in 

most countries and may not be representative of all those 

aged 15–16. 

سنوي للتعاطي لدى الذين  شار ال ستند تقديرات االنت مالحظة: ت
 عامًا إىل دراســـات اســـتقصـــائية ١٦و ١٥تتراوح أعمارهم بني 

يف املدارس يف معظم البلدان، وهي قد ال متثِّل كل الذين  ُأجريت
  عامًا. ١٦و ١٥ني تتراوح أعمارهم ب
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Fig. 4  ٤الشكل  
Trends in the primary drug of concern in drug treatment 

admissions, by region, 2003, 2009 and 2017 

قار الرئيســــــي املثري للقلق يف مراكز  بالع ما يتعلق  هات في االجتا
 ٢٠٠٩و ٢٠٠٣القبول للعالج من املخدِّرات، حســب املنطقة، 

 ٢٠١٧و
Proportion of treatment admissions (percentage) (يف املائة) نسبة القبول يف مراكز العالج 
Africa أفريقيا 
North America أمريكا الشمالية 
Latin America and the Caribbean يأمريكا الالتينية والكاريب 
Asia آسيا 
Eastern and South-Eastern Europe  أوروبا وجنوب شرقهاشرق  
Western and Central Europe غرب ووسط أوروبا  
Oceania أوقيانوسيا  
Cannabis القنَّب  
Opioids املؤثرات األفيونية  
Cocaine الكوكايني  
Amphetamine-type stimulants املنشطات األمفيتامينية  
Other drugs عقاقري أخرى  
Source: UNODC, responses to the annual report 

questionnaire. 

ــــــتبيان  املصــــــدر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، الردود على االس
  .اخلاص بالتقارير السنوية
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Fig. 5  ٥الشكل  
Proportion of people in drug treatment with cannabis as 

the primary drug of concern, South Africa, July to 

December 2017 

القنَّب  كوننسبة األشخاص اخلاضعني للعالج من املخدِّرات مع 
املخدِّر الرئيســــــي املثري للقلق، جنوب أفريقيا، من متوز/يوليه إىل 

 ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب 
Percentage املئويةنسبة ال 
Western Cape كيب الغربية 
KwaZulu-Natal ناتال-كوازولو 
Eastern Cape كيب الشرقية 
Gauteng غوتنغ 
Northern Region املنطقة الشمالية  
Central Region املنطقة الوسطى  
All ages كل األعمار  
Under 20 years of age دون سن العشرين  
Source: Siphokazi Dada and others, Monitoring Alcohol, 
Tobacco and Other Drug Use Trends in South Africa: 

Phase 43 (Cape Town, South African Community 

Epidemiology Network on Drug Use, October 2018). 

 ,Siphokazi Dada and others, Monitoring Alcoholاملصــدر: 
Tobacco and Other Drug Use Trends in South Africa: 

Phase 43 (Cape Town, South African Community 

Epidemiology Network on Drug Use, October 2018).  
Note: Treatment for the use of alcohol, which was 

included in the publication, has been excluded from this 

analysis. 

مالحظة: اســـــُتبعد من هذا التحليل العالج من تعاطي الكحول، 
  الذي كان مذكورًا يف املنشور.

 
  



 

105/142 
 

Fig. 6  ٦الشكل  
Percentage of new admissions for treatment at the clinic 

of the Iranian National Centre for Addiction Studies, 

Tehran, by drug type, 2010–2018 

النســــــبة املئوية للمقبولني اجلدد للعالج يف املركز الوطين اإليراين 
-٢٠١٠نوع املخدِّر، لدراســــــات اإلدمان، طهران، حســــــب 

٢٠١٨ 
Percentage النسبة املئوية  
Opioids املؤثرات األفيونية 
Tramadol الترامادول 
Stimulants املنشِّطات 
Cannabis القنَّب 
Mid-2018  ٢٠١٨منتصف 
Source: Iranian National Centre for Addiction Studies.  لدراسات اإلدمان.املصدر: املركز الوطين اإليراين  
Note: Opioids include opium, opium concentrate and 

residue, heroin, morphine and methadone. It does not 

include tramadol. Clients are also admitted for 

dependency on other drugs, including alcohol, so the 

percentages do not add up to 100 in some years. In 

addition, some clients are dependent on more than one 

type of substance, leading to a total over 100 per cent in 

other years due to the recording of polydrug use. 

كازة األفيون  مل األفيون ور ية تشــــــ مالحظة: املؤثرات األفيون
وين واملورفني وامليثادون. وهي ال تشمل ورواسب األفيون واهلري

 عقاقريالترامادول. واملرضــــــى ُيقَبلون أيضــــــًا للعالج من ارهتان 
 ١٠٠أخرى، ومنها الكحول، ومن مثَّ فإنَّ اجملموع ال يصـــل إىل 

يف بعض األعوام. وإضافة إىل ذلك، فإنَّ بعض اخلاضعني للعالج 
اإلدمان، وهذا يشكون من ارهتان ألكثر من نوع واحد من مواد 

يف املــائــة يف أعوام أخرى بســــــبــب  ١٠٠جعــل اجملموع يفوق 
  دة.تسجيل تعاطي عقاقري متعدِّ
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Fig. 7  ٧الشكل  
Deaths and years of “healthy” life lost (DALYs) 

attributable to the use of drugs, 1990–2017 

ُتعزى إىل تعاطي الوفيات وأعوام العمر "الصـــــحية" املفقودة اليت 
 ٢٠١٧-١٩٩٠املخدِّرات، 

Number of deaths عدد الوفيات 
Years of “healthy” life lost (millions) (باملاليني) أعوام العمر "الصحية" املفقودة 
AFRICA أفريقيا 
East Africa شرق أفريقيا 
North Africa مشال أفريقيا 
Southern and South-East Africa اجلنوب واجلنوب الشرقي األفريقي  
West and 

Central Africa 

  غرب أفريقيا ووسطها

AMERICAS القارة األمريكية  
Central America أمريكا الوسطى  
North America أمريكا الشمالية  
South America أمريكا اجلنوبية  
Caribbean يالكاريب  
ASIA آسيا  
Central Asia and Transcaucasia وما وراء القوقاز وسط آسيا  
East and South-East Asia  شرق آسيا وجنوب شرقها  
Near and Middle East الشرقان األدىن واألوسط  
South Asia جنوب آسيا  
South-West Asia جنوب غرب آسيا  
EUROPE أوروبا  
Eastern and South-Eastern Europe شرق أوروبا وجنوب شرقها  
Western and Central Europe غرب ووسط أوروبا  
OCEANIA أوقيانوسيا  
Opioid use disorders االضطرابات الناشئة عن تعاطي املؤثرات األفيونية  
Amphetamine use disorders االضطرابات الناشئة عن تعاطي األمفيتامني  
Cocaine use disorders االضطرابات الناشئة عن تعاطي الكوكايني  
Other drug use disorders االضطرابات الناشئة عن تعاطي خمدِّرات أخرى  
Cirrhosis and other chronic liver diseases resulting from 

hepatitis C 

تليُّف الكبد وسائر أمراض الكبد املزمنة الناجتة عن التهاب الكبد 
 Cمن النوع 

Cannabis use disorders االضطرابات الناشئة عن تعاطي القنَّب  
Self-harm اإليذاء الذايت  
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HIV/AIDS resulting in other diseases أو فريوسه املؤدية إىل اإلصابة بأمراض أخرى اإلصابة باأليدز  
HIV/AIDS – Tuberculosis  السل –األيدز/فريوسه  
Liver cancer resulting from hepatitis C  سرطان الكبد الناجم عن اإلصابة بالتهاب الكبد من النوعC   
Other غري ذلك  
Source: Institute for Health Metrics and Evaluation 

“Global Burden of Disease Study 2017”, Global Health 

Data Exchange. Available at 

http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool. 

 Institute for Health Metrics and Evaluationاملصـــــــــدر: 

“Global Burden of Disease Study 2017”, Global Health 

Data Exchange. متاح على   
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool.  

Note: Regional grouping are not those used by the Global 

Burden of Disease Study. Country estimates were 

aggregated to produce regional estimates based on the 

World Drug Report regional groupings. In the charts 

showing subregional data, the bars refer to the years 
1990, 1995, 2000, 2005, 2010 and 2017. 

سة  ستخدمة يف درا مالحظة: اجملموعات اإلقليمية ليست تلك امل
عًا من  ية م قديرات القطر قد ُجمعت الت عاملي. و عبء املرض ال

اجملموعــات أجــل احلصــــــول على تقــديرات إقليميــة تقوم على 
ـــــوم  ـــــتخدمة يف تقرير املخدِّرات العاملي. ويف الرس اإلقليمية املس
البيانية اليت تعرض بيانات دون إقليمية، تشري األعمدة إىل األعوام 

  .٢٠١٧و ٢٠١٠و ٢٠٠٥و ٢٠٠٠و ١٩٩٥و ١٩٩٠
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Fig. 8  ٨الشكل  
Regional patterns in injecting drug use and HIV among 

people who inject drugs, 2017 

األمناط اإلقليمية لتعاطي املخدِّرات باحلقن واإلصـــــــابة بفريوس 
 ٢٠١٧األيدز يف صفوف الذين حيقنون املخدِّرات، 

