ما هي غاياتنا؟
الرتويج لسياسات حتقق التوازن الصحيح بني خفض عرض املخدرات والطلب عليها واتباع هنوج علمية يف الوقاية من املخدرات وعالج
املرهتنني هلا.
توفري خدمات عالج ورعاية ذات طابع إنساني وميسورة املنال ملزيد من األشخاص املرهتنني للمخدرات واملصابني بأمراض مرتبطة هبا
(خصوصا األيدز وفريوسه) ،مما يفضي إىل فرص إلعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع.
خدمات أساسية تستند إىل شواهد علمية وتو ّفر سلسلة متواصلة من الرعاية املوجهة حنو الشفاء ،مبا يليب احتياجات متناويل املخدرات
املرهتنني يف مجيع األطوار ،تبعا لوضعيتهم االجتماعية ومدى حاجتهم إىل احلفز وإىل التدخل اإلكلينيكي.

شركاؤنا يف العمل

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel: +(43-1) 26060-0, Fax: +(43-1) 26060-5866, www.unodc.org

Department of Mental Health and Substance Abuse
20 Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, Switzerland

الربنامج املشرتك بني مكتب األمم املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية بشأن

الرصد والتقييم
يشمل الربنامج صوغ أدوات للرصد والتقييم تتعلق بعالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم ،مع جمموعة مؤشرات وآليات رصد
تشمل اجملاالت التالية:

عالج املرهتنني للمخدرات
ورعايتهم

•	مؤشرات خاصة باملدخالت لرصد مستوى ونطاق الدعم ال ُقطري املقدّم يف إطار الربنامج املشرتك بني املكتب ومنظمة
الصحة العاملية؛
•

مؤشرات خاصة باملخرجات لرصد وتقييم مدى تنفيذ الربنامج ألهدافه؛

•

مؤشرات خاصة بالنتائج لرصد التقدّم احملرز صوب حتقيق اهلدف العام للمبادرة وخطة العمل للفرتة .2013-2009

يرتكز هذا الربنامج على جهد تعاوني عاملي ،يقوده مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب) ومنظمة الصحة العاملية.
وسوف يضم هذا التعاون حكومات واختصاصيني صحيني ومنظمات غري حكومية ووكاالت متويل ملتزمة بتوسيع نطاق مشول اخلدمات
األساسية يف جمال عالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم.

ملاذا يعمل املكتب ومنظمة الصحة العاملية معا
لكل من املكتب ومنظمة الصحة العاملية والية دستورية تقضي مبعاجلة املسائل اليت يطرحها تعاطي املخدرات واالرهتان هلا .كما تتمتّع
الوكالتان ،بالنظر إىل ما لتعاطي املخدرات واالضطرابات املرتبطة به من آثار صحية واجتماعية-اقتصادية وأمنية ،من موقع فريد لتو ّلي
قيادة هذه املبادرة .وسوف يفتح الربنامج بابًا للحوار مع الدول األعضاء ،كما سيُشرك جمموعة منوّعة من الوزارات ،مثل وزارتي الصحة
والرعاية االجتماعية ،وكذلك نظام العدالة اجلنائية وقطاعات أخرى ذات صلة.
وهلذه املبادرة صلة وثيقة بربنامج العمل ملعاجلة النواقص يف خدمات الصحة العقلية ( ،)mhGAPالذي أنشأته منظمة الصحة العاملية
يف تشرين الثاني/نوفمرب  2008من أجل حتديد اسرتاتيجيات لالرتقاء برعاية املصابني باضطرابات عقلية وعصبية واضطرابات مرتبطة
بتعاطي مواد اإلدمان .وهذه تشمل االضطرابات اليت تُعزى إىل تعاطي املخدرات غري املشروعة كواحد من مثانية شروط ذات أولوية.

الرؤيـة

يقل عمّا ي ّ
ّ
ُتوقع توفريه لعالج ورعاية املصابني بأي مرض آخر
ما ال

توفري عالج ناجع وإنساني جلميع املصابني
باضطرابات مرتبطة بتعاطي املخدرات  .عالج ال ّ
يقل
عمّا يُتو ّقع توفريه ألي مرض آخر .

مي ّثل الربنامج املشرتك بني املكتب ومنظمة الصحة العاملية بشأن عالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم معلَما هاما يف سبيل
استحداث هنج شامل إزاء السياسات املتعلقة باملخدرات يقوم على مفهوم الصحة املتكاملة وميكنه أن خيفض الطلب على املواد غري
املشروعة وأن يفرِّج املعاناة ويقلّل ما يصيب األفراد واألُسر واجملتمعات احمللية والوطنية من أضرار ناشئة عن املخدرات.
وهذه املبادرة تبعث برسالة قوية إىل مقرّري السياسات فيما يتعلق باحلاجة إىل استحداث خدمات تعاجل االضطرابات الناشئة
عن تعاطي املخدرات على حنو براغماتي وعلمي وإنساني ،وتستعيض عن الوصم والتمييز باملعرفة والرعاية وتوفري فرص الشفاء
وإعادة اإلدماج يف اجملتمع.

