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 . تىطئت1
 

التً تم  ،ٌندرج تقدٌم هذا التقرٌر ضمن إطار تنفٌذ قرارات وزراء االتحاد األفرٌقً المكلفٌن بمكافحة المخدرات

والتً ٌطلبون من خاللها إنشاء  2014اتخاذها خالل الدورة العادٌة السادسة التً نظمت فً شهر أكتوبر 

ة المخدرات على المستوى القاري واإلقلٌمً والوطنً بؽٌة معالجة ندرة المعلومات حول تعاطً شبكات لمراقب

ن ٌستندان إلى نها تنوٌر التخطٌط والبرمجة اللذٌعلى القارة. إن المعلومات المطلوبة من شأ االمخدرات وآثاره

اء. فضال عن ذلك، فإن قناعة األدلة قصد الوقاٌة من اضطرابات تعاطً المخدرات ومعالجته فً الدول األعض

الوزراء كانت وال تزال بأن التحدٌات المرتبطة بالمخدرات ال ٌمكن معالجتها بنجاح إال إذا كانت تستند إلى مبدأ 

المسؤولٌة المشتركة ومن خالل زٌادة التعاون بٌن الدول األعضاء بؽرض مكافحة اإلتجار بالمخدرات العابر 

 الممارسات فً مجال معالجة اضطرابات تعاطً المخدرات.      تبادل أفضل من خالل للحدود و

 

إلى تحلٌل  2017و 2016ٌستند تقرٌر 'شبكة الوبائٌات األفرٌقٌة المعنٌة بتعاطً المخدرات' للفترة الممتدة بٌن 

من مرافق  البٌانات التً تتٌحها الدول األعضاء المسجلة فً الشبكة خالل الفترة المذكورة. وقد تم تجمٌع البٌانات

إنفاذ القانون ومرافق العالج فً كل بلد من البلدان باستخدام نماذج موحدة لتجمٌع البٌانات. ومن ثمة، أقدم شكري 

كما أتطلع إلى مشاركة المزٌد من الدول، وأتمنى أن  ولٌن على إتاحتهم لهذه المعلومات.لنقاط االرتكاز وللمسؤ

السنوات الثالث القادمة ما من شأنه المساهمة فً إعطاء صورة تشارك كل الدول األعضاء فً الشبكة خالل 

واضحة وموثوقة بخصوص المخدرات فً القارة، األمر الذي من شأنه هو اآلخر المساعدة على صٌاؼة 

السٌاسات الوطنٌة واإلقلٌمٌة والقارٌة من جهة، وتٌسٌر تحضٌر الموجزات والتوجٌهات بشأن السٌاسات الموجهة 

، باعتبار أن األوضاع ذات الصلة باإلتجار بالمخدرات وتعاطٌها فً البلدان قد من جهة أخرى ريللتنفٌذ الفو

 تتؽٌر بسرعة كبٌرة.   

 

أشكر كل من سٌساهم بتقدٌم المعلومات عن توجهات تعاطً المخدرات واالتجار بها، والتً سوؾ تمّكن االتحاد 

الصلة بالصحة العمومٌة واألمن العام الناجمة عن  األفرٌقً من أن ٌكون سباقا فً معالجة التحدٌات ذات

 المخدرات. 

 

 شكرا. 

 

 سعادة السٌدة أمٌرة الفاضل

 مفوضة الشؤون االجتماعٌة    
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 خالصت وافيت  2
 

 هقذهت  1.2
 
ت خالل العقود الثالثة الماضٌة، شّكلت المشاكل ذات الصلة بالصحة العمومٌة واألمن العام المرتبطة بالمخدرا

فً معظم البلدان، كان االهتمام وؼٌر المشروعة مصدر قلق فً العدٌد من الدول األعضاء فً االتحاد األفرٌقً. 

مكرًسا بشكل رئٌسً لمكافحة االتجار ؼٌر المشروع بالكوكاٌٌن والهٌروٌن، واإلنتاج المحلً للقنب والقات 

لكبح توافر المنشطات األمفٌتامٌنٌة والمؤثرات واالتجار بهما. أما فً اآلونة األخٌرة، بات التركٌز مكرسا 

ة. وقد باتت هذه تً تباع بالوصفات واألدوٌة المزٌفالنفسانٌة الجدٌدة، وكذا التجارة ؼٌر المشروعة فً األدوٌة ال

المخدرات المذكورة أًٌضا موادا للتعاطً من قبل أعداد كبٌرة من الشباب فً جمٌع أنحاء القارة، مما نتج عنه 

عن االستجابات المناسبة لمواجهة المشكلة المزدوجة التً تتمثل فً زٌادة توافر أنماط مختلفة من  البحث

ولطالما كانت المعلومات  المؤثرات النفسانٌة من جهة وتعاطٌها اإلشكالً من جهة أخرى، بما فً ذلك الكحول.

لدول األعضاء نادرة. ومن ثمة، كان من الموثوقة بشأن المخدرات التً ٌتم االتجار بها وإنتاجها وتعاطٌها فً ا

نماط المخدرات التً ٌتم أالضروري تحدٌد مدى تعاطً المخدرات وأثره، بمعنى عدد المتعاطٌن وخصائصهم و

تعاطٌها وعواقب تعاطً المخدرات الصحٌة واالجتماعٌة بؽٌة التخطٌط للتدخالت الفعالة. وتمثل االنشؽال اآلخر 

ٌن ٌعانون من اضطرابات تعاطً المخدرات فً جمٌع الدول األعضاء تقرٌبا ال وال زال فً أن األشخاص الذ

% على مستوى 16% مقارنة بـ 5ٌحصلون إال على القدر المحدود من خدمات العالج والرعاٌة، أي بالكاد 

 متقدّ (. فضال عن ذلك، فإن عدد البلدان التً 2018العالم )مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة، 

كامل خدمات العالج والرعاٌة القائمة على األدلة لفائدة متعاطً المخدرات اإلشكالً، بما فً ذلك الحد من 

الضرر الصحً، محدود جدا. فً بعض الدول األعضاء، تعٌق مجموعة من العوامل القانونٌة واالجتماعٌة 

الوصول إلى دال من تقدٌم العالج لهم، واالقتصادٌة، مثل التشرٌع الذي ٌنادي بمعاقبة متعاطً المخدرات ب

 مما ٌنتج عنه الوصم المقترن بالعالج وخدمات العالج عالٌة التكلفة، على سبٌل المثال ال الحصر.    خدمات العالج 

، قرر مؤتمر االتحاد األفرٌقً السادس الخاص بالوزراء المكلفٌن بمكافحة المخدرات ضرورة إنشاء 2014فً 

درات على المستوى القاري واإلقلٌمً والوطنً بؽٌة معالجة ندرة البٌانات والمعلومات شبكات مراقبة المخ

األساسٌة بشأن تعاطً المخدرات باعتبارها إحدى المعوقات الرئٌسٌة أمام استحداث برامج مستنٌرة باألدلة. بعد 

ت البحث وتجمٌع ، أطلقت مفوضٌة االتحاد األفرٌقً مشروع "تعزٌز قدرا2016ذلك بسنتٌن، أي فً عام 

البٌانات من أجل الوقاٌة من تعاطً المخدرات ومعالجته فً أفرٌقٌا" بهدؾ تنوٌر رسم سٌاسة المخدرات القائمة 

على األدلة وتحسٌن جودة الخدمات لفائدة األشخاص الذٌن ٌعانون من اضطرابات تعاطً المخدرات فً جمٌع 

تً خلص إلٌها المشروع فً إنشاء شبكات وبائٌات وطنٌة الدول األعضاء. وتتمثل إحدى النواتج الرئٌسٌة ال

وإقلٌمٌة تعنى بتعاطً المخدرات من خالل مبادرات التدرٌب وبناء القدرات فً جمٌع أقالٌم االتحاد األفرٌقً 

، بدأ المشروع بمجموعة (INL) الخمسة. وبدعم من المكتب األمرٌكً لشؤون المخدرات الدولٌة وإنفاذ القانون

نضم إ، وفً العام التالً تمت إضافة مجموعة أخرى من خمسة بلدان. 2016خمسة بلدان فً عام  ٌة منأول
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 بشأنالمزٌد من الدول األعضاء إلى الشبكة منذ ذلك الحٌن، كما تعمل بلدان أخرى لدٌها مشارٌع مستقلة 

 الوبائٌات على التعاون مع مفوضٌة االتحاد األفرٌقً.

 

نوعه لـ 'شبكة الوبائٌات األفرٌقٌة المعنٌة بتعاطً المخدرات'، وهو ٌستند إلى  ٌعتبر هذا التقرٌر األول من

. وٌقّدم التقرٌر معلومات عن المناهج المتبعة فً تجمٌع 2017و 2016البٌانات المتاحة للفترة الممتدة بٌن 

الطلب على البٌانات، كما ٌعرض بٌانات عن الحد من الطلب على المخدرات، وخاصة المؤشرات المتعلقة ب

ٌعتبر هذا التقرٌر بمثابة ملخص كما العالج، وكذلك بٌانات عن إنفاذ القانون )االعتقاالت والمصادرات(. 

( األطراؾ فً مشروع مفوضٌة االتحاد األفرٌقً، 9للمعلومات التً قدمتها نقاط االرتكاز من البلدان التسعة )

، أوؼندا وزامبٌا؛ ومن ستة بلدان تتوفر توجوزانٌا، ، ؼانا، ؼٌنٌا، تنلكامٌرونالال، بوتسوانا، االأنجوالوهً: 

وهً:  ،على بٌانات من برامج المراقبة التً كانت موجودة مسبًقا والتً تتعاون مع مشروع االتحاد األفرٌقً

 كٌنٌا، لٌبٌرٌا، مورٌشٌوس، نٌجٌرٌا، السنؽال وجنوب أفرٌقٌا.

 

 هٌبهج تجويع البيبًبث  2.2
 

وٌخص النموذج األول البٌانات  .لتجمٌع البٌانات من المصادر القائمة )بٌانات الملفات(( 2تم استحداث نموذجٌن )

المتعلقة بالعالج، فً حٌن ٌخص النموذج الثانً البٌانات المتعلقة بإنفاذ القانون. ٌتكون نموذج البٌانات المتعلقة 

لمعلومات، ومصادر اإلحالة إلى عنصًرا، بما فً ذلك معلومات عن نمط المركز مصدر تجمٌع ا 25بالعالج من 

الدٌموؼرافٌة، والمعلومات المتعلقة بالمخدرات، وحاالت األمراض األخرى، -العالج، والمعلومات االجتماعٌة

وكٌفٌة التسدٌد مقابل العالج، وما إذا كان تم إجراء تحالٌل على المرٌض بشأن فٌروس نقص المناعة البشرٌة 

 الماضٌة أم ال. 12والتهاب الكبد فً األشهر الـ 

 

تم  نقة بإنفاذ القانون فقد تضمنت البٌانات اإلجمالٌة عن عرض المخدرات )عدد األشخاص الذٌأما البٌانات المتعل

اعتقالهم بسبب جرائم المخدرات فً السنة الماضٌة(، وكمٌة المخدرات التً تمت مصادرتها على أساس فئات 

ت عن توفر االستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة المخدرات من عدمها، مختلفة من المخدرات ؼٌر المشروعة، ومعلوما

 ومعدل اإلدانة ضد مجرمً المخدرات الذٌن تم اعتقالهم.

 

 االستٌتبجبث  3.2
 

  فً  73فً أوؼندا إلى  2البٌانات لفائدة المشروع من ، تراوح عدد المراكز / المرافق التً توفر 2016فً عام

من اضطرابات تعاطً المخدرات فً جنوب خضعوا للعالج من األشخاص الذٌن جنوب أفرٌقٌا. وكان أكبر عدد 

، تراوح عدد المرافق التً تتٌح بٌانات مرتبطة 2017٪ منهم كانوا ٌمثلون حاالت جدٌدة. فً عام 83أفرٌقٌا، 

 فً جنوب أفرٌقٌا. 83( فً ؼٌنٌا إلى 1بالمخدرات بٌن مرفق واحد )
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  المرافق الطبٌة معظم مراحل العالج فً مرافق الطب النفسً أو ؼٌرها من باستثناء نٌجٌرٌا، حٌث تم تسجٌل

ؼالبٌة حاالت األشخاص الذٌن ٌباشرون العالج الضطرابات تعاطً المخدرات فً عٌادات الجامعٌة، تمت 

 للمرضى ؼٌر النزالء.  

