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  وتقدير  شكر
  

  والتقدير   الشكر  تقديم  العالمية  الصحة  ومنظمة   والجريمة  بالمخدرات   المعني  المتحدة  األمم  مكتب   من  كل  يود 
  : المعايير هذه نشر  عملية في مقدّر بشكل  أسهموا والذين  لتالية،ا والجهات  لألشخاص 

  
  . المساعدة الموارد  لتوفيرها الجنوبية كوريا  حكومة وكذلك له، ودعمها  بالمشروع إليمانها النرويج حكومة

  
  ؛ العالمية  الصحة  ومنظمة  والجريمة  بالمخدرات   المعني  المتحدة  األمم  مكتب   مستشارة  سيغفريد،  ماندي  السيدة
  ة جامع الطبية العلوم بكلية مشارك أستاذ  أفريقيا؛ جنوب  الطبية البحوث  بمجلس المتخصصين العلماء كبيرة
 للمشورة   المتواصل  وتقديمها  التوجيهية  المنهجية  بشأن   رةالمشو  لتقديمها  وذلك  أفريقيا،  جنوب   تاون  كيب 

  . التطوير عملية مدار على الكبير وتشجيعها  المنهجية
  

  والجريمة،   بالمخدرات   المعني  المتحدة  األمم  مكتب   ببرنامج  كمسؤولة  األول  قامالم  في  يكيال،ه   هانا  السيدة
  كمستشارة   الثاني  المقام  وفي  ،٢٠١٧  يونيو� يرانحز  في  الخبراء  اجتماع  ذلك  في  بما  التطوير،  عملية  لتنسيقها

  . البيانات  استخالص  جراءوإ األدبيات  بتقييم لقيامها  والجريمة، بالمخدرات  المعني المتحدة األمم مكتب 
  

 بالمخدرات   المعني  المتحدة  األمم  مكتب   مستشارا  كراوس،  لودفيج  والسيد   ماتوس،  دي   غوميز  إلينا  السيدة
  . وفحصها   العلمية األدلة عن  بحث بال لقيامهما والجريمة،

  
 بالبحث   قيامهال  والجريمة،  بالمخدرات   المعني  المتحدة  األمم  بمكتب   متدربة  باختيار،  –  شكوري  شيماء  السيدة

  . وفحصها العلمية األدلة عن
  

  المعايير   الستعراض  التوجيه  فريق  أعضاء  ذلك  في  بما  العالمية،  الصحة  بمنظمة  والمستشارين  الموظفين
 منظمة   -  والجريمة  بالمخدرات   المعني  المتحدة  األمم  لمكتب   والتابع  المخدرات   تعاطي  لمكافحة  دوليةال

  الوثيقة   لمراجعة  الجارية  والعملية  الثانية،  النسخة  منهجية  تطوير  يف  ساهمتهملم  وذلك  ،العالمية   الصحية
  كروبشانكا،  دزميتري  . د   عبدالعزيز،  نب   فاتن  السيدة  بالتاج،  فالنتينا  السيدة  : عليها  األخيرة   اللمسات   ووضع
  . بوزنياك فالديمير . د  نوريس، سوزان السيدة

  
  وهم   الصلة،  ذات   التقنية  المشورة  و  العلمية  األدلة  لتقديمهم  قاية،الو  بمعايير  المعني  الخبراء  فريق  أعضاء

  ): األبجدي الترتيب  حسب ( 
  جمهورية   فاضلي،  أحمد   بشير  السيد   نيجيريا؛  أغوجي،  مارتن  السيد   العاج؛  ساحل  ابي،  أشو   مونيك  السيدة

  PAHO  الفونسو،  لويس  السيد   العاج؛  ساحل  اكيلي،  ارماند   الورنت   غناجني: السيد   اإلسالمية؛  أفغانستان
 الزهراني،  محمد  السيد  ؛السعودية العربية المملكة اإلبراهيم، أسامة السيد  األمريكية؛ للبلدان الصحة منظمة
 السيد   الهند؛  امبيكار،  اتول  السيد   السعودية؛  العربية  المملكة  الذاكري،  فيصل السيد   السعودية؛  العربية  المملكة
  الوران  السيد   بانكاوسكيني؛  إنغا السيدة  ليتوانيا؛  استراوسكيني،  اودرني  السيدة  تايالند؛  ارامرتانا،  ابينون

 بلينكنز،   كيرستي  السيدة  العاج؛  ساحل  باله،  هربرت   السيد  العاج؛  ساحل  بايوبلو،  توسان  السيد   فرنسا؛  بيج،
 كالود   جان  سيد ال  يا؛كولومب   بوتيرو،  فيليز  هيلينا  السيدة    المكسيك؛  بورجيز،  غولهيرم  المتحدة؛  المملكة
  جريجور   السيد   العاج؛  احلس  برو،  دينيس  كونان  السيد   النمسا؛  براذرهود،  أنجلينا  السيدة  العاج؛  ساحل  بوابر،

  راشيل   السيدة  المخدرات؛  وإدمان  بالمخدرات   المعني  األوروبي  الرصد   مركز  EMCDDA  بوركهارت،
 عمر   السيد   ا؛كند   كونرود،  باتريسيا   السيدة  فنزويال؛  رو،كامي  شاكون  إيغليس  السيد   المتحدة؛  المملكة  كاالم،

 السيد   المتحدة؛  الواليات   ديدز،  بيتاني  السيدة  المتحدة؛  يات الوال   كرانو،  وليام  السيد   العاج؛  ساحل  كوليبالي،
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 د السي  العاج؛  ساحل  ديكيت،  فولجان  السيد   العاج؛  هل  ديبي،  مارتن  كونان  السيد   مالي؛  ديمبيلي،  ناجازانجا
  السيدة  اإلكوادور؛  إنريكويز،  روبرت   السيد  المغرب؛  البوري،  عزيز  السيد   وتوباغو؛  ينيداد تر  دوغالس،  كين

 السيدة  إيطاليا؛  فاجياني،  فابريزو  السيد   روسيا؛  فاديفا،  يوجينيا  السيدة  اإلكوادور؛  إسكوبار،  يوسي  ماريا
 البرازيل؛  امستالدين،  فيراز   لوسيا  انا   السيدة  مبو؛كول  خطة  فيليب،  افيرونيك  السيدة  كولومبيا؛  فاجوا،  جيني
  السيدة  المتحدة؛  المملكة  فوكسكروفت،  ديفيد   السيد   الدولية؛  العمل  منظمة  ILO  فوراستيري،  فالنتينا  السيدة
  شيال   يدةالس   لبنان؛  غندور،  ليليان  السيدة  اليونان؛  جورجاال،  نيكوليتا  السيدة  ألمانيا؛  فريدريش،  ماريا