ا

ُطبع يف النمسا

V.10-51012—February 2010—500

وتناوُل املخدرات بطريق احلقن هو من أهم سبل العدوى بفريوس
القصور املناعي البشري (فريوس األيدز) والتهاب الكبد الوبائي يف كثري
من املناطق .إذ يبلغ عدد املصابني بفريوس األيدز بني متعاطي املخدرات
بطريق احلقن قرابة  3ماليني شخص .ويف خارج بلدان أفريقيا جنوبي
الصحراء ،يُعزى  30يف املائة من اإلصابات بفريوس األيدز هلذا السبب.
وإذا أخذنا يف احلسبان األنشطة اإلجرامية املرتبطة بتعاطي املخدرات،
ميكن أن تبلغ التكلفة االقتصادية لتعاطي املخدرات واالرهتان هلا يف
بعض البلدان زهاء  2يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل.

العالج الناجع والرعاية الفعّالة
•	كثريا ما يتسنّى عالج االرهتان للمخدرات عالجا ناجعا بأدوية
زهيدة التكلفة وبتدخّالت نفسانية بسيطة.
•	ميكن إدماج عالج االرهتان للمخدرات يف خدمات الرعاية الصحية
األولية.
•	ميكن ملقدّمي اخلدمات الصحية غري املتخصّصني أن يقوموا ،بعد
تدريبهم على النحو املناسب ،بتدخّالت معيّنة يف جمال الصحة
العقلية.
•	مقابل كل دوالر يُستَثمر يف العالج املستند إىل شواهد عملية،
ميكن حتقيق وفر يصل إىل  6دوالرات يف تكاليف الرعاية الصحية
واألمن والرعاية االجتماعية.

تيسري احلصول على اخلدمات

من أجل زيادة إمكانية احلصول على اخلدمات ،وحتسني نسب االستبقاء وخفض
نسب النكوص ،صُمِّمت اخلدمات املستحدثة يف إطار الربنامج املشرتك حبيث تلبّي
احتياجات جمموعة منوّعة من املرضى يف سلسلة متواصلة من الرعاية اهلادفة إىل
الشفاء ،تشمل:
•

تدخّالت لتوعية األفراد املرهتنني غري املتحمِّسني للعالج.

•	تدخّالت إكلينيكية إليقاف تعاطي املخدرات أو تقليله ،وللسيطرة على السلوك
اإلدماني ،والستعادة العالقات مع اآلخرين ،ولتحسني املهارات االجتماعية
والعاطفية واملهنية.
•	أنشطة منخفضة العتبة تستهدف فريوس القصور املناعي البشري (األيدز)
والتهاب الكبد الوبائي وتوفري الرعاية الصحية واالجتماعية.
•	تدخالت أطول أمدا ترمي إىل شفاء املريض وإعادة إدماجه يف اجملتمع.

عوامل بيولوجية/وراثية

املتوسط غري املرجّح للطلب
على العالج يف  41بلدا وإقليما
آسيويا يف الفرتة 2006-1994

	-1يقود جهودا تعاونية عاملية لتحسني مشول ونوعية خدمات العالج والرعاية
املقدمة للمصابني باضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدرات يف البلدان ذات
الدخل املنخفض واملتوسط.
	-2يروّج إلنشاء نظم عالج شاملة ومتكاملة ميكنها أن تو ّفر سلسلة متواصلة
من الرعاية ملتعاطي املخدرات وأن تقيم صلة مع اخلدمات املقدّمة على
الصعيدين البلدي والوطين.
	-3يرسم خرائط الحتياجات السكان ولألطر التشريعية واخلدمات والربامج
املتاحة لعالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم.
	-4يدعم مراجعة السياسات والتشريعات من أجل حتقيق توازن يف السياسة
املتبعة إزاء املخدرات واملساعدة على وجود خدمات وقاية وعالج ورعاية
تتسم باإلنسانية والنجاعة.
	-5يستحدث خدمات عالج ورعاية وَصُولة زهيدة التكلفة ،وييسر إمكانية
احلصول على تلك اخلدمات يف املناطق الريفية والنائية.
	-6يُدرج خدمات الوقاية والعالج والرعاية اخلاصة باالضطرابات الناشئة عن
تعاطي املخدرات يف صميم نظام الرعاية الصحية ،مع إقامة صالت

	باملنظمات غري احلكومية وضمان التنسيق التام مع نظام الرعاية الصحية،
كجزء من سلسلة خدمات رعاية متواصلة ومتكاملة.