   عون إلى العالج فً القنب أو الذي ٌتعاطاه األشخاص الذٌن كانوا ٌس األول مثل المخدر الرئٌسًفً كل البلدان، ت

الكحول. وحٌثما كان أحدهما ٌمثل المادة الرئٌسٌة األولى كان اآلخر ٌمثل المادة الرئٌسٌة الثانٌة، باستثناء حالتٌن 

 حٌث كانت المواد األفٌونٌة والكوكاٌٌن تمثل المواد الرئٌسٌة الثانٌة فً نٌجٌرٌا وؼٌنٌا، على التوالً.

 ذلك من تلقاء أنفسهم أو تمت إحالتهم من قبل قاموا بوا إلى عالج مشاكل المخدرات معظم األشخاص الذٌن سع

إحالة متعاطً المخدرات إلى العالج  تأحد أفراد العائلة أو من قبل صدٌق. وكانت هناك حاالت محدودة حٌث تم

 من قبل أنظمة العدالة الجنائٌة أو الرعاٌة الصحٌة أو المصالح االجتماعٌة.

 سنة ؼالبٌة األشخاص الذٌن ٌسعون إلى العالج فً مختلؾ  34و 15ب الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن مّثل الشبا

سنة. وكان متوسط سن مباشرة العالج من مشاكل الكحول  29و 25البلدان حٌث ٌتراوح متوسط العمر بٌن 

 أعلى من متوسط مباشرة العالج من اإلدمان على القنب.

  ًات تحت العالج عاطلٌن عن العمل فً وقت التحاقهم بالعالج، مع ما ٪ من متعاطً المخدر40كان حوال

 .2016٪ من تلك الفئة فً زامبٌا فً عام 75ٌقارب 

  41تمثل معظم األشخاص الذٌن التحقوا بالعالج من ذوي المستوى الثانوي على األقل من التعلٌم، وما ٌقارب ٪

 ى مرحلة التعلٌم العالً.٪ فً أوؼندا كان من بٌن المرضى من وصل إل23فً ؼانا و

  ؼالبٌة متعاطً المخدرات تحت العالج فً جمٌع المرافق كانوا عازبٌن وكانوا ٌعٌشون فً المناطق الحضرٌة أو

 ،٪ فً نٌجٌرٌا86٪ فً أوؼندا، و74كان معدل اإلقامة فً المناطق الحضرٌة ٌصل إلى وشبه الحضرٌة. 

 .لكامٌرونالال٪ فً اال90و

 األشخاص الذٌن ٌسعون إلى العالج فً  ٪ من90ٌن، كان الذكور ٌمثلون أكثر من من حٌث التوزٌع بٌن الجنس

(. كما كانت احتماالت سعً الذكور إلى العالج من أنجوالالبلدان حٌث تم اإلبالغ عن هذه المعلومات )نٌجٌرٌا و

ألفٌونٌات فً اإلناث فً اتعاطً القنب أكثر من اإلناث، فً حٌن تمثل المخدر الرئٌسً األول المفضل وسط 

 واألدوٌة التً ال تحتاج/تحتاج إلى وصفة طبٌة فً جنوب أفرٌقٌا والكحول فً ؼٌنٌا. نٌجٌرٌا

  كانت تكالٌؾ خدمات العالج ٌتم تسدٌدها من قبل متعاطً المخدرات نفسه أو من العائلة أو األصدقاء، وهذا ما

المحاكم / اإلصالحٌات، على التوالً، تساهم فً ٌعكس مصادر اإلحالة المذكورة سابًقا؛ ولم تكن الدولة وأنظمة 

 تسدٌد الخدمات إال فً جنوب أفرٌقٌا وزامبٌا.

  لم ٌخضع معظم األشخاص الذٌن ٌلتحقون بالعالج من مشاكل المخدرات للتحالٌل بشأن فٌروس نقص المناعة

 .2017لى جمٌعهم فً عام البشرٌة أو التهاب الكبد إال فً مستشفى واحد فً أوؼندا حٌث تم إجراء التحالٌل ع

  فٌما ٌخص البٌانات المتعلقة بإنفاذ القانون، قامت معظم البلدان باإلبالغ عن عملٌات مصادرة القنب، ٌلٌها

( أو 2الكوكاٌٌن / الكراك، ولم ٌتم اإلبالغ عن عملٌات مصادرة الهٌروٌن والمنشطات االمفٌتامٌنٌة إال فً بلدٌن )

 ون والمٌثامفٌتامٌن(.( بلدان )المٌثكاثٌن3ثالثة )
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 خالصت  4.2
 

تعتبر هذه المحاولة األولى من نوعها لتقدٌم تقرٌر قاري تلخٌصً عن حالة المخدرات، وخاصة فٌما ٌتعلق بالطلب 

على العالج، فً أفرٌقٌا. وبطبٌعة الحال، هناك العدٌد من القٌود التً ٌتعٌن معالجتها والعدٌد الثؽرات التً ٌتعٌن 

التقرٌر ٌوفر أساًسا لالستجابات المناسبة بشأن تعاطً المخدرات والمشاكل ذات الصلة فً القارة،  سدها. ؼٌر أن

مع تقدم برنامج الوبائٌات الخاص بمفوضٌة ووخاصة فٌما ٌتعلق بتحسٌن فرص الحصول على العالج والرعاٌة. 

ل وسوؾ ٌتم رصد التوجهات. ونظًرا االتحاد األفرٌقً وزٌادة عدد الدول المشاركة فٌه، سوؾ تتضح الصورة وتكتم

للقٌود الناشئة عن االختالفات فً حجم البلدان والتؽطٌة وتحدٌد المشكلة، على سبٌل المثال ال الحصر، ٌنبؽً توخً 

 الحذر عند مقارنة الوضع بٌن مختلؾ البلدان.    

 

 هقذهت  3
 

 ًظرة عبهت  1.3
 

ة زاٌد انتاج المخدرات ؼٌر المشروعراهن تحدٌات متصلة بتتواجه العدٌد من البلدان األفرٌقٌة فً الوقت ال

مشكلة عرض المخدرات ؼٌر  واالتجار بها وتعاطٌها. وقد تم تكرٌس القدر الكبٌر من االهتمام والموارد لمعالجة

 بالهٌروٌنعضاء فً االتحاد األفرٌقً فً محاولة للحد بشكل خاص من انتشار االتجار ة فً الدول األالمشروع

وكاٌٌن فً العدٌد من البلدان فً شرق أفرٌقٌا وؼربها، على التوالً. وبٌنما ٌستمر االتجار فً هذه المواد والك

وؼٌرها وٌظل إنتاج القنب والمواد األمفٌتامٌنٌة ٌمثل تحدٌا، تبقى المشكلة الملحة فً كل بلد فً القارة تقرًٌبا 

ً العدٌد من البلدان، ال سٌما فً ؼرب أفرٌقٌا، ظهرت ففتتمثل فً زٌادة استهالك أنماط مختلفة من المخدرات. 

ظاهرة جدٌدة تتمثل فً تعاطً األدوٌة األفٌونٌة الموصوفة مع إمكانٌة مساهمتها فً الوفٌات واإلعاقات 

أبلػ فقد (. باإلضافة إلى ذلك، 2018المرتبطة بالمخدرات )مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة، 

 عسرٌبشكل من البلدان عن ظهور المؤثرات النفسانٌة الجدٌدة. وعلى الرؼم من الوضع المتدهور عدد متزاٌد 

والتعبٌر المتزاٌد عن القلق من جانب المسؤولٌن الوطنٌٌن والمجتمع المدنً، إال أن االستجابات المناسبة كانت 

 نادرة بشكل عام.

 

ة والفعالة لمشكلة المخدرات فً جمٌع أنحاء العالم فً وٌتمثل أحد العوامل التً تحول دون االستجابات السرٌع

ندرة البٌانات الموثوقة المتعلقة بالجوانب المختلفة لتعاطً المخدرات واألضرار المرتبطة بالمخدرات. ففً 

أفرٌقٌا على وجه الخصوص، هناك حاجة ماسة للمعلومات بشأن الجوانب المختلفة المتعلقة بمشكلة المخدرات، 

ك انتشار تعاطً المخدرات، وأنماط المخدرات التً ٌتم تعاطٌها، وخصائص متعاطً المخدرات ومدى بما فً ذل

تأثرهم، وتعاطً المخدرات اإلشكالً وعواقب تعاطً المخدرات. وتتمثل األسباب وراء عدم توفر البٌانات / 

لفائدة البحوث حول المخدرات التموٌل ؼٌر الكافً فً المعلومات بشأن المخدرات، على سبٌل المثال ال الحصر، 

وندرة الباحثٌن المدربٌن )وخاصة علماء األوبئة(. وقد نتج عن ذلك منهجٌات تقٌٌم سرٌعة منخفضة التكلفة، وإلى 

 إنشاء أنظمة مراقبة تعتمد على البٌانات الثانوٌة / القائمة، والمعروفة أًٌضا باسم شبكات الوبائٌات.
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( تنشط فً CEWGة تعرؾ باسم 'مجموعة عمل الوبائٌات المجتمعٌة' )منذ السبعٌنٌات، كانت هناك شبك

(. حذت بلدان ومجموعات NIDAالوالٌات المتحدة تحت إدارة 'المعهد الوطنً المعنً بتعاطً المخدرات' )

ال الحصر، 'نظام البٌانات المتعلقة بتعاطً  لإقلٌمٌة أخرى حذو الوالٌات المتحدة وأنشأت، على سبٌل المثا

لمخدرات واإلدمان على ، و'برنامج المركز األوروبً لرصد ا(SIDUC) درات للبلدان األمرٌكٌة'المخ

تعاطً المخدرات' ب أفرٌقٌا المعنٌة ب، و'شبكة الوبائٌات المجتمعٌة لجنو(EMCDDAالمخدرات' )

(SACENDU)و'شبكة الوبائٌات الكندٌة المعنٌة ب ،( 'تعاطً المخدراتCCENDU لسوء الحظ، لم .) تعد

( موجودة بسبب SENDUتعاطً المخدرات' )التنمٌة فً الجنوب األفرٌقً المعنٌة ب'شبكة الوبائٌات لمجتمع 

 التحدٌات المرتبطة بالتموٌل.  

 

هناك اهتمام متزاٌد بإنشاء شبكات الوبائٌات عبر القارة األفرٌقٌة الٌوم، وقد تكون هذه الخطوة األولى من نوعها 

لتلبٌة احتٌاجات مختلؾ البلدان فً القارة فٌما ٌخص البٌانات. خارج جنوب أفرٌقٌا، التً  نحو بذل جهود مستدامة

( SACENDU)تعاطً المخدرات' ات المجتمعٌة لجنوب أفرٌقٌا المعنٌة بكانت تدٌر برنامج 'شبكة الوبائٌ

ٌُعرؾ باسم 'شبكة ال  ب أفرٌقٌاوبائٌات لؽرلسنوات عدٌدة وال تزال، هناك برنامج فتً ومزدهر فً ؼرب أفرٌقٌا 

لجماعة االقتصادٌة لدول ؼرب أفرٌقٌا والممول ، وهو مشروع تابع ل(WENDUبتعاطً المخدرات' ) المعنٌة

من االتحاد األوروبً. وهناك مشروع مستقل فً نٌجٌرٌا ٌصب فً هذا البرنامج، وكذا مرصد المخدرات فً 

خدرات' فً مورٌشٌوس والمؽرب وكذا التقرٌر السنوي لـ السنؽال. ٌعد التقرٌر السنوي لـ 'المرصد الوطنً للم

( من المبادرات المتعلقة بالبٌانات NACADA'الهٌئة الوطنٌة الكٌنٌة للحملة ضد تعاطً الكحول والمخدرات' )

 والتً لها انعكاسات مهمة فً مجال رسم السٌاسات والتدخالت.