  روسيا؛   غريغوريفا،   أليكساندريفنا   السيدة   غواتيماال؛   غونزاليز،   مايرليزا   السيدة  ل؛البرازي  مورتا،   ي جياردين
  حسا،   مهدي  السيد   أفريقيا؛  جنوب   هاركر،  نادين  السيدة  المكسيك؛  كروز،  غيزا   مانويل  فيكتور  السيد 

  هيل،   كسندراأل  السيدة  متحدة؛ ال  الواليات   يرش،ه   ريبيكا  السيدة  العاج؛  ساحل  حسني،  دياني   السيد   بنغالديش؛ 
CICAD   خالد   أحمد   السيد   ميانمار؛  هتاي،   هال   السيد   المخدرات؛  تعاطي   لمكافحة   األمريكية   البلدان   لجنة  

  يوهان   السيد   كرواتيا؛  زيميتش،  إفينديتش   جادرانكا  السيدة  اإلسالمية؛   أفغانستان   جمهورية   هومايوني، 
  الهند؛   كاتش،   أناند   السيد   ليتوانيا؛  كارنيكايت،   فالدا  السيدة   ؛ العاج  ساحل  كادجا،  روب  السيد   بلجيكا؛   يونغبلود،

  ليونز   برنامج  كيفر،  ماثيو   السيد   كينيا؛  خان،  ماوا  أتينو  سوزان  السيدة  المتحدة؛  الواليات   كيالم،  شيب   السيد 
  ينيا؛ سلوف  كوسير،  ماتي  السيد   هنغاريا؛  كووس،  تاموس  السيد   العاج؛  ساحل  كوفي،  تريزور  السيد   كويست؛

  ادونكر   رونسارد   ياب  السيد   العاج  ساحل  كوامي،   باتريسيا   انيك  السيدة  العاج؛  ساحل ،  كواكو   سيرج  السيد 
  كارول   السيدة  العاج؛  ساحل  كروما،   مامادو  السيد   كرواتيا؛  كرانزيليك،  فالنتينا   السيدة  العاج؛  ساحل  كوما،

  الجمعية  ISSUP لي، جيف  السيد  ؛ العاج؛ ساحل ليبري،  ليونارد -يمار السيدة المتحدة؛ الواليات  كومبفر،
  المتحدة   األمم   منظمة   UNESCO  ليو،  يونجفينج   السيد   المخدرة؛  المواد   تعاطي  حقل  في  للمهنيّين  الدولية
  السيد   بولندا؛  مالكزويسكي،  أرتور   السيد   المتحدة؛  الواليات   لويد،   جاكلين   السيدة  والثقافة؛  والعلم   للتربية 

  ماريا  السيدة  كولومبيا؛   مارتينيز،  إفرين  السيد  كولومبيا؛  مارين،  يخاندرو أل السيد  رمينيا؛ أ مانوكيان،  يغام غ
  باكستان؛   مظهر،  سمرا  السيدة  أرمينيا؛  مارتروسيان،  هاسميك  السيدة  المكسيك؛  رويز،  مارتينيز  خوسيه

  بيا؛ كولوم تروجيلو، ا ميخي جوليانا يدةالس الهند؛ ميناي، غزالة  السيدة كولومبيا؛  دوال، ماك  خورخي السيد 
  بادو   السيد   ميانمار؛  وان،  أونغ  ميو   ناندا  السيدة  فرنسا؛  موتاتايي،   كارين   السيدة  الصين؛  منغ،  جيانغ   السيد 

  السيد   مالي؛   مايغا،   أو  محمدو  السيد   غانا؛   دودو،  اوريو   ني   جوزيف  السيد   العاج؛  ساحل  نجوسان،  روجر
  األفريقي؛   االتحاد   أونغولو،  ماري  جين  السيدة  ؛نيجيريا  أوبو،  ورإيزيد   السيد   حدة؛المت  المملكة  أوتول،  مايكل
  السيد   كولومبيا؛  بيريز،  أوغوستو  السيد   كندا؛  باترسون،  زاكاري  السيد   كولومبيا؛  باتينو،  كاميال  السيدة

  غالديس   السيدة  باكستان؛   رزاق،   بشرى  السيد   رومانيا؛   بوب،  رادو  السيد   الفلبين؛  بالزا،  إليفنسون 
  بوسكو   السيد   اليونان؛   روسوس،   اخيلياس   السيد   النرويج؛   روسو،  انجيبورغ   السيدة   الفلبين؛   روزاليس، 

  تيريزا   السيدة  األوروبي؛  االتحاد   سلفادور،   تيريزا   السيدة   البيرو؛  ساالزار،  فرناندو  السيد   أستراليا؛   روالند،
  . ر   دانييال   السيدة  المخدرات؛  سياسات   بشأن   اون للتع  الالتينية   أمريكا   برنامج  COPOLAD  لليفينا،-سلفادور
  عبدالرحمن   السيد   إسرائيل؛  شافيرو،   أوريت   السيدة  كولومبيا؛   سكوبيتا،   أورالندو   السيد   البرازيل؛   شنايدر، 

  السيدة   العاج؛   ساحل  سيلو،  عمر   السيد   إفريقيا؛  جنوب   سيغفريد،  ناندي   السيدة   البحرين؛  شويطر،   جاسم   أحمد 
  السيدة   البرتغال؛  ميلو،  دي   سواريس   أنطونيو   راؤول  السيد   ألمريكية؛ا   المتحدة  واليات ال  سلوبودا،  زيلي
  السيدة   إستونيا؛  ستريمان،  كارين  السيدة  المتحدة؛  المملكة  سبوث،   ريتشارد   السيد   إستونيا؛  سوك،   تريين 
  سيامبولي،  يد الحم  عبد   السيد   المتحدة؛   المملكة   سومنول،  هاري   السيد   اإلكوادور؛  خورادو،   سواريز   كارال 

  تحالف  CADCA ثاو،   سو  السيدة العاج؛  ساحل  تول، السينا   اليدة سلوفينيا؛ تاليتش، ال ساني السيدة غرب؛الم
  السيدة   اإلكوادور؛  تيبان،  دييغو  السيد   ميانمار؛  ثين،  مينت   السيد   أمريكا؛  في  المخدرات   لمكافحة  المجتمع

  أستراليا؛  تومورو،  جون  لسيد ا  غانا؛  وركورنو،ت  كوفي   فرانسيس  السيد   العاج؛  ساحل  توري،  توب   رقية
  سانشيز،   مير  دير  فان  زيال  السيدة  بلجيكا؛  كريفت،  دير  فان  بير  السيد   ليتوانيا؛  فاالنتيجيني،  ساندرا  السيدة

  فيلييف   السيد   أمريكا؛  في   المخدرات   لمكافحة   المجتمع   تحالف   CADCA  ،  يانج   إيفلين   السيدة   البرازيل؛
  . ليتوانيا  ماتوليتيين، -زاردكايتي كريستينا  السيدة تركمانستان؛ يوسوب،
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  معلوف،  وديع  والسيد   ماتفيلد   إليزابيث   السيدة  سيما  وال   التأهيل،  وإعادة  والعالج  الوقاية  بقسم  الموظفين
  جلبرتو   للدكتور  الشاملة  والقيادة  العام  التوجيه  إطار  في  والدعم،  المشورة  وإسداء  فنية  إسهامات   لتقديمهم 