	-9يو ّفر ويدعم برامج لتدريب االختصاصيني املشاركني يف تقديم خدمات العالج
والرعاية ملتعاطي املخدرات ،مبن فيهم االختصاصيون الذين ال ينصبّ تركيزهم
املهين يف املقام األول على هذا اجملال.
	-10يصوغ توصيات وتوجيهات ومعايري دولية تستهدف نقل املعارف من املستوى
البحثي إىل التطبيق العملي ،ويدعم مواءمة تلك التوصيات والتوجيهات واملعايري
وتنفيذها على الصعيد الوطين.
	-11يدعم إقامة شبكات وطنية ملقدمي اخلدمات العالية النوعية ،الذين يعملون
يف جماالت عالج االرهتان للمخدرات وخدمات الدعم االجتماعي والوقاية من
األيدز وفريوسه ورعاية املصابني هبما.

أفريقيا

أوقيانوسيا

%18,2

%47,3

%32,6
املتوسط غري املرجّح للطلب على
العالج يف أسرتاليا ونيوزيلندا
يف الفرتة 2006-2004

 26مليون متعاط للمخدرات اإلشكالية
 4.9ماليني شخص عُوجلوا يف عام 2006

استخدام املوارد

%35,3

املتوسط غري املرجّح للطلب
على العالج يف  39بلدا أوروبيا
يف الفرتة 2006-2000

%63,6

	-7يو ّفر ملتناويل املخدرات املرهتنني تدابري بديلة للسجن حيثما كان مناسبا،
أما إذا تعذر ذلك فيوفر هلم عالجا داخل السجون.
	-8يدعم اجلامعات على الصعيد الوطين تشجيعا هلا على األخذ مبناهج حبثية
وتدريبية يف جمال عالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم.

%18,9

%5.9
%5.2
%9,6

%1.5

أمريكا الشمالية

%19,1

إدمان
الربنامج املشرتك

%60.1

%11,5

آلية التفاعل
بني املخدر والدماغ

%9.1
%11,9

%5.7

%63,3

•	ينبغي أن يصبح عالج االرهتان للمخدرات جزءا من الرعاية الصحية املعتادة ومن
نظم الرعاية االجتماعية ،دون متييز عن سائر االضطرابات املزمنة ،العامة منها
واملتعلقة بالصحة العقلية؛ أي أال يُعطى أقل ممّا يُقدَّم لألمراض األخرى.
•	االستثمار يف برامج شاملة وموجّهة حنو النتائج لعالج املرهتنني للمخدرات
ورعايتهم ،وخصوصا يف التدخّالت اجملتمعية ،مبا يف ذلك تطوير جمموعة
مهارات املوارد البشرية لتلك الربامج.

آسيا

 %0,4كوكايني

ومي ّثل تعاطي املخدرات واحدا من عوامل اخلطر الكربى العشرين اليت
حتيق بالصحة على نطاق العامل ،وواحدا من عوامل اخلطر الكربى
العشرة يف البلدان املتقدّمة .واالضطرابات املرتبطة بتعاطي املخدرات
تقرتن بازدياد خماطر اإلصابة بأمراض أخرى ،مثل األيدز وفريوسه
والتهاب الكبد الوبائي والسُل واالنتحار والوفاة الناجتة عن تناول جرعة
مفرطة وأمراض القلب واألوعية الدموية.

•	االعرتاف على نطاق واسع بأن االرهتان للمخدرات هو اضطراب صحي متعدّد
العوامل ميكن الوقاية منه وعالجه ،وكذلك االعرتاف باملنافع االجتماعية
لالستثمار يف ذلك العالج ،مثل خفض التكاليف املرتبطة بالصحة وحتسني
األمن واإلسهام يف حتقيق التالحم االجتماعي والتنمية االجتماعية.

عوامل بيئية

أوروبا

 %0,4ك

إن تعاطي املخدرات واالرهتان هلا مسألة تتعلق بالصحة العمومية وهلا
تأثري خطري على التنمية واألمن .ويُقدَّر عدد متعاطي املخدرات غري
املشروعة يف العامل بنحو  250مليون شخص ،منهم قرابة  25مليونا
مرهتنون للمخدرات.

•	تشجيع ودعم السياسات واالسرتاتيجيات والتدخّالت املستندة إىل شواهد
عملية ،واليت تقوم على هنج يعنى بالصحة العمومية وحقوق اإلنسان ،على نطاق
العامل (مع تركيز خاص على البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط) ،من أجل
احلد من تعاطي املخدرات وممّا يسبّبه من أعباء صحية واجتماعية.

