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 واداملتعاطي لالعامة  إقليمي لتعزيز استجابة الصحةعمل إطار 

 ملخص تنفيذي

َُيعَ  .1 من املسائل املهمة بالنسبة للصحة العامة، وتمتد اآلثار املترتبة عليه إلى أمن البلدان  املوادتعاطي  د 
ة متعددة األبعاد مما يفي إقليم املنظمة لشرق املتوسط وسالمتها وتنميتها، 

 
ْبَرتطلب استجابة ُمنّسق  ع 

 مختلف البلدان.

2.  َ على األقل خالل العام املاض ي  ر عدد األشخاص الذي تعاطوا عقاقير غير مشروعة مرة واحدةُيقد 
مليون شخٍص ممن يتعاطون  35.3مليون شخٍص على مستوى العالم، ويعاني قرابة  271بحوالي 

مليون شخٍص على مستوى  11.3املخدرات من االضطرابات الناجمة عن هذا التعاطي. ويتعاطى حوالي 
، منهم 

ً
مليون  1.4، وCالتهاب الكبد  مليون شخٍص متعايٍش مع فيروس 5.6العالم املخدرات حقنا

ال الفيروسين. وعلى مليون شخٍص لديه ك َ 1.2ز املناعي البشري، بينما وَ شخٍص متعايٍش مع فيروس العَ 
قد َ

ُ
. 500000بحوالي  املوادر الوفيات الناجمة عن اضطرابات تعاطي الصعيد العالمي، ت

ً
وفي  وفاة سنويا

ما بين البلدان، بنسب تتراوح ما بين َفيبصورة كبيرة  املواديتفاوت انتشار تعاطي  إقليم شرق املتوسط،
(. وفي عام  64-15% من السكان البالغين )6% إلى أكثر من 1

ً
مليون  4.2، فقد اإلقليم قرابة 2017عاما

د العجز بسبب االضطرابات الناجمة عن تعاطي الـُمَسنة من سنوات العمر  ، املوادصّححة باحتساب مد 

 َ
ّ
. وُيقدر معدل انتشار إدمان املواد% من العبء العالمي لألمراض الناجمة عن تعاطي 8ي ل حوالبما يمث

 مرة. 1.3ل العالمي بمقدار %، وهي نسبة أعلى من املعّد0.29َاألفيون في اإلقليم بحوالي 

واالضطرابات الناجمة عن ذلك.  املوادنحن اآلن على مشارف حقبة جديدة من التعامل مع تعاطي  .3
 ،

ً
وهناك عدة أمور تبشر جميعها بأن التحول نحو نهج متوازن ويركز على الصحة العامة بات وشيكا

مثل االلتزامات الرفيعة املستوى التي تم التعهد بالوفاء بها في الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم 
 املوادوإدراج غاية خاصة بالوقاية من تعاطي  ،2016ي عام ات العاملية فاملتحدة بشأن مشكلة املخدَر

من أهداف التنمية املستدامة، وإتاحة تدخالت عالية املردود وميسورة  الثالثوعالجها ضمن الهدف 
 التكلفة.

، وتحويل املوادمن الضروري إدراج منظور الصحة العامة ضمن السياسات املعنية بالوقاية من تعاطي  .4
 املوادن أن عالج االضطرابات الناجمة عن تعاطي تبيَ ولقد دابير املعنية بتقليل املعروض. التركيز عن الت

 إلى تقليل معدالت تعاطيها واآلثار املترتبة على ذلك من جرائم ومشكالت صحية مثل فيروس 
ً
يؤدي دوما

 . وعلى الرغم من ذلك، تصل نسبة الذيCز املناعي البشري وفيروس التهاب الكبد وَ العَ 
ً
ن يتلقون عالجا

 
ً
ناتمسندا على مستوى العالم إلى أقل من شخٍص واحٍد من كل سبعة أشخاص يعانون من  بالبّي 

ى العالج من كل ٍص واحٍد فقط يتلّقَــــط إلى شخــرق املتوســم شــاالضطرابات، وتصل هذه النسبة في إقلي
. وحتى يتسنَ  13

ً
َشخصا

ً
الهدف املعني بتحقيق التغطية  ى بلوغ أهداف التنمية املستدامة، خاصة

، املوادم توسيع نطاق التغطية بعالج االضطرابات الناجمة عن تعاطي الصحية الشاملة، من املحتَّ
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واالضطرابات  املوادودعم تطوير خدمات صحية واجتماعية شاملة ومتكاملة فيما يتعلق بتعاطي 
 الناجمة عن ذلك.

عَ  .5
ُ
ي هذه الورقة ملساعدة البلدان في تعزيز استجابة الصحة العامة قترح فالـُمَد اإلطار اإلقليمي للعمل أ

قترح مجموعة تدخالت استراتيجية عالية املردود الـُمَد اإلطار . ويحّد َاملوادلديها إزاء مشكلة تعاطي 
ة؛ واستجابة قطاع الصحة؛ وتعزيز  م 

 
وميسورة التكلفة ومجدية في خمسة مجاالت، أال وهي: الحوك

د؛ والتعاون الدولي. كما يشتمل اإلطار على مجموعة من املؤشرات والرصد والترصَ  الصحة والوقاية؛
َحرَ الـُمَم لرصد التقد َ

ّ
جنة اإلقليمية مدعوة إلى ز في تنفيذ هذه التدخالت. والدورة السادسة والستون لل

 .املوادقترح لتعزيز استجابة الصحة العامة إزاء تعاطي الـُمَإقرار إطار العمل 

 مقدمة 

 على الصحة العامة. وتشير التقديرات  املوادإن تعاطي  .6
ً
 خطيرا

ً
مسألة متعددة الجوانب وتمثل تهديدا

عزَ  0.5األخيرة إلى أن 
ُ
، املوادى إلى االضطرابات الناجمة عن تعاطي مليون وفاة على مستوى العالم ت