 

 برًبهج عوىم أفريقيب  2.3 
 

ٌز قدرة البحث وتجمٌع البٌانات من أجل الوقاٌة من تعاطً المخدرات وعالجه فً فً إطار عملها بشأن "تعز

، أطلقت مفوضٌة (INL" )المكتب األمرٌكً لشؤون المخدرات الدولٌة وإنفاذ القانون"أفرٌقٌا"، وبدعم من 

توفٌر . وبصرؾ النظر عن الهدؾ المتمثل فً 2016االتحاد األفرٌقً 'برنامج وبائٌات المخدرات' فً عام 

بٌانات آنٌة لتوجٌه القرارات المتعلقة بالسٌاسات والتدخالت، سوؾ ٌكون هذا البرنامج بمثابة محرك للجهود 

الوطنٌة الواسعة الرامٌة إلى توفٌر بٌانات موثوقة على مستوى القارة حول تعاطً المخدرات وعرض المخدرات 

 فً االتحاد األفرٌقً المشاركة.والمشاكل ذات الصلة وقابلة للمقارنة بٌن الدول األعضاء 

 

 األهذاف  3.3 
 

تشمل أهداؾ البرنامج توفٌر بٌانات موثوقة عن الجوانب التالٌة لوبائٌات المخدرات من مجموعة متنوعة من 

 المصادر:  
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 مدى تعاطً المخدرات فً أكبر عدد ممكن من البلدان فً المنطقة األفرٌقٌة؛ •

 مرتبطة به؛طبٌعة تعاطً المخدرات والعوامل ال •

اآلثار الصحٌة والنفسٌة واالجتماعٌة لتعاطً المخدرات وإساءة استعمالها فً عموم السكان وفً  •

 مجموعات محددة؛

 أنماط المخدرات التً ٌتم تعاطٌها، تكلفة كل وحدة منها، درجة نقائها وتوافرها؛ •

 عدد االعتقاالت وكمٌات المخدرات التً تمت مصادرتها؛ •

 عاطً المخدرات والمشاكل؛التؽٌٌرات فً نمط ت •

 األثر االقتصادي لتعاطً المخدرات؛ •

والمناخ السٌاسً فً كل بلد، والذي ٌقاس بتوفر الصكوك القانونٌة والسٌاسٌة المتعلقة بمكافحة  •

 المخدرات.

 

عاطً تالمعنٌة بُصمم البرنامج الذي تنسقه مفوضٌة االتحاد األفرٌقً، والمعروؾ باسم 'شبكة الوبائٌات األفرٌقٌة 

ٌتضمن إنشاء شبكات وطنٌة فً كل هو و ،، لٌكون بمثابة نظام لمراقبة المخدرات(PAENDU)المخدرات' 

 جزء من القارة من أجل:

 

رصد التوجهات بشأن تعاطً المخدرات والمشاكل المرتبطة به، واإلنتاج واالتجار ؼٌر المشروعٌن  (1)

 (؛اتدر)باالعتماد على البٌانات المتعلقة باالعتقاالت والمصا

تطوٌر قدرات المهنٌٌن فً البلدان المشاركة على تجمٌع البٌانات وتسٌٌرها من خالل التدرٌب والخبرة  (2)

 المٌدانٌة؛

إعداد تقرٌر سنوي وتقدٌمه إلى مفوضٌة االتحاد األفرٌقً عن حالة المخدرات فً البالد باستخدام  (3)

 نموذج موحد؛

وراسمً السٌاسات وعامة الناس عن حالة  والعالج موثوقة ألخصائًٌ الوقاٌةوإتاحة معلومات وطنٌة  (4)

المخدرات فً كل بلد، وتقدٌم نظرة عامة عن توجهات المخدرات فً القارة من خالل التقرٌر السنوي 

 بتعاطً المخدرات.المعنٌة لشبكة الوبائٌات األفرٌقٌة 

 

سنوٌة إلى مفوضٌة االتحاد م أكبر عدد ممكن من الدول معلومات من خالل تقارٌرها المن المتوقع أن ٌقدّ 

تعاطً المخدرات' "شبكات وبائٌات" المخدرات 'معنٌة ب األفرٌقً. وٌتمثل الهدؾ العام للمشروع فً إنشاء

وتفعٌلها على المستوى الوطنً واإلقلٌمً فً أفرٌقٌا 'قصد توفٌر األدلة التً تشتد الحاجة إلٌها لصٌاؼة السٌاسات 

 وتقدٌم الخدمات'.

 

 الوشبركت البلذاى  4.3
 

وانضمت إلٌها  2016( فً عام 1، بدأ المشروع بخمسة بلدان )المجموعة 1.3كما هو موضح فً الجدول 

 لكامٌرونالالواال أنجوالً: ف 1وتتمثل بلدان المجموعة (. 2)المجموعة  2017خمسة بلدان أخرى فً عام 
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وتونس. كما ٌتضمن  توجوؼانا ونامٌبٌا و: بوتسوانا وفتتمثل فً 2أما بلدان المجموعة وتنزانٌا وأوؼندا وزامبٌا، 

)ؼٌنٌا(، وكذا بٌانات من  3بٌانات عن بلد واحد ٌنتمً إلى المجموعة  2017و 2016التقرٌر الحالً لعامً 

بلدان لدٌها شبكات الوبائٌات كانت موجودة مسبًقا والتً تتعاون مع مشروع االتحاد األفرٌقً، وبالتالً فهً 

ئٌات األفرٌقٌة. تتمثل البلدان التً تندرج ضمن هذه الفئة فً: كٌنٌا ونٌجٌرٌا والسنؽال تشكل جزءا من شبكة الوبا

 وجنوب أفرٌقٌا.

 

 قائمة البلدان المشاركة 1.3الجدول 

 البلدان األخرى 2  بلدان المجموعة 1  بلدان المجموعة

 أنجوال

 الكامٌرون

 تنزانٌا

 أوؼندا

 زامبٌا

 بوتسوانا

 ؼانا

 البٌانات(نامٌبٌا )عدم تقدٌم 

 توجو

 تونس )عدم تقدٌم البٌانات(

 3 المجموعة

 ؼٌنٌا

 كٌنٌا

 لٌبٌرٌا

 سمورٌشٌو

 نٌجٌرٌا

 سٌنؽال

 جنوب أفرٌقٌا

 

 هؤشراث التٌويت في البلذاى الوشبركت   5.3
 

 االقتصادٌة، ؼٌر أنها-تتشابه العدٌد من الدول المشاركة فً المشروع من نواح كثٌرة من حٌث التنمٌة االجتماعٌة

مؤشرات التنمٌة الرئٌسٌة كما نشرها البنك  2.3تختلؾ عن بعضها البعض من نواح أخرى. ٌوضح الجدول 

من حٌث التعداد السكانً، تتضمن القائمة إحدى أكبر وأسرع البلدان نمواً فً العالم )نٌجٌرٌا، التً ٌبلػ والدولً. 

)تنزانٌا وأوؼندا( والبلدان التً ٌقل عدد  ملٌون نسمة(، والبلدان متوسطة الحجم 190عدد سكانها أكثر من 

(. بخالؾ الحجم، ٌوجد تشابه أكبر بٌن البلدان توجومالٌٌن )بوتسوانا ولٌبٌرٌا ومورٌشٌوس و 10سكانها عن 

٪ ممن تقل أعمارهم عن 80فً النسب الكبٌرة للشباب حٌث تزٌد النسبة المئوٌة عن  -فً مؤشرٌٌن سكانٌٌن 

 ٪(.3السرٌع للسكان )الذي ؼالًبا ما ٌقارب أو ٌتجاوز  سنة، وفً معدل النمو 25

 

 : مؤشرات التنمية الرئيسية في البلدان المشاركة2.3الجدول 

التعداد السكانً  البلد
 )بالملٌون(

نسبة األعمار 
 تتراوحالتً 
 14و 0بٌن 
 سنة

متوسط النمو 
 السنوي، ٪

متوسط 
العمر 
المتوقع 

عند الوالدة 
)فً 

2014) 

ً الدخل القوم
اإلجمالً للفرد 

)بالدوالر 
 األمرٌكً(

معدل 
اإللمام 
بالقراءة 
 والكتابة

 والجأن

 بوتسوانا

 لكامٌرونالالاال

 ؼانا

29.784.193 

2.291.661 

24.053.727 

28.833.629 

46,8 

62,3 

42,7 

38,5 

3,31 

1,82 

2,58 

2,19 

60,9 

64,8 

57,1 

62,2 

6.060 

16.990 

3.640 

4.490 

66,0 

97,7** 

83,7** 

90,6** 
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 ؼٌنٌا

 كٌنٌا

 لٌبٌرٌا

 سمورٌشٌو

 نٌجٌرٌا

 نؽالسال

 جنوب أفرٌقٌا

 تنزانٌا

 وجتو

12.717.176 

49.699.862 

4.731.906 

1.264.613 

190.886.31

1 

15.850.567 

56.717.156 

57.310.019 

7.797.694 

42,3 

55,8 

41,8 

18,4 

44,0 

43,0 

29,0 

44,9 

41,6 

47,7 

2,55 

2,52 

2,52 

0,09 

2,59 

2,80 

1,24 

3,1 

2,48 

3,26 

58,8 

66,2 

61,5 

74,2 

52,5 

66,4 

61,0 

64,2 

59,6 

59,2 

2.180 

3.250 

710 

22.570 

5.680 

2.620 

13.090 

2.920 

1.620 

1.820 

32,0 

78,7 

54,5** 

92,5 

72,8** 

69,8** 

94,1 

77,9 

63,7 

87,0** 

 أوؼندا

 زامبٌا

42.862.958 

17.094.130 

44,8 3,0 60,8 3.920 91,5** 

 

 المصدر: بنك البٌانات المتعلقة بمؤشرات التنمٌة العالمٌة

 ** معهد الٌونسكو لإلحصاء        

 

تزاٌداً فً على الرؼم من أن الكثٌر مازال لٌتحقق، إال أن متوسط العمر المتوقع عند الوالدة ودخل الفرد قد سجال توجها م

تتمثل التبعات المترتبة على االتجار بالمخدرات والسنوات األخٌرة فً ؼالبٌة البلدان المشاركة فً شبكة الوبائٌات. 

نة فً وتعاطٌه والتحدٌات ذات الصلة، والمرتبطة بهذٌن المؤشرٌن )النمو السكانً العام والظروؾ االقتصادٌة المحس  

المخدرات قد تتدهور ما لم ٌتم اتخاذ القرارات الصحٌحة المبنٌة على األدلة حول كٌفٌة  العدٌد من البلدان(، فً أن حالة

 وقؾ التوجهات المتزاٌدة.

 

بناًء على ما هو معروؾ بالفعل فً األدبٌات البحثٌة، فإن الكحول هو المؤثر النفسانً المرتبط بمستوى مرتفع من الضرر 

لمالمح الكحول لكل بلد من البلدان المشاركة فً شبكة  اعرضٌمثل  3.3الجدول وعلٌه، فإن باألفراد والمجتمعات. 

سنة فما فوق( فً هذه البلدان هم من  15فإن ؼالبٌة المواطنٌن البالؽٌن ) وضح الجدول أنه باستثناء نٌجٌرٌاٌكما الوبائٌات. 

لتر من الكحول النقً فً السنة  11,2وأن استهالك الفرد أقل بكثٌر من المعدل األوروبً البالػ  ،الممسكٌن عن الشرب

(. ما ٌمٌز الكحول فً أفرٌقٌا هو االنتشار المرتفع لشرب الكحول العرضً المفرط، وهو 2018)منظمة الصحة العالمٌة، 

ما ٌعادل خمس مرات مقٌاس االستهالك المتواتر، أو أكثر، فً مناسبة واحدة. فً بعض البلدان، ٌفٌد أكثر من نصؾ 

بأنهم ٌشربون بهذه الطرٌقة  (ن تناولوا مشروًبا كحولٌاأصفون أنفسهم بأنهم من مستهلكً الكحول )سبق واألشخاص الذٌن ٌ

مع هذه المالمح الخاصة والشدٌدة الخطورة التً قد تؤدي إلى أضرار جسدٌة أو اضطرابات تعاطً الكحول أو كلٌهما. 

