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العمل على تزويد املرهتنني 
للمخدرات خبدمات العالج 
والرعاية القائمة على أدلة  
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ترتبط شبكة "تريت نت" ارتباطاً وثيقاً بربنامج العمل املشرتك بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 
واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية بشأن العالج من االرهتان للمخدرات.

وتودّ الشبكة أن تشكر اجلهات املاحنة التالية على دعمها السخي: إسبانيا والسويد وكندا والواليات املتحدة 
وصندوق األوبك للتنمية الدولية.

Drug Prevention and Health Branch
Prevention, Treatment and Rehabilitation Section
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
P.O. Box 500
1400 Vienna
Austria

 لالطالع على مزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي التايل:
treatnet@unodc.org :أو االتصال بالعنوان التايل  www.unodc.org/treatnet

 تعمل شبكة 
"تريت نت" يف 
تريت نت مخس مناطق:

الرؤية   توفري طائفة واسعة من اخلدمات الصحية واالجتماعية جلميع األشخاص 
الذين تضرّرت حياهتم جرّاء االرهتان للمخدرات 

املهمّــة   السعي معاً إىل تيسري سبل حصول مجيع املرهتنني للمخدرات على خدمات 
العالج والرعاية القائمة على األدلة والشاملة واملراعية للضوابط األخالقية 

الشبكة الدولية ملراكز موارد عالج مدمين املخدرات وإعادة تأهيلهم

على نطاق العامل تريت نت 
تعمل شبكة "تريت نت" مع طائفة من الشركاء يف البلدان املشاركة يف أرجاء العامل .

وتدعم الشبكاتُ الوطنيُة واإلقليميُة تنفيَذ االسرتاتيجية وتشمل ما يلي:

حكومات	 
خدمات متخصّصة لعالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم	 
خدمات للرعاية الصحية األولية	 
مؤسسات أكادميية	 
بلديات	 
منظمات من اجملتمع املدني	 
وكاالت تابعة لألمم املتحدة ومنظمات إقليمية	 
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يقدِّر التقرير العاملي عن املخدرات )مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 2009( 
جمموع متعاطي املخدرات غري املشروعة مبا يناهز 250 مليون شخص، وهو ما يعادل حنو 

4 يف املائة من جمموع السكان يف العامل ممن ترتاوح أعمارهم بني 15 و64 سنة. ومن هؤالء، 
38 مليون شخص يعانون من االرهتان للمخدرات، لكنّ نسبة الذين يتلّقون خدمات الرعاية 

والعالج من االرهتان القائمة على أدلة ال تتجاوز حنو 4,9 ماليني منهم.
 االرهتان للمخدرات اضطراب معّقد يعزى إىل عوامل متعدّدة، منها عوامل فردية وثقافية وبيولوجية 	 

واجتماعية وبيئية.
االرهتان للمخدرات اضطراب دماغي مثله مثل أي مرض عصيب أو نفساني آخر.	 
 من العوائق الرئيسية أمام توفري العالج والرعاية وصمُة العار والتمييزُ املقرتنان هبذا االضطراب الصحي 	 

القابل للعالج.
يتطلّب عالج االرهتان للمخدرات هنجا شامال ومتعدّد التخصّصات يتضمّن تدخّالت صيدالنية ونفسية 	 

اجتماعية على السواء.
ميكن مداواة االرهتان للمخدرات بفعالية بأدوية وطرائق عالج نفسي منخفضة التكلفة. 	 

أعلن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عن اسرتاتيجية جديدة لعالج االرهتان للمخدرات 
من أجل تعزيز ودعم سياسات عالجية مستندة إىل أدلة ومراعية للضوابط األخالقية على نطاق العامل

تعزّز شبكة "تريت نت" توفري خدمات متنوعة وجيدة النوعية ويسهل احلصول عليها لعالج ورعاية املرهتنني 
للمخدرات، مبا يف ذلك الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية/األيدز ورعاية املصابني به. وقد بدأت 

الشبكة يف عام 2005 بعشرين مركزا للعالج يف مجيع أرجاء العامل، وتنّفذ مرحلتها احلالية يف 27 بلدا يف 
مخس مناطق.