. وتوضح (1)للنساء( % 0.37% للرجال و0.70% من إجمالي العبء العالمي لألمراض )0.55والتي تمثل 
دراسات عديدة العالقة الوثيقة بين تعاطي العقاقير غير املشروعة، وبين الجرائم، واالستغالل الجنس ي، 

، ولكنها في الوقت تهاإلى اضطرابات عديدة نتيجة معاقَر املواد. كما يؤدي تعاطي (2)والعنف بين األفراد 
 .(2)االضطرابات العصبية والنفسية  ذاته من عوامل الخطر التي يمكن تالفيها مثل بعض

 ال ينفصم بجميع جوانب خطة التنمية املستدامة  املوادويرتبط تعاطي  .7
ً
 وثيقا

ً
من خالل  2030ارتباطا

 5-3. وتنص الغاية (3)عالقة ديناميكية ثنائية االتجاه على املستويات الفردية واملجتمعية والوطنية 
من أهداف التنمية املستدامة على "تعزيز الوقاية من إساءة استعمال املواد، بما يشمل  الثالثلهدف ل

الذي  A/RES/S-30/1. والقرار (4)وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعالج ذلك"  املوادتعاطي 
ات في دورتها االستثنائية بشأن مشكلة املخدَر 2016اتخذته الجمعية العامة لألمم املتحدة في عام 

العاملية يلقي الضوء على الحاجة إلى نهج شامل ومتكامل ومتوازن للتصدي ملشكلة املخدرات 
كما أن الوثيقة  (.5)ومواجهتها، وذلك في إطار االتفاقيات الدولية الثالثة املعنية بمكافحة املخدرات 

 على ضرورة تلقي ال 2016الختامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة لعام 
ً
ضوء أيضا

، وتحسين التعاون بين هيئات األمم املوادتعزيز استجابة نظام الصحة العامة إزاء مشكالت تعاطي 
 
ً
، ومسندا

ً
 ومتكامال

ً
املتحدة لدعم البلدان في تنفيذ التوصيات من خالل نظام للرعاية يكون شامال

َ، وقائمبالبّينات
ً
على حقوق اإلنسان، ومضمون االستمرار ويهدف إلى تحقيق التنمية، وذلك في مجاالت  ا

، والحد من الطلب عليها، وعالج االضطرابات الناجمة عن ذلك، والتأهيل، املوادالوقاية من تعاطي 
ات من الضرر الناجم عن تعاطي املخدرات لألفراد واألسر واملجتمع والتعافي والدمج االجتماعي للحّد َ

(6). 

على الرغم من االلتزامات الرفيعة املستوى، ال يزال ازدياد الوعي بحجم مشكلة املخدرات، وإتاحة  .8
دون املستوى  املوادتدخالت عالية املردود وميسورة التكلفة، واستجابة الصحة العامة لتعاطي 

نحو التدخالت  ت العادةاملطلوب، كما أن االستجابة على مستوى السياسات ظلت موجهة حسبما جرَ 
 
ً
 مسندا

ً
ناتاملتعلقة باملعروض من تلك املواد. والدليل على ذلك أن نسبة الذين يتلقون عالجا على  بالبّي 

مستوى العالم هي أقل من شخٍص واحٍد من كل سبعة أشخاص يعانون من االضطرابات، وتصل هذه 
  13كل  بين نالنسبة في إقليم شرق املتوسط إلى شخٍص واحٍد فقط يتلقى العالج م

ً
 .(7)شخصا
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ر عوائد ومكافحتها من شأنه أن يد َ هواالضطرابات الناجمة عن املوادإن االستثمار في الوقاية من تعاطي  .9
ع السكان بصحة أفضل، وتحسين كبيرة من حيث خفض الوفيات، والوقاية من اإلعاقات، وتمتَ 

الجنائية. ومن املمكن أن يتراوح العائد على مشاركة القوى العاملة وإنتاجيتها، وخفض تكاليف العدالة 
،  12ريكية إلى دوالرات أم 4املجتمعات بين 

ً
 أمريكيا

ً
وذلك عن كل دوالر أمريكي واحد ُيستثمر في دوالرا

. وسيعود اإلنفاق على العالج بوفورات ليس فقط املوادعالج فعال لالضطرابات الناجمة عن تعاطي 
 بالنسبة لنظام العدالة الجنائية. وقد تكون التكلفة بالنسبة للنظام الصحي في البلد

ً
، ولكن أيضا

من العواقب الصحية الضارة مرتفعة، إال أن ذلك له عوائد  اإلجمالية لتوسيع نطاق البرامج للحّد َ
 .(3)كبيرة على االستثمار 

الختامية للدورة في إطار الجهد املبذول لسد الثغرة في التنفيذ وتفعيل التوصيات الواردة في الوثيقة  .10
 د َ، أعَ 2016االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة لعام 

ً
 إقليميا

ً
ت منظمة الصحة العاملية إطارا

، وذلك بالتشاور مع األطراف والكيانات املعنية، املوادللعمل لتعزيز استجابة الصحة العامة إزاء تعاطي 
ترح إلى تعزيز تدخالت الصحة العامة بما يتواءم مع قالـُمَومنها هيئات األمم املتحدة. ويهدف اإلطار 

 .(8)الوالية الدستورية للمنظمة ودورها بموجب االتفاقيات الدولية ملكافحة املخدرات 

ة؛ واستجابة قطاع الصحة؛ وتعزيز الـُمَيشمل إطار العمل  .11 م 
 
قترح خمسة مجاالت، أال وهي: الحوك

د؛ والتعاون الدولي. ولقد تحددت هذه املجاالت بما يتوافق مع الصحة والوقاية؛ والرصد والترصَ 
بشأن مشكلة املخدرات  2016الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة لعام 

هالعاملية،  وج 
ُ
تدخالت استراتيجية شديدة التأثير  ةحسب مبادئها الداعمة لها. ويحدد اإلطار مجموع وت