د الرئٌسٌة األولى التً ٌتكرر ذكرها والمسؤولة عن باستهالك الكحول، لٌس من المستؽرب أن ٌكون الكحول أحد الموا

 الطلب على العالج فً معظم البلدان التً تقوم باإلبالغ بشأن البٌانات.
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 :  مالمح قطرية بشأن تعاطي الكحول ومكافحته3.3الجدول 

نسبة  البلد

 الممسكٌن

معدل االستهالك  

للفرد )باللتر من 

 الكحول النقً(

شرب الكحول  

مفرط العرضً ال

وسط مستهلكً 

 الكحول )ذ+إ، ٪(

ضطرابات  

تعاطً 

الكحول 

 )ذ+إ، ٪(

السٌاسة الوطنٌة /  

خطة العمل الوطنٌة 

 )نعم/ال(

نظام الرصد  

الوطنً 

 )نعم/ال(

 أنجوال

 بوتسوانا

 الكامٌرون

 ؼانا

 ؼٌنٌا

 كٌنٌا

 لٌبٌرٌا

 سمورٌشٌو

 نٌجٌرٌا

 نؽالسال

 جنوب أفرٌقٌا

 تنزانٌا

 توجو

 أوؼندا

 زامبٌا

52,3 

68,0 

60,6 

74,0 

78,4 

76,1 

69,2 

68,8 

47,4 

78,9 

69,0 

 

63,6 

74,3 

63,7 

72,7 

6,4 

8,4 

8,9 

2,7 

1,3 

3,4 

5,8 

3,6 

13,4 

0,7 

9,3 

 

9,4 

3,1 

9,5 

4,8 

81,6 

59,4 

51,8 

36,2 

33,4 

46,0 

41,3 

32,4 

55,0 

32,9 

59,0 

 

55,8 

36,9 

56,9 

49,3 

6,0 

7,1 

7,0 

4,1 

0,7 

4,0 

5,2 

5,5 

0,6 

0,7 

7,0 

 

6,8 

9,5 

7,1 

5,5 

 نعم

 ال

 ال

 نعم

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 نعم

 

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 نعم
 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 نعم

 ال

 ال

 ال

 

 ال

 نعم

 ال

 ال

. جنٌؾ: منظمة الصحة 2018تقرٌر الحالة العالمٌة عن الكحول والصحة  .(2018المصدر: منظمة الصحة العالمٌة )

 العالمٌة

 

 ،ً الثروات االقتصادٌة للمجتمعات والسكان فً جمٌع أنحاء العالمٌبدو أن تعاطً الكحول مرتبط بشكل خاص بالتؽٌرات ف

حٌث هناك دلٌل واضح على وجود عالقة سلبٌة بٌن إجمالً الدخل القومً ومستوى الضرر الناجم عن الكحول. واألهم 

ارنة باألؼنٌاء من ذلك، فقد تبٌن فً مختلؾ المجتمعات أن اآلثار الصحٌة التً تعزى إلى الكحول أوخم وسط الفقراء مق

االقتصادٌة السرٌعة التؽٌر فً أفرٌقٌا -بالنظر إلى المؤشرات االجتماعٌةو(. 2018لعدة أسباب )منظمة الصحة العالمٌة، 

تعاطً المخدرات على هتمام فً إطار نظام مراقبة معنً بذات الصلة بتناول الكحول والصحة، من المهم تركٌز بعض اال

 دور الكحول فً المجتمع.

 أًوبط البيبًبث التي يتن تجويعهب  6.3 
وفًقا لتوصٌات الخبراء الذٌن حضروا 'المشاورة القارٌة بشأن نقاط االرتكاز الوطنٌة المعنٌة بالحد من الطلب 

، والمسترشدة بـ 'توافق لشبونة'، ترد أدناه أنماط البٌانات الموصى بتجمٌعها 2016على المخدرات' فً أؼسطس 

 مج الوطنٌة:فً إطار رسم البرا
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 مدى انتشار المخدرات وتعاطٌها وسط عموم السكان؛ 

 مدى تعاطً المخدرات وسط الشباب؛ 

  تقدٌرات بشأن تعاطً المخدرات عالً الخطورة / اإلشكالً، بما فً ذلك عدد 'متعاطً المخدرات عن

 ٌة الخطورة؛طرٌق الحقن'، والمتعاطٌن المترددٌن، وعدد المتعاطٌن الذٌن ٌتبنون سلوكٌات أخرى عال

  إلى المساعدة من اضطرابات تعاطً المخدرات؛ ٌسعونعدد األشخاص الذٌن 

  ًاالعتالل المرتبط بالمخدرات )مثل انتشار فٌروس نقص المناعة البشرٌة ومرض التهاب الكبد الوبائ

 وفٌروس التهاب الكبد الوبائً وسط مستهلكً المخدرات ؼٌر المشروعة(؛

 ة إلى استهالك المخدرات )على سبٌل المثال، الوفاة من جرعة زائدة(.الوفٌات التً تعزى مباشرو 

ٌمكن وترتبط معظم المواد الواردة فً هذه القائمة بانتشار تعاطً المخدرات والعواقب الصحٌة الناجمة عنه. 

بٌانات البلدان المشاركة أًٌضا القٌام بتجمٌع بٌانات إضافٌة حسب االقتضاء أو حسب الضرورة، بما فً ذلك ال

المتعلقة بعرض المخدرات )توافرها(، وتعاطً الكحول اإلشكالً، وإساءة استخدام المخدرات األخرى التً ال 

 تخضع للمراقبة الدولٌة.

 الوٌبهج  .4 
 

 أدواث تجويع البيبًبث  1.4
 

إلى  رفعٌقرٌر الذي تم استحداث نموذجٌن للبلدان المشاركة فً شبكة الوبائٌات القارٌة لتجمٌع البٌانات لفائدة الت

مفوضٌة االتحاد األفرٌقً. كما أتاح النموذجان إرشادات حول تحلٌل البٌانات وإعداد التقارٌر من جانب الدول 

تم استحداث النموذج األول بخصوص البٌانات من مرافق العالج، أما النموذج الثانً وقد األعضاء المشاركة. 

رات )أو بٌانات إنفاذ القانون(، وهً مرفقة على التوالً فً فهو بخصوص البٌانات المتعلقة بعرض المخد

 .'ب' و'أ'اإلضافة 

 

عنصًرا بما فً ذلك ما ٌلً: اسم  25ٌتكون نموذج البٌانات المتعلقة بالعالج من  :البٌانات المتعلقة بالعالج 0.0.4

المرضى النزالء خاصة، المرفق / المركز، نمط المركز )على سبٌل المثال، عٌادات المرضى ؼٌر النزالء / 

مستشفى عام، مستشفى األمراض النفسٌة، جماعات المعالجة، وما إلى ذلك(، مصادر اإلحالة إلى العالج، 

الدٌموؼرافٌة )الجنس، السن، الحالة المعٌشٌة، التحصٌل العلمً، الحالة الوظٌفٌة، الحالة -المعلومات االجتماعٌة

ت )المخدرات الرئٌسٌة األولى التً ٌتم تعاطٌها، الطرٌقة المعتادة المدنٌة(، المعلومات المتعلقة بالمخدرا

لتعاطٌها، السن عند تعاطٌها ألول مرة، المصدر المعتاد للمخدرات، المخدرات الرئٌسٌة الثانٌة التً ٌتم 

تعاطٌها(، وجود حاالت مرضٌة أخرى، كٌفٌة تسدٌد العالج، وما إذا كان المرٌض قد خضع لتحلٌل بشأن 

 الماضٌة. 12نقص المناعة البشرٌة والتهاب الكبد فً األشهر الـ  فٌروس
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تم السعً للحصول على معلومات حول القضاٌا المتعلقة بسٌاسة  :البٌانات المتعلقة بإنفاذ القانون 6.0.4

دد المخدرات وإنفاذ القانون. وقد تم تجمٌع المعلومات عن البٌانات اإلجمالٌة المتعلقة بعرض المخدرات، أي ع

داد المعتقلٌن األشخاص الذٌن تم اعتقالهم بسبب جرائم المخدرات خالل كامل السنة التقوٌمٌة السابقة مع تبٌان أع

جنسٌاتهم وكمٌة المخدرات التً تمت مصادرتها على أساس مختلؾ فئات المخدرات ؼٌر و من الذكور واإلناث

 للحصولتامٌنٌة، المخدرات األخرى. كما تم السعً القنب، الكوكاٌٌن، الهٌروٌن، المنشطات األمفٌ -المشروعة 

على معلومات عن مدى توافر استراتٌجٌة وطنٌة أو خطة رئٌسٌة لمكافحة المخدرات فً كل بلد، ومعدل اإلدانة 

 ضد مجرمً المخدرات المعتقلٌن.

 

استخدامها فً ورش شارك جمٌع ممثلً البلدان المشاركة فً استحداث أدوات تجمٌع البٌانات، وتم تدرٌبهم على 

العمل المختلفة التً نظمتها مفوضٌة االتحاد األفرٌقً. تم إجراء مزٌد من التدرٌب خالل بعثات المشروع عندما 

اجتمعوا مع  حٌث قام استشاري المشروع مع موظفً مفوضٌة االتحاد األفرٌقً بزٌارة كل دولة مشاركة

ع موظفً المشروع ركزت على القضاٌا الرئٌسٌة أصحاب المصلحة الرئٌسٌٌن ونظموا حلقة عمل تقنٌة م

 وصٌاؼة التقارٌر. ا فً ذلك إجراءات تجمٌع البٌانات وتسٌٌر البٌاناتللمشروع، بم

 

 هصبدر البيبًبث  2.4 
 

تم تجمٌع البٌانات لصالح شبكة الوبائٌات من مجموعة متنوعة من المصادر فً كل بلد. وتمثلت مصادر البٌانات 

م فٌها الخدمات لألشخاص الذٌن ٌتعاطون المخدرات المتعلقة بالعال  -ج فً المراكز أو المرافق التً ُتقد 

عالج تعاطً المخدرات تعاطً المخدرات المتخصصة، ومراكز مستشفٌات األمراض النفسٌة، ومرافق عالج 

 التابعة للمنظمات ؼٌر الحكومٌة.

 

مثل تم تجمٌع البٌانات المتعلقة بإنفاذ القانون فً الؽالب من الوكاالت الحكومٌة المخصصة لمكافحة المخدرات، 

 أو لجان مكافحة المخدرات أو كلٌهما. الشرطة

 

 طبيعت الوؤشراث وتعريفهب  3.4
 

ً إطار سجالت سبق تجمٌعها بالفعل ألؼراض مختلفة، وخاصة فالوبائٌات على البٌانات التً  تعتمد شبكة

من حٌث الجودة  تختلؾ البٌانات المتاحة فً هذه المرافقوالجذٌر بالذكر أن المرضى فً مرافق العالج. 

واالكتمال من مكان إلى آخر. وبالتالً، هناك قٌود فً تأوٌل البٌانات وخاصة عند مقارنة البٌانات التً تم 

 فً مفهومالبلد. وٌتمثل أحد القٌود المرتبطة بالبٌانات تجمٌعها من بلدان مختلفة ومن مرافق مختلفة داخل نفس 

 عدد المرضى / الحاالت.فٌما ٌتعلق بنقاط االرتكاز فً هذا المشروع 

 

وقصد تحسٌن قابلٌة المقارنة بٌن البٌانات، تم إعداد مسرد للمصطلحات وإتاحته لفرٌق المشروع فً كل بلد مع 

مثال، تم تعرٌؾ المؤشر الرئٌسً "عدد المرضى / الحاالت" على سبٌل الفتعرٌؾ واضح لهذه المصطلحات. 
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وبالنظر إلى على أنه "عدد المراحل" المتعلقة بسبب الصعوبة المتأصلة فً تحدٌد الحاالت الفرٌدة وحسابها. 

تنوع مصادر البٌانات داخل البلدان وفٌما بٌنها، والتؽطٌة ؼٌر المكتملة لمراكز العالج فً المراحل األولٌة من 

من الت فً مختلؾ المراكز والمكاتب، بات هذا المشروع، ومهارات الموظفٌن ؼٌر المستوٌة فً حفظ السج

الضروري توخً الحذر فً تأوٌل البٌانات المعروضة فً هذا التقرٌر. ومع ذلك، فإن هذا التقرٌر األول من 

ات الطلب على العالج، نوعه عن حالة تعاطً المخدرات فً أفرٌقٌا، مع التركٌز بشكل خاص على مؤشر

 ٌحتوي على معلومات مهمة ٌمكن أن توجه االستجابة المبنٌة على األدلة لهذه المشكلة.

