
اتيجيةالمجال الت االس�ت اتالتدخُّ المؤ�ش

ي حزمة المنافع ذات الأولوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة	 الَحْوَكَمة
نات وعالية المردود �ف إدراج تدخالت ُمسندة بالبيِّ

نات بشأن تعاطي المواد، بها مكون قوي للصحة العامة، وذلك بالتشاور مع 	  إعداد/تحديث سياسات وطنية ُمسندة بالبيِّ

ي
ف العام والخاص والمجتمع المد�ف الجهات صاحبة المصلحة من القطاع�ي

يعات( بشأن تعاطي المواد بما يتواءم مع العهود والمعاهدات والتفاقيات الدولية، وذلك 	  يع )ت�ش إعداد/تحديث ت�ش

ي
ف العام والخاص والمجتمع المد�ف بالتشاور مع الجهات صاحبة المصلحة من القطاع�ي

نات بشأن تعاطي المواد 	  يعات المسندة بالبيِّ ف القطاعات لتيس�ي تنفيذ ورصد السياسات والت�ش إعداد آلية للتنسيق ب�ي

ي قطاعي الصحة والرفاه للتعامل مع مشكلة تعاطي المواد من حيث الوقاية، 	 
انية �ف ف ف مخصصات محددة من الم�ي تأم�ي

، والرصد والتقييم  ي
والتدب�ي العالجي، والتأهيل، والتعا�ف

ي جرائم تعاطي المخدرات 	 
ف �ف ي السجن للمتورط�ي

إعداد برامج لتوف�ي بدائل لالحتجاز �ف

اعتماد ون�ش سياسات عملية ومتعددة القطاعات وتراعي الصحة العامة بشأن تعاطي المواد 	 

يعات الوطنية ذات الصلة بما يتواءم مع العهود والمعاهدات والتفاقيات الدولية 	  تحديث الت�ش

ي مجال الصحة العامة	 
ف الوزارات( بما يعكس القيادة �ف ف القطاعات )ب�ي تطبيق آلية للتنسيق ب�ي

انية لتغطية الوقاية من الضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد 	  ف ف مخصصات محددة بالم�ي تأم�ي
والرعاية والتأهيل 

ي 	 
إلغاء عقوبة/إلغاء تجريم تعاطي المخدرات، وتوافر المحاكم المعنية بنظر قضايا المخدرات �ف

ى المدن الك�ب

توف�ي خدمات العالج لالضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد والمشكالت الصحية المرتبطة بذلك 	 
عىل امتداد سلسلة خدمات الرعاية المتصلة بالنسبة للسكان الـُمحتجزين

إدماج التحري والتدخالت العاجلة لالضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد والتدب�ي العالجي للجرعات المفرطة ضمن 	 الرعاية الصحية
مرافق الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطوارئ )حزم التدخالت(

تطوير/تقوية خدمات متخصصة للتدب�ي العالجي الشامل والمتكامل لالضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد، ومنها 	 
التدخالت الدوائية والتدخالت النفسية والجتماعية

بر والمحاقن، والعالج 	  ار )برامج لتبادل الإ ي نطاق حزمة شاملة من الخدمات لتقليل الأ�ف
استحداث و/أو التوسع رسيعاً �ف

وس التهاب  ي/ف�ي وس الَعَوز المناعي الب�ش ببدائل الأفيون، والمشورة الطوعية والختبار الطوعي للكشف عن العدوى بف�ي
وسات القهقرية، ورعاية مر�ف السل وعالجهم،  الكبد C، والتطعيم المضاد للتهاب الكبد B، والعالج بمضادات الف�ي

ها عالجياً( ها عالجياً؛ والوقاية من الجرعات المفرطة وتدب�ي وتشخيص الأمراض المنقولة جنسياً وتدب�ي

ضمان إتاحة الأدوية الأساسية للتدب�ي العالجي لالضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد	 

ي مجالت الوقاية من تعاطي المواد، والعالج، 	 
ي مجال الصحة والرعاية الجتماعية �ف

ف �ف ف الصحي�ي تطوير قدرات العامل�ي
ي برامج التعليم/التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة، واعتبارها جزءاً ل يتجزأ من 

والرعاية والتأهيل من خالل إدماجها �ف
ي المستمر/إعادة العتماد 

عملية التعليم المه�ف

تيس�ي إنشاء وتعزيز مجموعات المساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة	 

تطوير/تقوية القدرة عىل إجراء البحوث التنفيذية والستفادة منها	 

ي مجال الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ عىل إجراء التحري والتدخالت 	 
ف �ف تدريب العامل�ي

العاجلة لالضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد وعىل التدب�ي العالجي لتعاطي جرعة مفرطة من 
الأفيون 

إتاحة فرق متخصصة متعددة التخصصات لعالج ورعاية مر�ف الضطرابات الناجمة عن تعاطي 	 
ي ذلك إتاحة التدخالت 