لدعم البلدان ها املردود ومجدية وميسورة التكلفة، وتدعمها مجموعة من موارد املنظمة وأدواتوعالية 
في تخطيط وتنفيذ خطط العمل الوطنية لديها بالتعاون مع الكيانات الوطنية والدولية. وُيدعم إطار 

َبالعمل   ة.ز في تنفيذ التدخالت االستراتيجيحرَ الـُمَم مجموعة من املؤشرات لرصد التقد 

12. َ
ّ
قترح لتعزيز استجابة الصحة الـُمَجنة اإلقليمية مدعوة إلى إقرار اإلطار والدورة السادسة والستون لل

 .املوادالعامة إزاء تعاطي 

 تحليل الوضع الراهن

13. َ  271عدد األشخاص الذي تعاطوا املخدرات مرة واحدة على األقل خالل العام املاض ي بحوالي  َرُيقد 
% من سكان العالم(. وتشمل هذه املخدرات في 5.6مليون شخٍص على مستوى العالم )أي ما يقرب من 

تامينات. ويعاني املقام األول الكانابيُنويد، واألدوية األفيونية، والكوكاين، و/أو املنبهات من نمط األمفي
مليون شخٍص ممن يعاقرون املخدرات من االضطرابات الناجمة عن تعاطيها، أي أنهم  35.3قرابة 

ر عدد سنوات العمر يتعاطون املخدرات بصورة ضارة لدرجة أنهم قد يحتاجون إلى عالج. وُيقد َ
قدت على مستوى العالم بسبب االضطراالـُمَ

ُ
د العجز التي ف بات الناجمة عن صّححة باحتساب مد 

مليون شخٍص على مستوى العالم املخدرات  11.3مليون سنة. ويتعاطى حوالي  4.2بحوالي  املوادتعاطي 
. وتواجه هذه املجموعة الفرع

ً
مليون شخٍص متعايٍش  5.6 ية أشد املخاطر الصحية، حيث يوجدحقنا

ز املناعي البشري، بينما وَ مليون شخٍص متعايٍش مع فيروس العَ  1.4، وCمع فيروس التهاب الكبد 
مليون وفاة على مستوى العالم  0.5ال الفيروسين. وتشير التقديرات إلى أن مليون شخٍص لديه ك 1.2ََ
عزَ 

ُ
، والتي يرجع أغلبها إلى تعاطي جرعة مفرطة أو اكتساب املوادى إلى االضطرابات الناجمة عن تعاطي ت

 وَ /فيروس العَ Cالعدوى بفيروس التهاب الكبد 
ً
 .(9، 7، 1)ز املناعي البشري أثناء تعاطي املخدرات حقنا
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، حيث يصل  .14
ً
الذين يتعاطون الحشيش إلى عدد إن الحشيش هو أكثر أنواع املخدرات شيوعا

، مليون شخص 53.4 إلى الذين يتعاطون األدوية األفيونيةمليون شخص، بينما يصل عدد 188َ
وتبلغ نسبة الذين ُيشخصون بأنهم  .مليون شخص 18والكوكاين  مليون شخص، 29 واألمفيتامينات

َ
ّ
 بحوالي تعاطوا أنواع متعددة من املخدرات مؤخ

ً
% من األشخاص الذين يسعون لتلقي العالج. وفي 80را

% من سنوات العمر 75ت % من الوفيات إلى تعاطي األدوية األفيونية، بينما ُعزيَ 76ت ، عزيَ 2017عام 
د العجز إلى االضطرابات الناجمة عن تعاطي الـُمَ احتماالت تعاطي  رتفع. وتاملوادصّححة باحتساب مد 

الرجال للحشيش، والكوكاين، واألمفيتامينات عن النساء بثالث مرات، بينما من املرجح أن تتعاطى 
(. 9، 7طبي ) النساء أكثر من الرجال األدوية األفيونية واملهدئات التي تكون بوصفات طبية دون داٍعَ

. وتشير البحوث في ألشخاص افي صفوف الشباب عنها في صفوف ا املوادوترتفع نسبة تعاطي 
ً
ألكبر سنا

( إلى مرحلة املراهقة املتأخرة  14-12أغلبها إلى أن الفترة التي تتراوح بين مرحلة املراهقة املبكرة )
ً
عاما

( هي مرحلة بالغة الخطورة ألنها تشهد بدء 15-17)
ً
إلى  املواد، وقد تصل معاقرة املوادتعاطي  عاما

  25-18الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  بينذروتها 
ً
 . (7)عاما

 للمطبوعات حول الخصائص الوبائية لتعاطي 2019في عام  .15
ً
 املواد، أجرى املكتب اإلقليمي مراجعة

 املوادوت انتشار تعاطي واالضطرابات الناجمة عن ذلك في إقليم شرق املتوسط. وتوضح البيانات تفا
 64-15% في صفوف السكان البالغين )6% إلى أكثر من 1بصورة كبيرة في اإلقليم، بنسبة تتراوح بين 

( في مختلف البلدان. وفي عام 
ً
قدت قرابة 2016عاما

ُ
صّححة الـُمَمليون سنة من سنوات العمر  4.2، ف

د العجز، بما يمثل حوالي  . املوادمي لألمراض الناجمة عن تعاطي % من العبء العال8باحتساب مد 
وُيعتبر الحشيش أكثر أنواع املخدرات التي يتعاطها السكان البالغون، بمعدل انتشار سنوي يصل في 

%. ولكن تظل األدوية األفيونية السبب الرئيس ي للوفيات واملراضة الناجمة عن 3.6املتوسط إلى 
ر معدل انتشار إدمان س ي للسعي لتلقي العالج. وُيقد َ، كما أنها السبب الرئياملوادطي ااضطرابات تع

مرة، في حين أن  1.3%، وهي نسبة أعلى من املعدل العالمي بمقدار 0.29األفيون في اإلقليم بحوالي 
 معدل انتشار إدمان الكوكاين واألمفيتامينات في اإلقليم ال يختلف عن املعدل العالمي.