 الٌتبئج  .5 
 

 العالج بطلب الوتعلقت البيبًبث  1.5
 

 :الحاالث مالمح  1.1.5

 

)مراحل(  لقاتح وعدد بلد، كل فً منها البٌانات تجمٌع تم التً المرافق/  المراكز عدد 1.5 الشكل ٌوضح 

 كمرضى قبولهم تم الذٌن للمرضى( المئوٌة النسبة) والنسبة الجدٌدة الحاالت وعدد السنة، فً المسجلة العالج

 فً 73 إلى أوؼندا فً 2 من المشروع لفائدة بٌانات تتٌح التً المرافق/  المراكز عدد تراوح .المرفق فً نزالء

 توضح. أفرٌقٌا جنوب فً 83و ؼٌنٌا فً 1 بٌن العدد اوحتر 2017 عام وفً ،2016 عام فً أفرٌقٌا جنوب

 توفر بمدى ٌتعلق فٌما البلدان بٌن القائمة والفروق بلد لكل المئوٌة النسب أو األعداد الجداول تلً التً األرقام

 .2017و 2016 عامً فً بشأنها اإلبالغ تم التً الحاالت ومالمح الخدمات

 

 

  

 لدٌها التً أفرٌقٌا، جنوب فً 2016 عام فً المسجلة العالج حلقات من عدد أكبر كان، 5.2 الشكل فً مبٌن هو وكما

 بوتعاطً المخدرات. فً جنبالمعنٌة ٌقٌا أفر لجنوب المجتمعٌة الوبائٌات شبكة فً البٌانات جمع بشأن راسخ برنامج
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Figure 5.!: Number of centres /facilities 2016 and 2017 

Number of centres/facilities 2016 Number of centres/facilities 2017
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 حلقات معظم تحدث حٌث نٌجٌرٌا، باستثناء. وجدٌدة حاالت تمثل الحلقات من (٪83) العظمى الؽالبٌة كانت أفرٌقٌا،

 النٌجٌرٌة الوبائٌات شبكة برنامج فً المدرجة الجامعٌة الطبٌة المرافق من ؼٌرها أو النفسً الطب مرافق فً العالج

 للمرضى ؼٌر المقٌمٌن.ل ؼالبٌة الحلقات فً عٌادات تسجٌ تم المخدرات، تعاطًالمعنٌة ب
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Figure 5.2: Total number of treatment episodes 
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. وتعد النسب المئوٌة 2017للبلدان التً تقدم بٌانات عن فترة اإلبالغ لعام  بٌانات مماثلة 3.5ٌُظهر الشكل 

٪ فً 83,5٪ فً نٌجٌرٌا و66٪ فً كٌنٌا، 95٪ فً ؼانا، 89 -للحاالت الجدٌدة عالٌة فً العدٌد من البلدان 

زالء أعلى جنوب أفرٌقٌا. فً جمٌع هذه البلدان األربعة، كانت النسب من المرضى الذٌن تم قبولهم كمرضى ن

 (.4.5هً األخرى من نسبة المرضى ؼٌر النزالء )البٌانات موضحة فً الشكل 

 

 : الرئيسيت األولً والثانيت الخي يخم حعاطيها المخذراث 2.1.5 
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Figure 5.3: Percent of new cases 
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Figure 5.4: Percent of clients admitted as in-patients  
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تتمثل إحدى أكثر االستنتاجات اتساقا فً هذا المشروع وما شابهه من مشارٌع الوبائٌات فً ارتفاع معدل تعاطً نمطٌن 

ات وسط األشخاص الذٌن ٌسعون إلى العالج فً المرافق والمراكز فً جمٌع أنحاء القارة. وكما هو مبٌن من المخدر

، على التوالً، تمثل المخدر الرئٌسً األول الذي تم تعاطٌه 2017و 2016، فً عامً 2.5و 1.5بوضوح فً الجدولٌن 

ولى كان اآلخر . وحٌثما كان أحدهما المادة الرئٌسٌة األهذا المشروع لكحول فً كل بلد ٌساهم ببٌانات لفائدةفً القنب أو ا

الثانٌة التً تم الرئٌسٌة الثانٌة، باستثناء حالتٌن حٌث كانت المواد األفٌونٌة والكوكاٌٌن تمثل المواد الرئٌسٌة ٌمثل المادة 

 2016ذٌن العامٌن )تعاطٌها من بٌن المرضى الذٌن كانوا تحت العالج فً نٌجٌرٌا وؼٌنٌا، على التوالً. خالل ه

تقرٌبا أبلؽوا عن تعاطً مزٌج من القنب والكحول. فً هذا البلد، كانت  أنجوالساعٌن إلى العالج فً (، جمٌع ال2017و

. وٌعتبر الدور 2016هناك حالتان فقط حٌث كان الكحول فٌهما ٌمثل المادة الوحٌدة المعنٌة بالسعً إلى العالج فً عام 

ظاهرة  ،الذي تم تسلٌط الضوء علٌه فً هذا المشروع ،ً اضطرابات تعاطً المخدرات فً أفرٌقٌاالسائد للقنب والكحول ف

    معروفة تستحق اهتماماً أكبر من راسمً السٌاسات والمهنٌٌن المشاركٌن فً تدخالت الوقاٌة والعالج.

 

 (2016) الجالع مراكز في المتواجدون المرضى يتعاطاها التي الرئيسية المواد 1.5 الجدول

 

 الثالثة  الثانٌة  األولى  البلد

 أنجوال

 الكامٌرون

 نٌجٌرٌا

 نؽالسال

 جنوب أفرٌقٌا

 تنزانٌا

 أوؼندا

 زامبٌا

 القنب/الكحول

 الكحول

 القنب

 القنب

 القنب

-- 

 الكحول

 القنب

-- 

 القنب

المواد األفٌونٌة )بما فً ذلك 

 الهٌروٌن(

 الكحول

 الكحول

-- 

 القنب

 الكحول

-- 

 الترامادول

 الكحول

-- 

 الهٌروٌن

-- 

 المواد األفٌونٌة

-- 

 

 

 (2017) العالج مراكز في المتواجدون المرضى يتعاطاها التي الرئيسية المواد 2.5 الجدول 

 

 الثالثة  الثانٌة   األولى  البلد

 أنجوال

 بوتسوانا

 ؼانا

 ؼٌنٌا

 كٌنٌا

 القنب/الكحول

 الكحول

 الكحول

 القنب

 الكحول

 -- 

 القنب

 القنب

 الكوكاٌٌن

 القنب

-- 

-- 

-- 

-- 

 الهٌروٌن
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 لٌبٌرٌا

 سمورٌشٌو

 نٌجٌرٌا

 نؽالسال

 جنوب أفرٌقٌا

 توجو

 أوؼندا

 بٌازام

 الكوكاٌٌن

 المؤثرات النفسانٌة الجدٌدة

 القنب

 القنب

 القنب

 الكحول

 القنب/الكحول/السجائر

 القنب

 القنب

 المواد األفٌونٌة

المواد األفٌونٌة )بما فً ذلك 

 الهٌروٌن(

 الكحول

 الكحول

 القنب

 القنب

 حولالك

 الكحول

-- 

 الكحول

 الهٌروٌن

الهٌروٌن )بما فً ذلك 

 الوونؽا(

 النٌكوتٌن

 الكحول

-- 

 

 : الطرق المعخادة في حناول المخذراث  3.1.5

 

مثل النهج توالكحول(، ٌكما هو متوقع من أنماط المخدرات التً ٌتعاطاها معظم المرضى الساعٌن إلى العالج )القنب 

ك عن طرٌق الفم، على الب فً تعاطً المخدرات الرئٌسٌة فً: إما عن طرٌق التدخٌن / االستنشاق أو االستهالتاد الؽالمع

 ألن تعاطً المخدرات عن طرٌق الحقن كان منخفضاً بشكل عام. ،الحقن طرٌقة نادرة للتناول الذاتً للمخدر التوالً. مّثل

 

 : اإلحالت مصادر 4.1.5 

 

وشملت فئات اإلجابة المعنً نفسه واألسرة / األصدقاء والمهنً  .على معلومات حول مصدر اإلحالةتم السعً للحصول 

النسب المئوٌة للمرضى  5.5الصحً والمصالح االجتماعٌة ومكان العمل والمدرسة والمحكمة / الشرطة. ٌوضح الشكل 

والتً كانت تمثل أكثر الخٌارات التً ٌتم  الذٌن سعوا إلى العالج بمفردهم أو تمت إحالتهم من األسرة / األصدقاء،

. ٌبٌن الشكل بوضوح الفروق بٌن البلدان التً تمثلها النسب المئوٌة 2017و 2016اختٌارها فً جمٌع المرافق فً عامً 

 فً الجدول.
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سجلوا أنفسهم بأنفسهم فً عدد قلٌل من البلدان، نسبة كبٌرة من األشخاص الذٌن ٌعانون من مشاكل متعلقة بالمخدرات لم ٌ

٪ 22,1فً زامبٌا تمت إحالة  2016م للعالج ولم تتم إحالتهم علٌه من قبل العائلة أو األصدقاء. على سبٌل المثال، فً عا

٪ فً 24من قبل األطباء أو الممرضات، و٪ فً نٌجٌرٌا 38نظام المحاكم أو اإلصالحٌات، و من المرضى من قبل

٪ من اإلحاالت فً بوتسوانا تمت بواسطة المصالح االجتماعٌة؛ 32,6، 2017ً عام قبل المدارس. ف من لكامٌرونالالاال

٪ من 12/ العٌادات؛ وفً جنوب أفرٌقٌا ٪ بواسطة المستشفٌات 20اإلحاالت تمت بواسطة المدارس و٪ من 16فً ؼٌنٌا 

األشخاص الذٌن ٌشؽلون  عنفس النسبة. ومن المتوقع أن ٌضطلاإلحاالت تمت بواسطة المصالح االجتماعٌة والمدارس ب

100 
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Figure 5. 5  Percent of cases referred by self or family/friends 
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Figure 5.6: Percent of cases referred by self or family/friends 
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أكبر فً عملٌة اإلحالة، بالنظر إلى زٌادة الوعً لدٌهم بالمشاكل المرتبطة  صب فً السلطة أو ذووا النفوذ بدورمنا

 بفائدة التدخالت المهنٌة الحالٌة، خاصًة عند وجود سٌاسات لدعم هذا الجهد.   واقتناعهمباضطرابات تعاطً المخدرات 

 

 : الذيمغرافيت لمخعاطي المخذراث ححج العالج-تجخماييتالخصائص اال   5.1.5

 

المخدرات الذٌن ٌسعون إلى العالج فً  قدم معلومات عن السن، تمثل متعاطوفً جمٌع البلدان التً ت السن:

سنة. فً التقارٌر الوطنٌة لعام  34و 15المرافق المشمولة فً التحالٌل فً الشباب الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 

٪ كانوا من الفئة 76؛ وفً نٌجٌرٌا أنجوال٪ من المرضى فً 50سنة  25-15كلت الفئة العمرٌة ، ش2016

سنة  29سنة كمتوسط العمر لمتعاطً الكحول بصفته المخدر الرئٌسً األول و 37سنة مع  34-15العمرٌة 

 29,3و لكامٌرونالالسنة فً اال 26,6لمتعاطً القنب بصفته المخدر الرئٌسً األول. بلػ متوسط سن المرضى 

 سنة فً زامبٌا. 19,7سنة فً جنوب أفرٌقٌا و 28سنة فً السنؽال و

 

 أنجوال٪( من متعاطً المخدرات الذٌن ٌخضعون إلى العالج فً 95,5، كانت األؼلبٌة الساحقة )2017فً عام 

 34-20 ٪ من نفس الفئة العمرٌة فً بوتسوانا. مثلت الفئة العمرٌة66,3سنة، و 24و 15تتراوح أعمارهم بٌن 

 ٪.89٪، وفً أوؼندا 56,7 توجو٪، وفً 59,7ؽال وفً السن٪، 59,4٪، وفً كٌنٌا 51فً ؼٌنٌا سنة 

 

النسب المئوٌة للمرضى العاطلٌن عن العمل الذٌن ٌتلقون  3.5ُتظهر البٌانات الواردة فً الجدول  العمالة:

بلدان، كانت نسبة كبٌرة من المرضى خدمات العالج فً العدٌد من البلدان التً قامت باإلبالغ. فً جمٌع ال

٪ فً 29عاطلٌن عن العمل / ال ٌعملون، وفً بعض البلدان كان الطالب ٌمثلون نسًبا كبٌرة من المرضى: 

٪ من المرضى فً نٌجٌرٌا 25٪ فً جنوب أفرٌقٌا. تجدر اإلشارة أًٌضا إلى أن 23,9و لكامٌرونالالاال

 وظائؾ منتظمة. كانوا ٌزاولون 2016٪ فً جنوب أفرٌقٌا عام 21,7و

 

٪ فً 24,6٪، و36,6 تمثل المرضى الذٌن ٌعملون بدوام كامل فً ؼانا ، كانت نسبة2017 فً بٌانات عام

٪( 54,5٪ من المرضى فً أوؼندا )50. أزٌد من توجو٪ فً 21,9قٌا، و٪ فً جنوب أفر22,6ٌنٌجٌرٌا، و

شخاص الذٌن ٌتلقون خدمات العالج مرتبطة كانوا من الطالب. قد تكون هذه االختالفات فً الوضع الوظٌفً لأل

 بكٌفٌة إحالتهم للعالج ومصدر التسدٌد مقابل الخدمات المقدمة.

