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 0202-0202واقع تعاطي السخدرات في الزفة الغربية  في الدشهات     

 هيثم مدسار ،0 واصف الدايح،  0  مهران عهدة،0، بدسة ضسيري 0
 كمية الطب وعمهم الرحة، قدم االدوية والدسهم، جامعة الشجاح الهطشية0
 كمية الطب وعمهم الرحة، دائرة الطب،  جامعة الشجاح الهطشية0

 ممخص

الصابع الفمدصيشيغ في الدشػات الخسذ االخيخة.  أوساطتعاشي السخجرات بذكل واسع بيغ  ضيخت مذكمة
ن عجم وجػد بيانات دقيقة و مفرمة أ إال تياالتراعجي ليحه السذكمة زادت أولػيات جسيع السيتسيغ بسكافح

ء مغ األبحاث ىحا البحث ىػ جد  .وساط االىالي والسدؤوليغأوزاد القمق بيغ  ياعغ السذكمة ضخع مغ حجس
صفػف الفمدصيشييغ. وتتسثل  بيغالجارية التي تيجف إلى تحقيق فيع شامل لحجع مذكمة تعاشي السخجرات 

تحجيج عجد السذتبو بيع بتعاشي السخجرات والحيغ تع تدجيل ممفات  في حا البحثاألىجاف الخئيدية السحجدة لي
 الخرائز وصف ،0202-0202شػات في الزفة الغخبية في الد ليع في مخاكد مكافحة السخجرات

)العسخ والجشذ والسيشة ومدتػى التعميع ومكان الدكغ والعسل والجشدية  بيع السذتبو الجيسػغخافية لمستعاشيغ
تحجيج األنساط و  في التعاشي حدب افادة السذتبو بيع ، تحجيج السػاد السدتخجمة و والحالة االجتساعية(،

تبو بيع. تع عسل دراسة شاممة لتحميل بيانات جسيع ممفات السذتبو بيع السذالسخجرات بيغ  لتعاشيالحالية 
 . و تبيغ مغ الشتائج0202و 0202تعاشػا السخجرات في الفتخه ما بيغ  بأنيع أفادوابتعاشي السخجرات والحيغ 

في جسيع مخاكد مكافحة السخجرات  0202-0202عجد السذتبو بيع في تعاشي السخجرات في الدشػات  أن
حتالل اإلمغ  السجن الفمدصيشية السغتربةحالة وأغمبيع مغ محافطات الذسال القخيبة مغ  0421بمغ 

ثع السارغػانا  %(2..0) ثع الييجرو %(34.7) الحذير. وأن أكثخ السػاد استخجاما كان اإلسخائيمي
 عمى 0202-0207في الدشػات الخسذ مع ازدياد حاد في استخجام الييجرو في الدشػات %( 01.2)

في ان اغمب الستعاشيغ ىع مغ فئة الذباب تكسغ خصػرة السذكمو شارت الشتائج ان أحداب الحذير. كسا 
 %(34) وان مجة التعاشي عشج اغمبيع %( 0.2.) العامميغو  %(11.1) غيخ الستدوجيغ( و 01-72)

يغ اوساط تجاوزت الدشة مسا يؤشخ عمى انيع مجمشػن. ىشاك عػامل قج تديج مغ فخص تعاشي السخجرات ب
الذباب مشيا التدخب مغ السجارس والعسل في اسخائيل خرػصا في سغ مبكخة. مػاصمة التعميع قج تكػن 
احجى الػسائل لمحج مغ ىحه الطاىخة حيث انخفس عجد الستعاشيغ بذكل حاد مع ازياد  السدتػى التعميسي. 



0261سادس في جامعة النجاح الوطنية الشريعة الؤتمر م  

 د. بسوة ضويري

 Page 2  قسن االدوية والسووم جاهعة النجاح الوطنية -الطب وعلوم الصحةكلية 

 

قج يحج مغ معجل انتذار السذكمة بيغ  كسا ان تذجيج السخاقبة عمى السشاشق القخيبة مغ السشاشق االسخائيمة
 افخاد السجتسع. 

 مقدمة

إن مذكمة تعاشي وتخويج السخجرات بكافة أشكاليا وأنػاعيا وبأبعادىا اإلقترادية واإلجتساعية والثقافية 
زادت بذكل ممحػظ في كثيخ مغ دول قج و  والجيشية تعتبخ مغ أخصخ السذاكل التي تػاجو السجتسعات الحجيثة

تعاشي السخجرات بيغ سكان األراضي  مذكمةفي اآلونة األخيخة، أصبحت  .(0،0والذخق األوسط )العالع 
الفمدصيشية ضاىخة مؤرقة لجسيع فئات السجتسع و إن التدايج السمحػظ في أعجاد الستعاشيغ لمسخجرات بأشكاليا 

قترادية ونفدية عمى السجتسع وأنػاعيا السختمفة أدى الى مذاكل عجيجة ونتائج سمبية، اجتساعية وأخالقية وا
ذلظ أن ىحه السذكمة تعتبخ مدألة أمغ قػمي إذا ما انتذخت بيغ الفمدصيشييغ وخرػصا  الىأضف   واألفخاد.

  بيغ فئة الذباب ألنيا تسذ بالعسق اإلستخاتيجي لمذعب الفمدصيشي وثباتو عمى أرضو.