  المعني   المتحدة  األمم  بمكتب   اآلخرين   الموظفين   والصحة؛   المخدرات   من  الوقاية  فرع   رئيس  جيرا،
  . العالم   مستوى  على  والخبراء  الحكومات   مع  التواصل  لتسهيلهم  الميدانية،  المكاتب   في  والجريمة   بالمخدرات 

  
  وصياغة   البيانات   تجميع   األدبيات،  تقييم   الفحص،  في   للمشاركة  متعاونة،  خبيرة  بارك،  يونج  هي  السيدة 

    . الوثيقة  من  زاءأج
  

  وتقييم  العملية، بتنسيق  لقيامها التأهيل، وإعادة والعالج الوقاية قسم برنامج، مسؤولة فخري، أسماء السيدة
  . الوثيقة من  أجزاء وصياغة  البيانات  تجميع  في  والمشاركة   األدبيات،

  
  وصياغة   العملية،  إلدارة  التأهيل  وإعادة  والعالج  الوقاية   قسم  المسؤول،  الموظف  كامبلو،  جيوفانا   السيدة
  . عليها  األخيرة اللمسات  ووضع   الوثيقة  من  أجزاء

  
  



5 

 

  المحتويات  جدول
  

 

  7  المقدمة 

  8  ألطفال  واآلمن الصحي  بالنمو تتعلق الوقاية . ١

  9  العقلية  المؤثرات تعاطي من الوقاية . ٢

  11  الوقاية  علم . ٣

  11  الدولية  المعايير . ٤

  11  الدولية  المعايير  تحديث  عملية   

  13  القيود    

  14  الوثائق    

  16   المخدرات من الوقاية وسياسات  تدخالت .١

  16  المبكرة والطفولة الرضاعة مرحلة . ١   

  16  والرضاعة  الحمل  فترة في  الزيارات       

  17  الحوامل  النساء تستهدف  تدخالت         

  19  المبكرة  الطفولة مرحلة في   التعليم        

  20  المتوسطة  الطفولة مرحلة . ٢   

  20  الوالدية  مهارات برامج       

  23  واالجتماعية   الشخصية المهارات تعليم        

  25  الدراسية  الفصول بيئة  تطوير  برامج        

  26  لمدرسة  في  األطفال الستبقاء  سياسات        

  27  العقلية  الصحة اضطرابات معالجة         

  28  المبكرة المراهقه مرحلة . ٣   

  28  االجتماعي  والتأثير االجتماعية  الكفاءة على القائم  الوقائي التعليم       

  31  المخدرة  المواد تعاطي تجاه المدرسية   السياسات       

  33  المدرسي  االرتباط لتعزيز  المدرسة  مستوى   على برامج        

  34  الفرديّ  النفسيّ  الضعف مواطن  معالجة        

  35  اإلرشاد        

  36  الرشد ومرحلة  المراهقه مرحلة . ٤   

  36  الوجيز  التدخل       

  39  العمل  مكان  في   الوقاية برامج       

  41  التبغ سياسات       

  41  الكحول سياسات       

  43  المكونات  متعددة المجتمعية  المبادرات       

  44  مية اإلعال الحمالت       

  الترفيه  أماكن    
  

45  

  47  البحث  من مزيداً  تتطلب وقائية مسائل  .٢
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  47  الفراغ  ألوقات المنظمة  األخرى األنشطةو  والرياضة   المدرسة بعد  ما أنشطة       

  47  الوصفية  لألدوية  الطبي  غير  االستخدام من  الوقاية         

  والشباب األطفال  خاص بشكل  تستهدف  التي  والسياسات  التدخالت        
   للخطر المعرضين

48  

  49  االتفاقيات  لرقابة  خاضعة  الغير الجديدة العقلية  المؤثرات تعاطي من  الوقاية         
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  المقدمة

  
  المخدرات   تعاطي   من   الوقاية   أدلة  لخصت   وقد   ،٢٠١٣  عام   في   المعايير   هذه  من   األولى   النسخة   نشر   تم 

  وخاصة   والشباب،  األطفال  أن  تضمن  التي  الفعالة،  االستراتيجيات   تحديد   بهدف  العالمي  المستوى  على
  . والشيخوخة   الرشد  سن إلى وآمنين   أصحاء ويظلون  سينمون وفقراً،  تهميًشا  األكثر

 
  أقرت   حيث   األداة،  هذه  بقيمة   اآلخرون  والدوليون   الوطنيون   المصلحة   وأصحاب   األعضاء  الدول  أقرت 

  ذلك،  إلى باإلضافة  . 1  األدلة على  القائمة  الوقاية ونوعية  التغطية لتحسين مفيد   كأساس  مرات  عدة المعايير 
  أجل   من  النطاق   واسعة  االلتزامات   من   سلسلة   المتحدة  مم األ  في   األعضاء   الدول  قدمت   ، ٢٠١٥  عام   في

  تعاطي   من   والعالج  الوقاية  لتعزيز   ٣. ٥  الهدف  وتعهدات   ٢٠٣٠  عام   بحلول   المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 
  مشكلة  بشأن  المتحدة لألمم   العامة   للجمعية  االستثنائية   الدورة   بّشرت  ، ٢٠١٦ أبريل   � نيسان  في  . المخدرات 
  المخدرات   تعاطي  عن  الناجمة  واالضطرابات   المخدرات   تعاطي  معالجة  في  جديد   بعهد   الميةالع  المخدرات 

  . الصحة  على   يرتكز متوازن  نظام  نهج  خالل  من
  

  بالمخدرات   المعني   المتحدة  األمم   مكتب   يسر   الناس،  ورفاهية   صحة   على   المتجدد   التأكيد   هذا   سياق   في
  الحال   هو  كما   . المحدثة  الثانية   النسخة   هذه ويقدموا ودهم جه   وّحدواي أن   العالمية   الصحة   ومنظمة والجريمة 

  المراجعات   على  عامة  نظرة   أساس   على  حاليًا  المتاحة  العلمية  األدلة  المعايير  تلخص   األولى،   النسخة  في
  تعاطي   من   الوقاية   نتائج  لتحسين   إليها   التوّصل   تم  التي  والسياسات   التدخالت   وتصف   الحديثة،  المنهجية 

  بُني   . الفعال  الوطني   الوقاية   لنظام   الرئيسية   والمعالم   مكونات ال  المعايير   تحدد   ذلك،  إلى   فة ضاباإل  . المخدرات 
ً   ويأتي  األخرى   المنظمات   من   العديد   عمل   على   العمل  هذا ,EMCDDA)   مثل   له  ومكّمالً   بجهدها   معترفا