على الصعيد اإلقليمي، تبلغ نسبة انتشار تعاطي الحشيش واملنبهات من نمط األمفيتامينات بين الطالب  .16
(  15-13على مدى الحياة )الذين تتراوح أعمارهم بين 

ً
% على التوالي، مع مالحظة وجود 3.3% و3.5عاما

%؛ 2.9% إلى 0.5لنساء بين بين ا املوادفروق جوهرية بين الذكور واإلناث. ويتراوح معدل انتشار تعاطي 
ْصم املرتبط بالنساء   الرتفاع مستوى الو 

ً
إال أن هذه النسبة قد تكون أقل من التقديرات الحقيقية نظرا

الالتي يتعاطين املخدرات. وتشير التقارير إلى أن العامالت بالجنس وشركاءهن من الذين يتعاطون 
 أكثر ُعرضة على وجه الخصوص لخطر 

ً
ن ز املناعي البشري. وتبّيَ وَ اكتساب فيروس العَ املخدرات حقنا

ز املناعي البشري وفيروس التهاب الكبد وَ البيانات اإلقليمية املتوافرة حول انتشار العدوى بفيروس العَ 
C َ أن بين األشخاص الذين يتعاطون املخدرات ح 

ً
مصابون بفيروس  املواد% من الذين يتعاطون 10قنا

 .Cَمنهم مصابون بالتهاب الكبد% 50نقص املناعة البشرية و

في اإلقليم، بما في ذلك تعاطي الترامادول ومواد من نمط  املوادظهرت اتجاهات جديدة في تعاطي  .17
عديد من البلدان عن تعاطي الترامادول دون  تاألمفيتامينات مثل الكابتاغون )الفينيتيلين(. ولقد أبلغ

ية، واألردن، ولبنان، وليبيا، وقطر، واململكة العربية داٍع طبي، ومنها مصر، وجمهورية إيران اإلسالم
بعض البلدان عن ظهور أنواع جديدة من املواد املؤثرة  تالسعودية، واإلمارات العربية املتحدة. وأبلغ

 في اإلقليم.
ً
ّي؛ ولكن معدل تعاطيها منخفض نسبيا ليق 

ْ
خ  على العقل، خاصة الكانابيُنويد الت 
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 حول املوارد والقدرات املتاحة في البلدان 2015) املوادي حول تعاطي ن األطلس اإلقليمويتضم َ .18
ً
( تقريرا

. ويوضح أن لدى أكثر من (10)وعالجها  املوادمن أجل الوقاية من االضطرابات الناجمة عن تعاطي 
نصف البلدان في اإلقليم أحكام تشريعية أو إدارية لتقديم العالج الطوعي إلى األشخاص الذين يصبح 

%(. 61%( أو باإلضافة إليها )65لهم صلة بنظام العدالة الجنائية، إما كبديٍل عن العقوبات الجنائية )
وعالج  املوادوزارة الصحة للوقاية من تعاطي  كما يوجد لدى ثلثي البلدان بنٌد مخصٌص في ميزانية

 االضطرابات الناجمة عن ذلك.

19. َ قد 
ُ
من جانب القطاع العام.  املوادم خدمات عالج االضطرابات الناجمة عن تعاطي في أغلب البلدان، ت

مرافق عالجية متخصصة أو أنها تتوافر فقط  لديها % من البلدان، إما ال توجد50حوالي  ومع ذلك فإن
العاصمة. وقد تكون املعلومات املتاحة بشأن التغطية بالعالج محدودة على مستوى بلدان اإلقليم،  في

بّيَ 
ُ
 إلى إال أن البيانات املتوافرة ت

ً
ة لكل  9.17ن أن متوسط عدد نوبات العالج تصل سنويا وب 

 
 100000ن

للمصابين باالضطرابات م األخصائيون النفسيون واألطباء النفسيون العالج والرعاية نسمة. ويقّد َ
%(، بينما ال يوجد أخصائيون 90الناجمة عن تعاطي اإلدمان في السواد األعظم من البلدان )أكثر من 

لعالج اإلدمان إال في ثلث البلدان فقط. كما يفتقر ثلث بلدان اإلقليم إلى برامج تدريبية في مجال 
وطنية بشأن العالج الدوائي لالضطرابات . ولكن نصف البلدان لديها مبادئ توجيهية املوادمعاقرة 

 )املوادالناجمة عن تعاطي 
ً
%( دواء واحد على األقل لنزع الُسمية، 63. ويتوافر لدى ثلثي البلدان تقريبا

بينما أبلغ نصف البلدان بتوافر دواء واحد على األقل لديه لعالج املداومة )إما امليثادون، 
البوبرينورفين/النالوكسون(. وتبلغ نفس النسبة من البلدان عن توافر النالوكسون البوبرينورفين أو َأو

لعالج الجرعة املفرطة من األفيون. ويتوافر التحري والتدخالت العاجلة ملشاكل تعاطي املواد الضارة 
 % من خدمات الرعاية الصحية األولية في ثالثة بلدان.10والخطيرة فقط في أقل من 

من األضرار على نطاق واسع في اإلقليم. ويوجد في ثلث البلدان برامج  رامج الرامية إلى الحّد َال تتوافر الب .20
بشأن تبادل اإلبر/املحاقن وبرامج بشأن توزيع الواقيات. وال تتوافر خدمات التوعية بشأن معاقرة 

 إال في 
ً
عانون من % فقط من البلدان. وبالنسبة للمهاجرين والالجئين الذين ي25املخدرات حقنا

، فليس لديهم إمكانية الحصول على الخدمات الصحية في املواداالضطرابات الناجمة عن تعاطي 
 ما يتم استثنائهم من البرامج السكانية ذات الصلة في الدولة املضيفة، 

ً
اإلقليم إال بقدٍر محدوٍد، وعادة

، خاصة على مستوى هذه الفئة واداملمما يؤدي بدوره إلى تفاقم التداعيات الضارة املترتبة على تعاطي 
 املستضعفة من السكان.