اإلدمان
ينطوي على عوامل
متعددة

وكايني

احلقائق

األهداف

أهم العقاقري املسبّبة للمشاكل (حسبما يتبيّن من الطلب على العالج)( 2006 ،أو آخر سنة تتوافر بيانات عنها)

إن ميزانية الربنامج املشرتك تُن َفق كلها تقريبا على الصعيدين ال ُقطري واإلقليمي.
ويُخصَّص ما يزيد على  80يف املائة من املوارد لتغطية تكاليف األنشطة يف البلدان
املختارة لكي تصل إىل األشخاص احملتاجني إىل عالج .ومع أن للربنامج بعدا عامليا
ويُنسَّق على هذا الصعيد ،فمن شأن اتباع هنج قطري التوجُّه ير ّكز على توصيل

%15,7

املتوسط غري املرجّح للطلب
على العالج يف  41بلدا أفريقيا
يف الفرتة 2006-1994

%11,3
%9,8
%12,4
%31,2
املتوسط غري املرجّح للطلب على العالج
( )2006-2001يف كندا واملكسيك
والواليات املتحدة

أمريكا اجلنوبية
%10,4
%54

%2,2
%2,6

%30,8

املتوسط غري املرجّح للطلب على
العالج يف  24بلدا يف أمريكا
اجلنوبية وأمريكا الوسطى
والكارييب2006-1998 ،

مواد أفيونية
قنّب
عقاقري كوكايينية
منشطات أمفيتامينية
عقاقري أخرى
ال تتوافر بيانات بشأهنا

ملحوظة :عادة ما تتعلق البيانات بتعاطي العقار الرئيسي؛ ومن ثم فإن تعاطي عقاقري متعددة قد جتعل اجملاميع تزيد على .٪100
املصادر :مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،بيانات االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية/قاعدة البيانات اخلاصة
بالتقديرات وحتليل االجتاهات على املدى الطويل والتقارير الوطنية املقدّمة من احلكومات.

اخلدمات إقليميا أن يتيح إنفاق معظم املوارد بسرعة وفعالية بإشراك احلكومات
واملكاتب اإلقليمية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملكاتب القطرية
ملنظمة الصحة العاملية إشراكا مباشرا.

وتناوُل املخدرات بطريق احلقن هو من أهم سبل العدوى بفريوس
القصور املناعي البشري (فريوس األيدز) والتهاب الكبد الوبائي يف كثري
من املناطق .إذ يبلغ عدد املصابني بفريوس األيدز بني متعاطي املخدرات
بطريق احلقن قرابة  3ماليني شخص .ويف خارج بلدان أفريقيا جنوبي
الصحراء ،يُعزى  30يف املائة من اإلصابات بفريوس األيدز هلذا السبب.
وإذا أخذنا يف احلسبان األنشطة اإلجرامية املرتبطة بتعاطي املخدرات،
ميكن أن تبلغ التكلفة االقتصادية لتعاطي املخدرات واالرهتان هلا يف
بعض البلدان زهاء  2يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل.

العالج الناجع والرعاية الفعّالة
•	كثريا ما يتسنّى عالج االرهتان للمخدرات عالجا ناجعا بأدوية
زهيدة التكلفة وبتدخّالت نفسانية بسيطة.
•	ميكن إدماج عالج االرهتان للمخدرات يف خدمات الرعاية الصحية
األولية.
•	ميكن ملقدّمي اخلدمات الصحية غري املتخصّصني أن يقوموا ،بعد
تدريبهم على النحو املناسب ،بتدخّالت معيّنة يف جمال الصحة
العقلية.
•	مقابل كل دوالر يُستَثمر يف العالج املستند إىل شواهد عملية،
ميكن حتقيق وفر يصل إىل  6دوالرات يف تكاليف الرعاية الصحية
واألمن والرعاية االجتماعية.

تيسري احلصول على اخلدمات

من أجل زيادة إمكانية احلصول على اخلدمات ،وحتسني نسب االستبقاء وخفض
نسب النكوص ،صُمِّمت اخلدمات املستحدثة يف إطار الربنامج املشرتك حبيث تلبّي
احتياجات جمموعة منوّعة من املرضى يف سلسلة متواصلة من الرعاية اهلادفة إىل
الشفاء ،تشمل:
•

تدخّالت لتوعية األفراد املرهتنني غري املتحمِّسني للعالج.

•	تدخّالت إكلينيكية إليقاف تعاطي املخدرات أو تقليله ،وللسيطرة على السلوك
اإلدماني ،والستعادة العالقات مع اآلخرين ،ولتحسني املهارات االجتماعية
والعاطفية واملهنية.
•	أنشطة منخفضة العتبة تستهدف فريوس القصور املناعي البشري (األيدز)
والتهاب الكبد الوبائي وتوفري الرعاية الصحية واالجتماعية.
•	تدخالت أطول أمدا ترمي إىل شفاء املريض وإعادة إدماجه يف اجملتمع.