ي الزفة الغخبية خرػصا في السشاشق ف األخيخةإن تعاشي السخجرات ازداد بذكل ممحػظ في الدشػات 
 وإنتاجججار الفرل العشرخي حيث تيخيب وتػزيع مغ و  "اإلسخائيمية" السغتربة الفمدصيشية القخيبة مغ السجن

مسدوج  عشج الذعب الفمدصيشين مشاقذة مػضػع تعاشي السخجرات أ االفييا.  أعمىالسخجرات ممحػظ بذكل 
تعاشي السخجرات يعتبخ  نال السذكمةد ىحه االعتخاف بػجػ ع يخاف السجتس أن حيثبالعػاشف وعجم الجقة 

وفي نفذ الػقت  ،مغ جية ومخفػضة تساما مغ قبل السجتسع وعمى عائمتو وصسة عار عمى الفخد الستعاشي
 الفمدصيشييغيعتقج معطع  التي السذكمةالقاء المػم عمى الدمصة الػششية الفمدصيشية في عجم وضع حج ليحه  يتع

ن العسل داخل اسخائيل يديج مغ خصخ أيعتقج الفمدصيشيػن  كسا. ىاخائيل تمعب دورا ىاما في ازديادن اسأ
القاششػن في الجاخل  الفمدصيشيػن ذلظ، يحسل  إلى باإلضافةالتعاشي لجى الذباب الفمدصيشي العامل ىشاك. 

 إجخاءال يتع اتخاذ أي  سمػأو مشاشق الدمصة الفمدصيشية وحدب اتفاقية  إلى" كسيات مغ السخجرات 21"عخب 
حتى نياية شيخ  ونأ. كسا مسا يعدز تعاشي السخجرات بيغ افخاد الذعب الفمدصيشي في حال ضبصيع ضجىع

 لع يكغ ىشاك قانػن رادع بحق الستعاشيغ ومخوجي السخجرات 0201 األولتذخيغ 

وىشاك مغ  وتخويج السخجرات ساعجت عمى ازدياد تعاشي كل ىحا العػامل االجتساعية والدياسية والجغخافية
في  افخادهيطيخ بيغ وبجأ القمق السجتسعي  وزادمذكمة.  أواعتبخىا ضاىخة   خخآلوالبعس افة آ اعتبخىا 

سذ البحث العمسي ليحا السػضػع.  ىشاك أنتيجة لشقز البيانات الجقيقة السبشية عمى االراضي الفمدصيشية 
أفيج أن  حيث لدمصة الػششية الفمدصيشية والقجس السحتمة وغدةبعس الجراسات التي تع اجخاؤىا في اراضي ا
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أعمى ندبة مغ السجمشيغ تع أن و  متعاشي آالف 01آالف مجمغ و ما يقخب مغ  02ىشاك ما يقخب مغ 
واحجة مغ الجراسات تع تشفيحىا مغ قبل مكتب األمع الستحجة السعشي ( . 3العثػر عمييا في القجس الذخقية )

عمى  .022خيسة مع وزارة الجاخمية الفمدصيشية والجياز السخكدي الفمدصيشي لإلحراء في عام بالسخجرات والج
(. أضيخت 3كانػا يدعػن لخعاية شبية بعج تخك تعاشي السخجرات ) مسغمجمغ  3.متعاشي مخجرات و 722

لئظ الحيغ تتخاوح ىحه الجراسة أن الذباب ىع الفئة العسخية األكثخ شيػعا الحيغ يتعاشػن السخجرات وخاصة أو 
ن القشب و والييخويغ والسيجئات ىي العقاقيخ األكثخ استخجاما عمى التػالي أعاما و  00-03اعسارىع مغ 

(. وباإلضافة إلى ذلظ، أكجت الجراسة أن ىشاك عالقة بيغ تعاشي السخجرات والسػت السفاجئ. في الػاقع، 3)
األمخ الحي  .022و  0221ة الغخبية والقجس في فحالة وفاة بيغ متعاشي السخجرات في الز 70كان ىشاك 

يثيخ قمق بذأن احتسال اآلثار الخصيخة والكارثية لتعاشي السخجرات عمى الحالة الرحية العامة لمدكان و 
 .(7) خاصة الذباب ألنيع ىع معطع الحيغ يتعاشػن السخجرات

إن  سكافحة ىحه السذكمة.بسيتسيغ ىحه العػامل والصابع التراعجي ليحه السذكمة زادت أولػيات جسيع ال
تزافخ الجيػد لسػاجية ىحه السذكمة باتت مدؤولية جساعية مغ أجل بشاء مشطػمة أمغ فمدصيشية متكاممة 

دقيقة ونطخا لعجم وجػد إحراءات  .ومدتشجة إلى مجسػعة مغ السعاييخ العمسية والذخشية و القانػنية واإلدارية
العجيج  شخحت، نساط التعاشي أنػاع السخجرات السػجػدة و أيسػغخافيو و اعجاد الستعاشيغ وخرائريع الجعغ 

، السذكمة. ولجراسة الخصخ الشاتج عغ ىحه . ةحجع ىحه السذكمحػل مغ األسئمة في الدشػات القميمة الساضية 
خشة باإلضافة إلى التقخيخ الدشػي الحي ترجره إدارة مكافحة السخجرات والحي ىػ بسثابة ثسخة جيػد أبشاء ش

السكافحة، استمدم األمخ عسل دراسة مبيشة عمى أساس مشيج عمسي إلعادة تقييع السذكمة وتقجيخ حجسيا 
تعاشي  مذكمةىحا البحث ىػ جدء مغ األبحاث الجارية التي تيجف إلى تحقيق فيع شامل لحجع وأبعادىا. 