Prevalence (percentage) of HIV among people who inject 

drugs 

ـــــار فريوس األيدز لدى متعاطي املخدِّرات  ـــــبة املئوية النتش النس
 باحلقن

Number of PWID عدد احلاقنني 
Number of PWID living with HIV عدد احلاقنني املصابني بفريوس األيدز 
Scale: :املقياس 
100,000 ١٠٠ ٠٠٠ 
2 million مليون ٢  
South-West Asia جنوب غرب آسيا  
Eastern and South-Eastern Europe شرق أوروبا وجنوب شرقها  
Global العامل  
Africa أفريقيا  
South Asia جنوب آسيا  
Latin America the Caribbean يأمريكا الالتينية والكاريب  
Near and Middle East الشرقان األدىن واألوسط  
Western and Central Europe غرب ووسط أوروبا  
East and South-East Asia  شرق آسيا وجنوب شرقها  
Central Asia and Transcaucasia وما وراء القوقاز وسط آسيا  
North America أمريكا الشمالية  
Oceania أوقيانوسيا  
Prevalence (percentage) of injecting drug use among 

people aged 15–64 

النســــــبة املئوية النتشــــــار تعاطي املخدِّرات باحلقن لدى الذين 
  عامًا ٦٤و ١٥تتراوح أعمارهم بني 

Prevalence of injecting drug use and HIV among PWID 

both higher than global rates 

انتشـــار تعاطي املخدِّرات باحلقن واإلصـــابة بفريوس األيدز لدى 
  احلاقنني كالمها أعلى من املعدَّالت العاملية

Prevalence of injecting drug use lower and HIV among 

PWID higher than global rates 

انتشـــار تعاطي املخدِّرات باحلقن أدىن واإلصـــابة بفريوس األيدز 
  لدى احلاقنني أعلى من املعدَّالت العاملية

Prevalence of injecting drug use higher and HIV among 

PWID lower than global rates 

وس األيدز انتشـــار تعاطي املخدِّرات باحلقن أعلى واإلصـــابة بفري
  لدى احلاقنني أدىن من املعدَّالت العاملية

Prevalence of injecting drug use and HIV among PWID 

both lower than global rates 

لدى  انتشـــار تعاطي املخدِّرات باحلقن واإلصـــابة بفريوس األيدز
  احلاقنني كالمها أدىن من املعدَّالت العاملية

Source: UNODC, responses to the annual report 

questionnaire; progress reports of UNAIDS on the global 

ــــــتبيان  املصــــــدر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، الردود على االس
ية قارير الســــــنو بالت ية لربنامج  ؛اخلاص  قارير املرحل  األيدزوالت
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AIDS response (various years); the former Reference 

Group to the United Nations on HIV and Injecting Drug 

Use; and published peer-reviewed articles and 

government reports. 

املشــــترك عن التصــــدِّي لأليدز يف العامل (أعوام خمتلفة)؛ والفريق 
املرجعي الســــــابق لألمم املتحدة بشــــــأن فريوس األيدز وتعاطي 

ــارير املخــدِّ ــة من األقران والتق ــاالت املراجع ــاحلقن؛ واملق رات ب
  .احلكومية املنشورة

Note: Regions and subregions are coloured: green 

(Africa), blue (Americas), orange (Asia), yellow (Europe) 

and pink (Oceania). Available data on PWID size 

estimations are more limited in their coverage of the 

populations aged 15–64 in the Near and Middle East (39 

per cent), Africa (58 per cent) and Oceania (73 per cent). 

Information was available for only 1 of the 26 countries 

and territories in the Caribbean (Puerto Rico) and for 2 

of the 25 in Oceania (Australia and New Zealand). Data 

on the prevalence of HIV among PWID are more limited 

in their coverage of the PWID populations in the Near 

and Middle East (56 per cent), Oceania (73 per cent), 

Latin America and the Caribbean (75 per cent) and 

Africa (75 per cent). Information was only available for 4 

of the 26 countries and territories in the Caribbean 

(Aruba, Bahamas, Puerto Rico and Saint Lucia) and from 

2 of the 25 in Oceania (Australia and New Zealand). 

مالحظــة: املنــاطق واملنــاطق دون اإلقليميــة ملوَّنــة كمــا يلي: 
سيا)،  األخضر (أفريقيا)، األزرق (القارة األمريكية)، الربتقايل (آ
األصفر (أوروبا)، الوردي (أوقيانوسيا). والبيانات املتاحة بشأن 

ــاحلقن حمــدودة أ ــاطي املخــدِّرات ب ــديرات حجم متع كثر يف تق
كان املتراوحة أعمارهم بني  ها للســــــ مًا يف  ٦٤و ١٥تغطيت عا

يف املائة)  ٥٨يف املائة) وأفريقيا ( ٣٩الشــرقني األدىن واألوســط (
يف املائة). ومل تكن املعلومات متاحة إالَّ بشأن  ٧٣وأوقيانوسيا (

اليت  ٢٦ بلــد واحــد (بورتو ريكو) من بني البلــدان واألقــاليم ال
ي وبشــأن بلدين اثنني (أســتراليا ونيوزيلندا) من ريبتوجد يف الكا
ــــــيا. والبيانات املتاحة  ٢٥ بني البلدان ال اليت توجد يف أوقيانوس

بشـــأن انتشـــار اإلصـــابة بفريوس األيدز لدى متعاطي املخدِّرات 
باحلقن يف  خدِّرات  عاطي امل ها ملت حمدودة أكثر يف تغطيت باحلقن 

يف  ٧٣املائة) وأوقيانوســـيا (يف  ٥٦الشـــرقني األدىن واألوســـط (
 ٧٥يف املائة) وأفريقيا ( ٧٥ي (املائة) وأمريكا الالتينية والكاريب

بلدان (أروبا  ٤يف املائة). ومل تكن املعلومات متاحة إالَّ بشــــــأن 
ــــــيا) من بني البلدان  ــــــانت لوس وبورتو ريكو وجزر البهاما وس

وبشـــــــأن بلــدين اثنني ي) املوجودة يف الكــاريب ٢٦ واألقــاليم ال
ــدان ال ــدا) من بني البل ــا ونيوزيلن ــــــترالي اليت توجــد يف  ٢٥ (أس

  .أوقيانوسيا
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Fig. 9  ٩الشكل  
Long-term trends in injecting drug use and HIV among 

people who inject drugs, selected countries, various 

years covering the overall period 1992–2017 

االجتاهات الطويلة األجل فيما يتعلق بتعاطي املخدِّرات باحلقن 
ــــابة بفريوس األيدز يف صــــفوف حاقين املخدِّرات، بلدان  واإلص

 ٢٠١٧-١٩٩٢خمتارة، وأعوام خمتلفة تغطي الفترة اإلمجالية 
Prevalence of injecting drug use انتشار تعاطي املخدِّرات باحلقن 
Prevalence of HIV among PWID انتشار فريوس األيدز لدى متعاطي املخدِّرات باحلقن 
Latvia التفيا 
Pakistan باكستان 
A B C D E F واو هاء دال جيم باء ألف  
Argentina األرجنتني  
Australia أستراليا  
Brazil الربازيل  
United States of America  األمريكيةالواليات املتحدة  
Ukraine أوكرانيا  
Canada كندا  
Afghanistan أفغانستان  
Thailand تايلند  
Nepal 
(Kathmandu only for HIV) 

  نيبال
  (كامتاندو فيما خيص فريوس األيدز فقط)

Change in prevalence of injecting drug use (earliest to 

most recent year) 

تعاطي املخدِّرات باحلقن (من العام األقدم إىل التغيُّر يف انتشــــــار 
  األحدث)

Change in prevalence of HIV among PWID (earliest to 

most recent year) 

لدى متعاطي املخدِّرات باحلقن  التغيُّر يف اإلصــابة بفريوس األيدز
  (من العام األقدم إىل األحدث)

Prevalence lower االنتشار أدىن  
Prevalence higher االنتشار أعلى  
Source: UNODC, responses to the annual report 

questionnaire; progress reports of UNAIDS on the global 

AIDS response (various years); the former Reference 

Group to the United Nations on HIV and Injecting Drug 

Use; and published peer-reviewed articles and 

government reports. For details see the statistical annex 

published on the UNODC website. Available at 

www.unidc.org/ wdr2019. 

ــــــتبيان  املصــــــدر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، الردود على االس
ية قارير الســــــنو بالت ية لربنامج  ؛اخلاص  قارير املرحل  األيدزوالت

املشــــترك عن التصــــدِّي لأليدز يف العامل (أعوام خمتلفة)؛ والفريق 
املتحدة بشــــــأن فريوس األيدز وتعاطي املرجعي الســــــابق لألمم 

ــارير املخــدِّ ــة من األقران والتق ــاالت املراجع ــاحلقن؛ واملق رات ب
ملزيد من التفاصــيل، انظر املرفق اإلحصــائي  .احلكومية املنشــورة

لى  ع ـــاح  مت كي.  ب ـــب الشـــــــ كت مل قع ا مو لى  ع ملنشـــــــور  ا
www.unidc.org/wdr2019.  

Note: Orange depicts changes in the prevalence 

(percentage) of injecting drug use (various age groups). 

ة: يشــــــري اللون الربتقايل إىل التغيُّرات يف النســــــبة املئوية مالحظ
النتشــار تعاطي املخدِّرات باحلقن (فئات عمرية خمتلفة). ويشــري 
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Blue depicts changes in the prevalence (percentage) of 

HIV among PWID. The white circle is the estimate for the 

earliest year and the coloured circle is the estimate for the 

latest year. 