NIDA) CP, CICAD, CCSA,  2  الوقاية   من   دةمتعد   جوانب   في   األخرى   والموّجهات   المعايير   وضعت   والتي  
  . ت المخدرا تعاطي  من
 

  البرامج   لتطوير  العالم  حول  الوطنيين   المصلحة  وأصحاب   السياسة  صانعي   المعايير   هذه  ترشد   أن  لنأمل   إننا 
  . والمجتمعات   واألسر والشباب   األطفال مستقبل  في  وفعّال  حقيقي  استثمار  هي  التي واألنظمة والسياسات 

  
  

 

 
1
  �٣ ٥٧  CND   قرار  العمل؛  وخطة   السياسي  لإلعالن  األعضاء  الدول   لتنفيذ  المدة   منتصف   استعراض  بشأن  المشترك   الوزاري   البيان 

  جتمعات؛والم   واألسر   والشباب  والمراهقين  األطفال  رفاهية  في   كاستثمار  العلمية  األدلة   إلى  استناداً   المخدرات  تعاطي  من  الوقاية   تعزيز   -
  الخاضعة  للمواد االنترنت عبر والطلب المشروع غير البيع إلى  خاصة  إشارة  مع  والشباب،  األطفال حماية تعزيز - �٣ ٥٨ CNDقرار

  األكاديمية،   األوساط  ذلك  في بما  العلمي،  المجتمع  مع  التعاون  تعزيز   -  �٧ ٥٨  CND   قرار  الجديدة؛  العقلية  والمؤثرات   الوطنية  للرقابة
  مشكلة   جوانب   لمختلف  فعالة  حلول  إيجاد  أجل   من  المخدرات  على   والعرض  الطلب   خفض  اساتسي   مجال  في  العلمي  بحث ال  وتشجيع

  المخِدّرات   مشكلة   بشأن  ٢٠١٦  UNGASS  نتائج  وثيقة  الوقاية؛  وسياسات   استراتيجيات  تعزيز  -  �٦ ٥٩  CND قرار   العالمية؛  المخدرات 
  . العالمية

  

 
  المعني   الكندي  المركز  ؛  EMCDDA(،  www.emcdda.europa.eu(  نواإلدما  بالخدرات   معنيال  األوروبيّ   مركزالمراقبة  2

  منظمة   في  (CICAD)  المخدرات  تعاطي  لمكافحة  األمريكية  البلدان  لجنة   ؛/www.ccsa.ca/Eng   ،(CCSA)  المخدرة  المواد  بتعاطي
  االجتماعية   والتنمية   االقتصادي   للتعاون   كولومبو   خطة   ؛   http://cicad.oas.org/main/default_eng.asp    األمريكية،   ل الدو
  ، (NIDA)  المخدرات  بتعاطي  المعني  الوطني  المهعد  ؛lan.org/p-http://www.colombo   الهادئ  والمحيط  آسيا  في

 www.drugabuse.gov/ .  
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  لألطفال  واآلمن الصحي بالنمو  تتعلق الوقاية . ١

  
  شمولّي،   الوثيقة   نهج   فإن   المخدرات،  تعاطي  من  الوقاية   على   هو   للمعايير   سياألسا  التركيز   أن  حين   في

  المعايير،   في   المستخدمة  بالمصطلحات   يتعلق  فيما  . األخرى   العقلية  المؤثرات   تعاطي  الحسبان   في  ويأخذ 
  إطار  خارج   لية العق  المؤثرات   تعاطي   إلى   رةلإلشا  يستخدم   "المخدرات   تعاطي "  أن   يعتبر   أن   للقارئ  ينبغي 

  المواد   تعاطي"  . 3 الثالث   الدولية  االتفاقيات   مع  يتماشى  بما  العلمية   أو   الطبية   لألغراض   المشروع  االستخدام 
  بما   للرقابة،   خاضعة   كانت   إذا  عنما   النظر   بغض   العقلية   المؤثرات   تعاطي   إلى  لإلشارة   يستخدم " المخدرة

  استخدام   هذا  يشمل  المخدرات،  تعاطي  إلى  باإلضافة  . ةالعقلي   للمؤثرات   والضار  يرالخط   االستخدام  ذلك  في
  المشروعة   المخدرات "  highs legal  يسمى   ما(   الجديدة   العقلية  والمؤثرات   والمستنشقات   والكحول  التبغ 

  "). الذكية العقاقير" drugs smart  أو "للنشوة  المثيرة
  
  المؤثرات   تعاطي  من   للوقاية   التالي   الرئيسي  الهدف  االعتبار   ين بع أخذنا  الوثيقة،  هذه   من   الغرض   لتحقيق  

  المؤثرات   تعاطي  بدء  تأخير  أو  تجنب   على  منهم،  سناً   األصغر  حصراً   وليس  خاصة  الناس،  لمساعدة  : العقلية
  االستخدام (   المخدرات   تعاطي   عن   الناجمة  االضطرابات   حدوث   لتجنب   بالفعل  بدأوا  قد   كانوا  إذا  أو   العقلية،
  ). عليها اد االعتم أو المخدرة للمواد  الضار

  
  لألطفال   واآلمن   الصحي   النمو  إنه   : بكثير أوسع   هو  المخدرات   تعاطي  من   للوقاية   العام  الهدف  فإن   ذلك  مع

  الفعالة   الوقاية  . ومحيطهم   مجتمعهم   في   مساهمين  أعضاء  ويصبحوا   وإمكاناتهم   مواهبهم   ليدركوا  والشباب 
  العمل  وأماكن   والمدارس  أسرهم   مع   والراشدين   والشباب   لألطفال   جابي اإلي  اإلندماج  في   كبير   بشكل   تسهم 

  . والمجتمع 
  
  الميدان   في   الممارسين   فإن   لذلك،  ونتيجة  . هائالً   تقدًما  الماضية  العشرين   السنوات   في   الوقاية   علم   حقق   لقد 

  لمخدرة ا  واد الم  ي تعاط  في   للشروع   عرضة   األفراد   يجعل   ما   حول   اكتماالً   أكثر  فهم   لديهم   السياسة  وصانعي 
   . أفضل بشكل  االضطرابات  تحدث   كيف فهم تم كما  . والبيئة  الفرد  من  كل مستوى  على

  
  التي   الرئيسية  العوامل بين من  استخدامها  على   المترتبة   والعواقب   المخدرة  المواد   حول المعرفة  نقص   يعد 

  وخصائص  ثي، الورا لميلا : يلي  ما األخرى الخطر عوامل أقوى  بين   من . للخطر األفراد  عرضة   من تزيد 
  األسرة   وإهمال  وسلوكية،  عقلية   اضطرابات   ووجود   ، ) اإلحساس  عن  والبحث   االندفاع   مثل (   الشخصية 

