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 مواد تدريبية من إعداد مكتب األمم املتحدة 
املعين باملخدرات واجلرمية 

بشأن استخدام عناصر قائمة على العالج األسري لعالج املراهقني 
املصابني باضطرابات تعاطي املخدرات وغريها من مواد اإلدمان

  مبن فيهم املراهقون املحتكون بنظام العدالة اجلنائية 
أو املعرضون لالحتكاك به
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مقدمة

ي حياة الشباب يشقون فيها 
ة �ف تمثل المراهقة ف�ت

طريقهم من الطفولة إىل البلوغ وتتخللها العديد 

والمراهقة  والعاطفية.  البدنية  ات  التغ�ي من 

مؤثرات  أمام  الضعف  فيها  يزداد  ة  ف�ت أيضا  هي 

فيها  يبدأ  ي 
ال�ت المرحلة  تكون  ما  ا  وكث�ي مختلفة، 

ة، قد تشمل تعاطي مواد  انتهاج سلوكيات خط�ي

البدء  أمام  الضعف  ويرتبط  والجنوح.  دمان  الإ

باضطرابات  صابة  والإ دمان  الإ مواد  تعاطي  ي 
�ف

إشكالية  سلوكيات  وانتهاج  التعاطي  عن  ناجمة 

والوقاية  الخطر  عوامل  من  بعدد  الجنوح  مثل 

واجتماعية  ونفسية  بيولوجية  لأسباب  الراجعة 

عوامل  تصنيف  ويمكن  متعددة.  مستويات  عىل 

عوامل  أساسية:  فئات  ثالث  ي 
�ف والوقاية  الخطر 

عالقات  وجود  )مثل  اجتماعية  عوامل  أرسية، 

والتنمر،  الأقران،  وضغوط   ، ف منحرف�ي أقران  مع 

)مثل  فردية  عوامل  العصابات(،  إىل  والنتساب 

اضطراب نقص النتباه وفرط النشاط، والكتئاب، 

واضطراب الكرب ما بعد الصدمة(.

دمان الجدول 1- عوامل الخطر والوقاية المتصلة باضطرابات تعاطي مواد الإ

عوامل الخطر

ي الطفولة
 الصدمات والكرب �ف

— إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم

مشاكل الصحة العقلية

الفقر

دمان وتوافر المخدرات تعاطي الأقران لمواد الإ

ي المناخ المدرسي السل�ب

الأرس المفككة/المضطربة

وجود سوابق أرسية لتعاطي المخدرات أو 

لالأمراض العقلية

عوامل متصلة بالشخصية )مثل البحث عن 

الستثارة الحسية(

ي الطفولة
الكرب �ف

النقطاع عن الدراسة

عوامل الوقاية

الهتمام والمراقبة من جانب مقدمي الرعاية

 : ي النمو الصحي والعص�ب

— مهارات التكيف

— التنظيم العاطفي

دماج الجتماعي السالمة البدنية والإ

الأحياء السكنية الآمنة

وجود بيئة مدرسية عالية الجودة

ارتفاع القدرة عىل الصمود

العيش مع أم أو أب أو والدين لديهما القدرة 

عىل تلبية احتياجات الأطفال العاطفية

ام بمتابعة الدراسة ف الل�ت

وجود شبكة عالقات اجتماعية قوية

ر( عوامل متصلة بالشخصية )مثل تجنب ال�ف

النتماء إىل مجموعة من الأقران ل تتسامح مع 

تعاطي المخدرات
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بيد أن العوامل الأك�ث شيوعا هي العوامل الأرسية مثل هيكل الأرسة، واتسام 