 

 2017و 2016 يعملون، ال/  العمل عن العاطلين العالج تحت للمرضى المئوية النسبة 3.5 الجدول 

 6102 6102 البلد 

 أنجوال

 الكامٌرون

 نٌجٌرٌا

 نؽالسال

-- 

6,52 

3654 

-- 

-- 

-- 

3354 

-- 
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 جنوب أفرٌقٌا

 تنزانٌا

 ؼنداأو

 زامبٌا

 

 بوتسوانا

 ؼانا

 ؼٌنٌا

 كٌنٌا

 لٌبٌرٌا

 توجو

3450 

-- 

-- 

2,53 

 

 x 

x 

x 

x 

x 

X 

3,54 

-- 

3453 

-- 

 

04 

345, 

-- 

-- 

2056 

005, 

 

وتشٌر البٌانات إلى  .تم تجمٌع المعلومات بشأن أعلى مستوى تعلٌمً تم الوصول إلٌه من قبل المرضى التعليم:

ً عام ن نسبة عالٌة منهم قد "أكملوا الدراسة الثانوٌة" فً كل بلد من البلدان التً تقدم هذه المعلومات. فأ

٪ من المرضى قد أكملوا التعلٌم الثانوي، وفً نٌجٌرٌا حوالً ثلثهم وصلوا إلى 40، كان ما ال ٌقل عن 2016

٪ فً أوؼندا تلقوا بعض التعلٌم العالً؛ فً 23و ٪ فً ؼانا41، 2017التعلٌم العالً. من البٌانات المقدمة لعام 

٪ فً 92و 2016٪ فً عام 91٪ فً جنوب أفرٌقٌا التعلٌم الثانوي على األقل )90كال العامٌن، أكمل أكثر من 

 (.2017٪ فً 18,5( بما فً ذلك أولئك الذٌن حصلوا على بعض التعلٌم العالً )2017عام 

 

بٌانات بشأن التوزٌع من حٌث الجنس لألشخاص الذٌن ٌسعون إلى عالج  أبلػ عدد قلٌل من البلدان عن الجنس:

اضطرابات تعاطً المخدرات فً المرافق المدرجة فً الشبكات. وحٌثما كانت هذه المعلومات متاحة، كان من 

 سبٌل المثال، أكثر منالواضح أن هناك ؼلبة شاملة للذكور بٌن الساعٌن إلى العالج. حٌث شّكل الذكور، على 

٪(. أما من حٌث المادة الرئٌسٌة األولى المسؤولة عن 99) أنجوال٪( و95من الحاالت فً نٌجٌرٌا ) 90٪

السعً إلى العالج، كانت هناك بعض االختالفات بٌن الذكور واإلناث فً البلدان التً قامت باإلبالغ عن هذه 

وسط الذكور فً نٌجٌرٌا تلٌها  ىاألول، شّكل القنب المادة الرئٌسٌة 2017و 2016البٌانات. فً كل من عامً 

المواد  -(، فً حٌن وسط اإلناث كان األمر معاكسا تماما 2017٪ فً عام 34٪ مقابل 49المواد األفٌونٌة )

٪(. مّثل القنب المخدر الرئٌسً األول وسط الذكور فً جنوب أفرٌقٌا فً 27٪ مقابل 47األفٌونٌة ٌلٌها القنب )

لتً تصرؾ بوصفة طبٌة أو دونها كانت هً الفئة األولى من المخدرات وسط ، ولكن األدوٌة ا2016عام 

٪( القنب بالتساوي تقرٌبا، فً حٌن سعت 8407٪( واإلناث )8105ومع ذلك، ذكر الذكور فً زامبٌا ) اإلناث.

د نسبة أعلى من النساء مقارنة بالرجال فً ؼٌنٌا إلى الحصول على الخدمات لمشاكل الكحول فً السنتٌن قٌ

 التقٌٌم.
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تمّثل المتؽٌران االجتماعً والدٌموؼرافً اإلضافٌان المدرجان فً نموذج جمع البٌانات  الحالة المدنية واإلقامة:

حضري، حضري(. وكما  فً الحالة المدنٌة )عازب، متزوج، مطلق / منفصل، أرمل( واإلقامة )رٌفً، شبه

كان معظم المرضى فً جمٌع المرافق عازبٌن. فً  ،سابًقا بشأنهمع متوسط العمر الذي تم اإلبالغ ٌمكن توقعه، 

٪ فً زامبٌا. فً عام 67,7٪ فً السنؽال، و76٪ من المرضى عازبٌن فً نٌجٌرٌا، و79,5، كان 2016عام 

٪ فً 73,4٪ فً نٌجٌرٌا، و80,6٪ من العٌنة فً ؼانا، و61,2، بلؽت نسبة المرضى العازبٌن 2017

٪( 41، كان هناك توزٌع متساٍو تقرٌبا بٌن المرضى العازبٌن )توجو٪ فً أوؼندا. فً 64السنؽال، و

من حٌث اإلقامة، كان المرضى الذٌن ٌسعون للحصول على العالج فً جمٌع البلدان أما ٪(. 44والمتزوجٌن )

المشمولة فً هذا التحلٌل ٌعٌشون فً الؽالب فً المناطق الحضرٌة أو شبه الحضرٌة. على سبٌل المثال، أبلػ 

٪ فً نٌجٌرٌا عن العٌش فً هذه المناطق فً 86و لكامٌرونالال٪ فً اال90و أنجوال٪ من المرضى فً 100

٪( 67) توجو٪( و87٪( والسنؽال )91نمًطا مشابًها لنٌجٌرٌا ) 2017. أظهرت بٌانات عام 2016عام 

هم أن ٪ من المرضى من سكان الرٌؾ. من الم53حٌث تم اإلبالغ عن  نجواللكن لٌس أل (،٪74وأوؼندا )

نالحظ أن البٌانات بشأن اإلقامة هً على األرجح انعكاس لموقع مرافق العالج فً هذه البلدان ولٌست تعلًٌقا على 

معظم المستشفٌات النفسٌة وؼٌرها من ً المناطق الرٌفٌة والحضرٌة. فانتشار اضطرابات تعاطً المخدرات ف

فً المناطق الحضرٌة أو تقع ظمات المجتمع المدنً، المستشفٌات، حٌث تم توفٌر الخدمات والبرامج من قبل من

على بعد مسافة قصٌرة من العاصمة، وبالتالً ال ٌمكن الوصول إلٌها من قبل سكان الرٌؾ. هناك أًٌضا عوامل 

تعاطً المخدرات فً المناطق  لمساعدة األشخاص الذٌن ٌعانون من مشاك اجتماعٌة واقتصادٌة أخرى قد تعٌق

 الرٌفٌة.  

 

 الخسذيذ مقابل العالج  6.1.5

 

لى العالج فً القدرة على التسدٌد، فً الحاالت التً ال تكون فٌها عٌتمثل أحد العوامل المحِددة للحصول 

الخدمات مجانٌة، وهو األمر الذي ٌنطبق على معظم البلدان المشاركة فً شبكة الوبائٌات. لذلك، كان من المهم 

لمرضى بالتسدٌد مقابل خدمات العالج التً تلقوها. ٌمكن أن ٌتم التسدٌد البحث عن معلومات حول كٌفٌة قٌام ا

من الدخل الشخصً للمرٌض أو من العائلة أو األصدقاء أو رب العمل أو التأمٌن أو أي وسٌلة أخرى. 

المعلومات حول هذا المتؽٌر مفقودة بخصوص العدٌد من البلدان. وفً الحاالت حٌث المعلومات المطلوبة كانت 

من الدخل الشخصً للمرٌض أو من العائلة أو ٌتم تاحة، تبٌن أن التسدٌد مقابل الخدمات كان فً معظم األحٌان م

٪( وجنوب 36,2٪( وزامبٌا )87,6٪( ونٌجٌرٌا )93,7) لكامٌرونالالق هذا األمر على االاألصدقاء. وانطب

٪( وساهم نظام خدمات 45فً دعم العالج فً جنوب أفرٌقٌا ) ردوبالدولة  ٪(. اضطلعت21,4أفرٌقٌا )

 ٪( فً زامبٌا.22,1/ اإلصالحٌات فً التسدٌد )المحاكم

 

، ظل المصدر الرئٌسً للتسدٌد مقابل العالج الذي ٌتلقاه المرٌض ٌتمثل فً العائلة / األصدقاء أو 2017فً عام 

٪(، 68ؼٌنٌا ) ٪(،76,6٪(، ؼانا )76,8) أنجوالالدخل الشخصً للمرٌض أو كلٌهما. وانطبق هذا األمر على 

٪(. مرة أخرى، فً جنوب أفرٌقٌا، كانت الدولة المساهم 92,3٪(، وأوؼندا )63,1) توجو٪(، 91,8نٌجٌرٌا )

 ٪(.19,8أقل بروًزا ) ردوبالعائلة / األصدقاء  ٪( واضطلعت46,4سً فً خدمات العالج )الرئٌ
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 الصحيت األخري الظروف 7.1.5 

 

ون من اضطرابات تعاطً المخدرات من حاالت صحٌة أخرى. وبالتالً، فقد ؼالبا ما ٌعانً األشخاص الذٌن ٌعان

 بشأنتم البحث عن معلومات حول ما إذا كان قد تم تشخٌصهم بأمراض مختلفة وما إذا كانوا قد خضعوا للتحلٌل 

من الماضٌة. كان هناك القلٌل  12فً األشهر الـ  Cو Bفٌروس نقص المناعة البشرٌة وفٌروس التهاب الكبد 

المعلومات المتاحة عن التشخٌصات للحاالت الصحٌة مثل أمراض القلب واألوعٌة الدموٌة، وأمراض الجهاز 

 التنفسً وأمراض الكبد، ولكن العدٌد من البلدان قدمت بٌانات عن تحالٌل فٌروس نقص المناعة البشرٌة.

 

فيروس نقص المناعة البشرية أو لم يخضعوا  شأنبالنسبة المئوية للمرضى الذين خضعوا لتحليل )نعم(  5.5الجدول 

 2017و 2016شهًرا الماضية" في عامي  12للتحليل )ال( "خالل الـ 

 

 6102 6102 البلد

 أنجوال

 الكامٌرون

 نٌجٌرٌا

 نؽالسال

 جنوب أفرٌقٌا

 أوؼندا

 

 

 ؼانا 

 ؼٌنٌا

 لٌبٌرٌا

 توجو

 -- 

، لم ٌتم اإلبالغ 44، ال = 0254نعم = 

 3452بشأنها = 

 5,= ال  

 42ال =  

 ,45,نعم = 

 )مستشفى واحد( 41نعم = 

 

 

 x 

x 

x 

x 

 3656نعم =   

 -- 

 252,نعم = 

 -- 

 252,نعم = 

 011نعم =  

 

  

 ,235نعم =  

 42ال = 

 653نعم = 

 3250نعم = 

 

فٌروس نقص المناعة البشرٌة فً  بشأنالنسب المئوٌة للمرضى الذٌن خضعوا لتحالٌل  4.5ٌوضح الجدول 

. 2017و 2016الماضٌة فً البلدان التً قامت باإلبالغ عن بٌانات بشأن هذا المتؽٌر لعامً  12الـ  األشهر

العامٌن أو فً  أحدالمشاركة فً شبكة الوبائٌات عن بٌانات حول هذا المتؽٌر فً  ( من البلدان9أبلؽت تسعة )

تم اإلبالغ بشأن  ؼندا )بوتابٌكا(النفسٌة فً أوكلٌهما. ٌوضح الجدول أنه فً المستشفى الرئٌسً لألمراض 

لتحالٌل فٌروس نقص المناعة  2017٪ فً عام 100٪( و90) 2016خضوع جمٌع المرضى تقرًٌبا فً عام 

نقص المناعة البشرٌة أعلى من  فً معظم البلدان، مثلت نسبة المرضى الذٌن خضعوا لتحالٌل فٌروسوالبشرٌة. 