ف أو مر�ف العيادات الخارجية، بما �ف المواد سواء من المر�ف الداخلي�ي
الدوائية والتدخالت النفسية ولجتماعية

ف خدمات الرعاية الأولية وخدمات الرعاية المتخصصة 	  وضع مبادئ توجيهية ومسارات لالإحالة ب�ي

ي بالمخدرات والجريمة/منظمة الصحة العالمية 	 
تطبيق/مواءمة معاي�ي مكتب الأمم المتحدة المع�ف

لضمان تحقق الجودة

ار	  تطبيق حزمة شاملة من الخدمات لتقليل الأ�ف

قالع عن التعاطي ومنع 	  ها من الأدوية الالزمة لالإ ف والنالوكسون وغ�ي توافر الميثادون، والبوبرينورف�ي
العودة إليه بوصفها جزءاً من الحزمة الشاملة للتدب�ي العالجي لالضطرابات الناجمة عن تعاطي 

المواد 

ف 	  ي برامج التعليم/التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة للمهني�ي
إدراج مكون خاص بتعاطي المواد �ف

ي المستمر/إعادة العتماد
ي برامج التعليم المه�ف

ي مجال الصحة والرعاية الجتماعية، و�ف
�ف

توف�ي مجموعات للمساعدة الذاتية/للمساعدة المتبادلة	 

ف 	  ك�ي ي ذلك ال�ت
ي تحظى بالأولوية، بما �ف

إقامة شبكات وطنية وإقليمية لإجراء البحوث التنفيذية ال�ت
عىل الأوضاع الطارئة المعقدة

قليمي لتعزيز استجابة الصحة العامة لتعاطي المواد إطار العمل االإ

 )يُتبع(
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تعزيز الصحة 
والوقاية

اتيجيات الصحية الأوسع نطاقاً، استناداً إىل الحتياجات 	  ي السياسات والس�ت
إدراج برامج شاملة للوقاية من تعاطي المواد �ف

المحلية الملحة وتقييم الموارد

ي محيط المجتمع والمؤسسات التعليمية ومكان العمل	 
تصميم وتنفيذ برامج للوقاية من تعاطي المواد حسب العمر �ف

بية وتقوية 	  امج المعنية بمهارات ال�ت توافر برامج تدخل مجتمعية ومتعددة المكونات، ومنها ال�ب
الأرسة

إدراج برامج تعليم المهارات الحياتية ضمن المناهج المدرسية	 

ي مكان العمل	 
تطبيق برامج للتعليم والتدخل �ف

ف الوعي بمشكلة تعاطي المواد 	  إعداد حمالت مستهدفة باستخدام قنوات إعالمية متعددة لتحس�ي
والضطرابات الناجمة عن ذلك

ي بالمخدرات 	 
ثة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المع�ف تطبيق/مواءمة المعاي�ي الـُمحدَّ

والجريمة/منظمة الصحة العالمية لضمان تحقق الجودة

د صُّ شاداً بتوافق لشبونة(* لرصد الوضع الخاص بتعاطي 	 الرصد وال�ت ات الأساسية القابلة للمقارنة )اس�ت تحديد مجموعة موحدة من المؤرسش
ي المسوح الحالية

المواد، ويتضمن ذلك إدراجها �ف

ات ورفع تقارير بشأنها باستخدام 	  د تعاطي المواد لجمع مجموعة أساسية من المؤرسش ي لرصد وترصُّ
إعداد نظام وط�ف

أدوات ومنهجيات موحدة لجمع البيانات 

د 	  صُّ تطبيق نُظم وطنية للرصد وال�ت

كاء باستخدام 	  ن�ش وتبادل تقارير منتظمة مع الجهات صاحبة المصلحة الوطنية/الدولية وال�ش
ات الأساسية مجموعة المؤرسش

ي ترَُصف بوصفة طبية 	 
تطبيق نُظم لرصد وتسجيل الأدوية ال�ت

قليم 	 التعاون الدولي ي من بلدان الإ
ف ومنظمات المجتمع المد�ف ف المهني�ي تعزيز التبادل النشط للمعلومات والبّينات بشأن تعاطي المواد ب�ي

ي منتديات السياسات الوطنية والدولية المعنية بتعاطي المواد 
�ف

تفعيل وتيس�ي شبكة إقليمية لتنسيق استجابة الصحة العامة لتعاطي المواد	 

قليمي لتعزيز استجابة الصحة العامة لتعاطي المواد إطار العمل االإ

اتها. فيينا: لجنة المخدرات التابعة لالأمم المتحدة: 2000 *لجنة المخدرات التابعة لالأمم المتحدة، المجلس القتصادي والجتماعي التابع لالأمم المتحدة. نظم المعلومات المتعلقة بالمخدرات: مبادئها وهياكلها ومؤرسش

ي 14 تموز/يوليو 2019(
)https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Drugs/lisbon_consensus.pdf(E/CN.7/2000/CRP 3، )تم الطالع �ف
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