عوامل بيولوجية/وراثية

املتوسط غري املرجّح للطلب
على العالج يف  41بلدا وإقليما
آسيويا يف الفرتة 2006-1994

	-1يقود جهودا تعاونية عاملية لتحسني مشول ونوعية خدمات العالج والرعاية
املقدمة للمصابني باضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدرات يف البلدان ذات
الدخل املنخفض واملتوسط.
	-2يروّج إلنشاء نظم عالج شاملة ومتكاملة ميكنها أن تو ّفر سلسلة متواصلة
من الرعاية ملتعاطي املخدرات وأن تقيم صلة مع اخلدمات املقدّمة على
الصعيدين البلدي والوطين.
	-3يرسم خرائط الحتياجات السكان ولألطر التشريعية واخلدمات والربامج
املتاحة لعالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم.
	-4يدعم مراجعة السياسات والتشريعات من أجل حتقيق توازن يف السياسة
املتبعة إزاء املخدرات واملساعدة على وجود خدمات وقاية وعالج ورعاية
تتسم باإلنسانية والنجاعة.
	-5يستحدث خدمات عالج ورعاية وَصُولة زهيدة التكلفة ،وييسر إمكانية
احلصول على تلك اخلدمات يف املناطق الريفية والنائية.
	-6يُدرج خدمات الوقاية والعالج والرعاية اخلاصة باالضطرابات الناشئة عن
تعاطي املخدرات يف صميم نظام الرعاية الصحية ،مع إقامة صالت

	باملنظمات غري احلكومية وضمان التنسيق التام مع نظام الرعاية الصحية،
كجزء من سلسلة خدمات رعاية متواصلة ومتكاملة.

	-9يو ّفر ويدعم برامج لتدريب االختصاصيني املشاركني يف تقديم خدمات العالج
والرعاية ملتعاطي املخدرات ،مبن فيهم االختصاصيون الذين ال ينصبّ تركيزهم
املهين يف املقام األول على هذا اجملال.
	-10يصوغ توصيات وتوجيهات ومعايري دولية تستهدف نقل املعارف من املستوى
البحثي إىل التطبيق العملي ،ويدعم مواءمة تلك التوصيات والتوجيهات واملعايري
وتنفيذها على الصعيد الوطين.
	-11يدعم إقامة شبكات وطنية ملقدمي اخلدمات العالية النوعية ،الذين يعملون
يف جماالت عالج االرهتان للمخدرات وخدمات الدعم االجتماعي والوقاية من
األيدز وفريوسه ورعاية املصابني هبما.

أفريقيا

أوقيانوسيا

%18,2

%47,3

%32,6
املتوسط غري املرجّح للطلب على
العالج يف أسرتاليا ونيوزيلندا
يف الفرتة 2006-2004
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استخدام املوارد

%35,3

املتوسط غري املرجّح للطلب
على العالج يف  39بلدا أوروبيا
يف الفرتة 2006-2000

%63,6

	-7يو ّفر ملتناويل املخدرات املرهتنني تدابري بديلة للسجن حيثما كان مناسبا،
أما إذا تعذر ذلك فيوفر هلم عالجا داخل السجون.
	-8يدعم اجلامعات على الصعيد الوطين تشجيعا هلا على األخذ مبناهج حبثية
وتدريبية يف جمال عالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم.

%18,9

%5.9
%5.2
%9,6

%1.5

أمريكا الشمالية

%19,1

إدمان
الربنامج املشرتك

%60.1

%11,5

آلية التفاعل
بني املخدر والدماغ

%9.1
%11,9

%5.7

%63,3

•	ينبغي أن يصبح عالج االرهتان للمخدرات جزءا من الرعاية الصحية املعتادة ومن
نظم الرعاية االجتماعية ،دون متييز عن سائر االضطرابات املزمنة ،العامة منها
واملتعلقة بالصحة العقلية؛ أي أال يُعطى أقل ممّا يُقدَّم لألمراض األخرى.
•	االستثمار يف برامج شاملة وموجّهة حنو النتائج لعالج املرهتنني للمخدرات
ورعايتهم ،وخصوصا يف التدخّالت اجملتمعية ،مبا يف ذلك تطوير جمموعة
مهارات املوارد البشرية لتلك الربامج.

آسيا

 %0,4كوكايني

ومي ّثل تعاطي املخدرات واحدا من عوامل اخلطر الكربى العشرين اليت
حتيق بالصحة على نطاق العامل ،وواحدا من عوامل اخلطر الكربى
العشرة يف البلدان املتقدّمة .واالضطرابات املرتبطة بتعاطي املخدرات
تقرتن بازدياد خماطر اإلصابة بأمراض أخرى ،مثل األيدز وفريوسه
والتهاب الكبد الوبائي والسُل واالنتحار والوفاة الناجتة عن تناول جرعة
مفرطة وأمراض القلب واألوعية الدموية.

•	االعرتاف على نطاق واسع بأن االرهتان للمخدرات هو اضطراب صحي متعدّد
العوامل ميكن الوقاية منه وعالجه ،وكذلك االعرتاف باملنافع االجتماعية
لالستثمار يف ذلك العالج ،مثل خفض التكاليف املرتبطة بالصحة وحتسني
األمن واإلسهام يف حتقيق التالحم االجتماعي والتنمية االجتماعية.