  على   تساعد   التي   والبيئات   االجتماعية   واألعراف  والمجتمع،   بالمدرسة   االرتباط   ضعف   المعاملة،   وسوء 
 . والمحرومة   المهمشة  جتمعات الم  يف  نمووال  ،) اإلعالم  وسائل  تأثير  ذلك  في  بما (   المخدرة  المواد   تعاطي 
  القوي   واالرتباط   واالجتماعية،   الشخصية  والكفاءة   والعاطفية،   النفسية  الصحة  فإن   ذلك،  من   العكس   وعلى 
  كلها   والمنظمة  الجيدة  الموارد   ذات   والمجتمعات   بالمدارس  واالرتباط  والفعالين،  المهتمين  واألمهات   باآلباء
  . األخرى  الخطيرة السلوكيات  أو المخدرة المواد  لتعاطي  عرضة  أقل األفراد  كون  في  تساهم  عوامل 

  
  في   البدء  ) ضد   محصنين   العكس،  على   أو (   لخطر  معرضين  األشخاص   تجعل   التي   العوامل  بعض   تختلف 
  والحصانة   الضعف  عوامل  هي   بالمدرسة  واالرتباط   واألمومة  األبوة   . العمر  باختالف  المخدرة   المواد   تعاطي 

  فإن   العمر  من   األكبر   المراحل   في  . المبكرة  والمراهقة  والطفولة   الرضاعة   مرحلة  خالل  تحديدها  تم  التي

 

3
  ألمما  اتفاقية  ؛١٩٧١  لعام  العقلية   المؤثرات  اتفاقية  ؛١٩٧٢  عام  تعديل  حسب   ١٩٦١  لعام  المخدرة  العقاقير   حول  الواحدة  االتفاقية 

  . ١٩٨٨ لعام العقلية  والمؤثرات  المخدرة بالعقاقير  مشروع الغير االتجار  ضد  المتحدة
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  أو   أكثر   األفراد   جعل  في   تسهم  قد   محيطات   كلها  اإلعالم   ووسائل   الترفيه  وأماكن  العمل  وأماكن   المدارس
  . األخرى  الخطيرة  السلوكيات  أو المخدرات  لتعاطي  عرضة  أقل
  

  القليل  على أو  األسرة  دعم   على  تحصل  ال   التي  الفقيرة  معات المجت  في  شالمهم  الشباب   إن  القول  عن  وغني
  وكذلك  . الخصوص   وجه  على   للخطر   معرضون   المدارس،  في   بالتعليم   لاللتحاق   محدودة   فرص   وعلى   منه 

  . الطبيعية  الكوارث  أو الحرب  مزقتهم  الذين والمجتمعات  واألفراد  األطفال 
  

  ال (  الفرد  سيطرة  نطاق   خارج  بعيد  حد  إلى  هي   أعاله ا إليه لمشار ا الخطر  عوامل  أن  على  التأكيد  المهم  من 
  مثل   الصلة،  ذات   الصحية  والظروف  الخطرة  السلوكيات   من   بالعديد   وترتبط  �) والداه  يهمله  أن  أحد   يختار 

  . واالنتحار   واالكتئاب   بالمخاطر  المحفوف   الجنسي  والسلوك  والعنف  والجنوح   والعدوانية   المدرسي  التسرب 
  أيًضا   تمنع  المخدرات   من  للوقاية   والسياسات   التدخالت   من  العديد   أن  مفاجئاً   كوني  أن  ينبغي  ال  ولذلك

  . األخرى  الخطيرة السلوكيات 
  

  العقلية المؤثرات  استخدام من الوقاية . ٢ 
  

  للتصدي   الصحة   على  يرتكز  لنظام   الرئيسية  المكونات   أحد   الوقاية  تعتبر   للرقابة،  الخاضعة  العقاقير  حالة  في
  هذه   . الحالية  الثالث   الدولية  االتفاقيات   في   عليه   المنصوص   النحو   على   المواد،  لهذه  الطبي   غير  لالستخدام

  عن   ناجمة  اضطرابات   لحدوث   االنتقال  ومنع  المخدرات   تعاطي   في  البدء  من  الوقاية  على  تركز  الوثيقة
  ضطرابات اال  عالج   ذلك  في   ا بم  والثالثية،   ية الثانو  الوقاية   تدخالت   المعايير   هذه  تتناول   ال   . المخدرات   تعاطي 
  المخدرات   تعاطي  عن  الناجمة   واالجتماعية  الصحية  العواقب   من  والوقاية   المخدرات   تعاطي  عن  الناجمة

  . المخدرات  مكافحة  في  القانون  إنفاذ  جهود  المعايير  تتناول  وال عنه،  الناجمة  واالضطرابات 
  
  عن   بمعزل  أو   بمفرده  فعال   ايةوق  نظام  أو   سياسة  أو  تدخل  تنفيذ   وأ  تطوير  يمكن  ال   أنه  على  التأكيد   وينبغي 

ً   مضّمناً   يكون  الفعال  الوطني  أو  المحلي  الوقاية  نظام  . غيره    يرتكز   متوازن  أكبر  نظام  سياق  في  ومدمجا
  االضطرابات   ومعالجة  العرض،  وخفض   المخدرات   على   المشتمل  القانون   إلنفاذ   ويستجيب   الصحة   على 

  في   المثال  سبيل  على(   المخدرات   بتعاطي   تبطة المر  المخاطر   من  والحد   المخدرات،  تعاطي  عن   الناجمة
  الرئيسي   الهدف  وسيكون  ). ذلك  إلى  وما  الزائدة  والجرعات   HIV  البشرية  المناعة  نقص   فيروس  من  الوقاية

  راض لألغ للرقابة الخاضعة العقاقير توافر ضمان   هو الصحة  على   المرتكز المتوازن النظام  لهذا والواسع 
  . الطبي  الغير  واالستخدام االنحرافات  منع ت الوق نفس وفي   ميةوالعل الطبية 

  
  االتفاقيات   في   للرقابة  الخاضعة   المخدرات   تعاطي   من   الوقاية   هو   للمعايير   الرئيسي  التركيز   أن  حين   في

  والدروس   األدلة   إلى   تستند   الوثيقة   فإن   ، ) الوصفية  لألدوية   الطبي   غير   االستخدام   ذلك  في   بما (   الثالث   الدولية
  ذلك،   جانب   إلى  . والمستنشقات   والكحول  بغ الت   مثل  األخرى   يةالعقل   المؤثرات   من  الوقاية  مجال   في   متراكمةال

  الواقع،   في  . السكان   صحة  على  كبير  سلبي  تأثير  له   للرقابة   خاضعة  الغير   العقلية  المؤثرات   استخدام  فإن
  المخدرات   تعاطي  إلى  يعزى   لذيا  المرضيّ   العبء  من   أعلى   مرضيّة   أعباء  إلى  والكحول   التبغ  تعاطي   يؤدي 

  واالجتماعي،   النفسي   واألداء  النمو   على   مدمرة  عواقب   وذات   للغاية   مة سا  المستنشقات   . للرقابة   الخاضعة 
  األطفال   حالة   في  ذلك،  على   عالوة  . تعاطيها   في   للشروع  لمعالجة  وقائية  جهود   إلى   الملحة  الحاجة   يدفع   مما