جيج مغ السؤشخات عغ ومخاجعة الع وصفالسخجرات في صفػف الفمدصيشييغ. والغخض مغ ىحا البحث ىػ 
 :فيسا يمي مجى تعاشي السخجرات في صفػف الفمدصيشييغ. وتتسثل األىجاف الخئيدية السحجدة ليحا البحث

السذتبو بيع والحيغ تع تدجيميع في مخاكد مكافحة السخجرات  لمستعاشيغتحجيج البيانات الجيسػغخافية  .0
والسيشة ومدتػى التعميع، ومكان  )العسخ والجشذ 0202-0202في الزفة الغخبية في الدشػات 

 الدكغ والعسل والجشدية والحالة االجتساعية(،
 ،0202-0202فادة السذتبو بيع في الدشػات إفي التعاشي حدب  تحجيج السػاد السدتخجمة .0
 تحجيج األنساط الحالية لمتعاشي السخجرات بيغ الفمدصيشييغ في كافة محافطات الزفة الغخبية، .7

 ترسيم الدراسة:
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أجل تحقيق أىجاف ىحه الجراسة التي تيجف إلى تحجيج ووصف تعاشي السخجرات في الزفة الغخبية في مغ 
لمسذتبو بيع بتعاشي السخجرات مغ بجاية شيخ كانػن  فادةممفات اإل. تع تحميل جسيع 0202-0202الدشػات 

يع محافطات الزفة في جسيع مخاكد مكافحة السخجرات في جس 0202الى نياية كانػن االول  0202الثاني 
واحجة  في الدشة كحالة عجة إفاداتمشو  وأخحتكل حالة تع االشتباه بيا عجة مخات . تع احتداب الغخبية

 .خيخةاالفادة اال بيانات وتع اعتساد لمسذتبو بو
، ثع استسخت 0202وانتيت في تذخيغ الثاني عام  0202بجأت السخحمة األولى مغ جسع البيانات مغ ايار  

في كل  0202 سشة الستعخاض السمفات الستبقية مغ 0201جسع البيانات في كانػن الثاني عام عسمية 
 محافطة.

 تحميل البيانات:
لحداب األوساط الحدابية  وتع تخميدىا وتحميميا تع نقل جسيع البيانات التي تع جسعيا مغ ممفات السذتبو بيع

 والتكخار و الشدب السئػية، لكل متغيخ في كل عام.
 زايا األخالقية :الق

( مغ جامعة الشجاح الػششية و عمى  IRBتع الحرػل عمى مػافقة لجشة السخاجعة الخالقيات البحث العمسي )
مػافقة ادارة الذخشة العامة في رام هللا لمدساح بجراسة ممفات السذتبو بيع. تع عالج جسيع البيانات التي تع 

. وضمت جسيع البيانات التي تع جسعيا في مكان آمغ ولع  جسعيا برفة سخية، و كانت متاحة لمباحثيغ فقط
ضابط كل تحت إشخاف  تدتخجم االسساء وتع استبجاليا بارقام تدمدمية بجال مغ األسساء خالل تحميل البيانات

 .مخكد محكافحة
 الشتائج

سخجرات مخاكد مكافحة السخجرات في الزفة الغخبية لجسيع متعاشي ال جسيعتع تحميل جسيع السمفات في 
ستخجام المغ أجل تحجيج السادة السدتخجمة وتحجيج األنساط الحالية  0202-0202دشػات الالسذتبو بيع في 

 السخجرة بيغ الفمدصيشييغ في الزفة الغخبية. و ةغيخ السذخوع السػاد
% 44)حالة  0421ىي( 0202-0202في الدشػات الخسذ ) السذتبو بيعوكان عجد متعاشي السخجرات 

 في كانت(. معطع الحاالت 0)الججول  0202و  0207مع زيادة حادة في الدشػات % اناث( 0ذكػر و 
( ومغ .22( تمييا محافطة قمقيمية )ن = 234السيسا شػلكخم )ن =  (0700، ن= ٪3.)محافطات الذسال 

 %(.02%( وثع محافطات الجشػب )04تع تبع ذلظ محافطات الػسط ) (011ن =ثع نابمذ )
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وانذيه تم استجىابهم هخص نعذد متعبطي انمخذرات انمشتبه بهم : م 1انجذول 

انغزبية في  مه محبفظبت انضفة في كم محبفظةفي مزاكز مكبفحة انمخذرات 

 . 0212-0212انسنىات 

 السحافطة السشصقة
 الدشة

2010 2011 2012 2013 2014 0202-0202 
 االجسالي العجد العجد العجد العجد العجد

 ة الغخبيةشسال الزف

 121 24 29 24 22 22 جشيغ
 55 26 15 8 4 2 شػباس
 66 28 20 7 5 6 سمفيت
 406 157 117 57 56 19 قمقيمية
 479 100 70 77 90 142 شػلكخم
 185 39 52 52 34 8 نابمذ