أهدافها:
زيادة فرص حصول املرهتنني للمخدرات على خدمات عالج جيدة النوعية	 
تقليل اآلثار الصحية واالجتماعية السلبية النامجة عن تعاطي املخدرات واالرهتان هلا	 
 وضع زمام املبادرة يف يد اجلهات احمللية وهتيئة أسباب االستدامة احمللية وذلك بإشراك موظفني من الوكاالت احلكومية 	 

واجلامعات ومراكز العالج الوطنية واحمللية يف البلدان اليت تنّفذ فيها املشاريع

االسرتاتيجية:
التوعية: إذكاء الوعي خبطورة االرهتان للمخدرات باعتباره اضطرابا صحيا يتطّلب هنجا شامال ومتعدّد التخصّصات 

 بناء القدرات: تزويد مقدِّمي اخلدمات الصحية واالجتماعية بالتدريب يف جمال عالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم بطرائق 
 مستندة إىل أدلة، وذلك باالعتماد على جمموعة مواد التدريب يف إطار شبكة "تريت نت" اليت وضعها مكتب األمم املتحدة املعين 

باملخدرات واجلرمية )هنج تدريب املدرِّبني( 

حتسني اخلدمات: إنشاء شبكات للعالج يف إطار اجملتمع احمللي تشمل اخلدمات الصحية واالجتماعية

اجللسة التمهيدية: كيفية إدارة دورات تدريب فعّالة
اجمللد ألف: الفحص والتقييم وختطيط العالج
اجمللد باء: عناصر العالج النفسي االجتماعي

اجمللد جيم: أدوية عالج اإلدمان وفئات سكانية خاصة
اجمللد دال: العُدَّة اإلدارية

جمموعة مواد التدريب
اإلطار العام

نقل املعارف عن طريق التدريب القائم على أدلة

االلتزامالوقائع

االلتزام بعالج االرهتان 
للمخدرات يف إطار اجملتمع 
احمللي وبأسلوب متمحور 
حول الصحة

تريت نت تريت نت 

تريت نت 

يُعترب االرهتان للمخدرات اضطرابا صحيا متعدّد األسباب يسلك يف الغالب مسلك مرض مزمن 
ناكس ومرتدّد. وحتى اآلن، ما زالت هناك جمتمعات كثرية ال تعرتف بأن االرهتان للمخدرات هو 

مشكلة صحية وهناك نسبة كبرية من األشخاص املصابني به تشكو من وصمة العار وال جتد السبيل 
إىل العالج والرعاية.

تلتزم شبكة "تريت نت" باملبادئ التالية يف جمال عالج االرهتان للمخدرات:

توافر خدمات عالج االرهتان للمخدرات وسهولة احلصول عليها	 
ختطيط العالج الفردي: االستجابة الحتياجات متعدّدة	 
عالج االرهتان للمخدرات باالسرتشاد بأدلة	 
وجود إطار حيمي حقوق املرضى وكرامتهم	 
أمهية خمتلف فئات املرضى من الناحية الثقافية واالجتماعية	 
التنسيق بني نظام الرعاية الصحية ونظام العدالة اجلنائية	 
مشاركة املرضى واجملتمع احمللي	 
إدارة خدمات العالج إدارة سليمة	 
ختطيط نظم العالج ختطيطا اسرتاتيجيا 	 

تذليل العقبات اليت 
حتول دون  توفري خدمات 
فعّالة وناجعة  ومنخفضة 
التكلفة يف جمال العالج 
من تعاطي املخدرات 
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نقل املعارف عن طريق التدريب القائم على أدلة

االلتزامالوقائع

االلتزام بعالج االرهتان 
للمخدرات يف إطار اجملتمع 
احمللي وبأسلوب متمحور 
حول الصحة

تريت نت تريت نت 

تريت نت 

يُعترب االرهتان للمخدرات اضطرابا صحيا متعدّد األسباب يسلك يف الغالب مسلك مرض مزمن 
ناكس ومرتدّد. وحتى اآلن، ما زالت هناك جمتمعات كثرية ال تعرتف بأن االرهتان للمخدرات هو 

مشكلة صحية وهناك نسبة كبرية من األشخاص املصابني به تشكو من وصمة العار وال جتد السبيل 
إىل العالج والرعاية.