عوامل بيئية

أوروبا

 %0,4ك

إن تعاطي املخدرات واالرهتان هلا مسألة تتعلق بالصحة العمومية وهلا
تأثري خطري على التنمية واألمن .ويُقدَّر عدد متعاطي املخدرات غري
املشروعة يف العامل بنحو  250مليون شخص ،منهم قرابة  25مليونا
مرهتنون للمخدرات.

•	تشجيع ودعم السياسات واالسرتاتيجيات والتدخّالت املستندة إىل شواهد
عملية ،واليت تقوم على هنج يعنى بالصحة العمومية وحقوق اإلنسان ،على نطاق
العامل (مع تركيز خاص على البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط) ،من أجل
احلد من تعاطي املخدرات وممّا يسبّبه من أعباء صحية واجتماعية.

اإلدمان
ينطوي على عوامل
متعددة

وكايني

احلقائق

األهداف

أهم العقاقري املسبّبة للمشاكل (حسبما يتبيّن من الطلب على العالج)( 2006 ،أو آخر سنة تتوافر بيانات عنها)

إن ميزانية الربنامج املشرتك تُن َفق كلها تقريبا على الصعيدين ال ُقطري واإلقليمي.
ويُخصَّص ما يزيد على  80يف املائة من املوارد لتغطية تكاليف األنشطة يف البلدان
املختارة لكي تصل إىل األشخاص احملتاجني إىل عالج .ومع أن للربنامج بعدا عامليا
ويُنسَّق على هذا الصعيد ،فمن شأن اتباع هنج قطري التوجُّه ير ّكز على توصيل

%15,7

املتوسط غري املرجّح للطلب
على العالج يف  41بلدا أفريقيا
يف الفرتة 2006-1994

%11,3
%9,8
%12,4
%31,2
املتوسط غري املرجّح للطلب على العالج
( )2006-2001يف كندا واملكسيك
والواليات املتحدة

أمريكا اجلنوبية
%10,4
%54

%2,2
%2,6

%30,8

املتوسط غري املرجّح للطلب على
العالج يف  24بلدا يف أمريكا
اجلنوبية وأمريكا الوسطى
والكارييب2006-1998 ،

مواد أفيونية
قنّب
عقاقري كوكايينية
منشطات أمفيتامينية
عقاقري أخرى
ال تتوافر بيانات بشأهنا

ملحوظة :عادة ما تتعلق البيانات بتعاطي العقار الرئيسي؛ ومن ثم فإن تعاطي عقاقري متعددة قد جتعل اجملاميع تزيد على .٪100
املصادر :مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،بيانات االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية/قاعدة البيانات اخلاصة
بالتقديرات وحتليل االجتاهات على املدى الطويل والتقارير الوطنية املقدّمة من احلكومات.

اخلدمات إقليميا أن يتيح إنفاق معظم املوارد بسرعة وفعالية بإشراك احلكومات
واملكاتب اإلقليمية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملكاتب القطرية
ملنظمة الصحة العاملية إشراكا مباشرا.

وتناوُل املخدرات بطريق احلقن هو من أهم سبل العدوى بفريوس
القصور املناعي البشري (فريوس األيدز) والتهاب الكبد الوبائي يف كثري
من املناطق .إذ يبلغ عدد املصابني بفريوس األيدز بني متعاطي املخدرات
بطريق احلقن قرابة  3ماليني شخص .ويف خارج بلدان أفريقيا جنوبي
الصحراء ،يُعزى  30يف املائة من اإلصابات بفريوس األيدز هلذا السبب.
وإذا أخذنا يف احلسبان األنشطة اإلجرامية املرتبطة بتعاطي املخدرات،
ميكن أن تبلغ التكلفة االقتصادية لتعاطي املخدرات واالرهتان هلا يف
بعض البلدان زهاء  2يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل.

العالج الناجع والرعاية الفعّالة
•	كثريا ما يتسنّى عالج االرهتان للمخدرات عالجا ناجعا بأدوية
زهيدة التكلفة وبتدخّالت نفسانية بسيطة.
•	ميكن إدماج عالج االرهتان للمخدرات يف خدمات الرعاية الصحية
األولية.
•	ميكن ملقدّمي اخلدمات الصحية غري املتخصّصني أن يقوموا ،بعد
تدريبهم على النحو املناسب ،بتدخّالت معيّنة يف جمال الصحة
العقلية.
•	مقابل كل دوالر يُستَثمر يف العالج املستند إىل شواهد عملية،
ميكن حتقيق وفر يصل إىل  6دوالرات يف تكاليف الرعاية الصحية
واألمن والرعاية االجتماعية.