 
 وسط الزفة الغخبية

 45 9 14 7 9 6 القجس
 204 31 29 48 56 40 رام هللا
 119 15 17 29 41 17 اريحا

 
 جشػب الزفة الغخبية

 104 7 19 20 39 19 الخميل
 161 43 47 35 21 15 بيت لحع

 
 الكمي

 1312 374 303 225 211 199 الذسال
 368 55 60 84 106 63 الػسط
 265 50 66 55 60 34 الجشػب

 1945 479 429 364 377 296 لمزفة الغخبية السجسػع الكمي
 

 في الحاالت السدجمة في مخاكد مكافحة السخجرات% مغ 2..2 – ..73 أن حػالي الشتائج أوضحتكسا 
سابقا حدب لع يتعاشى الستيع  نأىي حاالت ججيجة مغ ناحية التعاشي اي  مغ سشػات الجراسة كل سشة

 ( 0 )ججولالسخاكد سجالت سابقة في  لواو ليذ  فادتو إ
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 بتعبطي مىاد اإلدمبن همانتعبطي انمسجهة سببقب نهمشتبه ب قضبيب :0جذول ان

 .0212-0212في انسنىات  في انضفة انغزبية

 متعاشي سابقا
 الدشػات

2010 (296) 2011 (377) 2012 (364) 2013 (429) 2014 (479) 
 % العجد % العجد % العجد % العجد % العجد

 47.4 227 48.3 207 47.0 171 47.7 180 43.6 129 نعع
 37.6 180 46.4 199 45.6 166 41.1 155 40.2 119 ال

 15.0 72 5.4 23 7.4 27 11.1 42 16.2 48 اإلفاداتبيانات مفقػدة مغ 
 100 479 100 429 100 364 100 377 100 296 الكمي

 

لمسذتبه بهم بتعاطي السخدرات في الدشهات  ، والسدتهى التعميسيالحالة االجتساعية ، العسرية اتالفئ
0202-0202 

بيع بتعاشي  وفاض بعجد السذتبخوجج ان ىشاك ان ،خسذ وفي جسيع محافطات الزفة الغخبيةعبخ الدشػات ال
 01في الفئة العسخية كانت ٪(  0.1.الغالبية العطسى مغ السذتبو بيع ) نأحيث  السخجرات مع ازدياد العسخ

ن عجد االشفال أيججر التشػيو ىشا سشة.  1.لسذتبو بو في سغ اكثخ مغ  سشة بيشسا لع تدجل اي حالة 72 -
خالل الدشػات الخسذ السذتبو بيع ٪ مغ 0.7 سشة( الحيغ تع االشتباه بتعاشييع لمسخجرت بمغ 01)اقل مغ 

 .كسا لػحع ىحا الشسط في جسيع محافطات الزفة الغخبية عمى مجار الخسذ سشػات .( 7 )ججول
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: انفئبت انعمزية نهمشتبه بهم بتعبطي مىاد اإلدمبن في انضفة  3 جذول

   .انغزبية

 الفئة العسخية
 الدشة )العجد(

2010 (296) 2011 (377) 2012 (364) 2013 (429) 2014 (479) 
 % العجد % العجد % العجد % العجد % العجد

<18 8 2.7 10 2.7 2 0.5 9 2.1 15 3.1 
18 – <30 179 60.5 227 60.2 224 61.5 272 63.4 285 59.5 
30 – 40 81 27.4 95 25.2 95 26.1 96 22.4 123 25.7 
41 – 65 25 8.4 41 10.9 39 10.7 52 12.1 56 11.7 

>65 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
 0.0 0 0.0 0 1.1 4 1.1 4 1.0 3 بيانات مفقػدة مغ االفادات

 100 479 100 429 100 364 100 377 100 296 الكمي
 

مغ معطسيع  كانسشة  72-01خجرات في الفئة العسخية السذتبو بيع في تعاشي الس باالضافة لكػن معطع
كسا لػحع ىحا الشسط في جسيع (  0 شكل) % 20ما ندبتو الستدوجػن ل وشك   %(11.1ستدوجػن )ال غيخ

  باستثشاء محافطة الخميل.عمى مجار الخسذ سشػات محافطات الزفة الغخبية 

 

 في انضفة انغزبية دمبنمىاد اإل همشتبه بهم بتعبطينانحبنة االجتمبعية .1انشكم

ثبتت أن ندبة السذتبو بيع بتعاشي السخجرات تقل بازدياد السدتػى التعميسي حيث أيزا أوضحت الشتائج أ
انيػا السخحمة الثانػية  اولئظ الحيغ%( يمييع  0.2.ن معطع السذتبو بيع لع يشيػا السخحمة االساسية ) أ الشتائج

(01.0)% .  
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في انضفة  دمبنمىاد اإل نهمشتبه بهم بتعبطي: انمستىي انتعهيمي 2جذول ان

 .انغزبية

 السدتػى التعميسي
 الدشة )العجد(

2010 (296) 2011 (377) 2012 (364) 2013 (429) 2014 (479) 
 % العجد % العجد % العجد %  العجد % العجد

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 امي
 58.9 282 63.6 273 61.3 223 63.1 238 66.9 198 اساسي
 31.1 149 28.9 124 29.7 108 26.8 101 22.3 66 ثانػي 