تلتزم شبكة "تريت نت" باملبادئ التالية يف جمال عالج االرهتان للمخدرات:

توافر خدمات عالج االرهتان للمخدرات وسهولة احلصول عليها	 
ختطيط العالج الفردي: االستجابة الحتياجات متعدّدة	 
عالج االرهتان للمخدرات باالسرتشاد بأدلة	 
وجود إطار حيمي حقوق املرضى وكرامتهم	 
أمهية خمتلف فئات املرضى من الناحية الثقافية واالجتماعية	 
التنسيق بني نظام الرعاية الصحية ونظام العدالة اجلنائية	 
مشاركة املرضى واجملتمع احمللي	 
إدارة خدمات العالج إدارة سليمة	 
ختطيط نظم العالج ختطيطا اسرتاتيجيا 	 

تذليل العقبات اليت 
حتول دون  توفري خدمات 
فعّالة وناجعة  ومنخفضة 
التكلفة يف جمال العالج 
من تعاطي املخدرات 
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أفريقيا
مجهورية تنـزانيا املتحدة

زامبيا
سرياليون

كوت ديفوار
كينيا

موزامبيق
نيجرييا

أمريكا الالتينية
الربازيل

بريو
كولومبيا 

نيكاراغوا 
هاييت

 مشال أفريقيا 
والشرق األوسط

األردن
اإلمارات العربية املتحدة

مجهورية إيران اإلسالمية
لبنان
مصر

املغرب 

آسيا الوسطى
أفغانستان
أوزبكستان

تركمانستان
طاجيكستان
قريغيزستان
كازاخستان

جنوب آسيا 
وشرقها
فييت نام
كمبوديا
ميامنار

ترتبط شبكة "تريت نت" ارتباطاً وثيقاً بربنامج العمل املشرتك بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 
واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية بشأن العالج من االرهتان للمخدرات.

وتودّ الشبكة أن تشكر اجلهات املاحنة التالية على دعمها السخي: إسبانيا والسويد وكندا والواليات املتحدة 
وصندوق األوبك للتنمية الدولية.

Drug Prevention and Health Branch
Prevention, Treatment and Rehabilitation Section
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
P.O. Box 500
1400 Vienna
Austria

 لالطالع على مزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي التايل:
treatnet@unodc.org :أو االتصال بالعنوان التايل  www.unodc.org/treatnet

 تعمل شبكة 
"تريت نت" يف 
تريت نت مخس مناطق:

الرؤية   توفري طائفة واسعة من اخلدمات الصحية واالجتماعية جلميع األشخاص 
الذين تضرّرت حياهتم جرّاء االرهتان للمخدرات 

املهمّــة   السعي معاً إىل تيسري سبل حصول مجيع املرهتنني للمخدرات على خدمات 
العالج والرعاية القائمة على األدلة والشاملة واملراعية للضوابط األخالقية 

الشبكة الدولية ملراكز موارد عالج مدمين املخدرات وإعادة تأهيلهم

على نطاق العامل تريت نت 
تعمل شبكة "تريت نت" مع طائفة من الشركاء يف البلدان املشاركة يف أرجاء العامل .

وتدعم الشبكاتُ الوطنيُة واإلقليميُة تنفيَذ االسرتاتيجية وتشمل ما يلي:

حكومات	 
خدمات متخصّصة لعالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم	 
خدمات للرعاية الصحية األولية	 
مؤسسات أكادميية	 
بلديات	 
منظمات من اجملتمع املدني	 
وكاالت تابعة لألمم املتحدة ومنظمات إقليمية	 

ُطبع يف النمسا
V.10-53854—July 2010—1,000
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