اللون األزرق إىل التغيُّرات يف النســــبة املئوية النتشــــار اإلصــــابة 
ضاء إىل  شري احللقة البي بفريوس األيدز لدى حاقين املخدِّرات. وت

قة بأقدم عام وتشــــري احللقة امللوَّنة إىل التقديرات التقديرات املتعلِّ
  املتعلِّقة بأحدث عام.
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Fig. 10  ١٠الشكل  
HIV among people who inject drugs, selected countries, 

Asia, 1994–2017 

يف صــــــفوف حاقين املخدِّرات، بلدان  اإلصــــــابة بفريوس األيدز
 ٢٠١٧-١٩٩٤خمتارة، آسيا، 

Prevalence (percentage) (يف املائة) االنتشار 
Nepal (Kathmandu) (كامتاندو) نيبال 
Pakistan باكستان 
Thailand تايلند 
Viet Nam فييت نام 
Myanmar ميامنار  
Sources: Government of Nepal, Ministry of Health, 

National Centre for AIDS and STD Control, “Factsheet 

7: HIV Surveillance in Nepal, 2017”; Pakistan, Ministry 

of Health, National AIDS Control Program, HIV Second 

Generation Surveillance in Pakistan (various years: 

National Report Round 1 (2005); Round II 2006–2007; 

Round III (2008); Round IV (2011–2012); Round V 

(2016–2017)) (Islamabad); Thailand, National AIDS 
Prevention and Alleviation Committee, UNGASS 

Country Progress Report: Thailand – Reporting Period 

January 2008– December 2009; Thailand, National AIDS 

Committee, Thailand AIDS Response Progress Report: 

2015; Viet Nam, Viet Nam AIDS Response Progress 

Report 2014: Following up the 2011 Political Declaration 

on HIV AIDS (Hanoi, 2014); Myanmar, HIV Sentinel 

Sero-surveillance (HSS) Survey (1994–2016) and 

Integrated Biological and Behavioral Surveillance 

(IBBS) survey data (2014, 2017), National AIDS 

program, Ministry of Health and Sports. 

 ,Government of Nepal, Ministry of Health املصـــــــــادر:

National Centre for AIDS and STD Control, “Factsheet 7: 

HIV Surveillance in Nepal, 2017”; Pakistan, Ministry of 

Health, National AIDS Control Program, HIV Second 

Generation Surveillance in Pakistan (various years: 

National Report Round 1 (2005); Round II 2006–2007; 

Round III (2008); Round IV (2011–2012); Round V 

(2016–2017)) (Islamabad); Thailand, National AIDS 

Prevention and Alleviation Committee, UNGASS Country 

Progress Report: Thailand – Reporting Period January 

2008– December 2009; Thailand, National AIDS 

Committee, Thailand AIDS Response Progress Report: 

2015; Viet Nam, Viet Nam AIDS Response Progress 

Report 2014: Following up the 2011 Political Declaration 

on HIV AIDS (Hanoi, 2014); Myanmar, HIV Sentinel 

Sero-surveillance (HSS) Survey (1994–2016) and 

Integrated Biological and Behavioral Surveillance (IBBS) 

survey data (2014, 2017), National AIDS program, 

Ministry of Health and Sports.  
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Fig. 11  ١١الشكل  
New cases of HIV diagnoses among people who inject 

drugs in Europe, 2008–2017 

احلاالت اجلديدة فيما يتعلق بتشخيصات اإلصابة بفريوس األيدز 
 ٢٠١٧-٢٠٠٨لدى حاقين املخدِّرات يف أوروبا، 

Number العدد 
European Union/European Economic Area االحتاد األورويب/املنطقة االقتصادية األوروبية 
Greece اليونان 
Romania رومانيا 
Source: European Centre for Disease Prevention and 

Control and WHO Regional Office for Europe, 

HIV/AIDS surveillance in Europe: 2018–2017 data 

(Copenhagen, 2018). 

 European Centre for Disease Prevention andاملصـــــــدر: 

Control and WHO Regional Office for Europe, 

HIV/AIDS surveillance in Europe: 2018–2017 data 

(Copenhagen, 2018).  
Note: Europe, for the purposes of this figure, includes 

countries of the European Union and European 

Economic Area, but not from Germany, which did not 

report data for 2017. 

ألغراض هذا الشــــــكل، تشــــــمل أوروبا بلدان االحتاد مالحظة: 
صادية األوروبية، ولكن ال تشمل أملانيا،  هااألورويب واملنطقة االقت

  .٢٠١٧حيث إهنا مل تقدِّم أرقامًا عن عام 
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Fig. 12  ١٢الشكل  
Overdose deaths, by opioid category in the United States 

of America, 1999–2017 

الوفيــات من جراء اجلرعــات املفرطــة، حســــــــب فئــة املؤثرات 
 ٢٠١٧-١٩٩٩األفيونية، يف الواليات املتحدة األمريكية، 

Number العدد 
Total overdose deaths جمموع الوفيات من جراء اجلرعات املفرطة 
Any opiod أيُّ مؤثر أفيوين 
Heroin اهلريوين 
Natural and semi-synthetic opioids املؤثرات األفيونية الطبيعية وشبه االصطناعية  
Methadone امليثادون  
Synthetic opioids other than methadone املؤثرات األفيونية االصطناعية عدا امليثادون  
Source: Holly Hedegaard, Arialdi M. Miniño and 

Margaret Warner, “Drug overdose deaths in the United 

States, 1999– 2017”, NCHS Data Brief, No. 329 

(Hyattsville, Maryland, United States, National Center 

for Health Statistics, November 2018). 

 Holly Hedegaard, Arialdi M. Miniño and املصــــــــــدر:

Margaret Warner, “Drug overdose deaths in the United 

States, 1999– 2017”, NCHS Data Brief, No. 329 

(Hyattsville, Maryland, United States, National Center for 

Health Statistics, November 2018).  

Note: Deaths are classified using the International 

Classification of Diseases, 10th ed. Drug-poisoning 

(overdose) deaths are identified using underlying cause-

of-death codes X40-X44 (accidental poisoning), X60-X64 

(intentional self-poisoning), X85 (assault, including 
homicide) and Y10-Y14 (poisoning, undetermined 

intent). Drug overdose deaths involving selected drug 

categories are identified by specific multiple-cause-of-

death codes: heroin, T40.1; natural and semi-synthetic 

opioids, T40.2; methadone, T40.3; and synthetic opioids 

other than methadone, T40.4. 

ستخدام التصنيف الدويل لألمراض،  مالحظة: الوفيات مصنَّفة با
الطبعة العاشــــرة. وُتحدَّد الوفيات من جراء التســــمُّم باملخدِّرات 
(اجلرعات املفرطة) باســتخدام الرموز األســاســية لســبب الوفاة، 

(التســــــمُّم  X60-X64) و(التســــــمُّم العرضــــــي X40-X44وهي 
(االعتداء، مبا يف ذلك القتل العمد)  X85الشــخصــي املقصــود) و

(التسـمُّم مع عدم وضـوح القصـد). وُتحدَّد الوفيات  Y10-Y14و
زوية ضــــــمن من جراء تناول جرعات مفرطة من املخدِّرات املن

ــــــباب الوفاة  ــــــتخدام رموز أس فئات خمتارة من املخدِّرات باس
ــــــبه  ؛ واملؤثرات األفيونية الطبيعيةT40.1املتعدِّدة: اهلريوين،  وش

؛ واملؤثرات األفيونية T40.3؛ وامليثادون، T40.2االصــــــطناعية، 
  .T40.4االصطناعية غري امليثادون، 
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Fig. 13  ١٣الشكل  
Accidental opioid-related overdose deaths in Canada, 

involving and not involving fentanyl or fentanyl 

analogues, by quarter, January 2016–June 2018 

ــة من املؤثرات  ــات من جراء اجلرعــات املفرطــة العرضــــــي الوفي
نظائر  وأاألفيونية يف كندا، اليت تنطوي وال تنطوي على الفنتانيل 

إىل  ٢٠١٦الفنتانيل، يف كل ثالثة شهور، من كانون الثاين/يناير 
 ٢٠١٨حزيران/يونيه 

Number العدد 
Jan to Mar آذار/مارسإىل  نايركانون الثاين/ي 
Apr to Jun حزيران/يونيهإىل  نيسان/أبريل 
Jul to Sep أيلول/سبتمربإىل  متوز/يوليه 
Oct to Dec كانون األول/ديسمربإىل  تشرين األول/أكتوبر  
Jan to Mar آذار/مارسإىل  كانون الثاين/يناير  
Apr to Jun حزيران/يونيهإىل  نيسان/أبريل  
Jul to Sep أيلول/سبتمربإىل  متوز/يوليه  

Oct to Dec كانون األول/ديسمربإىل  تشرين األول/أكتوبر  
Deaths not involving fentanyl or fentanyl analogues الوفيات اليت ال تنطوي على الفنتانيل أو نظائر الفنتانيل  
Deaths involving fentanyl or fentanyl analogues الوفيات اليت تنطوي على الفنتانيل أو نظائر الفنتانيل  
Source: Canada, Special Advisory Committee on the 

Epidemic of Opioid Overdoses, “National report: 

apparent opioid-related deaths in Canada”, 12 December 

2018. 

 Canada, Special Advisory Committee on theاملصـــــــدر: 

Epidemic of Opioid Overdoses, “National report: 

apparent opioid-related deaths in Canada”, 12 December 

2018.  
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Text box page 32   
Number of people held in prisons, and incarceration rate, 

by region, 2017 

االحتجاز يف عدد األشـــخاص املحتجزين يف الســـجون، ومعدل 
 ٢٠١٧السجن، حسب املنطقة، 

Number of people (millions) (باملاليني) عدد األشخاص 
Africa أفريقيا 
Americas القارة األمريكية 
Asia آسيا 
Europe أوروبا  
Oceania أوقيانوسيا  
Rate (per 100,000)  ١٠٠ ٠٠٠املعدَّل (يف كل(  
Number of people held in prisons عدد األشخاص املحتجزين يف السجون  

Incarceration rate per region (per 100,000 general 

population) 

 ١٠٠ ٠٠٠معدَّل االحتجاز يف السجون حسب املنطقة (يف كل 
  من عامة السكان)

Global incarceration rate (per 100,000 general 

population) 

من  ١٠٠ ٠٠٠لالحتجاز يف الســــــجون (يف كل املعدَّل العاملي 
  عامة السكان)

Sources: United Nations Survey on Crime Trends and 

Operations of Criminal Justice Systems (various years); 

and Roy Walmsley, World Prison Population List”,12th 

ed. (London, Institute for Criminal Policy Research, 

2018). 