اعات  ف ي )مثل نقص الدفء من جانب الوالدين، وال�ف الحياة الأرسية بطابع سل�ب

الطفولة،  ة  ي ف�ت
�ف المعاملة  الوالدين(، وسوء  الأرسية، والعدوانية من جانب 

ف ي حالت الضعف لدى المراهق�ي
ي تسهم �ف

الجدول 2- العوامل الأرسية ال�ت

الكتئاب والقلق العنف النقطاع عن الدراسة الحمل الجنوح دمان  تعاطي مواد الإ

الأرسة

      وجود سوابق أرسية لنتهاج سلوكيات إشكالية

     ي إدارة شؤون الأرسة
المشاكل �ف

      الن زاعات الأرسية

   شكاىلي ي السلوك الإ
اتخاذ الوالدين مواقف مؤاتية ومشاركتهما �ف

.Hawkins D., Catalano R., Arthur M., 2002 منقول بت�ف من

الوالدين  جانب  من  اف  رسث الإ وضعف  دمان،  الإ مواد  الوالدين  أحد  وتعاطي 

.)Essau, 2002, 2008(

 . ف ف المراهق�ي وباستثناء التبغ والكحول، فالقنب هو أك�ث المخدرات شيوعا ب�ي

دمان  الإ مواد  من  ها  وغ�ي المخدرات  تعاطي  اضطرابات  ترتبط  ما  وغالبا 

والسلوك  والكتئاب  القلق  اضطرابات  مثل  مصاحبة  صحية  باضطرابات 

 )Essau et al., 1998; Fergusson et al., 1993; Lewinsohn ي  التخري�ب

المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  ي 
و�ف  .et al., 1993; Rohde et al., 1996(

ف باضطرابات  ف المصاب�ي والمتوسط، يغلب أن تكون إمكانية حصول المراهق�ي

فعال  عالج  عىل  وأرسهم  دمان  الإ مواد  من  ها  وغ�ي المخدرات  تعاطي 

للغاية  محدودة  أو  متاحة  غ�ي  إما  المخدرات  تعاطي  اضطرابات   من 

.)Medina-Mora et al., 2013(

دمان أك�ث عرضة  ها من مواد الإ والمراهقون الذين يتعاطون المخدرات وغ�ي

2015، ألقي  ي عام 
لالحتكاك بنظام العدالة الجنائية. فعىل سبيل المثال، �ف

القبض عىل 000 70 طفل حول العالم بتهمة حيازة المخدرات، وألقي القبض 

بالمخدرات  متصلة  ة  خط�ي جرائم  لرتكابهم  طفل   17 000 من  أك�ث  عىل 

المخدرات  تقرير  والجريمة،  بالمخدرات  ي 
المع�ف المتحدة  الأمم  )مكتب 

استغالُل  العالم  من  ة  كث�ي أنحاء  ي 
�ف الأخرى  الشواغل  2018(. ومن  العالمي، 

المتصل  والعنف  المخدرات  تجارة  ي 
�ف الأطفاَل  المنظمة  الجريمة  جماعات 

العنيفة.  المتطرفة  والجماعات  الشوارع  عصابات  ي 
�ف والتجنيد  بالمخدرات 

ف أن تجنيد الأطفال عىل أيدي الجماعات المسلحة له تاريخ طويل،  ي ح�ي
و�ف
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رهابية والجماعات المتطرفة العنيفة  فإن تجنيدهم عىل أيدي الجماعات الإ

ي إىل التطرف 
ي يمكن أن تف�ف

ظاهرة أحدث عهدا. وتشمل عوامل الخطر ال�ت

للصدمات  التعرض  أو  الأرسية،  الأزمات  مثل  النفسية  الضغوط  العنيف 

عنيفة متطرفة  شبكة  إىل  الأرسة  أفراد  أحد  انتماء  أو  المعاملة،  إساءة   أو 

.)RTI International, 2018(

ي ذلك قرار لجنة المخدرات 2/58 بشأن 
ودعت عدة وثائق سياساتية، بما �ف

ف باضطرابات مرتبطة  »دعم توافر العالج والرعاية لالأطفال والشباب المصاب�ي

ي بالمخدرات والجريمة 
دمان«، مكتب الأمم المتحدة المع�ف بتعاطي مواد الإ

ي بالمخدرات والجريمة( إىل تشجيع الدول الأعضاء عىل »أن 
)المكتب المع�ف

ي المستدام قائمة عىل الأدلة العلمية، 
ي تنفيذ برامج للعالج والتعا�ف

تنظر �ف

مع  والشباب،  الأطفال  أجل  من  النفسية - الجتماعية،  الرعاية  برامج  مثل 

إمكانية أن يشارك فيها أعضاء الأرسة«. وأولت وثائق سياساتية أخرى، مثل 

اتفاقية حقوق الطفل )1990( ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح 

الأحداث )1990(، اهتماما رئيسيا لدور الأرسة.