 9.6 46 7.5 32 8.5 31 9.0 34 9.1 27 دبمػم او بكالػريػس
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.5 2 0.0 0 دراسات عميا

 0.4 2 0.0 0 0.5 2 0.5 2 1.7 5 بيانات مفقػدة مغ االفادات
 100 479 100 429 100 364 100 377 100 296 الكمي

 السهشة و مكان العسل

ال العامل مغ ) ىع عسال (% 10.1)  بيع وعمى امتجاد الدشػات الخسذ ان معطع السذتبواضيخت الشتائح 
و وكالة أ حجى الجوائخ الحكػميةإبيشسا بمغت ندبة السػضفيغ )مغ يعسل في  (مشتطسا يتقاضى راتبا شيخيا

و أن ندبة الصمبة سػاء في السجارس أ% و 0.3خكات خاصة ويتقاضى راتبا شيخيا( حػالي و شأالغػث 
  .( 1ججول ) % كانػا عاشميغ عغ العسل لحطة االشتباه بيع..2وان  ٪ 7.1 الجامعات كانت

 : مهنة انمشتبه بهم بتعبطي مىاد اإلدمبن في انضفة انغزبية5جذول

 السيشة
 الدشة ) العجد(

2010 (296) 2011 (377) 2012 (364) 2013 (429) 2014 (479) 
n % n % n % n % n % 

 82.3 394 82.8 355 83.8 305 76.1 287 82.4 244 عامل
 1.3 6 1.2 5 2.7 10 2.7 10 1.0 3 مػضف
 4.8 23 2.3 10 2.5 9 3.7 14 4.1 12 شالب

 4.4 21 4.7 20 3.6 13 5.8 22 4.4 13 عاشل عغ العسل
 6.3 30 8.4 36 6.0 22 9.5 36 7.4 22 اخخى 

 1.0 5 0.7 3 1.4 5 2.1 8 0.7 2 بيانات مفقػدة مغ االفادات
 100 479 100 429 100 364 100 377 100 296 الكمي
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%( 0...خبية )معطع السذتبو بيع بتعاشي السخجرات يعسمػن في مشاشق الزفة الغ أن الشتائج أضيخت كسا

 (.%( ) ججول 70.4ثع اسخائيل )
 .في انضفة انغزبية : مكبن عمم  انمشتبه بهم بتعبطي مىاد االدمبن6ذول ج

 مكان العسل
 العجد والشدبة

 % العجد
 66.2 1167 الزفة الغخبية

 31.9 562 اسخائيل
 0.0 0 اخخى 

 2.0 35 مفقػدة مغ االفاداتبيانات 
 100 1764 الكمي
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 مكان الدكن والجشدية:

 (%40.2)ثع القخى  (%48.1)بو بيع بتعاشي السخجرات يدكشػن في السجن ن معطع السذتأوضحت الشتائج أ
ندبة  نإلى ذلظ فإضافة باإل يدكشػن في اسخائيل.مشيع  %1.4. كسا ان ندبة ,(%10)ثع السخيسات 

% والحيغ يحسمػن الجشدية االسخائيمية 2.2السذتبو بيع مسغ  يحسمػن اليػية الدرقاء مغ سكان القجس ىع 
 (3)ججول  غيخ الفمدصيشية أخخى % يحسمػن جشديات  ..0% و 0.7ىع ن القجس غيخ سكامغ 

 .انغزبية انضفة في اإلدمبن مىاد انمشتبه بهم بتعبطي سكه مكبن :7 جذول

 مكان الدكغ
2010 - 2014 (n=1945) 

 % العجد

 نفذ السحافطة
 43.8 852 مجيشة
 35.7 695 قخية
 9.6 187 مخيع

 محافطة اخخى 
 4.3 84 مجيشة 

 4.5 87 قخية
 0.4 7 مخيع

 1.4 28 اسخائيل
 0.0 0 غدة

 0.0 0 خارج فمدصيغ
 0.3 5 بيانات مفقػدة مغ االفادات

 100 1945 الكمي
 

  عدد سشهات التعاطي

تعاشػا % مغ السذتبو بيع 22.4و مغ سشة   ألكثخ% مغ السذتبو بيع تعاشػا السخجرات 31.4حػالي 
قل مغ عذخ سشػات أ% مشيع مغ خسذ سشػات الى 07.7قل مغ خسذ سشػات و أ إلىالسخجرات مغ سشة 

 .( 1 سشػات )الججول 02كثخ مغ مشيع السخجرات أل% 02.1بيشسا تعاشي 
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في انضفة  دمبنمىاد اإل نهمشتبه بهم بتعبطيعذد سنىات انتعبطي : 8انجذول  

 .انغزبية

 عجد سشػات التعاشي

 الدشة )العجد(
0202 (04.) 0200  (733) 0200 (7.2) 0207 (204) 0202 (234) 

 % العجد % العجد % العجد % العجد % العجد

<0 23 01.4 .7 0..3 17 02.. 37 03.2 44 02.3 
0 – <1 003 74.1 0.0 27.2 012 20.7 032 74.. 047 22.7 
1 – 02 12 03.2 40 02.0 40 01.7 41 00.0 41 04.1 

>02 71 00.1 27 00.2 24 07.1 30 0... 10 0..4 
 0.7 00 2.3 02 2.2 .0 2.1 01 2.3 02 بيانات مفقػدة مغ االفادات