  كلما   مبكر   وقت   في  العقلية   المؤثرات   تعاطي  في  بدأوا  فكلما  و،النم   طور   في  الدماغ   يزال  ال   والمراهقين 
  وأخيًرا،   . حياتهم   من  الحق  وقت   في  المخدرات   تعاطي  عن  ناجمة   اضطرابات   لهم   تحدث   أن   احتمال  زاد 

  ترتبط   ما  غالبا   الكحول  وتعاطي  النيكوتين  على  االعتماد   عن  الناجمة   االضطرابات   فإن  آخرها،  وليس
  . المخدرات  تعاطي  عن  الناجمة ضطرابات واال  المخدرات  بتعاطي
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  الوقاية علم . ٣
  

  غير   هو   وما   المخدرات   تعاطي   من   الوقاية   في   الفعال  هو   ما   عن   أيضاً   الكثير   نعرف   الوقاية،   م عل  بفضل 
  تعزز   صورة   في  هذه  البحث   سنوات   إليها  توصلت  التي  النتائج   تنظيم  هو  الوثيقة  هذه  من  الغرض   إن  . ذلك
  في   القيود   من   العديد   أن  مالحظة   المهم   من   . والعلم   األدلة  على  قراراتهم   إرساء  لى ع  السياسات   صانعي  قدرة

  . لألسف قائمة  تزال  ال  هي المعايير  من األولى النسخة خالل تحديدها   تم   والتي العلم  مجال
  

  . الهادئ   والمحيط  وأوروبا  الشمالية  أمريكا   في  المرتفع  الدخل  ذات   البلدان  من  حفنة  من  العلم  معظم  ينبع
  على   عالوة   . ومتوسط  منخفض   دخل   ذات   ن بلدا  في  أو   أخرى   ثقافية   محيطات   من  الدراسات   من   القليل   هناك 
  المراقبة   الصغيرة  المحيطات   في   التدخالت   تأثير   تدرس  "فعالية"  دراسات   هي  الدراسات   معظم  فإن  ذلك،
  الحياة "  محيطات   في  خالت التد   فعالية   في   حققت   التي  الدراسات   من   جًدا  قليل  عدد   هناك  . الجيدة  الموارد   ذات 

  وخيارات   التدخالت   كانت   إذا  ما   حسبت   التي   الدراسات   من   محدود   عدد   هناك   ذلك،  إلى  باإلضافة   ". الحقيقية
  ). فقط  فعالة   أو  مؤثرة  كونها   من   أكثر (   التكلفة   حيث   من  فعالة   أو  التكلفة  حيث   من   مفيدة   الوقائية  السياسة
   . الجنس  حسب  مصنفة   ببيانات  تفيد  التي الدراسات   من قليل عدد   هناك  وأخيًرا،

  
  " النشطة   المكونات "  تحديد   يمكن  ال   بحيث   جًدا  قليلة  الدراسات   تكون  الغالب   في  هأن  إلى   يشير  آخر  تحد   هناك
  فيما  كذلك . فعالة  أو مؤثرة  لتكون  السياسة  أو للتدخل حقًا الضرورية المكونات  أو  المكون أي  قاطع، بشكل
  والتدريب   الصفات   هي   ما   أفضل؟   بشكل   يقدمها  الذي   من(   لتدخالت وا  االستراتيجيات   بتنفيذ   يتعلق 

    ) ذلك وغير توظيفها؟  يجب   التي األساليب  هي ما  الضروري؟ 
  

  بحوث   في   مشكلة   هو   النشر  تحيز   فإن   والسلوكية،  واالجتماعية  الطبية  العلوم  جميع   في   الحال   هو   كما   أخيرا،
 الدراسات   من   أكثر   جديدة  إيجابية   نتائج   عن   تفيد   لتيا  الدراسات   لنشر   الميل  يكون  أن   المرجح   من  . الوقاية 

  من   كل   وفعالية  تأثير  مدى  تقدير  في  بالمبالغة  يخاطر  تحليلنا  أن  يعني  وهذا  . سلبية   نتائج  عن   يد تف  التي
   . المخدرات  تعاطي  لمنع الوقائية والسياسات  التدخالت 

  
  من   . العالم  مستوى   على  لمخدرات ا  من   الوقاية  مجال  في   البحوث   ودعم   لرعاية  وملحة   قوية  حاجة  هناك 

  الوقاية   أنظمة  لكن   والمتوسط،  المنخفض   الدخل  ذات   البلدان   في   الوقاية   بحوث   جهود   دعم   بمكان  األهمية
  في  للمساهمة وسياساتها  لبرامجها الدقيق التقييم في كبير  بشكل  تستثمر  أن ينبغي  البلدان جميع  في الوطنية

  . العالمية  المعارف قاعدة
  
  قبل   الثغرات   سد   يتم   حتى   ظاراالنت   السياسة   صانعي   على   ينبغي  هل   األثناء؟   هذه   في   عمله  كن يم  الذي  ما

  العقلية،   المؤثرات   من  وغيرها   المخدرات   تعاطي  من  للوقاية  فعله  يمكن   الذي  ما   الوقاية؟  مبادرات   تنفيذ 
  بأمان؟  اآلن  ينمون والشباب   األطفال  أن وضمان

   
  في   يعمل  أنه  ثبت   وقائيًا   منهًجا  إن   . العمل  عن   تردعنا   ال   ولكن   رين،حذ   العلم  في   الثغرات   تجعلنا   أن   يجب 

  على   محليًا   إنشاؤه  يتم  الذي   بالمنهج  مقارنةً   للنجاح   أفضل   مرشح   األرجح  على   هو  العالم   من  واحدة  منطقة 
  تعالج   التي   والسياسات  التدخالت   في   الخصوص   وجه  على  الحال   هو   هذا . فقط والتخمين  النية   حسن  أساس
  فإن   ذلك،  على  وعالوة   ). الوالدين  إهمال   المثال   سبيل  على (   الثقافات   عبر   مهمة  تعتبر   التي   لضعف ا  نقاط 

  في   للفشل   رئيسي  بشكل  مرشحة  هي  البلدان  بعض   في   سلبية  آثار   إلى  أدت   حتى   أو   فشلت   التي  المناهج
  في   ن المشاركي   المجتمع   وأعضاء  السياسات   وواضعي  الوقاية  ممارسي   عاتق  على   وتقع  . أخرى  أماكن
  . باراالعت  في  الدروس  هذه  أخذ  مسؤولية المخدرات  من  الوقاية 
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  التقييم   من   مزيد   مع   عليها  والبناء  المعرفة   هذه  باستخدام  . الصحيح   الطريق   يكمن   أين   على   مؤشر   هو   لدينا   ما