واستجابة لذلك، أعد المكتب، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، 

حزمة مواد التدريب عىل العالج الأرسي Treatnet Family - وهي حزمة من 

بشأن  والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ف المكتب  عن  الصادرة  التدريبية  المواد 

ف  المصاب�ي ف  المراهق�ي لعالج  الأرسي  العالج  عىل  قائمة  عنارص  استخدام 

العدالة  بنظام  المحتكون  فيهم  بمن  دمان،  الإ مواد  تعاطي  باضطرابات 

ي استخدامه.
الجنائية، باعتبارها تدخال يقوم عىل المهارات ويمكن التوسع �ف

إقامة مجتمعات قادرة عىل الصمود يف وجه املخدرات والجرمية

ي تتألف 
ي س�ي المجتمع، وهي الوحدة الأساسية ال�ت

تشكل الأرس عن�ا مهما �ف

ف  والمراهق�ي الأرس  الأرسي  العالج  ويدعم  العالم.  حول  المجتمعات  منها 

أو  دمان  الإ مواد  تعاطي  ذلك  ي 
�ف بما  التحديات،  من  طائفة  من  رين  المت�ف

ف  ب�ي والتواصل  الأرسي  الأداء  ف  تحس�ي خالل  من  المراهقة،  سن  ي 
�ف الجنوح 

التواصل  أنماط  عىل  الوقوف  عىل  الأرس  الأرسي  العالج  ويساعد  أفرادها. 

ي العالج الأرسي القدرة 
ها. ومن الجوانب الهامة �ف والسلوك الحالية ثم تغي�ي

مختلف  تمكن  بطريقة  عنها  والتحدث  المتعددة  المنظورات  استيعاب  عىل 

ي 
ال�ت ي الخطوات 

الآخرون والتفك�ي �ف أفرادها  به  أفراد الأرسة من فهم ما يمر 

يؤدي  أن  ويمكن  إىل حل.  التوصل  أجل  من  أنفسهم  اتخاذها هم  يمكنهم 

ي تشارك فيها الأرسة، 
ي عملية عالجية مع الأرسة، وربما مع النُّظم ال�ت

وع �ف ال�ث

ي سن 
دمان أو الجنوح �ف ي ذلك الحد من تعاطي مواد الإ

، بما �ف ي إىل تغي�ي إيجا�ب

المراهقة. وينطوي النهج القائم عىل النظم عىل دراسة المشاكل من منظور 

مثل  ما،  اجتماعي  نظام  ي 
�ف ف  المعني�ي الأعضاء  ك جميع  متكامل وشموىلي ي�ث

يؤدي  أن  يمكن  النُّظم،  عىل  القائم  التفك�ي  أسلوب  وبحسب  الأرسة.  أفراد 

ي مستوى من مستويات منظومة ما )مثل الفرد والأرسة والمجتمع 
ي �ف تغي�ي إيجا�ب

ي مستويات أخرى 
ات إيجابية �ف ؛ التفك�ي والشعور والسلوك( إىل تغي�ي المحىلي

ا ما يؤدي تحسن أداء الأرسة عموما إىل تحسن  ي السياق نفسه، كث�ي
أيضا. و�ف

. شكاىلي المسائل المتصلة بتعاطي المخدرات والسلوك الإ
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ي�ف بشأن البيئات الجتماعية الشكل 1- نظرية برونفن�ب

ا ما تحيل العالجات الأرسية القائمة عىل الأرسة نفسها، مثل نهج العالج عن  وكث�ي

اتيجي المخت�  ف )A-CRA( والعالج الأرسي الس�ت طريق تعزيز مجتمع المراهق�ي

 )MDFT( والعالج الأرسي المتعدد الأبعاد )FFT( والعالج الأرسي الوظيفي )BSFT(

والعالج المتعدد النُّظم )MST(، إىل نظريات النُّظم البيئية، وقد ثبتت تجريبيا 

ة من حيث الحد من تعاطي المخدرات  ي تحقيق آثار كب�ي
نجاعة تلك العالجات �ف

ي سن المراهقة )Rigter et al., 2013(، والحد من العودة إىل الإجرام 
والجنوح �ف

ف  المنتم�ي ة  كب�ي بصورة  للخطر  ف  المعرض�ي الشباب  ف  ب�ي دمان  الإ مواد  وتعاطي 