 022 234 022 204 022 7.2 022 733 022 .04 الكمي
 0202-0202السهاد التي تم تعاطيها خالل الدشهات 

  أثبتت. 0202-0202خالل الدشػات  ياالسخجرات التي اعتخف السذتبو بيع بتعاشي أنػاعيبيغ  4ججول رقع 
 %( 34.4خخ )أو مع مخجر أ%( 17.2) وحجهاستعساال سػاء  كثخالحذير ىي السادة السخجرة األ أنالشتائج 

 . الكػكائيغ( 4 ) ججول خخى أو مع مػاد أ وحجىاما إػانا غمادة الييجرو والسار  يمي ذلظ بيغ السذتبو بيع 
استخجام  مقارنة مع بيع اعتخافات السذتبو حدب وحجىسا %( كانا اكثخ استخجاما2.4) والييخويغ %(0.2)
كثخ مغ تعاشي أ% 7خخى بشدبة أاالكدتازي مع مخجرات  %( بيشسا تع تعاشي2.7) وحجهالكدتازي ا

 7مغ السذتبو بيع تعاشػا % 2.7لى ذلظ، كان ىشاك ندبة إضافة باإل%. 0.1 ى الكػكائيغ مع مخجرات اخخ 
و أن كمسة ىيجرو يقرج بيا القشب السيجغ أمغ السيع التحكيخ ىشا  كثخ بشفذ الػقت. أو أانػاع مغ السخجرات 

 و مدتخ نايذ جاي.أسبايدي 
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: مهخص نهمىاد انمستخذمة مه قبم متعبطي انمخذرات انمشتبه بهم في  9انجذول 

  0212-0212انضفة انغزبية عبز سنىات 

 السادة السدتخجمة
تع التي اعجاد وندب السذتبو بيع بالتعاشي حدب السادة 

 تعاشييا
 % العجد

 53.4 1039 حذير
 4.0 78 مارغػانا
 5.4 105 ىيجرو

 1.4 27 كػكائيغ
 0.9 18 ىيخويغ
 0.3 6 اكدتازي 
 0.1 2 تخامادول
 0.3 5 كمػنكذ
 0.0 0 ميثادون 

 0.2 4 حبػب غيخ محجده
 0.1 1 قات

 0.1 1 اسيفال
 11.2 218 حذير + مارغػانا
 10.8 211 حذير + ىيجرو
 0.2 3 مارغػانا + ىيجرو
 1.2 23 حذير + كػكائيغ

 4.3 83 مػاد مخجره او اكثخ 7
 0.3 5 مادة غيخ محجدة

 2.7 53 حذير + اكدتازي 
 3.2 63 مفقػدة مغ االفادات بيانات

 100 1945 الكمي
 79.3 1542 عجد حاالت تعاشي الحذير مفخدا او مع اخخى 

 15.4 299 او مع اخخى  عجد حاالت تعاشي السارغػانا لػحجىا
 3.0 59 عجد حاالت تعاشي االكدتازي لػحجه او مع اخخى 
 2.5 49 عجد حاالت تعاشي الكػكائيغ لػحجه او مع اخخى 
 16.4 319 عجد حاالت تعاشي الييجرو لػحجه او مع اخخى 
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ل كان وبالسقاب 0202و  0207ىشاك انخفاض حاد في تعاشي الحذير في الدشػات  أن الشتائج أوضحت
( وكان ىحا مالحطا في جسيع 0)الذكل  في نفذ الدشػات ىشاك ارتفاع ممحػظ في استخجام الييجرو

 محافطات الزفة الغخبية. 

                                                 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014

    

        

     

       

      

       

        

      

       

             

   

      

%

                                                                                    -    

 

 . لغ   ة  لض ة في  إل            ع طي  هم  ل    ه ل ى  ل  ج ة  إل          أ   ع:  2   ل   

 :مردر السهاد السخدرة

%( 2.1.فادة و خرػصا في الجشػب )% مغ ممفات اإل27.4في  يتع تػثيقولع  الستغيخن ىحا أبالخغع  
ن اسخائيل ىي أب فادات تفيجاإلكبخ مغ ن الشدبة األأ%( اال  ..72%( ثع الذسال )20.4يمييا الػسط )

و محافطة اخخى أ% ( 03.0) %( يمييا مغ نفذ السحافطة00.2) شييايتع تعامرجر السخجرات التي 
(03.2)%.  

 ةالسشاقذ
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ن أ سائجا وىشاك اعتقاداخيخة بيغ الفمدصيشييغ ونة األن مذكمة تعاشي السخجرات ازدادت بذكل ممحػظ في األإ
 السذكمة.الي حػل ىحه ىثار انتباه وحفيطة السدؤولييغ واألأمسا  اسخائيل تمعب دورا خفيا وراء ىحه السذكمو

 حجع السذكمو بيغ الفمدصيشيغ. عجم وجػد بيانات تفريمية عغ ،ومسا زاد مغ حجع السذكمو

ال يكسغ فقط بازدياد عجد الستعاشيغ الحيغ ن الخصخ الحقيقي في ضاىخة تعاشي السخجرات وضحت الشتائج أأ
العسخية التي تتعاشي السخجرات  اتفي الفئ ايزا يكسغبل  ،0202-0202في الدشػات تع االشتباه بيع 