، كما تتوافر برامج مجتمعية في  14البرامج املدرسية للوقاية من تعاطي املخدرات في  تتوافَر .21
ً
% 50بلدا

من البلدان، وتتوافر التغطية على مستوى عاٍل لدى ثالثة بلدان. وتتاح برامج الوقاية املستهدفة 
 برامج للوقاية من تعاطي  14ملختلف الفئات السكانية كالتالي: يوجد لدى 

ً
للبالغين من  اداملَوبلدا

 برامج لألشخاص املتعايشين مع اإليدز وف 11الشباب والسجناء، ويوجد لدى 
ً
يروس نقص املناعة بلدا

  املخدرات% من البلدان برامج للوقاية من تعاطي 25في أقل من  البشرية. ويوجد
ً
ومعنية خصيصا

 باألشخاص من ذوي االضطرابات النفسية.

، ويوجد إساءة استعمال املوادنظاٌم لجميع البيانات الوبائية بشأن  % من بلدان اإلقليم40يوجد لدى  .22
جريت 50لدى 

ُ
% من البلدان نظاٌم لجمع البيانات حول مدى االستفادة من الخدمات املتاحة. ولقد أ

جريت مسوحات منهجية بين طالب املدارس في ستة بلدان 
ُ
مسوحات وطنية في خمسة بلدان، كما أ

طالب املدارس ومشروع املسح املتوسطي للمدارس حول تعاطي الكحوليات )املسح العالمي لصحة 
 .وغيرها من املخدرات في املدارس(
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 املوادإطار العمل لتعزيز استجابة القطاع العام إزاء تعاطي 

عد إطار إقليمي للعمل عقب سلسلة من املراجعات للمطبوعات، .23
ُ
 للوقوف على  أ

ً
جريت خصيصا

ُ
والتي أ

جريت مجموعة من 
ُ
أفضل خيارات وتدخالت السياسات من حيث املردودية والتكلفة. ولقد أ

رات خالل الفترة من الـُمَ او 
 

مع مراكز االتصال التقنية من الدول األعضاء، واألوساط  2018-2015ش
الدولية، ومنها هيئات األمم املتحدة، والتي األكاديمية، ومنظمات املجتمع املدني، والخبراء، والكيانات 

وُيسترشد فيه بأهم  بالبّيناتد أثمرت عن توافق اآلراء بشأن إطار العمل. واإلطار اإلقليمي للعمل ُمسنَ 
املبادئ التالية: حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها؛ وإقرار نهج شامل لجميع مراحل الحياة؛ وتعزيز 
اإلجراءات املتعددة القطاعات؛ ورصد معايير الرعاية على مدار سلسلة خدمات الرعاية املتصلة؛ 

َ مات الرعاية؛ ومراعاة األمور مي خدواملشاركة النشطة للمجتمع املدني، ومستخدمي الخدمات ومقّد 
 الحساسة املتعلقة بنوع الجنس والثقافة.

يطرح اإلطار اإلقليمي للعمل مجموعة من التدخالت االستراتيجية في خمسة مجاالت، أال وهي:  .24
ة، واستجابة قطاع الصحة؛ وتعزيز الصحة والوقاية؛ والرصد والترصَ  م 

 
 د؛ والتعاون الدولي.الحوك

َ ةْوَالح  م 
 

 ك

ة على املستوى الوطني لتطوير خدمات صحية واجتماعية  .25 م 
 
من الضروري توافر القيادة القوية والحوك

من األضرار الناجمة عن ذلك، والعالج والتأهيل. ولكن الوصم  ، والحّدَاملوادفعالة للوقاية من تعاطي 
جميعها عوائق أمام تظل  ،واملمارسات القسرية إلنفاذ القانوَن املخدرات،وتجريم تعاطي  ،والتمييز

 وكذلك املخاوف بشأن السرية. -الحصول على مثل هذه الخدمات 

من الضروري توافر تشريعات تشتمل على نهوج الصحة العامة وتكون متوائمة مع االلتزامات الدولية  .26
  وتتزايد. املوادبشأن حقوق اإلنسان، وذلك لتقنين أحكام السياسات الوطنية املتعلقة بتعاطي 

ً
حاليا

إتاحة العالج من املخدرات كجزء مكمل لنظام العدالة الجنائية، أو كبديل لالحتجاز في السجن. ولقد 
 في تقليل تعاطي املوادأثبت عالج االضطرابات الناجمة عن تعاطي 

ً
العقاقير غير املشروعة  فعاليته دوما

ناعي البشري، وفي تيسير ز املوَ واآلثار املترتبة على ذلك من جرائم ومشكالت صحية مثل فيروس العَ 
 للتقديرات التي أسفر عنها تحليل مردودية عالج تعاطي 

ً
، تتراوح املوادإعادة الدمج في املجتمع. ووفقا

 .(11) 18:1إلى  7:1نسبة العوائد من االستثمار في العالج من 

، فإنه من الضروري أن تؤخذ بعين االعتبار بدائل السياسات التي تشتمل على منظوٍر للصحة  .27
ً
إذا

ممن ، املوادالعامة، مثل توفير العالج لألشخاص الذين يعانون من االضطرابات الناجمة عن تعاطي 
، والتحول من التركيز ع يصبح لهم صلة بنظام العدالة الجنائية

ً
لى التدابير وإعادة دمجهم اجتماعيا

 .(12)من األضرار  املعنية بتقليل املعروض إلى التدابير املعنية بالحّد َ

 إضفاء الطابع املؤسس ي على آلية للتنسيق بين القطاعات في السياسات  .28
ً
من الضروري أيضا

واالستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك التنسيق بين نظام العدالة الجنائية والخدمات الصحية 
 ة.واالجتماعي

ة للتصدي للمشكلة املتعلقة بتعاطي حتى يتسنَ  .29 م 
 
قترح الـُمَ، يوص ي اإلطار اإلقليمي املوادى تعزيز الحوك

 للعمل بالتدخالت االستراتيجية التالية:

 والتشريعات ذات الصلة، وذلك بالتشاور مع  بالبّينات/تحديث سياسات وطنية ُمسندة وضع
 األطراف املعنية من القطاعين العام والخاص واملجتمع املدني؛
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  لتحقيق التغطية وعالية املردود في حزمة املنافع ذات األولوية  بالبّيناتإدراج تدخالت ُمسندة
 الصحية الشاملة؛

 إعداد آلية للتنسيق بين القطاعات؛ 
 ن امليزانية في قطاع الصحة والرفاه للتعامل مع مشكلة االضطرابات تأمين مخصصات محددة م

 ؛ املوادالناجمة عن تعاطي 
 .إعداد برامج توفر بدائل لالحتجاز في السجن للمتورطين في جرائم تعاطي املخدرات 

 استجابة قطاع الصحة

مزمنة وقد تتضمن حاالت بأنها االضطرابات الناجمة عن تعاطي املواد، بما فيها اإلدمان،  تتسم .30
انتكاس، مما يستلزم استجابة شاملة تغطي تخصصات متعددة. وال يوجد عالج واحد فعال للجميع. 

 وبالتالي، يلزم توافر خيارات متنوعة للعالج النفس ي والدوائي تصلح ملختلف الحاالت.

األولية وأماكن من شأن التحري الروتيني أو الذي يحدث بشكل عارض في مرافق الرعاية الصحية  .31
َ ن من االكتشاف املبكر لالضطرابات الناجمة عن تعاطي املواد، ومن الرعاية الصحية األخرى أن ُيحّس 

دامغة على كفاءة وفعالية  بّيناتتدخالت العالجية املناسبة. وتوجد للإحالة الحاالت األكثر خطورة 
كما أن تكلفة هذه العالجات الدوائية أقل العالجات املضادة لألفيون )مثل امليثادون والبوبرينورفين(، 

 تلك التي تتضمن رعاية أثناء اإلقامة في املرفق الصحي. وفيما 
ً
بكثير من العديد من التدخالت، خاصة

املستقاة من التجارب السريرية فعالية العالج السلوكي  بّيناتيتعلق بالتدخالت النفسية، تدعم ال
 عالج التحفيزي، والعالج القائم على األسرة، وإدارة حاالت الطوارئ.املعرفي، واملقابالت التحفيزية، وال

يجب أن تتمحور جهود تدريب القوى العاملة حول أكبر مخاوف الصحة العامة بالنسبة لالضطرابات  .32
، وأن تعمل على بناء قدرات القوى العاملة على التعامل مع هذه املواد الناجمة عن تعاطي 

حد َاالضطرابات. وفي الخطط ا
ُ
د الغايات املتعلقة بتنمية قدرات لوطنية لتنفيذ الخدمات، ينبغي أن ت

القوى العاملة لتوضيح املعارف واملهارات الالزمة للتدريب، وكذلك العدد املطلوب من املهنيين 
 .(14-12)وتخصصاتهم 

 الستجابة  .33
ً
للعمل باتخاذ ، يوص ي اإلطار اإلقليمي املوادإزاء مشكلة تعاطي  القطاع الصحيتعزيزا

 التدخالت االستراتيجية التالية:

 والتدبير العالجي للجرعات  املواداج التحري والتدخالت العاجلة لالضطرابات الناجمة عن تعاطي َرإد
 املفرطة في مرافق الرعاية الصحية األولية وأقسام الطوارئ؛

 واد؛املالناجمة عن تعاطي  تطوير الخدمات املتخصصة وتقويتها لتوفير التدبير العالجي لالضطرابات 
  ،في نطاق حزمة شاملة من الخدمات لتقليل األضرار، والتأهيل 

ً
استحداث و/أو التوسع سريعا

 والدمج االجتماعي؛
  ؛املوادضمان إتاحة األدوية األساسية للتدبير العالجي لالضطرابات الناجمة عن تعاطي 
  املوادتطوير قدرات العاملين في قطاعات الصحة والرعاية االجتماعية على الوقاية من تعاطي ،

 والعالج، والرعاية، والتأهيل؛
 .تيسير إنشاء مجموعات للمساعدة الذاتية واملساعدة املتبادلة والترويج لها 
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 تعزيز الصحة والوقايةَ

 ما  .34
ً
في مرحلة املراهقة، مع تعاطي الكحول والتبغ والحشيش، بوصفها أكثر املواد  املواديبدأ تعاطي عادة

  املوادالتي يشيع تعاطيها من جانب األطفال والشباب. والوقوع في براثن تعاطي 
ً
بصورة متكررة مبكرا

 بخطر التحول إلى اإلدمان أو تعاطيها على نحوٍَ
ً
تبط ضار في مراحل الحقة من الحياة، كما يَر يرتبط عادة

ن عبمشكالت بدنية ونفسية. وهناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي تجعل البعض أكثر ُعرضة 
والعواقب املترتبة على تعاطيها، واالستعداد الوراثي،  باملواد، مثل عدم الدراية املوادغيرهم لتعاطي 

، وعدم ملتهامعاوالسمات الشخصية، ووجود مشاكل في الصحة النفسية، وإهمال األسرة أو سوء 
فض ي إلى تعاطي 

ُ
)مثل تأثير اإلعالم(، والنمو  املواداالرتباط باملدرسة، واملعايير والبيئات االجتماعية التي ت

، ولقد تم تحديد التدخالت . فالوقاية الفعَّ(3) في مجتمعات مهمشة وموصومة ومحرومة
ً
الة تبدأ مبكرا

درسة، واملجتمع، ومكان العمل، وقطاع الصحة، الة في محيطات عديدة )األسرة، واملوالسياسات الفعَّ
 . (17-15، 3)حددة( الـُمَوغيرها(، ومستويات املخاطر )الشاملة واالنتقائية َو

 للصحة والوقاية من تعاطي  .35
ً
، يوص ي اإلطار اإلقليمي للعمل باتخاذ التدخالت االستراتيجية املوادتعزيزا

 التالية:

  في السياسات واالستراتيجيات الصحية األوسع  املوادإدراج برامج شاملة معنية بالوقاية من تعاطي
؛
ً
 نطاقا

  حسب العمر في محيط املجتمع والتعليم ومكان  املوادتصميم وتنفيذ برامج للوقاية من تعاطي
 العمل؛

 بمهارات األبوة وتقوية  إعداد برامج مجتمعية متعددة املكونات للتدخالت، ومنها البرامج املعنية
 األسرة، وإدراج برامج تعليم املهارات الحياتية ضمن املناهج املدرسية؛

 املوادحمالت مستهدفة باستخدام قنوات إعالمية متعددة لتحسين الوعي بمشكلة تعاطي  تنظيم 
 واملشكالت املترتبة على ذلك.