تيسري احلصول على اخلدمات

من أجل زيادة إمكانية احلصول على اخلدمات ،وحتسني نسب االستبقاء وخفض
نسب النكوص ،صُمِّمت اخلدمات املستحدثة يف إطار الربنامج املشرتك حبيث تلبّي
احتياجات جمموعة منوّعة من املرضى يف سلسلة متواصلة من الرعاية اهلادفة إىل
الشفاء ،تشمل:
•

تدخّالت لتوعية األفراد املرهتنني غري املتحمِّسني للعالج.

•	تدخّالت إكلينيكية إليقاف تعاطي املخدرات أو تقليله ،وللسيطرة على السلوك
اإلدماني ،والستعادة العالقات مع اآلخرين ،ولتحسني املهارات االجتماعية
والعاطفية واملهنية.
•	أنشطة منخفضة العتبة تستهدف فريوس القصور املناعي البشري (األيدز)
والتهاب الكبد الوبائي وتوفري الرعاية الصحية واالجتماعية.
•	تدخالت أطول أمدا ترمي إىل شفاء املريض وإعادة إدماجه يف اجملتمع.

عوامل بيولوجية/وراثية

املتوسط غري املرجّح للطلب
على العالج يف  41بلدا وإقليما
آسيويا يف الفرتة 2006-1994

	-1يقود جهودا تعاونية عاملية لتحسني مشول ونوعية خدمات العالج والرعاية
املقدمة للمصابني باضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدرات يف البلدان ذات
الدخل املنخفض واملتوسط.
	-2يروّج إلنشاء نظم عالج شاملة ومتكاملة ميكنها أن تو ّفر سلسلة متواصلة
من الرعاية ملتعاطي املخدرات وأن تقيم صلة مع اخلدمات املقدّمة على
الصعيدين البلدي والوطين.
	-3يرسم خرائط الحتياجات السكان ولألطر التشريعية واخلدمات والربامج
املتاحة لعالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم.
	-4يدعم مراجعة السياسات والتشريعات من أجل حتقيق توازن يف السياسة
املتبعة إزاء املخدرات واملساعدة على وجود خدمات وقاية وعالج ورعاية
تتسم باإلنسانية والنجاعة.
	-5يستحدث خدمات عالج ورعاية وَصُولة زهيدة التكلفة ،وييسر إمكانية
احلصول على تلك اخلدمات يف املناطق الريفية والنائية.
	-6يُدرج خدمات الوقاية والعالج والرعاية اخلاصة باالضطرابات الناشئة عن
تعاطي املخدرات يف صميم نظام الرعاية الصحية ،مع إقامة صالت

	باملنظمات غري احلكومية وضمان التنسيق التام مع نظام الرعاية الصحية،
كجزء من سلسلة خدمات رعاية متواصلة ومتكاملة.

	-9يو ّفر ويدعم برامج لتدريب االختصاصيني املشاركني يف تقديم خدمات العالج
والرعاية ملتعاطي املخدرات ،مبن فيهم االختصاصيون الذين ال ينصبّ تركيزهم
املهين يف املقام األول على هذا اجملال.
	-10يصوغ توصيات وتوجيهات ومعايري دولية تستهدف نقل املعارف من املستوى
البحثي إىل التطبيق العملي ،ويدعم مواءمة تلك التوصيات والتوجيهات واملعايري
وتنفيذها على الصعيد الوطين.
	-11يدعم إقامة شبكات وطنية ملقدمي اخلدمات العالية النوعية ،الذين يعملون
يف جماالت عالج االرهتان للمخدرات وخدمات الدعم االجتماعي والوقاية من
األيدز وفريوسه ورعاية املصابني هبما.

أفريقيا

أوقيانوسيا

%18,2

%47,3

%32,6
املتوسط غري املرجّح للطلب على
العالج يف أسرتاليا ونيوزيلندا
يف الفرتة 2006-2004
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استخدام املوارد

%35,3

املتوسط غري املرجّح للطلب
على العالج يف  39بلدا أوروبيا
يف الفرتة 2006-2000

%63,6
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املصادر :مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،بيانات االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية/قاعدة البيانات اخلاصة
بالتقديرات وحتليل االجتاهات على املدى الطويل والتقارير الوطنية املقدّمة من احلكومات.

اخلدمات إقليميا أن يتيح إنفاق معظم املوارد بسرعة وفعالية بإشراك احلكومات
واملكاتب اإلقليمية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملكاتب القطرية
ملنظمة الصحة العاملية إشراكا مباشرا.