غيخ و  ،(سشة 72-01الذباب ) فئة الشتائج ان معطع الستعاشيغ ىع مغ ثبتتأحيث وعجد سشػات التعاشي 
وكان السكان الحي تعاشػا فيو السخجرات  ، ويعسمػن كعسالساسياأللع يتجاوز مدتػاىع التعميسي و ، ستدوجيغال

وان ىؤالء الحيغ يعسمػن في الزفة الغخبية سبق ليع ان عسمػا  ىػ مكان عسميع ومعطسيع يعسل في اسخائيل
 31.4ن غالبية الستعاشيغ )إوبالسقارنة بعجد سشػات التعاشي، ف. اول مخة في اسخائيل حيث تعاشػا السخجرات

ن ارتفاع ندبة مغ تعاشػا السخجرات أكسا ، مجمشػن نيع أكثخ مغ سشة مسا يجل عمى %( تعاشػا السخجرات أل
%( يؤكج ارتفاع ندبة السجمشيغ عمى الستعاشيغ بذكل عام ويذيخ الى حجع 71.0سشػات ) 1مغ  كثخأل

 خصػرة السذكمة.

وضحت الشتائج ان أعجد الحيغ تع االشتباه بيع بتعاشي السخجرات تبايغ بيغ محافطات الزفة الغخبية حيث 
أن  ثبتت الشتائجأ. كسا الجشػبت محافطاكثخ مغ محافطات الػسط و أمحافطات الذسال عجد السذتبو بيع في 

والقجس و السجن والقخى االسخائيمية  مثل شػلكخم وقمقيمية أالسحافطات االقخب مع خصػط التساس االسخائيمي 
. في الحقيقة ىشاك عجة خخى السحافطات األ مقارنة مع بالتعاشي عمى مغ السذتبو بيعأ  اشيجت عجد ورام هللا

حيث  يل تمعب دورا ىاما في نذخ السخجرات بيغ افخاد السجتسع الفمدصيشين اسخائأ الىخخى تذيخ أمؤشخات 
 .  في أغمب الحاالتثبتت الشتائج ان  اسخائيل ىي مرجر لمسخجرات التي تع تعاشييا أ

لع يتجاوز مدتػاىع  ٪( 0.2.)  السذتبو بيع بتعاشي السخجراتغالبية فإن سا يتعمق بسدتػى التعميع ، ب
بتعاشي السخجرات مع بيع ىشاك انخفاض حاد في عجد السذتبو  نأكسا لػحع ، و ساسيألالسدتػى ا التعميسي

(. تذيخ نتائج التعميع مع 4جخيت خارج فمدصيغ)أازدياد السدتػى التعميسي وىحا يتػافق مع دراسات اخخى 
لمجػء الى شفال الى ايجفع األ قج حج العػامل الحيأالسجارس قج يعتبخ  التدخب مغن أ والعسل مؤشخ العسخ

% مغ الستعاشيغ ىع 7.1فادت الشتائج ايزا ان أ رحمة التعاشي. أالعسل وخرػصا داخل اسخائيل حيث تبج
تخسل بخسالة واضحة الى  الحقائقىحه  و و الجامعاتأشالب ومازالػا عمى مقاعج الجراسة سػاء في السجارس 

 . لحسايتيع مغ تعاشي السخجرات السجارسبزخورة وضع خصط لسشع تدخب الصالب مغ التخبية والتعميع وزارة 
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ال  قجتمييا القخى ثع السخيسات.  الفمدصيشية السجن سكان مغ ن غالبية متعاشي السخجراتأوضحت الشتائج أ
 فيالسذتبو بيع بالتعاشي  اعجاديخجع انخفاض  تعكذ ىحه الشتائج ما ىػ مػجػد عمى ارض الػاقع حيث قج

 حيث ان ىحهالسخيسات و الى  Cمشاشق الذخشة إلى  وصػلدية فخص محجو  السخيسات الى حقيقةالقخى و 
السذتبو بيع مغ الحيغ  غالفمدصيشييكانت ندبة  .محفػف بالسخاشخ ودخػل افخاد السكافحة مددحسةاألماكغ 

% مشيع يدكشػن داخل 0.2% و 0.7ة يالحيغ يحسمػن الجشدية االسخائيمو  %2.2يحسمػن اليػية السقجسية 
حيث يتع تدميسيع الى  ةيومعطسيع تع ضبصيع في محافطات الذسال القخيبة مغ السجن االسخائيمالسشاشق "أ" 
 اط الفمدصيشي لعجم جػاز محاكستيع مسا يؤشخ الى دورىع في نذخ ونقل السخجرات,مكاتب االرتب

 
 مخاض كثيخه مثلأثبتت كثيخ مغ الجراسات مجى خصػرة تعاشي الحذير في سغ مبكخ  و عالقة ذلظ بأ

السذاكل الشفدية واالجتساعية، امخاض الخئة، مذاكل في الحاكخة، االدمان عمى مػاد اخخى،  انفرام 
كثخ استخجاما بيغ السذتبو بيع بتعاشي ان القشب ومذتقاتو ىػ األ البحث اوضحت نتائج .(.، 1الذخرية )