َ  دالرصد والترص 

سياسات وبرامج تتميز بالفعالية  لوضع بالبّيناتسندة الـُمَمن الضروري االستثمار في البيانات والبحوث  .36
 والكفاءة. 

 لرصد وترصَ  .37
ً
واالضطرابات الناجمة عن ذلك، يوص ي اإلطار اإلقليمي  املوادمشكلة تعاطي  دتعزيزا

 للعمل باتخاذ التدخالت االستراتيجية التالية:

 مجموعة موحدة من املؤشرات األساسية القابلة للمقارنة لرصد الوضع الخاص بتعاطي  تحديد
 ، ويتضمن ذلك إدراجها في املسوح الحالية؛املواد

 
لجمع مجموعة أساسية من املؤشرات ورفع  املوادد مشكلة تعاطي إعداد نظام وطني لرصد وترصَ 

 لبيانات.تقارير بشأنها باستخدام أدوات ومنهجيات موحدة لجمع ا

 التعاون الدولي

في  بّينات، فإنه من املحتم تعزيز التبادل النشط للمعلومات والاملوادى معالجة مشكلة تعاطي حتى يتسنَ  .38
ما بين املهنيين ومنظمات املجتمع املدني من بلدان اإلقليم في املنتديات الوطنية والدولية املعنية 

 .املوادبالسياسات حول تعاطي 
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 الخاتمة

 املوادضوء االلتزامات الدولية وبيئة السياسات املواتية، باإلضافة إلى املخاطر التي يفرضها تعاطي  في .39
على الصحة والسالمة واألمن والتنمية في اإلقليم، فلقد آن األوان لتعزيز استجابة الصحة العامة إزاء 

َاملوادتعاطي 
ّ
قترح الـُمَقرار اإلطار اإلقليمي جنة اإلقليمية مدعوة إلى إ. والدورة السادسة والستون لل

ملعالجة مشكلة  بالبّيناتسندة الـُمَللعمل، والذي يشتمل على أفضل الخيارات والتدخالت املتاحة 
 .املوادتعاطي 
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 املواداإلطار اإلقليمي للعمل لتعزيز استجابة الصحة العامة إزاء تعاطي  .1املرفق  

الت االستراتيجية املجال 
ُّ
 املؤشرات  التدخ

ةو  الح   م 
 
ناتإدراج تدخالت ُمسندة  • ك وعالية املردود في حزمة املنافع ذات األولوية لتحقيق  بالبّي 

 التغطية الصحية الشاملة

نات/تحديث سياسات وطنية ُمسندة إعداد • ، مع مكون قوي للصحة املوادبشأن تعاطي  بالبّي 
 العامة، وذلك بالتشاور مع األطراف املعنية من القطاعين العام والخاص واملجتمع املدني؛

بما يتواءم مع العهود واملعاهدات  املوادإعداد/تحديث تشريع )تشريعات( بشأن تعاطي  •
وذلك بالتشاور مع األطراف املعنية من القطاعين العام والخاص  واالتفاقيات الدولية،

 واملجتمع املدني؛

نات إعداد آلية للتنسيق بين القطاعات لتيسير تنفيذ السياسات والتشريعات املسندة بالبّيَ  •
 ، ورصدها املوادبشأن تعاطي 

ة تعاطي تأمين مخصصات محددة من امليزانية في قطاع الصحة والرفاه للتعامل مع مشكل •
 من حيث الوقاية، والتدبير العالجي، والتأهيل، والتعافي، والرصد والتقييم  املواد

 في السجن للمتورطين في جرائم تعاطي املخدرات  إعداد برامج لتوفير بدائل لالحتجاز •

تكون عملية ومتعددة القطاعات وتراعي  املواداعتماد ونشر سياسات حول تعاطي  •
 الصحة العامة 

لتشريعات الوطنية ذات الصلة بما يتواءم مع العهود واملعاهدات واالتفاقيات تحديث ا •
 الدولية 

تطبيق آلية للتنسيق بين القطاعات )بين الوزارات( بما يعكس القيادة في مجال الصحة  •
 العامة

تعاطي تأمين مخصصات محددة بامليزانية لتغطية الوقاية من االضطرابات الناجمة عن  •
 والتأهيل  والرعاية املواد

إلغاء عقوبة/إلغاء تجريم تعاطي املخدرات، وتوافر املحاكم املعنية بنظر قضايا املخدرات  •
 في املدن الكبرَى

واملشكالت الصحية املرتبطة  املوادتوفير خدمات العالج لالضطرابات الناجمة عن تعاطي  •
 حتجزينالـُمَبذلك على مدار سلسلة خدمات الرعاية املتصلة بالنسبة للسكان 

استجابة 
القطاع 
 الصحي

والتدبير العالجي  املوادإدماج التحري والتدخالت العاجلة لالضطرابات الناجمة عن تعاطي  •
 للجرعات املفرطة ضمن مرافق الرعاية الصحية األولية وأقسام الطوارئ )حزم التدخالت(

تطوير/تقوية خدمات متخصصة للتدبير العالجي الشامل واملتكامل لالضطرابات الناجمة  •
 ، ومنها التدخالت الدوائية والنفسيةاملوادعن تعاطي 

 في نطاق حزمة شاملة من الخدمات لتقليل األضرار )برامج  •
ً
استحداث و/أو التوسع سريعا