املصادر: دراسة األمم املتحدة االستقصائية بشأن اجتاهات اجلرمية 
ـــة)؛ و ـــة (أعوام خمتلف ـــائي ـــة اجلن ـــدال ـــات نظم الع  Roy وعملي

Walmsley, World Prison Population List”,12th ed. 

(London, Institute for Criminal Policy Research, 2018). 

Note: Based on data from 224 countries and territories 

for 2017 (or latest year available). 

بلدًا وإقليمًا بشـــأن عام  ٢٢٤مالحظة: اســـتنادًا إىل بيانات من 
  (أو آخر عام تتاح بشأنه بيانات). ٢٠١٧
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Fig. 14  ١٤الشكل  
Drug use disorders and drug use prior to imprisonment املخدرات  وتعاطي ،االضـــطرابات الناشـــئة عن تعاطي املخدرات

 قبل السجن
(a) Lifetime use of drugs and injecting drug use before 

imprisonment in low- and middle-income countries, 

1987–2017 

(أ) تناول املخدِّرات ولو مرة يف العمر وتعاطي املخدِّرات باحلقن 
جن يف البلدان املنخفضــــة واملتوســــطة الدخل، قبل دخول الســــ

٢٠١٧-١٩٨٧  
(b) Past-year drug use disorders before imprisonment in 
high-income countries, 1988–2015 

(ب) االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّرات يف العام السابق 
 ٢٠١٥-١٩٨٨قبل دخول السجن يف البلدان املرتفعة الدخل، 

Prevalence (percentage) (يف املائة) االنتشار 
Any drug ) ٥٠أيُّ خمدِّر( 
Cannabis ) ٢٤القنَّب(  
Cocaine ) ٢٤الكوكايني(  
Opiates ) ٣٧األفيونيات(  
Injecting drug use ) ٥٥تعاطي املخدِّرات باحلقن(  

Males ) ١٣الذكور(  
Females ) ١٠اإلناث(  
Sources: Seena Fazel, Isabel A. Yoon and Adrian J. Hayes, 

“Substance use disorders in prisoners: an updated 

systematic review and meta-regression analysis in 

recently incarcerated men and women”, Addiction, vol. 

112, No. 10 (October 2017), pp. 1725– 1739; and Adrian 

P. Mundt and others, “Substance use during imprisonment 

in low- and middle-income countries”, Epidemiologic 
Reviews, vol. 40, No.1, (June 2018), pp. 70–81. 

 ,Seena Fazel, Isabel A. Yoon and Adrian J. Hayesاملصادر:

“Substance use disorders in prisoners: an updated 

systematic review and meta-regression analysis in 

recently incarcerated men and women”, Addiction, vol. 

112, No. 10 (October 2017), pp. 1725– 1739; and Adrian 

P. Mundt and others, “Substance use during imprisonment 

in low- and middle-income countries”, Epidemiologic 

Reviews, vol. 40, No.1, (June 2018), pp. 70–81.  
Notes: Symbols represent pooled prevalence estimates, 

with vertical lines depicting 95 per cent confidence 

intervals. Data are not consistent across studies. The 

numbers within brackets on the horizontal axis represent 

the number of studies. 

مالحظات: متثل الرموز التقديرات اجملمَّعة عن االنتشـــــار، حيث 
يف املائة.  ٩٥ثقة قدرها  جماالتتشــــــري اخلطوط العمودية إىل 

والبيانات غري متَّســـقة بني الدراســـات. ومتثِّل األرقام الواردة بني 
  ور األفقي عدد الدراسات.قوسني يف احمل
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Fig. 15  ١٥الشكل  
Lifetime, past-year and past-month drug use while in 

prison, 2000–2017 

 العاممرة يف العمر ويف ولو  املخدِّرات يف السـجون تناولانتشـار 
 ٢٠١٧-٢٠٠٠السابق ويف الشهر السابق، 

Prevalence (percentage)  املائة)االنتشار (يف  
Lifetime ولو مرة يف العمر 
Past-year يف العام السابق 
Past-month يف الشهر السابق 
Any drug أيُّ خمدِّر  
Cannabis القنَّب  
Heroin اهلريوين  
Amphetamines األمفيتامينات  
Cocaine الكوكايني  

“Ecstasy” "اإلكستاسي"  
Sources: UNODC, responses to annual report 

questionnaire; UNODC, World Drug Report 2015 

(Vienna 2015); EMCDDA, Statistical Bulletin (various 

years); and Adrian P. Mundt and others, “Substance use 

during imprisonment in low- and middle-income 

countries”, Epidemiologic Reviews, vol. 40, No.1 (June 

2018), pp. 70–81. 

املصــــادر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، الردود على االســــتبيانات 
تقرير اخلاصـــــة بالتقارير الســـــنوية؛ ومكتب املخدِّرات واجلرمية، 

ـــاملي  ـــا،  ٢٠١٥املخـــدِّرات الع  ,EMCDDAو)؛ ٢٠١٥(فيين

Statistical Bulletin (various years); and Adrian P. Mundt 

and others, “Substance use during imprisonment in low- 

and middle-income countries”, Epidemiologic Reviews, 

vol. 40, No.1 (June 2018), pp. 70–81.  
Note: Based on a total of 149 studies in 62 countries 

(number of countries by region: Africa, 7; Americas, 13; 

Asia, 11; Europe, 29; Oceania, 2). Data on lifetime, past-

year and past-month use are not consistent for all studies. 

The shaded box depicts the central 50 per cent of the 

prevalence estimates (i.e., between the 25th and 75th 

percentiles). The horizontal line within the box represents 

the median prevalence. The cross represents the mean 

prevalence. The vertical line extending above and below 

the shaded box are drawn to the minimum and maximum 

prevalence, unless there are estimates that lie outside the 

range of 1.5 times the interquartile range (the difference 

between the 75th and 25th percentiles) beyond the shaded 

box. In this case, these prevalence estimates are 

considered unusually high and are marked with a dot, and 

بلدًا (عدد  ٦٢دراسة يف  ١٤٩مالحظة: استنادًا إىل ما جمموعة 
؛ آسيا، ١٣؛ القارة األمريكية، ٧البلدان حسب املنطقة: أفريقيا، 

ــــــيــا، ٢٩أوروبــا، ؛ ١١ ). والبيــانــات عن تنــاول ٢؛ أوقيــانوس
رات ولو مرة يف العمر ويف العام السابق ويف الشهر السابق املخدِّ

ليست متَّسقة يف مجيع الدراسات. وُيظهر املستطيل املظلَّل املعدَّل 
ـــــار (أي  ٥٠املركزي البالغ  يف املائة فيما يتعلق بتقديرات االنتش
). وميثِّل اخلط األفقي داخل املســــــتطيل ٧٥و ٢٥ما بني املئينني 

متوسط االنتشار. ومتثِّل عالمة التقاطع االنتشار. وقد ُسطِّر اخلط 
العمودي فوق املستطيل املظلَّل وحتته ليشري إىل احلد األدىن واحلد 

 ١,٥األقصى لالنتشار، ما مل تكن هناك تقديرات يتجاوز مداها 
) ما بعد ٢٥و ٧٥ني املئينني من املرات املدى الربيعي (الفارق ب

قديرات عن  هذه الت لة، ُتعترب  حلا هذه ا املســــــتطيل املظلَّل. ويف 
االنتشــار عالية بشــكل غري اعتيادي وُيشــار إليها حبلقة صــغرية، 

 ١,٥وميتد اخلط العمودي إىل أعلى تقدير يوجد ضــــــمن مدى 
  .مرات من املدى الربيعي انطالقًا من املستطيل املظلَّل
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the vertical line extends to the largest estimate that lies 

within the range 1.5 times the interquartile range from the 

shaded box. 

 
  



 

120/142 
 

Fig. 16  ١٦الشكل  
Lifetime injecting drug use while in prison, by region, 

2007–2017 

املخدِّرات باحلقن ولو مرة يف العمر يف الســــجن، حســــب  تناول
 ٢٠١٧-٢٠٠٧املنطقة، 

Prevalence (percentage) (يف املائة) االنتشار  
East and Southern Africa   ٤األفريقي (شرق أفريقيا واجلنوب( 
West and Central Africa ) ٥غرب أفريقيا ووسطها( 
Asia and Pacific ) ١٦آسيا واملحيط اهلادئ( 
Eastern Europe and Central Asia ٥( وسط آسياو شرق أوروبا(  
Latin America and the Caribbean ٤ي (أمريكا الالتينية والكاريب(  
Middle East and North Africa ) ٥الشرق األوسط ومشال أفريقيا(  
Western and Central Europe and North America ٣٥وأمريكا الشمالية ( غرب ووسط أوروبا(  
Source: Babak Moazen and others, “Prevalence of drug 

injection, sexual activity, tattooing, and piercing among 

prison inmates”, Epidemiologic Reviews, vol. 40, No. 1 

(June 2018), pp 58–69. 

 Babak Moazen and others, “Prevalence of drugاملصــــدر:

injection, sexual activity, tattooing, and piercing among 

prison inmates”, Epidemiologic Reviews, vol. 40, No. 1 

(June 2018), pp 58–69.  
Notes: Regional grouping are those used by the authors. 

Symbols represent pooled prevalence with vertical lines 

depicting 95 per cent confidence intervals. The numbers 

within brackets on the horizontal axis represent the 

number of studies. 