ما هي غاياتنا؟
الرتويج لسياسات حتقق التوازن الصحيح بني خفض عرض املخدرات والطلب عليها واتباع هنوج علمية يف الوقاية من املخدرات وعالج
املرهتنني هلا.
توفري خدمات عالج ورعاية ذات طابع إنساني وميسورة املنال ملزيد من األشخاص املرهتنني للمخدرات واملصابني بأمراض مرتبطة هبا
(خصوصا األيدز وفريوسه) ،مما يفضي إىل فرص إلعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع.
خدمات أساسية تستند إىل شواهد علمية وتو ّفر سلسلة متواصلة من الرعاية املوجهة حنو الشفاء ،مبا يليب احتياجات متناويل املخدرات
املرهتنني يف مجيع األطوار ،تبعا لوضعيتهم االجتماعية ومدى حاجتهم إىل احلفز وإىل التدخل اإلكلينيكي.

شركاؤنا يف العمل

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel: +(43-1) 26060-0, Fax: +(43-1) 26060-5866, www.unodc.org

Department of Mental Health and Substance Abuse
20 Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, Switzerland

الربنامج املشرتك بني مكتب األمم املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية بشأن

الرصد والتقييم
يشمل الربنامج صوغ أدوات للرصد والتقييم تتعلق بعالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم ،مع جمموعة مؤشرات وآليات رصد
تشمل اجملاالت التالية:

عالج املرهتنني للمخدرات
ورعايتهم

•	مؤشرات خاصة باملدخالت لرصد مستوى ونطاق الدعم ال ُقطري املقدّم يف إطار الربنامج املشرتك بني املكتب ومنظمة
الصحة العاملية؛
•

مؤشرات خاصة باملخرجات لرصد وتقييم مدى تنفيذ الربنامج ألهدافه؛

•

مؤشرات خاصة بالنتائج لرصد التقدّم احملرز صوب حتقيق اهلدف العام للمبادرة وخطة العمل للفرتة .2013-2009

يرتكز هذا الربنامج على جهد تعاوني عاملي ،يقوده مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب) ومنظمة الصحة العاملية.
وسوف يضم هذا التعاون حكومات واختصاصيني صحيني ومنظمات غري حكومية ووكاالت متويل ملتزمة بتوسيع نطاق مشول اخلدمات
األساسية يف جمال عالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم.

ملاذا يعمل املكتب ومنظمة الصحة العاملية معا
لكل من املكتب ومنظمة الصحة العاملية والية دستورية تقضي مبعاجلة املسائل اليت يطرحها تعاطي املخدرات واالرهتان هلا .كما تتمتّع
الوكالتان ،بالنظر إىل ما لتعاطي املخدرات واالضطرابات املرتبطة به من آثار صحية واجتماعية-اقتصادية وأمنية ،من موقع فريد لتو ّلي
قيادة هذه املبادرة .وسوف يفتح الربنامج بابًا للحوار مع الدول األعضاء ،كما سيُشرك جمموعة منوّعة من الوزارات ،مثل وزارتي الصحة
والرعاية االجتماعية ،وكذلك نظام العدالة اجلنائية وقطاعات أخرى ذات صلة.
وهلذه املبادرة صلة وثيقة بربنامج العمل ملعاجلة النواقص يف خدمات الصحة العقلية ( ،)mhGAPالذي أنشأته منظمة الصحة العاملية
يف تشرين الثاني/نوفمرب  2008من أجل حتديد اسرتاتيجيات لالرتقاء برعاية املصابني باضطرابات عقلية وعصبية واضطرابات مرتبطة
بتعاطي مواد اإلدمان .وهذه تشمل االضطرابات اليت تُعزى إىل تعاطي املخدرات غري املشروعة كواحد من مثانية شروط ذات أولوية.

الرؤيـة

يقل عمّا ي ّ
ّ
ُتوقع توفريه لعالج ورعاية املصابني بأي مرض آخر
ما ال

توفري عالج ناجع وإنساني جلميع املصابني
باضطرابات مرتبطة بتعاطي املخدرات  .عالج ال ّ
يقل
عمّا يُتو ّقع توفريه ألي مرض آخر .

مي ّثل الربنامج املشرتك بني املكتب ومنظمة الصحة العاملية بشأن عالج املرهتنني للمخدرات ورعايتهم معلَما هاما يف سبيل
استحداث هنج شامل إزاء السياسات املتعلقة باملخدرات يقوم على مفهوم الصحة املتكاملة وميكنه أن خيفض الطلب على املواد غري
املشروعة وأن يفرِّج املعاناة ويقلّل ما يصيب األفراد واألُسر واجملتمعات احمللية والوطنية من أضرار ناشئة عن املخدرات.
وهذه املبادرة تبعث برسالة قوية إىل مقرّري السياسات فيما يتعلق باحلاجة إىل استحداث خدمات تعاجل االضطرابات الناشئة
عن تعاطي املخدرات على حنو براغماتي وعلمي وإنساني ،وتستعيض عن الوصم والتمييز باملعرفة والرعاية وتوفري فرص الشفاء
وإعادة اإلدماج يف اجملتمع.

ا

ُطبع يف النمسا

V.10-51012—February 2010—500
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