واملشورة الطوعية واختبار العدوى  بشأن تبادل اإلبر واملحاقن، والعالج البديل لألفيون،
، B، والتطعيم املضاد اللتهاب الكبد Cز املناعي البشري/فيروس التهاب الكبد وَ بفيروس العَ 

والعالج القائم على مضادات الفيروسات القهقرية، ورعاية مرض ى السل وعالجهم، 
 وتوفير التدبير العالجي لها؛ 

ً
والوقاية من الجرعة املفرطة وتشخيص األمراض املنقولة جنسيا

 وتوفير التدبير العالجي لها(

 املوادضمان إتاحة األدوية األساسية للتدبير العالجي لالضطرابات الناجمة عن تعاطي  •

تطوير قدرات العاملين الصحيين في مجال الصحة والرعاية االجتماعية في مجاالت الوقاية  •
يل من خالل دمج هذه املوضوعات في برامج ، والعالج، والرعاية والتأهاملوادمن تعاطي 

التعليم/التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة، وكجزٍء ال يتجزأ من عملية التعليم املنهي 
 املستمر/إعادة االعتماد 

 تيسير إنشاء مجموعات للمساعدة الذاتية واملساعدة املتبادلة والترويج لها •

تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية األولية وخدمات الطوارئ على إجراء التحري  •
وعلى التدبير العالجي لتعاطي  املوادوالتدخالت العاجلة لالضطرابات الناجمة عن تعاطي 

 جرعة مفرطة من األفيون 

خصصة متعددة لعالج ورعاية مرض ى االضطرابات الناجمة عن تعاطي فرق مت إتاحة •
سواء من املرض ى الداخليين أو مرض ى العيادات الخارجية، بما في ذلك إتاحة  املواد

 التدخالت الدوائية والنفسية

تباع مبادئ توجيهية ومسارات لإلحالة بين خدمات الرعاية األولية وخدمات الرعاية ا •
 املتخصصة 

اءمة معايير مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة/منظمة الصحة تطبيق/مَو •
 العاملية لضمان تحقق الجودة

 حزمة شاملة من الخدمات لتقليل األضرار إتاحة •

توافر امليثادون، والبوبرينورفين والنالوكسون وغيرها من األدوية الالزمة لعزل الُسمية  •
مة الشاملة للتدبير العالجي لالضطرابات الناجمة وعالج املداومة بوصفها جزٌء من الحَز

  املوادعن تعاطي 

في برامج التعليم/التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة  املوادإدراج مكون خاص بتعاطي  •
للمهنيين في مجال الصحة والرعاية االجتماعية، وفي برامج التعليم املنهي املستمر/إعادة 
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الت االستراتيجية املجال 
ُّ
 املؤشرات  التدخ

 االعتماد تطوير/تقوية القدرة على إجراء البحوث التطبيقية واالستفادة منها •

 مجموعات للمساعدة الذاتية/للمساعدة املتبادلة توفيَر •

إقامة شبكات وطنية وإقليمية لتولي إجراء البحوث التطبيقية التي تحظى باألولوية، ومنها  •
 التركيز على األوضاع الطارئة املعقدة

تعزيز  
الصحة 
 والوقاية

الصحية األوسع في السياسات واالستراتيجيات  املوادإدراج برامج شاملة للوقاية من تعاطي  •
 إلى االحتياجات املحلية امللحة وتقييم املوارد

ً
، استنادا

ً
 نطاقا

حسب العمر في محيط املجتمع والتعليم  املوادتصميم وتنفيذ برامج للوقاية من تعاطي  •
 ومكان العمل

توافر برامج مجتمعية متعددة املكونات للتدخالت، ومنها البرامج املعنية بمهارات األبوة  •
 األسرةوتقوية 

 إدراج برامج تعليم املهارات الحياتية ضمن املناهج املدرسية •

 إتاحة برامج للتعليم والتدخالت في مكان العمل •

إعداد حمالت مستهدفة باستخدام قنوات إعالمية متعددة لتحسين الوعي بمشكلة  •
 واالضطرابات الناجمة عن ذلك املوادتعاطي 

املعني باملخدرات والجريمة/منظمة الصحة  تطبيق/مواءمة معايير مكتب األمم املتحدة •
 العاملية لضمان تحقق الجودة

الرصد 
 دوالترصُّ 

 بتوافق اآلراء  •
ً
تحديد مجموعة موحدة من املؤشرات األساسية القابلة للمقارنة )استرشادا

، ويتضمن ذلك إدراجها املواداملعروف باسم توافق لشبونة(* لرصد الوضع الخاص بتعاطي 
 الحاليةفي املسوح 

لجمع مجموعة أساسية من املؤشرات  املوادد مشكلة تعاطي إعداد نظام وطني لرصد وترصَ  •
 ورفع تقارير بشأنها باستخدام أدوات ومنهجيات موحدة لجمع البيانات 

• َ
ُ
 د ظم وطنية للرصد والترص َتطبيق ن

نشر وتبادل تقارير منتظمة مع األطراف املعنية الوطنية/الدولية والشركاء باستخدام  •
 مجموعة أساسية من املؤشرات

• َ
ُ
 ظم لرصد وتسجيل األدوية التي تكون بوصفة طبية تطبيق ن

التعاون 
 الدولي

بين املهنيين ومنظمات  املوادبشأن تعاطي  بّيناتتعزيز التبادل النشط للمعلومات وال •
 املجتمع املدني من بلدان اإلقليم في منتديات السياسات الوطنية والدولية 

  املوادتفعيل وتيسير شبكة إقليمية لتنسيق استجابة الصحة العامة إزاء مشكلة تعاطي  •

*United Nations Commission on Narcotic Drugs, United Nations Economic and Social Council. Drug information systems: principles, structures and indicators. Vienna: United Nations Commission on Narcotic Drugs; 2000 
(E/CN.7/2000/CRP .3َ; https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Drugs/lisbon_consensus.pdfَ,accessed 14 July  2019.)  
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