اجملموعات اإلقليمية هي تلك اليت اســــتعملها املؤلفون. مالحظة: 
ـــــري اخلطوط  ـــــار اجملمَّعة، حيث تش ومتثل الرموز معدَّالت االنتش

يف املـائـة. ومتثِّـل األرقـام  ٩٥العموديـة إىل جمـاالت ثقـة قـدرهـا 
  .الواردة بني قوسني يف احملور األفقي عدد الدراسات
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Fig. 17  ١٧الشكل  
HIV and hepatitis C among people in prison who inject 

drugs,a 2005–2017 

لدى الذين  C من النوع اإلصـــابة بفريوس األيدز والتهاب الكبد
 ٢٠١٧-٢٠٠٥(أ) حيقنون املخدِّرات يف السجون،

HIV among PWID اإلصابة بفريوس األيدز لدى حاقين املخدِّرات  
Hepatitis C among PWID  اإلصابة بالتهاب الكبد من النوعC لدى حاقين املخدِّرات  
Boxplot املخطَّط الصندوقي 
Histogram (frequency) (التواتر) املنسَّج 
Prevalence (percentage) (يف املائة) االنتشار 
Source: Andrea L Wirtz and others, “HIV and viral 

hepatitis among imprisoned key populations”, 

Epidemiologic Reviews, vol. 40, No. 1 (June 2018), pp. 

12–26. 

 Andrea L Wirtz and others, “HIV and viralاملصـــــــــدر: 

hepatitis among imprisoned key populations”, 

Epidemiologic Reviews, vol. 40, No. 1 (June 2018), pp. 

12–26.  
Notes: Based on 62 studies from 18 countries for HIV, and 

on 61 studies from 22 countries for hepatitis C. The 

shaded box depicts the central 50 per cent of the 

prevalence estimates (i.e., between the 25th and 75th 

percentiles). The horizontal line within the shaded box 
represents the median prevalence. The cross within the 

shaded box represents the mean prevalence. The vertical 

lines extending above and below the shaded box are 

drawn to the minimum and maximum prevalence, unless 

there are estimates that are outside the range of 1.5 times 

the interquartile range (the difference between the 75th 

and 25th percentiles) beyond the shaded box. In this case, 

these prevalence estimates are considered unusually high 

and are marked with a dot, and the vertical lines extend 

to the largest estimate that is within the range of 1.5 times 

the interquartile range from the shaded box. 

نادًا إىل  ــــــت لدًا فيما يتعلق  ١٨دراســـــــة من  ٦٢مالحظة: اس ب
بلدًا فيما يتعلق بالتهاب  ٢٢دراســــــة من  ٦١بفريوس األيدز، و
ل املركزي . ويشــري املســتطيل املظلَّل إىل املعدCَّالكبد من النوع 

 ٢٥يف املائة لتقديرات االنتشــــــار (أي ما بني املئينني  ٥٠وقدره 
ط ). ويشــري اخلط األفقي داخل املســتطيل املظلَّل إىل متوســِّ ٧٥و

االنتشــار. وتشــري عالمة التقاطع داخل املســتطيل إىل االنتشــار. 
طِّر اخلط العمودي فوق املســتطيل املظلَّل وحتته ليشــري إىل  وقد ســُ

ألدىن واحلد األقصــى لالنتشــار، ما مل تكن هناك تقديرات احلد ا
من املرات املدى الربيعي (الفارق بني املئينني  ١,٥يتجاوز مداها 

) ما بعد املســـــتطيل املظلَّل. ويف هذه احلالة، ُتعترب هذه ٢٥و ٧٥
التقديرات عن االنتشـــار عالية بشـــكل غري اعتيادي وُيشـــار إليها 

العمودي إىل أعلى تقدير يوجد ضــمن  حبلقة صــغرية، وميتد اخلط
 مرات من املدى الربيعي انطالقًا من املستطيل املظلَّل. ١,٥مدى 

a Injected any drug before or during incarceration.  (أ) الذين حقنوا أيَّ خمدِّر قبل دخول الســــجن أو أثناء وجودهم
  فيه.
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Fig. 18  ١٨الشكل  
Global availability, non-availability and coverage of core 

interventions for the prevention and treatment of HIV, 

hepatitis C and active tuberculosis in prison, 2013–2017 

ر التــدخالت اجلوهريــة للوقــايــة والعالج من فريوس األيــدز توفُّ
ــ Cمن النوع والتهاب الكبد  يط يف الســجون وعدم والســل النش

ر هـذه التــدخالت ونطــاق تغطيتهــا على الصــــــعيــد العــاملي، توفُّ
٢٠١٧-٢٠١٣ 

Number of countries عدد البلدان  
Opioid substitution therapy  األفيونية اإلبدايل باملؤثراتالعالج  
Needle-syringe programmes املحاقن -برامج اإلبر 
HIV فريوس األيدز 
Testing االختبار 
Treatment العالج  
Hepatitis C  التهاب الكبد من النوعC 
Active tuberculosis السل النشيط  
Available in at least 50 per cent of prisons  يف املائة من السجون على األقل ٥٠متاح يف  
Available but level of coverage not known متاح ولكنَّ مستوى التغطية جمهول  
No data available البيانات غري متاحة  
Available in less than 50 per cent of prisons  يف املائة من السجون ٥٠متاح يف أقل من  
Confirmed absent مؤكد أنه غري متاح  
Source: Rebecca Bosworth, Babak Moazen and Kate 

Dolan, “HIV, viral hepatitis and TB in prison populations: 

a global systematic review and survey of infections and 

mortality, and provision of HIV services in prisons” 

(forthcoming). 

 Rebecca Bosworth, Babak Moazen and Kate املصـــــــدر:

Dolan, “HIV, viral hepatitis and TB in prison populations: 

a global systematic review and survey of infections and 

mortality, and provision of HIV services in prisons” 

(forthcoming).  
Note: Total number of countries included is 189. A 

country was defined as providing the service if it was 

available in at least one prison. 

بلدًا. وقد  ١٨٩مالحظة: العدد اإلمجايل للبلدان املشــــــمولة هو 
ُعرِّف أيُّ بلد بأنه يوفِّر اخلدمة إذا كانت تلك اخلدمة متاحة يف 

  سجن واحد على األقل.
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Fig. 19  ١٩الشكل  
Number of countries reporting illicit 

drug cultivation,a 2010–2017 

 (أ)عدد البلدان اليت أبلغت عن زراعة املخدِّرات غري املشــــــروعة،
٢٠١٧-٢٠١٠ 

Number of countries عدد البلدان  
Cannabis القنَّب  
Opium األفيون 
Coca الكوكا 
Africa أفريقيا 
Americas القارة األمريكية  
Asia آسيا 
Europe أوروبا  
Oceania أوقيانوسيا  
Source: UNODC, responses to the annual report 

questionnaire. 

ــــــتبيان  املصــــــدر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، الردود على االس
  اخلاص بالتقارير السنوية.

a Countries reporting the cultivation, production and 

eradication of cannabis plants, opium poppy and coca 

bush, countries reporting seizures of cannabis plants, 

opium poppy plants and coca bush, and countries 

identified by other Member States as countries of origin 

of cannabis plants, opium poppy plants, opium and coca 
leaf. 

عن زراعة نبتات القنب وخشخاش األفيون  البلدان اليت أبلغت (أ)
وشـــجرية الكوكا وإنتاجها والقضـــاء عليها، والبلدان اليت أبلغت 
عن ضــــــبطيات لنبتات القنب وخشــــــخاش األفيون وشــــــجرية 
الكوكا، والبلدان اليت اســـــتبانتها دول أعضـــــاء أخرى باعتبارها 
بلدان منشـــــأ نبتات القنب ونبتات خشـــــخاش األفيون واألفيون 

  الكوكا.وورقة 
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Fig. 20  ٢٠الشكل  
Total area under opium and coca bush cultivation 

worldwide, 1998–2018 

ـــــجرية الكوكا يف العامل،  ـــــاحة املزروعة باألفيون وش إمجايل املس
٢٠١٨-١٩٩٨ 

Hectares اهلكتارات  
Opium األفيون 
Coca الكوكا 
Sources: UNODC coca and opium surveys in various 

countries; responses to the annual report questionnaire; 

and United States of America, Department of State, 

International Narcotics Control Strategy Report, various 

years. 

ـــائية ملكتب املخدرات واجلرمية  ـــتقص ـــات االس ـــادر: الدراس املص
الكوكا واألفيون يف بلدان خمتلفة؛ والردود على االســتبيان بشــأن 

والواليات املتحدة األمريكية، وزارة  ؛اخلاص بالتقارير الســــــنوية
ــــــتراتيجية املراقبة الدولية للمخدِّ رات، اخلارجية، التقرير عن اس

  أعوام خمتلفة.
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Fig. 21  ٢١الشكل  
Global opium production and cocainea manufacture, 

1998–2018 

-١٩٩٨على النطاق العاملي،  (أ)إنتاج األفيون وصــنع الكوكايني
٢٠١٨ 

Tons of opium أطنان األفيون  
Tons of cocaine أطنان الكوكايني 
Opium األفيون 
Cocaine الكوكايني  
Trend opium  باألفيوناالجتاه فيما يتعلق  
Sources: UNODC, Coca and opium surveys in various 

countries; responses to the annual report questionnaire; 

and United States of America, Department of State, 

International Narcotics Control Strategy Report, various 

years. 