ن الظروؾ الصحٌة فً حالٌل التهاب الكبد الوبائً وؼٌره م. وبحسب ما ورد، لم تجر ت2017٪ فً عام 50
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فً األشهر  حالة وفاة 18مما أظهر تسجٌل  لم تبلػ مورٌشٌوس سوى عن تعاطً المخدرات، مرافق العالج، كما

 . 2017الستة األولى )من ٌناٌر إلى ٌونٌو( من عام 

 

 البيبًبث الوتعلقت بإًفبر القبًىى  2.5 
 

ع البٌانات المتعلقة بإنفاذ القانون والسٌاسة من ٌجمتسم المناهج، كان هناك نموذج منفصل لكما هو مذكور فً ق

تمثلت أنماط البٌانات المطلوبة فً عدد األشخاص المعتقلٌن بسبب جرائم المخدرات، وكمٌة وكل بلد مشارك. 

خطط رئٌسً وطنً بشأن توافر استراتٌجٌة وطنٌة أو مفً المخدرات المصادرة ونوعها، ومعدالت اإلدانة، و

 .من عدمها المخدرات

 

 أنجوال، ومن 2016ٌقٌا وتنزانٌا لعام وجنوب أفر أنجوالعملٌات االعتقال والمصادرة من تم تقدٌم بٌانات حول 

)بٌانات مورٌشٌوس تتعلق بالفترة من ٌناٌر  2017لعام  توجووجنوب أفرٌقٌا و وبوتسوانا وؼانا وؼٌنٌا ونٌجٌرٌا

، بما 2016فً عام  1.539 أنجوال(. بلػ إجمالً عدد االعتقاالت بسبب جرائم المخدرات فً 2017إلى ٌونٌو 

عملٌة اعتقال بسبب  200عملٌة اعتقال بسبب االستهالك و 148عملٌة اعتقال بسبب االتجار، و 987فً ذلك 

 76.159ات وحالة اعتقال بسبب جرائم المخدر 259.155 سجٌلت زراعة المخدرات. فً جنوب أفرٌقٌا، تم

 60.683(، تم تسجٌل 6106فً تنزانٌا ولنفس العام ) بسبب القٌادة تحت تأثٌر الكحول أو المخدرات األخرى.

 ٪.84حالة اعتقال بسبب جمٌع جرائم المخدرات مع تسجٌل حاالت اعتقال أخرى بسبب زراعة القّنب بنسبة 

 

 (2017) درتهامصا تم التي المخدرات وكميات االعتقاالت عدد 5.5 الجدول 

عدد االعتقاالت  البلد

بسبب جرائم 

 المخدرات

 كمٌات المخدرات التً تمت مصادرتها

المنشطات   الهٌروٌن   القنب/الكراك   القنب 

 األمفٌتامٌنٌة

 أنجوال

 بوتسوانا

 ؼانا

 ؼٌنٌا

 (6) مورٌشٌوس

 نٌجٌرٌا

 جنوب أفرٌقٌا

 توجو

00213 

266 

66 

-- 

00044 

010114 

6460455 

33 

 غ 0440244

 كػ 00443

 كػ 30226553

 كػ 252

,150 

 كػ 0400153

-- 

 كػ 035545

 غ 0,4034203

 كػ 3,52 

 كػ 5514

 كػ 4514

-- 

 كػ 4656

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

02354 

 كػ 5,54

-- 

 كػ 65,6

-- 

 (0كػ ) 266

 كػ 435,4

-- 

-- 

 (4) كػ 25653

-- 

-- 

 امٌنالمٌثامفٌت( 4)  6012( ٌناٌر إلى ٌونٌو 6) مٌثكاثٌنون (0)



 6107-6106المعنٌة بتعاطً المخدرات، تقرٌر  شبكة الوبائٌات األفرٌقٌة
 

 67 

 

 6102ٌناٌر إلى ٌونٌو  (6)

 

عدد االعتقاالت وكمٌات المخدرات  7.5الشكل كما ٌوضح ، 5.5فً الجدول  2017ٌرد ملخص لبٌانات عام 

ٌتضح من الجدول أن معظم البلدان قامت باإلبالغ عن مصادرات للقنب، ٌلٌها والمصادرة حسب نوع المخدرات. 

لؽت عن مصادرات للهٌروٌن أو المنشطات األمفٌتامٌنٌة )وٌتعلق األمر الكوكاٌٌن / الكراك، وثالثة بلدان فقط أب

مثل البلد الذي أبلػ عن كمٌة كبٌرة من مصادرة الهٌروٌن فً مورٌشٌوس هنا بالمٌثاكاثٌنون والمٌتامفٌتامٌن(. ت  

شكلت . فً نفس الفترة، 2017كػ من المادة فً األشهر الستة األولى فقط من عام  174,3حٌث تم مصادرة 

٪( جمٌع جرائم المخدرات. ال تظهر فً الجدول 38االعتقاالت بسبب بٌع الهٌروٌن أو حٌازته أكثر من ثلث )

 1.991كػ( والقات فً بوتسوانا ) 7,8) توجوكػ( و 96.136,67كمٌات الترامادول المصادرة فً نٌجٌرٌا )

صٌدالنٌة مثل شراب السعال مع مصادرة أنماط أخرى من المواد ال 2017غ(. كما تمت فً نٌجٌرٌا عام 

 كػ(. 168,9واإلٌفٌدرٌن ) (،كػ 1.783,4كػ(، البنزودٌازٌبٌنات ) 9.772,6الكوداٌٌن )

 

 الخحذياث والقيىد المرحبطت بخجميع البياناث بشأن المخذراث وكيفيت معالجخها . 6
 

عن مدى انتشار تعاطً المخدرات  ٌتمثل أحد األهداؾ الرئٌسٌة لنظام مراقبة المخدرات فً توفٌر بٌانات منتظمة

والمشاكل المتعلقة بالمخدرات فً بلد معٌن أو منطقة معٌنة كتوجٌه للتدخالت والسٌاسات الفعالة. فً 'شبكة الوبائٌات 

بتعاطً المخدرات'، ُتستمد البٌانات من المصادر الموجودة، وبشكل أساسً من مقدمً الخدمات )فٌما المعنٌة األفرٌقٌة 

(. اتت الطلب على العالج( ومنظمات إنفاذ القانون )فٌما ٌخص البٌانات المجمعة عن االعتقاالت والمصادرٌخص مؤشرا

قٌود تحتاج إلى ً عند تجمٌع البٌانات، وأثناء عملٌة استحداث شبكة الوبائٌات واستدامتها، تظهر العدٌد من التحدٌات، وه

 ام. ٌتم عرض بعض التحدٌات وكٌفٌة معالجتها فً القسم التالً:معالجتها فً مراحل مختلفة من أجل تحقٌق أهداؾ النظ

 

 

1,704 
722 

22 
1,133 

10,009 

292,388 

44 

Figure 5.7: Number of arrests for drug offences 2017 
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 عذم تىافر البيبًبث  1.6
 

القضاٌا المتعلقة بالمخدرات فً معظم البلدان المشاركة فً  روفة تتمثل فً ندرة البٌانات عنهناك مشكلة مع

مكافحة المخدرات والجرٌمة، مشروع شبكة الوبائٌات األفرٌقٌة بشأن تعاطً المخدرات )مكتب األمم المتحدة ل

بالنسبة لهذه البلدان، توجد بٌانات محدودة عن تعاطً المخدرات وسط عموم السكان وفً مجموعات ف(. 2018

محددة، أو عن المشاكل المرتبطة بالمخدرات، ال سٌما اآلثار الصحٌة واالجتماعٌة. ٌمكن تجمٌع المعلومات حول 

ذات الصلة من األبحاث المنشورة، مثل الدراسات االستقصائٌة السكانٌة  مدى انتشار تعاطً المخدرات والمشاكل

العامة أو الخاصة. ؼٌر أن هذه الدراسات لم تجر فً معظم البلدان. وما هو أكثر صلة بتجمٌع البٌانات المتعلقة 

شخاص الذٌن بالطلب على العالج )وهو الهدؾ الرئٌسً الذي تتوخاه شبكة الوبائٌات( ندرة الخدمات لفائدة األ

ٌعانون من اضطرابات تعاطً المخدرات فً هذه البلدان، ومن ثمة ال ٌتوفر نمط البٌانات الالزمة لشبكة 

الوبائٌات إال نادرا. على سبٌل المثال، البٌانات التً تم اإلبالغ عنها بشأن السعً إلى العالج هً فً الؽالب من 

صحاب كافٌة خارج العاصمة. كانت هناك شكاوى من أتقدٌم عدد صؽٌر من المرافق ذات التؽطٌة ؼٌر ال

برامج، وأن بعض المنظمات ؼٌر الحكومٌة ال البٌانات حتى فً حالة توفر المصلحة فً بعض البلدان بعدم توفر

لم تقم بتجمٌع البٌانات ذات الصلة. كما هناك أٌضا مشكلة تتعلق بندرة المعلومات، وهً القضٌة المحددة المتمثلة 

لبٌانات فٌما ٌتم تقدٌمه فً هذا التقرٌر. ومن الصعوبة بما كان أن تجد بلدا ٌوفر كل المعلومات فً نقص ا

تحّد هذه المسائل كثًٌرا من فهم  المطلوبة للمشروع، مما حال دون إمكانٌة إدراج بعض المتؽٌرات فً الجداول.

ك، من المتوقع معالجة هذه المشكلة المتعلقة نطاق المشكلة التً ٌعالجها هذا المشروع وتداعٌاتها المختلفة. ومع ذل

بمحدودٌة البٌانات مع زٌادة مشاركة الشركاء وزٌادة إمكانٌة الحصول على العالج لفائدة األشخاص الذٌن 

ا لمراقبة المخدرات وٌحتاجون إلى عالج اضطرابات تعاطً المخدرات.  ًٌ من المهم أن نالحظ أًٌضا أن نظاًما قو

لى بٌانات العالج وحدها؛ ٌجب استخدام مصادر المعلومات األخرى لمعالجة مشكلة نقص ال ٌمكن أن ٌعتمد ع

البٌانات. على سبٌل المثال، تعد الدراسات االستقصائٌة السكانٌة العامة والخاصة )مثل تلك التً أجرٌت مؤخًرا 

بة على العدٌد من ( ضرورٌة لإلجا2018فً نٌجٌرٌا، مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة، 

 األسئلة حول مدى انتشار المخدرات وتعاطٌها والنتائج ذات الصلة فً أي والٌة قضائٌة محط اهتمام.  