  دعم   شأنها   من   والتي   العلمية  األدلة   إلى   تستند   وطنية   وقاية   أنظمة   تطوير   وتشجيع   رعاية   يمكننا   والبحث، 
  . وآمنة  وصحية إيجابية  حياة نماط أ لقيادة المختلفة  المحيطات  في والراشدين   والشباب  األطفال 

  

  الدولية المعايير . ٤
  

  الوقاية   في   العلمية  األدلة  خالل  من  فعاليتها   أو  تأثيرها  ثبت   التي   والسياسات   التدخالت   الوثيقة   هذه  تصف
  من   للوقاية   الصحة   على  يرتكز  فعال   وطني   لنظام   أساس   بمثابة   تكون   أن   ويمكن  المخدرات   تعاطي  من

  . المخدرات  تعاطي 
  

  ". السياسات "  أو  "بالتدخالت "  إما   المخدرات   من  الوقاية   مساعي   إلى   الوثيقة   هذه  في   يشار   فإنه   وللتبسيط 
  معين  محيط   في   تقديمه يتم   برنامًجا  تكون  أن   يمكن  . معين  نوع   من   األنشطة   من   مجموعة   إلى   التدخل   يشير 

  حول   تثقيف   دورات   المثال   سبيل  على(   يطالمح  هذا   في  تقديمها  يتم  التي  العادية  األنشطة  إلى  باإلضافة
  الطبيعي   األداء  من   كجزء  األنشطة   نفس   تقديم  أيًضا  يمكن   ذلك،  ومع  ). المدارس  في  المخدرات   من   الوقاية 

  لتعزيز   العادي  المنهج   من   كجزء  المخدرات   من   الوقاية   حول   تثقيف   دورات   المثال  سبيل  على(   للمدرسة
  أن   يمكن  والتي  محددة،  "برامج"   تقييم  من  التدخالت   معظم  لحو  أدلة  على  الحصول  يتم  عادة،  ). الصحة

  من   الوقاية  إلى  تهدف  التي   البرامج  من  العديد   هناك  المثال،  سبيل  على   . تدخل  لكل  منها  العديد   هناك  يكون
Triple-  ،  "األسر  برنامج  تعزيز"  ، المثال  سبيل   على(   الوالدية   مهارات   تحسين   خالل   من   المخدرات   تعاطي 

P  ،  " األبناء   تربية   مهارات (   التدخل   نفس  تقدم   مختلفة   برامج   هذه  ). ذلك  إلى  وما  ،   "تصدق  ال   سنوات   �  
  . السكان  عموم   في  أو   ما   محيط   في  إما  التنظيمي   النهج  إلى  السياسة   وتشير  ). العائلية  المهارات   على  التدريب 

  القيود   أو  العمل  مكان  في  أو  سالمدار  في  المخدرة  المواد   تعاطي  لحو  السياسات   ذلك  على  األمثلة  تشمل
  المعايير   تستخدم  والتغيير،  اإليجاز  أجل  من  وأخيًرا،  . الكحول  أو  التبغ   عن  اإلعالن  على  الشامل  أوالحظر

  يمكن   االستراتيجية   أن  أي(   معًا   والسياسات   التدخالت   من  كل  إلى  لإلشارة  "االستراتيجيات "  مصطلح  أحيانًا
  ). ةسياس  أو  تدخًال   إما تكون  نأ

  
  أنها  وجد  التي  المشتركة الخصائص  مع استراتيجية كل تنفيذ  يجب  كيف  إلى إشارة أيًضا  المعايير تقدم  كما

  موجودة  والسياسات   التدخالت   تكون   أن  يجب   كيف  الوثيقة   تناقش  وأخيراً،  . التأثير  أو� و  بالفعالية  مرتبطة 
  البيانات   أساس   على   وتقييمها  ورصدها   وتنفيذها   تطويرها   وتواصل   ملتدع   الوطنية   الوقاية  أنظمة  سياق   في

  . واألدلة
  

  الدولية المعايير تحديث عملية
  
  العالمية   الصحة   ومنظمة   والجريمة   بالمخدرات   المعني   المتحدة   األمم   مكتب   قبل  من   ونشرها   الوثيقة   إنشاء   تم 

ً   ممثلة   مجموعة   بمساعدة    منظمات   عن   وممثلين   وممارسين   اسة السي  وصانعي   باحثين   من   ١٤٣  تضم   عالميا
  ، "الخبراء  فريق"  أعضاء  معظم   األعضاء   الدول  رشحت   وقد   . بلداً   ٤٧  من   دولية  ومنظمات   وميةحك   غير 
  المعني   المتحدة  األمم  مكتب   قام  ذلك،  إلى  وباإلضافة  . العملية   إلى  لالنضمام  جميعاً   دعوتهم   تمت   حيث 

  . المخدرات   ن م   الوقاية   مجال  في   وأنشطتهم   بحوثهم   سبب ب  جزئيا   منهم   البعض   بتحديد   والجريمة   ات بالمخدر
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  وكذلك   المعايير،  تحديث   في   المنهجية  مراعاة   مع  المدخالت   توفير   المجموعة  أعضاء  جميع  من  طلب 
  المجموعة   من  نشاًطا  األكثر  األعضاء  اجتمع  ذلك،  إلى  باإلضافة   . لغة   بأي   مفيدة،  تكون  قد   التي  الدراسات 

  الصيغة   وضع  تم   ذلك  وبعد   . المعايير   مراجعة  منهجية  على   لالتفاق   النمسا  -  فيينا   في   ٢٠١٧  يونيو   في
  الصحة   ومنظمة  والجريمة  بالمخدرات   المعني   المتحدة  األمم   مكتب   قبل  من   مشترك  بشكل  للمنهجية  النهائية
  بشأن   المنهجية   للمراجعات   الشامل  االستعراض   بروتوكول  ٢  ملحق "  عنوان   تحت   إرفاقها   وتم   العالمية
  من   للوقاية  الدولية  المعايير  من   المحدثة  الثانية  النسخة  رات المخد   تعاطي  من  الوقاية  إلى  الرامية  ت التدخال
  ". المخدرات  تعاطي 

  
  المنشورة   المنهجية   للمراجعات   الشامل   االستعراض   خالل   من   التحديث   هذا  نواة  يشكل  الذي   الدليل  تحديد   تم 

  وعرفت   . مخدرةال  المواد   تعاطي  من  للوقاية  األولية  ئجالنتا  على   التركيز   مع  ٢٠١٨  ويناير   ٢٠١٢  يونيو  بين
  التطور "  و  "المخدرة  المواد   تعاطي  استمرار "  و  "المخدرة   المواد   تعاطي  بدء"  بأنها  للوقاية  األولية  النتائج

  ". المخدرات  تعاطي   عن الناجمة  االضطرابات  إلى
  

  أو � و  التدخالت   تأثير   أو   فعالية   س تدر  التي   لألدلة  المنهجية   المراجعات   تحديد   هو   البحث   من   الهدف  كان 
  ). للوقاية األولية النتائج(   المخدرة المواد  تعاطي  من  بالوقاية  يتعلق   فيما السياسات 