ستقصائية بشأن  املصادر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، دراسات ا
الكوكا واألفيون يف بلدان خمتلفة؛ والردود على االستبيان اخلاص 

والواليات املتحدة األمريكية، وزارة اخلارجية،  ؛بالتقارير السنوية
 التقرير عن استراتيجية املراقبة الدولية للمخدرات، أعوام خمتلفة.

a Expressed at a hypothetical manufacturing output level 

of 100 per cent pure cocaine; actual cocaine 

manufacturing output, unadjusted for purity, is 

significantly higher 

ـــتوى ناتج افتراضـــي للكوكايني املصـــنَّع بدرجة  (أ) معبَّر عنه مبس
يف املائة؛ أمَّا ناتج الكوكايني املصــــــنَّع الفعلي،  ١٠٠نقاء قدرها 

  دون تعديل حبسب درجة النقاء، فهو أعلى بكثري.
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Fig. 22  ٢٢الشكل  
Global distribution of number of drug seizure cases, 

2016–2017, by drug type 

، ٢٠١٧-٢٠١٦التوزُّع العاملي لعدد حاالت ضــبط املخدِّرات، 
 حسب نوع املخدِّر

coca/cocaine الكوكا/الكوكايني  
Opioids املؤثرات األفيونية 
ATS املنشِّطات األمفيتامينية 
Cannabis القنَّب  
Cannabis herb عشبة القنَّب  
Cannabis resin راتنج القنَّب  
Cannabis plants نبتات القنَّب  
Other cannabis أنواع القنَّب األخرى  
Methamphetamine امليثامفيتامني  
Amphetamine األمفيتامني  
"Ecstasy" "اإلكستاسي"  
Other ATS املنشِّطات األمفيتامينية األخرى  
Heroin اهلريوين  
Opium/poppy plants  األفيون/اخلشخاشنبتات  
Pharmaceutical opioids األدوية األفيونية  
Other opioids املؤثرات األفيونية األخرى  
Coca leaf/bush ورقة/شجرية الكوكا  
Cocaine paste/base عجينة/قاعدة الكوكايني  
Cocaine hydrochloride هيدروكلوريد الكوكايني  
"Crack" and other cocaine "الكراك" وسائر أنواع الكوكايني  
NPS املؤثرات النفسانية اجلديدة  
Sedatives  املسكِّنات 
Hallucinogens املهلوسات  
Other غريها  
Source: UNODC, responses to the annual report 

questionnaire. 

ــــــتبيان  املصــــــدر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، الردود على االس
  بالتقارير السنوية.اخلاص 

Note: The calculations are based on a breakdown of 5.3 

million seizures cases reported to UNODC over the 

period 2016–2017 (2.54 million cases in 2016 and 2.73 

million cases in 2017). Seizure case data is based on 

ماليني حالة  ٥,٣مالحظة: احلســابات تســتند إىل بيان لتفاصــيل 
مليون  ٢,٥٤( ٢٠١٧‐٢٠١٦ضـــبط ُأبلغ هبا املكتب يف الفترة 

). ٢٠١٧مليون حــالــة يف عــام  ٢,٧٣و ٢٠١٦حــالــة يف عــام 
ــــتند بيانات حاالت الضــــبط إىل املعلومات الواردة من   ٧٠وتس

  .٢٠١٧بلدًا بشأن عام  ٧١و ٢٠١٦بلدًا بشأن عام 
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information from 70 countries for 2016 and 71 countries 

for 2017. 
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Fig. 23  ٢٣الشكل  
Long-term trend in quantities of drugs seized (based on 

kilogram equivalents), 1998–2017 

االجتاه الطويل األجل يف كميات املخدِّرات املضـــبوطة (اســـتنادًا 
 ٢٠١٧-١٩٩٨إىل املقابل بالكيلوغرام)، 

Index (1998 = 100) ) ١٠٠=  ١٩٩٨املؤشر(  
Cannabis القنَّب 
Cocaine الكوكايني 
Opiates األفيونيات  
Opioids املؤثرات األفيونية  
ATS املنشِّطات األفيونية  
Source: UNODC, responses to the annual report 

questionnaire. 

ــــــتبيان املصــــــدر: مكتب املخدِّرات  واجلرمية، الردود على االس
  اخلاص بالتقارير السنوية.

Note: مالحظة:  
Cannabis: cannabis herb and cannabis resin القنَّب: نبتة القنَّب وراتنج القنَّب  
Opiates: opium expressed in heroin equivalents, plus 

morphine and heroin 

معبَّرًا عنه باملعادل من اهلريوين، إضـــــافة إىل األفيونيات: األفيون 
  املورفني واهلريوين

Opioids: opiates plus pharmaceutical opioids and other 

opioids 

املؤثرات األفيونيــة: األفيونيــات إضـــــــافــة إىل األدويــة األفيونيــة 
  واملؤثرات األفيونية األخرى

Cocaine: cocaine hydrochloride, “crack” cocaine, 

cocaine base, paste and salts, coca paste/cocaine base 

الكوكــايني: هيــدروكلوريــد الكوكــايني، وكوكــايني "الكراك"، 
وقــاعــدة الكوكــايني، وعجينــة الكوكــايني وأمالح الكوكــايني، 

  وعجينة الكوكا/قاعدة الكوكايني
ATS: methamphetamine, amphetamine and “ecstasy” ـــ ــِّط ـــامني املنشــــ ـــامني واألمفيت ـــامفيت ـــة: امليث ـــاميني ات األمفيت

  "كستاسيو"اإل
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Fig. 24  ٢٤الشكل  
Short-term trends in quantities of drugs seized, 2013–

2017 

كميــات املخــدِّرات فيمــا يتعلق ب األجــلاالجتــاهــات القصــــــرية 
 ٢٠١٧-٢٠١٣املضبوطة، 

Cannabis (tons)  (باألطنان)القنَّب  
Other drugs (ton equivalents) (املعادالت باألطنان) املخدِّرات األخرى  
Cannabis القنَّب 
Cocaine الكوكايني 
Opioids املؤثرات األفيونية  
ATS املنشِّطات األمفيتامينية  
NPS املؤثرات النفسانية اجلديدة  
Cannabis herb عشبة القنَّب  
Cocaine hydrochloride and "crack" cocaine "هيدروكلوريد الكوكايني وكوكايني "الكراك  
Other cocaine أنواع الكوكايني األخرى  
Morphine املورفني  
Pharmaceutical opioids األدوية األفيونية  
Amphetamine األمفيتامني  
Other ATS املنشطات األمفيتامينية األخرى  
Synthetic NPS  املؤثرات النفسانية االصطناعية اجلديدة  
Cannabis resin راتنج القنَّب  
Cocaine paste/base عجينة/قاعدة الكوكايني  
Opium (in heroin equivalents) (املعادالت باهلريوين) األفيون  
Heroin اهلريوين  
Methamphetamine امليثامفيتامني  
"Ecstsay" ""اإلكستاسي  
Plant-based NPS  املؤثرات النفسانية النباتية اجلديدة  
Source: UNODC, responses to the annual report 

questionnaire. 

ــــــتبيان  املصــــــدر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، الردود على االس
  اخلاص بالتقارير السنوية.
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Fig. 25  ٢٥الشكل  
Global quantities of drugs seized, 2017 ٢٠١٧، الكميات العاملية من املخدِّرات املضبوطة 
Cannabis (tons) (باألطنان) القنَّب  
Other drugs (ton equivalents) (املعادل باألطنان) املخدِّرات األخرى  
Cannabis القنَّب 
Cannabis herb عشبة القنَّب 
Cannabis plant نبتة القنَّب  
Cannabis resin راتنج القنَّب  
Cannabis oil زيت القنَّب  
Coca/cocaine الكوكا/الكوكايني  
Cocaine hydrochloride هيدروكلوريد الكوكايني  
Coca leaf/bush ورقة/شجرية الكوكا  
Cocaine base/paste قاعدة/عجينة الكوكايني  
Other cocaine (incl. "crack")  الكوكايني األخرى (ومنها "الكراك")أنواع  
Opioids املؤثرات األفيونية  
Opium األفيون  
Heroin اهلريوين  
Morphine املورفني  
Pharmaceutical opioids األدوية األفيونية  
ATS املنشِّطات األمفيتامينية  
Methamphetamine امليثامفيتامني  
Amphetamine األمفيتامني  
"Ecstsay" "اإلكستاسي"  
Other drugs املخدِّرات األخرى  
Plant-based NPS  املؤثرات النفسانية النباتية اجلديدة  
Kratom الكراتوم  
Khat القات  
Synthetic NPS  املؤثرات النفسانية االصطناعية اجلديدة  
Synthetic cannabinoids االصطناعية القنَّبينات  
Ketamine الكيتامني  
Synthetic cathinones الكاثينونات االصطناعية  
Synthetic phenetylamines الفنيتيالمينات االصطناعية  
Other synthetic NPS املؤثرات النفسانية االصطناعية اجلديدة األخرى  
Other drugs (ton equivalents) (املعادل باألطنان) املخدِّرات األخرى  
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Source: UNODC, responses to the annual report 

questionnaire, based on information from 124 countries. 

ــــــتبيان  املصــــــدر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، الردود على االس
ــــــتنادًا إىل املعلومات الواردة من  اخلاص بالتقارير الســــــنوية، اس

  بلدًا. ١٢٤
Note: Quantities seized were not adjusted for purity or 

potency. 

مالحظة: الكميات املضــــبوطة مل تصــــحَّح وفقًا لدرجة النقاء أو 
  املفعول.
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Fig. 26  ٢٦الشكل  
Global quantities of NPS seized, 2007–2017  املضــــــبوطة املؤثرات النفســــــانية اجلديدةالكميات العاملية من ،

٢٠١٧-٢٠٠٧ 
Plant-based NPS  املؤثرات النفسانية النباتية اجلديدة  
Kilograms بالكيلوغرامات  
Other غريها 
Salvia divinorum "سالفيا ديفينوروم" 
Datura stramonium "داتورا سترامونيوم"  
Ayahuasca "أياهواسكا"  
Kava "كافا"  
Mitragyna speciosa (kratom) (الكراتوم) "ميتراجينا سبيسيوزا"  
Khat القات  
Synthetic NPS  املؤثرات النفسانية االصطناعية اجلديدة  
Tryptamines التريبتامينات  
Aminoindanes األمينوإيندانات  
Other NPS, including opioid NPS  املؤثرات النفســــــانية اجلديدة األخرى، ومنها املؤثرات األفيونية

  النفسانية اجلديدة
Phenethylamines الفينيثيالمينات  
Piperazines البيبريازينات  
Synthetic cathinones الكاثينونات االصطناعية  
Ketamine and phencyclidine-type substances الكيتامني واملواد اليت هي من نوع الفينسيكليدين  
Synthetic cannabinoids ("spice") ") سبايس")شبائه القنَّب االصطناعية  
Source: UNODC, responses to the annual report 

questionnaire. 