 

 هىثىقيت البيبًبث هي هصبدر الوعلىهبث الوىجىدة وصالحيتهب    2.6
 

ثل المشكلة األخرى فً تعتبر مشكلة ندرة البٌانات واحدة فقط من المشكلتٌن التً تواجه مختلؾ البلدان؛ حٌث تتم

مصدر قلق هذا األمر شكل راجها فً التحلٌالت الوطنٌة. ٌجودة البٌانات التً ٌتم تجمٌعها من مراكز اإلبالغ وإد

كبٌر فً البلدان التً تم فٌها تجمٌع البٌانات من مجموعة متنوعة من المصادر الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ذات 

ٌمكن معالجة المشكالت المتعلقة بصحة البٌانات المدرجة فً والبٌانات. مستوٌات مختلفة من الدقة فً تسٌٌر 

من خالل التدرٌب المتواصل لفائدة موظفً المراكز المشاركة والتركٌز على حفظ وموثوقٌتها التقارٌر الوطنٌة 

حسٌن السجالت بشكل صحٌح. فً الواقع، تتمثل إحدى الفوائد ؼٌر المباشرة من نظام مراقبة المخدرات فً ت

قدرة األفراد المشاركٌن فً تقدٌم الخدمات على تجمٌع المعلومات وتسٌٌرها بشكل أكثر فعالٌة فً إطار واجباتهم 

 المعتادة.
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 ًذرة الوىظفيي الوؤهليي   3.6 
 

ٌمكن أن تتأثر جودة البٌانات بعدد من العوامل. وٌتمثل أحدها فً توافر األشخاص المؤهلٌن فً مرافق العالج 

لة المسؤولة عن تنسٌق أنشطة تجمٌع البٌانات للمشروع. تم اإلقرار بهذا القٌد من البداٌة فً مختلؾ والوكا

البلدان، وقد أثر على القرار بشأن موقع الهٌئة التنسٌقٌة. ال ٌعد تجمٌع البٌانات وحفظها نشاًطا جدًٌدا فً هذه 

ٌتمثل الجانب الثانً و لوبة وانتظام اإلبالغ عنها.الوكاالت، ولكن الجدٌد فً بعض الحاالت هو نمط البٌانات المط

من ذلك فً ندرة الخبرة فً توفٌر العالج والرعاٌة القائمٌن على األدلة لفائدة األشخاص الذٌن ٌتعاطون 

المخدرات. فً هذا الصدد، فإن مستوى الموارد البشرٌة المدربة )من حٌث العدد والخبرة( فً جمٌع البلدان 

لق األمر بالقدرة البحثٌة أو بخدمات العالج. تم التعبٌر عن الحاجة إلى تدرٌب وتوظٌؾ منخفض، سواًء تع

هناك فرص ناشئة فً التدرٌب على تقدٌم المشورة فً كما الموظفٌن المؤهلٌن فً جمٌع البلدان قٌد إنشاء الشبكة. 

هٌل الخاصة بمكتب األمم مجال اإلدمان وتسٌٌره من خالل، على سبٌل المثال، 'خطة كولومبو' وبرامج التأ

 المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة التً أصبحت متاحة بشكل متزاٌد للمهنٌٌن فً مختلؾ البلدان.

 

 ًذرة التوىيل لفبئذة البحىث  4.6
 

حتى فً البلدان التً ٌوجد فٌها مهنٌون قادرون على إجراء البحوث األولٌة أو تسٌٌر البٌانات الثانوٌة الموجودة، 

ٌمكن تحقٌق سوى القلٌل بسبب سوء التموٌل. وتعتبر هذه المشكلة عامة بالنسبة للصحة العقلٌة داخل وزارات ال 

الصحة، ؼٌر أن اضطرابات تعاطً المخدرات تبدو األكثر تضرراً. ومنه النداءات المباشرة للحصول على مزٌد 

بتعاطً المعنٌة روع شبكة الوبائٌات األفرٌقٌة من التموٌل لفائدة خدمات العالج فً جمٌع البلدان المشاركة فً مش

المخدرات. وفً حٌن أن مشروع االتحاد األفرٌقً ال ٌتضمن مساعدة مالٌة مباشرة للبلدان، فقد كانت هناك 

مناقشات متواصلة ضمن البلدان حول كٌفٌة تحسٌن التموٌل للعمل على األمراض ؼٌر المعدٌة بشكل عام مع 

المخدرات. كما تم تقدٌم اقتراحات حول إٌجاد حلول مستدامة، مثل إنشاء بنود خاصة وقعها على مشاكل تعاطً 

 باضطرابات تعاطً المخدرات فً مٌزانٌات الوزارات ذات الصلة.

 

 السيبسبث الىطٌيت الوتعلقت ببلوخذراث هٌبخ  5.6 
 

مجموعة الكاملة من نشأت عدة قضاٌا تتعلق بعدم االتساق فً سٌاسة مكافحة المخدرات وندرة اعتماد ال

االستجابات الفعالة لمشاكل المخدرات فً بعض البلدان. ومع ذلك، من المهم اإلشارة إلى أنه فً عدد قلٌل من 

البلدان تم رسم سٌاسات جدٌدة وأكثر شموالً لمراعاة الحاالت المتؽٌرة التً تتطلب مناهج مختلفة. ومع ذلك، فقد 

سة ال ٌقّدرون على ما ٌبدو ضخامة مشكلة المخدرات فً مجتمعاتهم وفً ُذكر فً بعض البلدان أن راسمً السٌا

أن التركٌز المفرط على التدابٌر العقابٌة لٌس نهًجا فعااًل. بشكل عام، ٌبدو أن إنشاء نظام للمراقبة وبلدان أخرى 

قضاٌا ٌركز على المخدرات ٌوفر منصة ضرورٌة للمهنٌٌن وراسمً السٌاسات قصد سد الفجوة فً فهمهم ل
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المخدرات والتوصل إلى بعض االتفاق بشأن ما ٌنبؽً القٌام به لتحسٌن حٌاة األشخاص المصابٌن باضطرابات 

 تعاطً المخدرات.  

 واالستٌتبجبث ولخصال  7
 

بتعاطً المخدرات' بٌانات للفترة الممتدة المعنٌة ٌعرض هذا التقرٌر األول من نوعه لـ 'شبكة الوبائٌات األفرٌقٌة 

( بلدان بشكل مباشر فً شبكة مفوضٌة 9من خمسة عشر بلد فً القارة. تشارك تسعة ) 2017و 2016بٌن 

، بٌنما لدى دول (INL) االتحاد األفرٌقً التً ٌمولها المكتب األمرٌكً لشؤون المخدرات الدولٌة وإنفاذ القانون

ٌقً من خالل المساهمة ببٌاناتها فً أخرى برامج مستقلة لتجمٌع البٌانات وهً تتعاون مع مفوضٌة االتحاد األفر

بتعاطً المخدرات. انضمت البلدان التسعة المشاركة إلى البرنامج إما فً عام المعنٌة شبكة الوبائٌات األفرٌقٌة 

(. توجو)بوتسوانا، ؼانا، ؼٌنٌا،  2017، تنزانٌا، أوؼندا، زامبٌا( أو فً عام الكامٌرون، أنجوال) 2016

. تتمثل البلدان الستة المتعاونة التً لدٌها 2017و 2016األول ٌتضمن بٌانات لعامً وبالتالً، فإن التقرٌر 

أنظمتها الخاصة لتجمٌع البٌانات فً كٌنٌا ولٌبٌرٌا ومورٌشٌوس ونٌجٌرٌا والسنؽال وجنوب أفرٌقٌا. وعلى الرؼم 

رٌر ٌسلط الضوء على حالة من العدٌد من القٌود المرتبطة بتوافر البٌانات واإلبالغ عنها، إال أن هذا التق

 المخدرات فً مناطق مختلفة من أفرٌقٌا وٌشٌر إلى المجاالت حٌث الحاجة ماسة إلى االستجابات المناسبة.   

 

 التقارٌر الوطنٌة المقدمة من البلدان المذكورة أعاله: خالل ٌمكن الوصول إلى االستنتاجات التالٌة من

 

من اإلعدادات حٌث ٌتم تقدٌم العالج لألشخاص الذٌن ٌعانون من  إن البٌانات موجودة فً مجموعة متنوعة .1

اضطرابات تعاطً المخدرات، وٌمكن تجمٌع هذه البٌانات وتحلٌلها لتقدٌم صورة عن الوضع فً منطقة ما أو بلد 

رافق ما. ومع ذلك، لم تكن عدة أنماط من المعلومات المطلوبة فً نموذج تجمٌع البٌانات متاحة فً العدٌد من الم

 المشاركة فً الشبكة.

إن معظم األشخاص الذٌن ٌسعون إلى عالج اضطرابات تعاطً المخدرات فً البلدان األفرٌقٌة ٌفعلون ذلك  .2

 كمرضى ؼٌر نزالء.

البٌانات المقدمة من جمٌع فوالكحول.  هً القنبإن أكثر المخدرات إشكالٌة فً القارة، من حٌث طلب العالج،  .3

المادتٌن هما المخدران الرئٌسٌان المرتبطان بالسعً إلى العالج فً كل من المستشفٌات  أن هاتٌنُتظهر البلدان 

الحكومٌة وفً مصالح التدخل التً تدٌرها المنظمات ؼٌر الحكومٌة. فً بعض الحاالت، كما هو الحال بالنسبة 

ابات تعاطً للطبٌعة اإلشكالٌة للهٌروٌن فً مورٌشٌوس، تساهم مواد أخرى بشكل كبٌر فً عبء اضطر

 المخدرات.

سنة( ممثلون بشكل مفرط وسط األشخاص الذٌن ٌعانون من مشاكل تعاطً  34-15إن الشباب البالؽٌن ) .4

المخدرات وٌسعون لعالج هذه المشاكل. كما أن اضطرابات تعاطً المخدرات هً فً الؽالب مشكلة تخص 

العمل بشكل عام. ٌتجلى من البٌانات الواردة الذكور، ومعظم المتضررٌن أكملوا التعلٌم الثانوي وعاطلون عن 

 فً هذا التقرٌر أن مشكلة تعاطً المخدرات فً أفرٌقٌا تخص أساسا الشباب والذكور والمتعلمٌن.
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عندما تتفاقم المشاكل، ٌكون احتمال إحالة األشخاص المتضررٌن للعالج من قبل األصدقاء أو أفراد األسرة أو  .5

 .األخرىكلٌهما أكبر مقارنة بالفئات 

تقدم معظم التقارٌر الواردة فً هذا المشروع تحلٌال ؼٌر مكتمل ألنه لم ٌتم تضمٌن جمٌع المرافق / المراكز فً  .6

فً العدٌد من البلدان، تمثل البٌانات الحالة التً ٌتم مالحظتها فً مستشفى واحد من مستشفٌات فمختلؾ البلدان. 

خاص الذٌن ٌعانون من اضطرابات تعاطً المخدرات. وكانعكاس الطب النفسً الرئٌسٌة التً تقدم خدمات لألش

فً  التً تم تجمٌع البٌانات منها للتحٌز فً تحدٌد موقع المؤسسات الصحٌة، تقع معظم المراكز / المرافق

 المناطق الحضرٌة أو شبه الحضرٌة.

ً المخدرات، باستثناء من الواضح أنه ال ٌوجد دعم حكومً لألشخاص الذٌن ٌسعون إلى عالج اضطرابات تعاط .7

فً مورٌشٌوس وبوتسوانا وجنوب أفرٌقٌا. إن خدمات إعادة التأهٌل والعالج مجانٌة لجمٌع مواطنً مورٌشٌوس 

وبوتسوانا. ومن ثمة، فإن المنظمات ؼٌر الحكومٌة ومستشفى األمراض النفسٌة فً شبكة الوبائٌات تستخدم 

بلدان األخرى، ٌتم التسدٌد مقابل العالج فً الؽالب من الدخل فً الأما العائدات الحكومٌة لتشؽٌل المرافق. 

الشخصً للمرٌض أو من خالل دعم األسرة / األصدقاء. إن االعتماد على هذه المصادر ٌعنً أن العدٌد من 

إال لعدم القدرة على تسدٌد تكالٌؾ  لسبباألشخاص الذٌن ٌعانون من المشاكل لن ٌحصلوا على العالج لٌس 

 لفترة الالزمة.الخدمات ل

 

توفر المعلومات المقدمة فً هذا التقرٌر القاري الموجز والتقارٌر الوطنٌة المقدمة إلى مفوضٌة االتحاد األفرٌقً أساًسا 

لعمل الحكومة بشأن تعاطً المخدرات والمشاكل ذات الصلة فً أفرٌقٌا. ومن المتوقع أن تتضح الصورة وتتحدد 

ل السنوات القادمة بمشاركة عدد أكبر من الدول وتحسٌن جودة البٌانات المقدمة وزٌادة التوجهات مع تطور البرنامج خال

اتساقها. فً الوقت الراهن، ٌنبؽً توخً الحذر عند إجراء أي مقارنة بٌن البلدان فٌما ٌتعلق بالبٌانات التً تم اإلبالغ 

 وتحدٌدها والقٌود األخرى. بشأنها بسبب االختالفات فً التؽطٌة وانتقاء المراكز وتعرٌؾ المشكلة
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