لعصابات )Thornberry et al., 2018(، والحد من المشاكل العاطفية والسلوكية 

ي�ف )Bronfenbrenner( بشأن البيئات الجتماعية  ي إطار نظرية برونفن�ب
�ف

من  معقدة  شبكة  مع  ف  متداخل�ي باعتبارهم  الأفراد  إىل  يُنظر   ،)1979(

وأخرى خارجة  فردية وأرسية  عوامل  تنطوي عىل  ي 
ال�ت ابطة  الم�ت النُّظم 

السلوك  (. ويُنظر إىل  ي
السك�ف الحي  المدرسة،  )الأقران،  عن إطار الأرسة 

النُّظم ولعالقات هذه  الفرد وهذه  ف  ب�ي المتبادل  للتفاعل  نتاج  أنه  عىل 

النظم فيما بينها.

العالج  أن  ف  تب�ي كما   .)Essau, 2002 )انظر:  لها  المصاحبة  النفسية  والأمراض 

المراس  الصعب  الشباب  بالتواصل مع  يتعلق  فيما  مزايا  ينطوي عىل  الأرسي 

ي العالج. وحددت منظمة الصحة العالمية 
وأفراد أرسهم وضمان انتظامهم �ف

)2015( العالج الأرسي باعتباره عالجا فعال، وخصوصا لضطرابات تعاطي القنب 

الدولية  المعاي�ي  ي 
�ف الأرسي  بالعالج  أوصي  ذلك،  إىل  وبالإضافة  والمنشطات. 

ي بالمخدرات 
ي وضعها المكتب المع�ف

لعالج اضطرابات تعاطي المخدرات، ال�ت

والجريمة ومنظمة الصحة العالمية.
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الشكل 2- الحد من تعاطي المخدرات

الشكل 3- الحد من الجنوح

أثر العالج الأرسي المتعدد 

ي الحد من الجنوح 
 الأبعاد �ف

ي تجارب إكلينيكية معشاة 
�ف

)Rigter et al, 2013(

أثر العالج الأرسي المتعدد 

ي الحد من تعاطي 
الأبعاد �ف

ي تجارب إكلينيكية 
المخدرات �ف

)Rigter et al, 2013( معشاة
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ي بداية العالجالمتابعة بعد 6 أشهرالمتابعة بعد 12 شهرا
�ف
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 الصحة العامة 

والسالمة العامة

التقليل من عنف 

الشباب، ومن اضطرابات 

دمان/ تعاطي مواد الإ

المخدرات

زيادة التضامن الأرسي/

ف الأداء الأرسي  تحس�ي

ي سلوكيات 
والتأث�ي �ف

ف وصحتهم  المراهق�ي

العقلية

تنفيذ تدخالت قائمة 

عىل الأرسة للتصدي 

دمان  لتعاطي مواد الإ

ة  والسلوكيات الخط�ي

الأخرى

Treatnet Family حزمة مواد التدريب عىل العالج األرسي

ي ُحددت 
وقد ُوضعت حزمة مواد التدريب بالستناد إىل العنارص الأساسية ال�ت

ي نُُهج العالج الأرسي المستندة إىل الأدلة )Hogue et al, 2009(، وأُدمجت 
�ف

عىل  والتفاعل  والنوايا  السلوكيات  تأط�ي  إعادة  تشمل  عالجية  تدخالت  فيها 

العالئقي؛  المستوى  عىل  والتدخل  التأط�ي  وإعادة  والتفك�ي  ؛  ي إيجا�ب نحو 

اك منظومات متعددة؛ وتقليل المقاومة  ومراعاة وجهات النظر الأخرى؛ وإرسث

والمواقف السلبية؛ وتحديد مواطن قوة الأرسة والستفادة منها؛ وبث الأمل؛ 

واستخدام  جانبهما؛  من  والدعم  الوالدين  ف  ب�ي الجماعي  العمل  وتعزيز 

. وقد ُوضعت هذه  تقييمات وتدخالت قائمة عىل المنظومات تركز عىل الحارصف

ي بلدان ذات دخل مرتفع، والغرض من هذه الحزمة هو 
ي الأصل �ف

العنارص �ف

ف الذين  ي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط لعالج المراهق�ي
إتاحتها �ف