ــــــتبيان  املصــــــدر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، الردود على االس
  .اخلاص بالتقارير السنوية
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Fig. 27  ٢٧الشكل  
Internationally controlled drugs in 2018 and identified 

new psychoactive substances at the global level, 2005–

2018 (cumulative) 

 ٢٠١٨الــدوليــة يف عــام  للمراقبــةعــدد املخــدِّرات اخلــاضــــــعــة 
واملؤثرات النفســـــــانية اجلديدة املســــــتبانة على النطاق العاملي، 

 (عدد تراكمي) ٢٠١٨-٢٠٠٥
Number العدد  
Internationally controlled substances  اخلاضعة للمراقبة الدوليةاملواد  
New psychoactive substances املؤثرات النفسانية اجلديدة 
NPS identified for the first time in current year  ــــــتبينت ألول مرة يف العام ــــــانية اجلديدة اليت اس املؤثرات النفس

 اجلاري
NPS identified in previous years يف األعوام السابقة ة اليت استبينتاملؤثرات النفسانية اجلديد  
Psychotropic substances (1971 Convention)  ١٩٧١املؤثرات النفسية (اتفاقية سنة(  
Narcotic drugs (1961 Convention)  ١٩٦١املخدِّرات (اتفاقية سنة(  
Total number of substances العدد اإلمجايل للمواد  
Source: UNODC early warning advisory on new 

psychoactive substances. 

املصــدر: نظام اإلنذار املبكر بشــأن املؤثرات النفســانية اجلديدة، 
  التابع ملكتب املخدِّرات واجلرمية.
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Fig. 28  ٢٨الشكل  
Proportion of identified synthetic new psychoactive 

substances by effect group, as of December 2018 (N = 

868) 

نسبة املؤثرات النفسانية االصطناعية اجلديدة حبسب فئة املفعول، 
 )٨٦٨(العدد =  ٢٠١٨يف كانون األول/ديسمرب 

Stimulants املنشِّطات  
Synthetic cannabinoid receptor agonists شبائه القنَّب االصطناعية املستثرية للمستقبالت  
Opioids املؤثرات األفيونية 
Sedatives/Hypnotics املسكِّنات/املنوِّمات 
Dissociatives مسبِّبات التفارق  
Classic hallucinogens املهلوسات الكالسيكية  
Source: UNODC early warning advisory on new 

psychoactive substances. 

نية اجلديدة، املصــدر: نظام اإلنذار املبكر بشــأن املؤثرات النفســا
  التابع ملكتب املخدِّرات واجلرمية.

Note: The total number of NPS amounted to 892 

substances, including 868 synthetic NPS. The analysis of 

the pharmacological effects comprises NPS registered up 

to December 2018 (868 substances). Plant-based 

substances were excluded from the analysis as they 

usually contain a large number of different substances, 

some of which may not have been known and whose 

effects and interactions are not fully understood. 

 ٨٩٢النفســــانية اجلديدة مالحظة: بلغ العدد اإلمجايل للمؤثرات 
من املؤثرات النفســـانية االصـــطناعية اجلديدة.  ٨٦٨مادة، ومنها 

ويشمل حتليل اآلثار الدوائية املؤثرات النفسانية اجلديدة املسجَّلة 
مادة) واســـــُتبعدت  ٨٦٨( ٢٠١٨حىت كانون األول/ديســـــمرب 

عدد كبري  عادة على  يل ألهنا حتتوي يف ال ية من التحل بات املواد الن
من املواد املختلفة، وبعضـها قد ال يكون معروفًا وال تكون آثاره 

  وتفاعالته مفهومة متامًا.
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Fig. 29  ٢٩الشكل  
Synthetic new psychoactive substances reported 

annually to UNODC, 2009–2017, by psychoactive effect 

group 

ــــــانية االصــــــطناعية اليت ُأبلغ هبا املكتب اجلديدة  املؤثرات النفس
 التأثري النفسيحسب فئة  ،٢٠١٧-٢٠٠٩سنويًّا، 

Number العدد  
Synthetic opioid receptor agonist مؤثرات أفيونية اصطناعية مستثرية للمستقبالت  
Stimulant املنشِّطات 
Sedative hypnotic املسكِّنات املنوِّمة 
Not yet assigned  ُتحدَّد بعدمل  
Plant-based substances املواد النباتية  
Hallucinogen املهلوسات  
Dissociative/anaesthetic مسبِّبات التفارق/املبنِّجات  
Cannabinoid receptor agonist القنبينات املستثرية للمستقبالت  
Source: UNODC early warning advisory on new 

psychoactive substances. 

املصــدر: نظام اإلنذار املبكر بشــأن املؤثرات النفســانية اجلديدة، 
  التابع ملكتب املخدِّرات واجلرمية.
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Fig. 30  ٣٠الشكل  
Synthetic new psychoactive substances reported for the 

first time at the global level in 2017 (N = 78) 

اليت ُأبلغ عنها ألوَّل مرة اجلديدة  املؤثرات النفســانية االصــطناعية
 )٧٨(العدد =  ٢٠١٧على الصعيد العاملي يف عام 

Synthetic opioid receptor agonist املؤثرات األفيونية االصطناعية املستثرية للمستقبالت  
Hallucinogen املهلوسات  
Not yet assigned مل ُتحدَّد بعد 
Sedative hypnotic املسكِّنات املنوِّمة 
Stimulant املنشِّطات  
Cannabinoid receptor agonist القنبينات املستثرية للمستقبالت  
Dissociative/anaesthetic مسبِّبات التفارق/املبنِّجات  
Source: UNODC early warning advisory on new 

psychoactive substances. 

املصــدر: نظام اإلنذار املبكر بشــأن املؤثرات النفســانية اجلديدة، 
  التابع ملكتب املخدِّرات واجلرمية.
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Fig. 31  ٣١الشكل  
Global opium production and global quantities of opium, 

morphine, heroin and opiates seized (in opium 

equivalents), 1980–2018 

اإلنتاج العاملي لألفيون والكميات العاملية املضــــــبوطة من األفيون 
ياتواملورفني واهلريوين  عادالت األفيون)،  واألفيون -١٩٨٠(مب

٢٠١٨  
Average amounts produced and seized (kilograms) (بالكيلوغرامات) متوسط الكميات املنتجة واملضبوطة  
Index: 1998 = 100  :١٠٠=  ١٩٩٨املؤشر  
Opium production إنتاج األفيون 
Heroin seizures مضبوطات اهلريوين 
Seizures of opiates in opium equivalents (based on a ratio 

of 7 kg of opium for 1 kg of morphine or heroin) 

 ٧مضـــبوطات األفيونيات مبعادالت األفيون (على أســـاس نســـبة 
  بل كيلوغرام واحد من املورفني أو اهلريوين)كغ من األفيون مقا

Seizures of opiates in opium equivalents (based on a ratio 

of 10 kg of opium for 1 kg of morphine or heroin) 

سبة  ساس ن ضبوطات األفيونيات مبعادالت األفيون (على أ  ١٠م
  كغ من األفيون مقابل كيلوغرام واحد من املورفني أو اهلريوين)

Seizures of opiates in opium equivalents (based on a ratio 

of 13 kg of opium for 1 kg of morphine or heroin) 

سبة  ساس ن ضبوطات األفيونيات مبعادالت األفيون (على أ  ١٣م
  د من املورفني أو اهلريوين)كغ من األفيون مقابل كيلوغرام واح

Sources: UNODC, annual report questionnaire for 

seizures and UNODC opium production estimates based 

on UNODC, opium poppy surveys, UNODC, annual 

report questionnaire and United States, Department of 

State, International Narcotics Control Strategy Reports. 

ــتبيان اخلاص بالتقارير  املصــادر: مكتب املخدِّرات واجلرمية، االس
السنوية فيما يتعلق باملضبوطات، وتقديرات املكتب بشأن إنتاج 
ــــأن  ــــتقصــــائية بش ــــات املكتب االس ــــتنادًا إىل دراس األفيون اس

املكتب اخلاص بالتقارير خشخاش األفيون، والردود على استبيان 
خلارجيـة، التقـارير عن  يات املتحـدة، وزارة ا ية، والوال الســــــنو

  استراتيجية املراقبة الدولية للمخدرات.
Note: In general, a ratio of 10 kg of opium for 1 kg of 

morphine or heroin is used in the literature. However, 

UNODC analysis for Afghanistan, the world’s largest 

opium-producing country, revealed a ratio of 7:1 in the 
second half of the 2000s, while new research has 

suggested a ratio of roughly 13:1 in recent years. 