جة التعاشي لحػالي طسيع مغ فئة الذباب ومن معأو  السخجرات في الزفة الغخبية خالل الخسذ سشػات
ن حػالي أوكسا  سشػات مسا يؤشخ الى استخجاميع لمسخجرات في سغ مبكخه 1كثخ مغ % مشيع كان أل71.0

 الحذير ومغ مذتقات القشب، كان. كثخ مغ سشة مسا يجل عمى انيع مجمشػن % مشيع تعاشػا السخجرات أل12
ن ىشاك ازدياد في استخجام مادة مغ أبالخغع  % مع مػاد اخخى(34.7% لػحجه، 17.2) تعاشيا االكثخ 

وحجه او مع مػاد  الييجرو وبمغت ندبة تعاشي 0202و 0207الييجرو عمى حداب الحذير في الدشػات 
ن أعجد متعاشي الييجرو اكثخ في محافطات الذسال مغ الػسط والجشػب حيث  كان. %(3..0اخخى )

قج تكػن ىشاك عجة اسباب وراء   ،(3) 0202- 0207معجالت ضبط مادة الييجرو كانت اكثخ في الدشػات 
سغ الييجر، سيػلة الحرػل عميو مغ السشاشق ثازدياد استخجام الييجرو في الدشػات االخيخة مثل رخز 

االسخائيمية واالعتقاد بانو اقل خصخا مغ الحذير والسارغػانا. بالخغع مغ ان ىشاك دراسات حجيثة تبيغ خصػرة 
يزا أتكسغ في تعاشي الييجرو ولكغ  فقط اال ان السذكمة ال تكسغ ،(02، 4، 1) مادة الييجرو عمى الرحة 

كثخ تعاشيا السارغػانا ىي السادة األ غر السخجرات في مشاشق مثل عشاتا والخام القخيبة مغ القجس. في
في الػاقع، ان ىحا الشسط في  .و مع مػاد اخخى أ وحجىا%( بعج الحذير والييجرو سػاء تع تعاشييا 01)

دمان في الزفة الغخبية ال يختمف كثيخا عغ غيخىا مغ البمجان في العالع حيث ان أسعار استخجام مػاد اإل
  .(4، 1) صشعيا انتاجيا و ديػلةل ب ، وخاصة الحذير ، ىي أقل نطخا مشتجات القش
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) مجسػعو جشػب الزفة الغخبية أعمى ندبيا  في ان تعاشي مذتقات االفيػناتقج لػحع مغ خالل البيانات 
٪( . ويسكغ أن يعدى ذلظ إلى  7) ووسط الزفة الغخبية٪ (  0.1الذسالية )  مغ السحافطات ٪( 1.3

حيث يتع تيخيب ىحا  غدة وبيخ الدبعمغ  و مقخبة الجشػب مغ الرحخاء  وفي مشاشق الجشػب ارتفاع الجخل 
ندبيا قميمة مقارنة مع استخجام  وبالخغع مغ ان ندبة تعاشي االفيػنات والكػكائيغ  .الشػع مغ السخجرات

استخجام  استخجاميا ومغ الحذير والييجرو، اال ان خصػرة تعاشييا تكسغ في نػعية االمخاض الشاتجة مغ
 الحقغ في تعاشييا وزيادة خصػرتيا الصبية مقارنة مع مذتقات القشب.

 
ندبة السزبػشيغ بقزايا  % مغ السذتبو بيع بالخغع ان0ان ندبة متعاشي الحبػب السخجرة لع يتجاوز  

. يعتبخ ىحا نػعا مغ التشاقس (السؤلفػن البيانات غيخ معخوضة،  % )02مخجرات مغ نػع حبػب تجاوز 
حيث مغ السسكغ ان تكػن محافطات الزفة مسخا لتيخيب ىحه  وبحاجة الى دراسات اضافية لبحث السػضػع

ػا اكثخ مغ نػع مغ السخجرات  في نفذ الػقت اوضحت الشتائج ايزا ان ثمث السذتبو بيع قج تعاش . الحبػب
كخفس عتبة الجخعة ن االثار الزارة السحتسمة لبعس تخكيبات االدوية أمسا يشحر بخصػرة الػضع حيث 

 .الدامة ليحه السػاد
 

في الشتيجة الشياية، مذكمة تعاشي السخجرات وخرػصا الحذير والييجرو والسارغػانا انتذخت بذكل واسع 
ن اغمب الستعاشيغ ىع مغ ألفمدصيشيغ في الدشػات الخسذ االخيخة. تكسغ خصػرة السذكمو في بيغ اوساط ا

نيع أن مجة التعاشي عشج اغمبيع تجاوزت الدشة مسا يؤشخ عمى أفئة الذباب غيخ الستدوجيغ العامميغ و 
لسجارس مشيا التدخب مغ ا وساط الذبابأبيغ  مجمشػن. ىشاك عػامل قج تديج مغ فخص تعاشي السخجرات

حجى الػسائل لمحج مغ ىحه الطاىخة إوالعسل في اسخائيل خرػصا في سغ مبكخة. مػاصمة التعميع قج تكػن 
ن تذجيج السخاقبة عمى السشاشق أكسا  حيث انخفس عجد الستعاشيغ بذكل حاد مع ازياد  السدتػى التعميسي.

 يغ افخاد السجتسع. ب السذكمةالقخيبة مغ السشاشق االسخائيمة قج يحج مغ معجل انتذار 
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