ي 
يعانون من اضطرابات تعاطي الكحول والمخدرات وأرسهم. وقد أُدمجت �ف

تهدف  الأرسي  العالج  وقائمة عىل  الأدلة  إىل  عنارص مختارة مستندة  الحزمة 

ي سن المراهقة.
دمان وكذلك للسلوك الإجرامي �ف إىل التصدي لتعاطي مواد الإ

لعالج  فعالة  اتيجيات  اس�ت وجود  عىل  تُذكر  أدلة  الراهن  الوقت  ي 
�ف تتوفر  ل 

ي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 
دمان �ف اضطرابات تعاطي مواد الإ

ي 
ي أعدها المكتب المع�ف

والغرض من حزمة المواد التدريبية Treatnet Family ال�ت

بالمخدرات والجريمة بشأن استخدام عنارص قائمة عىل العالج الأرسي لعالج 

دمان  بمن  ها من مواد الإ ف باضطرابات تعاطي المخدرات وغ�ي ف المصاب�ي المراهق�ي

أو المعرضون لالحتكاك  الجنائية  العدالة  المحتكون بنظام  المراهقون  فيهم 

والعدالة  الجتماعية  والخدمات  الصحة  قطاعات  ي 
�ف ف  الممارس�ي به هو دعم 

ي ذلك الشباب المحتكون 
الجنائية ممن يعملون مع الشباب وأرسهم، بمن �ف

المحتملة  الفعالية  مدى  استكشاف  أيضا  فم  ويُع�ت الجنائية.  العدالة  بنظام 

الجماعات  إىل  لالنضمام  الشباب  تجنيد  منع  ي 
�ف هذه  التدريب  مواد  لحزمة 

المتطرفة العنيفة. ويمكن أن تُكلل التدخالت بالنجاح إذا ما أفضت إىل تعزيز 

ي الوقت نفسه من عوامل الخطر والضعف، ومن ثم 
عوامل الوقاية مع الحد �ف

ي أرسهم 
يجابية �ف يجابية الشاملة للشباب ومشاركتهم الإ ي التنمية الإ

سهام �ف الإ

ومجتمعاتهم المحلية.

Treatnet Family ي حزمة مواد التدريب
الشكل 4- نظرية التغي�ي المتوخاة �ف
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 Treatnet Family حزمة مواد التدريب عىل العالج األرسي

الخاصة  التدريب  اتيجية  اس�ت إطار  ي 
�ف هذه  التدريبية  المواد  حزمة  أُعدت 

تأهيلهم  وإعادة  المخدرات  ي 
مدم�ف عالج  موارد  لمراكز  الدولية  بالشبكة 

ي بالمخدرات والجريمة لدعم 
ي يتعهدها المكتب المع�ف

)شبكة Treatnet( ال�ت

إىل  بالستناد  والرعاية  العالج  توف�ي  إىل  الرامية  ي جهودها 
�ف الأعضاء  الدول 

ف باضطرابات تعاطي المخدرات. وتسهم هذه الحزمة عىل  الأدلة للمصاب�ي

النفسي  بالعالج  المتعلقة  العنارص  يتناول  الذي  الجزء  ي 
�ف الخصوص  وجه 

ي بالمخدرات 
ي أعدها المكتب المع�ف

الجتماعي من مجموعة مواد التدريب ال�ت

ف من أجل  ي شكل حزمة مواد لتدريب المدرب�ي
والجريمة، وهذا الجزء مصمم �ف

/ للمرصف الجتماعية  النفسية  والخدمات  الدعم  من  مرتفع  مستوى  توف�ي 

أُطلقت  وقد  المخدرات.  تعاطي  اضطرابات  من  يعانون  الذين  ف  المراجع�ي

ي 
ف �ف ف تاله تدريب للممارس�ي ي شكل تدريب للمدرب�ي

الحزمة بصورة تجريبية �ف

الحتياجات  لتالئم  التكييف  من  لمزيد  تخضع  وسوف  العام 2019/2018، 

ي تستخدمها.
ي البلدان ال�ت

والسياقات الثقافية �ف

امجية باوربوينت  ائح عرض ب�ب وتشتمل حزمة المواد التدريبية هذه عىل رسث

ات ومناقشات ومقاطع فيديو  ف ومحارصف تتضمن تعليمات مستفيضة للمدرب�ي

لبناء  وتمارين  حالت  عىل  وأمثلة  الأدوار  لعب  عىل  قائمة  عملية  وبيانات 

المهارات وأنشطة تعلم تشاركية أخرى.