مالحظة: بصــفة عامة، ُتســتخَدم يف األدبيات نســبة حتويل قدرها 
بل كغ من األفيون م ١٠ كغ من املورفني أو اهلريوين. غري  ١قا

ــتان، اليت هي أكرب  أنَّ التحليل الذي قام به املكتب بشــأن أفغانس
سبة حتويل قدرها   ١:٧بلد منتج لألفيون يف العامل، كشف عن ن

، بينما أشارت من األلفية الثالثةيف النصف الثاين من العقد األول 
  يف األعوام األخرية. ١:١٣البحوث اجلديدة إىل نسبة تقارب 
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Fig. 32  ٣٢الشكل  
Global cocaine manufacture and global quantities of 

cocaine seized, 1980–2018 

ية املضــــــبوطة من  عامل عاملي للكوكايني والكميات ال الصــــــنع ال
 ٢٠١٨-١٩٨٠الكوكايني، 

Amount manufactured and seized  الكمية املصنوعة واملضبوطة  
Index: 1998 = 100  :١٠٠=  ١٩٩٨املؤشر  
Cocaine manufacture (new conversion ratios) (نسب التحويل اجلديدة) صنع الكوكايني 
Cocaine manufacture (old conversion ratios) (نسب التحويل القدمية) صنع الكوكايني 
Cocaine seizures مضبوطات الكوكايني  
Sources: UNODC, annual report questionnaire for 

seizures and UNODC cocaine manufacture estimates 

based on UNODC, coca cultivation surveys and United 

States, Department of State, International Narcotics 

Control Strategy Reports. 

ــتبيان اخلاص بالتقارير املصــادر:  مكتب املخدِّرات واجلرمية، االس
صنع  شأن  سنوية فيما يتعلق باملضبوطات، وتقديرات املكتب ب ال
الكوكايني اســـتنادًا إىل دراســـات املكتب االســـتقصـــائية بشـــأن 
زراعة الكوكا، والواليات املتحدة، وزارة اخلارجية، التقارير عن 

  رات.استراتيجية املراقبة الدولية للمخد
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Fig. 33  ٣٣الشكل  
Consequences of shutdown of AlphaBay and Hansa 

darknet markets, January 2018 

ـــــا على الداركنت نتائج ـــــوقي ألفاباي وهانس كانون ، إغالق س
 )٢٠١٨الثاين/يناير 

Stopped using darknet توقفوا عن استعمال الداركنت   
Used darknet less frequently استعملوا الداركنت بتواتر أقل  
Applied "operational security changes" "طبَّقوا "تغيريات أمنية عملياتية 
Considered themselves not affected by closure اعتربوا أنفسهم غري متأثرين باإلغالق 
Source: UNODC calculations based on Global Drug 

Survey 2018 data: detailed findings on drug 

cryptomarkets. Available from Dr. Monica Barratt, Drug 

Policy Modelling Program, National Drug and Alcohol 

Research Centre, Australia. 

املصــــــدر: حســــــابات املكتب اســــــتنادًا إىل بيانات الدراســــــة 
: النتائج ٢٠١٨ملخدِّرات لعام االســـــتقصـــــائية العاملية بشـــــأن ا

املفصَّلة بشأن األسواق املشفَّرة للمخدِّرات. متاحة من الدكتورة 
 Dr. Monica Barratt, Drug Policy Modellingمونيكا بارات، 

Program, National Drug and Alcohol Research Centre, 

Australia.  
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Fig. 34  ٣٤الشكل  
Proportion of surveyed Internet users using drugs (in the 

past year) who purchased drugs over the darknet, 2014–

2019, selected regions and subregions 

نســــــبة مســــــتخدمي اإلنترنت من متعاطي املخدِّرات (يف العام 
السابق) املشمولني بالدراسة االستقصائية الذين اشتروا خمدِّرات 

، يف منـــاطق ومنـــاطق دون ٢٠١٩-٢٠١٤داركنـــت، على الـــ
 إقليمية خمتارة

Proportion (percentage) (املئوية) النسبة   
Europe أوروبا  
Oceania أوقيانوسيا 
North America أمريكا الشمالية 
Latin America أمريكا الالتينية  
Weighted by population of countries of respondends القياس وفقًا حلجم السكان يف البلدان اليت ينتمي إليها املجيبون  
Source: UNODC calculations, based on Global Drug 

Survey 2019 data: detailed findings on drug 

cryptomarkets. Available from Dr. Monica Barratt, Drug 

Policy Modelling Program, National Drug and Alcohol 

Research Centre, Australia. 

املصــــــدر: حســــــابات املكتب اســــــتنادًا إىل بيانات الدراســــــة 
: النتائج ٢٠١٨االســـــتقصـــــائية العاملية بشـــــأن املخدِّرات لعام 

املفصَّلة بشأن األسواق املشفَّرة للمخدِّرات. متاحة من الدكتورة 
 Dr. Monica Barratt, Drug Policy Modellingمونيكا بارات، 

Program, National Drug and Alcohol Research Centre, 

Australia.  
Note: For Europe, the average is based on information 

from respondents in 22 countries; in Oceania, the average 

is based on information from respondents in Australia 

and New Zealand; in North America, the average is based 

on information from respondents in Canada and the 

United States; and in Latin America, the average is based 

on information from respondents in Brazil, Chile, 

Colombia and Mexico. 

ســتند املتوســط إىل املعلومات اليت مالحظة: فيما يتعلق بأوروبا، ي
بلدًا؛ وفيما يتعلق بأوقيانوســـــيا، يســـــتند  ٢٢قدَّمها جميبون من 

ــا  ــــــترالي ــا جميبيون من أس ــدَّمه ــات اليت ق ــــــط إىل املعلوم املتوس
ونيوزيلندا؛ وفيما يتعلق بأمريكا الشـــمالية، يســـتند املتوســـط إىل 

تحدة؛ وفيما املعلومات اليت قدَّمها جميبون من كندا والواليات امل
ستند املتوسط إىل املعلومات اليت قدَّمها  يتعلق بأمريكا الالتينية، ي

  جميبون من الربازيل وشيلي وكولومبيا واملكسيك.
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Fig. 35  ٣٥الشكل  
Proportion of surveyed Internet users using drugs (in the 

past year) who purchased drugs over the darknet, 

selected countries, 2014 and 2019 

نســــــبة مســــــتخدمي اإلنترنت من متعاطي املخدِّرات (يف العام 
السابق) املشمولني بالدراسة االستقصائية الذين اشتروا خمدِّرات 

  ٢٠١٩و ٢٠١٤ بلدان خمتارة، على الداركنت،
Global (as reported) (حسب التقارير) العامل   
Global (weighted by population) (حسب حجم السكان) العامل  
Finlanda (أ)فنلندا  
Scotland (UK)a (اململكة املتحدة) (أ)سكوتلندا 
Wales (UK)a (اململكة املتحدة) (أ)ويلز  
England (UK) (اململكة املتحدة) إنكلترا  
Francea (أ)فرنسا  
Czechia تشيكيا  
Norway النرويج  
Croatiaa (أ)كرواتيا  
Netherlands هولندا  
Belgium بلجيكا  
Austria النمسا  
Portugal الربتغال  
Spain إسبانيا  
Ireland أيرلندا  
Germany أملانيا  
Polanda (أ)بولندا  
Italya (أ)إيطاليا  
Switzerland سويسرا  
Slovakia سلوفاكيا  
Greecea (أ)اليونان  
Denmark الدامنرك  
Hungary هنغاريا  
Icelanda (أ)آيسلندا  
Israel إسرائيل  
United States الواليات املتحدة  
Canada كندا  
Argentinaa (أ)األرجنتني  
Chile شيلي  
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Brazil الربازيل  
Colombia كولومبيا  
Mexicoa (أ)املكسيك  
Australia أستراليا  
New Zealand نيوزيلندا  
Europe أوروبا  
Oceania أوقيانوسيا  
North America  أمريكا الشمالية  
Latin America أمريكا الالتينية  
Global العامل  
Americas القارة األمريكية  
Source: UNODC calculations based on Global Drug 

Survey 2019 data: detailed findings on drug 

cryptomarkets. Available from Dr. Monica Barratt, Drug 

Policy Modelling Program, National Drug and Alcohol 

Research Centre, Australia. 

 إىل بيانات الدراســــــة املصــــــدر: حســــــابات املكتب اســــــتنادًا
: النتائج ٢٠١٩االســـــتقصـــــائية العاملية بشـــــأن املخدِّرات لعام 

املفصَّلة بشأن األسواق املشفَّرة للمخدِّرات. متاحة من الدكتورة 
 Dr. Monica Barratt, Drug Policy Modellingمونيكا بارات، 

Program, National Drug and Alcohol Research Centre, 

Australia.  
Note: For Europe, the average is based on information 

from respondents in 22 countries; in Oceania, the average 

is based on information 

from respondents in Australia and New Zealand; in North 

America, the average is based on information from 

respondents in Canada and the United States; and in 

Latin America, the average based on information from 

respondents in Brazil, Chile, Colombia and Mexico. 

مالحظة: فيما يتعلق بأوروبا، يســتند املتوســط إىل املعلومات اليت 
يا، يســـــتند بلدًا؛ وفيما يتعلق بأوقيانوســـــ ٢٢قدَّمها جميبون من 

ــا  ــــــترالي ــا جميبيون من أس ــدَّمه ــات اليت ق ــــــط إىل املعلوم املتوس
ونيوزيلندا؛ وفيما يتعلق بأمريكا الشـــمالية، يســـتند املتوســـط إىل 
املعلومات اليت قدَّمها جميبون من كندا والواليات املتحدة؛ وفيما 
ستند املتوسط إىل املعلومات اليت قدَّمها  يتعلق بأمريكا الالتينية، ي

  يبون من الربازيل وشيلي وكولومبيا واملكسيك.جم

a Data from either 2019 or 2014 were not available and 

data from the nearest year were used as proxy. 

مل تكن متاحة،  ٢٠١٤أو عام  ٢٠١٩البيانات بشــــــأن عام  (أ)
  وقد اسُتخدمت بدًال منها البيانات املتاحة عن أقرب عام.

 
  

 

  
 