 Treatnet Family مواد 
ف ف والممارس�ي التدريبية للمدرب�ي
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 Treatnet Family ح استخدام حزمة مواد التدريب عىل العالج الأرسي ويُق�ت

المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  ي 
�ف تسهم  متعددة  عوامل  تتناول  كأداة 

التالية:

الخامتة

ي 
ال�ت  ،)2020( المخدرات  تعاطي  اضطرابات  لعالج  الدولية  المعاي�ي  توصي 

العالمية،  الصحة  ومنظمة  والجريمة  بالمخدرات  ي 
المع�ف المكتب  وضعها 

باعتماد نُهج للعالج من تعاطي المخدرات مستندة إىل الأدلة وشاملة ومتعددة 

المحددة  الحتياجات  لتالئم  ومكيفة  التخصصات  ومتعددة  القطاعات 

إىل خدمات  الحاجة  الضوء عىل  المعاي�ي  وتسلط  السكان.  من  متنوعة  لفئات 

ف وتوصي بالعالج الأرسي كتدخل قائم عىل الأدلة. وتوفر  متخصصة للمراهق�ي

إضافية  مهارات   Treatnet Family الأرسي  العالج  عىل  التدريب  مواد  حزمة 

ف  ي مجالت الصحة والخدمات الجتماعية والعدالة الجنائية المحتك�ي
ف �ف للعامل�ي

ف وأرسهم.  بالمراهق�ي

  Treatnet Family ي تتناولها هذه الحزمة التدريبية
ويمكن استخدام المهارات ال�ت

من  متواصلة  إطار سلسلة  العالم ضمن  البيئات حول  من  متنوعة  طائفة  ي 
�ف

ي تتناولها حزمة لتالئم الممارسات 
خدمات الرعاية. ويمكن تكييف المهارات ال�ت

ي 
السواء، وإدماجها �ف الموارد عىل  بالموارد والقليلة  الغنية  البيئات  ي 

اليومية �ف

تلك الممارسات، وينبغي أن يكون تنفيذها مصحوبا بالرصد والتقييم. وتهدف 

ف  ي عالج المراهق�ي
الحزمة التدريبية Treatnet Family إىل إثبات فعالية تدخالتها �ف

ي ذلك باعتبارها 
من اضطرابات تعاطي المخدرات وفيما هو أبعد من ذلك، بما �ف

اتيجية لمنع الجنوح والحد منه. اس�ت

310
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ة من 4 إىل 7 حزيران/ ي الف�ت
اء الذي ُعقد �ف ي بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية اجتماع فريق الخ�ب

ي المكتب المع�ف
اء وموظفون �ف ح�ف خ�ب

ف باضطرابات تعاطي المخدرات، بمن فيهم المحتكون منهم  ف المصاب�ي يونيه 2018 بعنوان »استخدام عنارص قائمة عىل العالج الأرسي لعالج المراهق�ي

ي وجه المخدرات والجريمة«.
بنظام العدالة الجنائية: إيجاد مجتمعات قادرة عىل الصمود �ف

ف جيانغ،  ، ىلي م�ي م إرديم، سيسيليا إيساو، غابرييل في�ث ف : عزيزبك بولتاييف، فيليب كانينغهام، كارين ديوك، غ�ي ف اء التال�ي ون الخ�ب وشمل الحارصف

، آدم سيلو، توماس سيكستون،  ، هنك ريخ�ت سي ي باليت، فريد ب�ي ف تشارلز، كامران نياز، مانجورسث ماريا ريجينا هيتشانوفا، هوارد ليدل، لوري لوب�ي

، ماريا زارزا. ف كاترين سكال، ناتاشا سليسنيك، مونيك ستاتس، خوسيه شابوسنيك، جوناثان فان دورم�ي

، جيوفانا كامبيلو، كريستينا غامبوا،  : آنيا بوسي ف ي بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية التال�ي
ون موظفي المكتب المع�ف كما شمل الحارصف

، سانيتا سوهارتونو. ف ابيث ساي�ف ف ، أماندا راموس، إل�ي ا، جان كريستوفر غوم، واتارو كاشينو، عائشة مالك، مارك فان أومرن، ألفي بوليىلي تو غ�ي جيل�ب
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