  
  األولية   البحث   استراتيجية   في  ) الوسيطة  النتائج   أو   الوساطة   عوامل (   للوقاية   الثانوية   النتائج   إدراج   يتم   لم
  من   بيانات ال  واستخراج   اليدوي   البحث   وإجراء   الخبراء  مع   التشاور   أثناء   االعتبار  في   أخذها   تم   كن ول

  النسخة   تطوير  أثناء   الثانوية  الوقاية   بنتائج   المتعلقة   لألدبيات   أخرى   مراجع   تحديد   تم   وقد   . المحددة  األدبيات 
  . الخبراء مشورة خالل من  للمعايير األولى 

  
  . الملخص  ثم األول  وانالعن  أساس  على  عددها  وخفض  فحصها  تم  عنصر   ٠٢٨٫٨٠  من  أكثر  البحث  حدد 

  
  بيانات   لقواعد   اليدوي  بالبحث   وكذلك  الخبراء،  فريق  أعضاء   حددها  التي  الدراسات   مع   ذلك  دمج  تم   وقد 

  المواد  تعاطي  من للوقاية األولية النتائج من  كال هذه اليدوية  البحث  عمليات  اعتبرت  وقد  . وكامبل  كوكرين
  العمر   من  سنوات   ١٠(   األطفال  تستهدف   التي  راتيجيات االست  حالة   في   أيضا  الثانوية  والنتائج  درةالمخ
  . المخدرة  المواد  تعاطي   من للوقاية الوسيطة  النتائج  أو  الوساطة عوامل   أي ،) وأقل

  
  مع (   األولية  للدراسات   المنهجية   المراجعة   تكون   أن  يجب   البيانات،  استخراج  عملية   في   الدراسات   إلدراج

  السياسة   أو   المخدرة  المواد   تعاطي   في  ) التدخالت (   التدخل   ى عل  التركيز   مع  ) البعدي  التحليل   بدون   أو
  تستهدف   كانت   إذا  أو  المخدرة،  المواد   تعاطي  من  الوقاية  حيث   من  نتائج  لتحقيق  تهدف  التي  ) السياسات ( 

  المواد   بتعاطي   المتعلقة   الوساطة   عوامل   حيث   من   نتائج   لتحقيق   تهدف  أقل،  أو   العاشرة  سن   في   األطفال 
  . المخدرة

  
  الخطر   وعوامل  التأثير  ومدى  االنتشار  تناقش  التي  الوبائية  الدراسات   : التالية  األوراق  تبعاد اس   تم  ولذلك،

  فقط   تركز  التي  أو   العالج  باستراتيجيات   المتعلقة  الدراسات   المخدرة؛  المواد   بتعاطي  المرتبطة   والحماية 
  تعاطي   عن  الناجمة  ت واالضطرابا   المخدرات   لتعاطي  واالجتماعية  ة الصحي  اآلثار  من   الوقاية   على

  . الوقاية   نظم  أو� و  للوقاية  العام  التقديم  على  الدراسات   المراجعات؛  مراجعات   ولية؛األ  الدراسات   المخدرات؛
  

  ٣٩٢  من   أكثر   صالحية   مراجعة   تمت   الكامل،  والنص   الملخصات   أساس   على  المبني   األول  الفحص   بعد 
  صالحة   أنها   وجد   الدراسات   من  ٢٠٢  هناك   . ١  قملح   في  ورقة   ٣٩٢  لل  الكاملة  القائمة   أوردت   وقد   . دراسة
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  استخراج   تم  . 4  (ROBIS)  المنهجية   المراجعات   في  التحيز  خطر   أداة  باستخدام  التحيز   لخطر  تقييمها   وتم
  منفصلة   قائمة   ١  ملحق  ويقدم   ). مراجعة  ٧١(   منخفض   تحيز   خطر   سجلت   التي  المراجعات   من   فقط   البيانات 

  . ٣  ملحق في  المراجعة لعملية دفقالت مخطط يرد  كما  المراجعات، بهذه
  

  كون ت أال  بشرط  للمعايير،  األولى  النسخة  مراجعات  مع ٧١  الـ المراجعات  هذه  دمج تم ذلك، إلى  باإلضافة
  ٤  ملحق ("  البيانات   استخراج  جدول   وأورد   . الحالي  البحث   خالل  من  تحديدها   تم  مماثلة   أخرى  دراسة  هناك 

  في   األدلة  ملخص   لتحديث   كأساس  خدمواستُ   الدراسات   في  ردةالوا  االستنتاجات   جميع  ") النتائج   ملخص 
  . استراتيجية كل إطار

    

  استخدام   حول   توصيات   تقدم   التي   العالمية   الصحة   ظمة لمن  الحالية   اإلرشادات   بإستعمال   العملية   إثراء   تم 
  مثل (  خرىاأل الخطرة السلوكيات  وكذلك المخدرة  المواد  تعاطي   من للوقاية المختلفة والسياسات  التدخالت 

  الحالية،   العالمية   الصحة  منظمة  إرشادات   تلخيص   يتم  . والشباب   لألطفال  الصحي  النمو  لتعزيز  أو  ) العنف
  . البيانات  استخراج  على  المبني  األدلة ملخص  بعد   إستراتيجية كل تحت  توفرها،  حال

  
  بالفعالية   لمرتبطةا  االستراتيجيات   خصائص   استرتيجية   كل  إطار   في   المستطاع  قدر  أيًضا   المعايير  تدرج  
  تطوير   خالل  الخبراء  مشورة  خالل  من   كبير   حد   إلى   الخصائص   هذه  تحديد   تم  . عدمهما  أو  التأثير  أو� و

  المسودة   في  الخبراء  مجموعة   تعليقات   بعد   فقط،  هامشي   بشكل   تحريرها  وتم  المعايير  من  األولى  النسخة
  أساس  على   الوطنية ايةالوق نظم بشأن   األخير الفصل صياغة  تمت  كما  . المحدثة الثانية  النسخة لهذه األولى 
  . الخبراء مجموعة تعليقات   أساس على  تحديثه  وتم  الخبراء مشورة

  

 
    القيود

  
  البحث   استراتيجية  تهدف  أوالً،  . الوثيقة   هذه  استخدام  أثناء  بها   اإلقرار  تستوجب   التي  القيود   من  عدد   هناك

  على   التركيز   من   بدالً   المستطاع،   قدر  الممكنة   التدخالت   من   عدد   بأكبر   المتعلقة   األدلة  التقاط   إلى   الشاملة
  مهمة   وتفاصيل   األدبيات   مصادر   البحث   ة استراتيجي  تفتقد   أن   المتوقع   من   لذلك،  . معين   تدخل   كل   تفاصيل 
ً   تفصيالً   أكثر بحث   استراتيجية تتطلب  قد  معينة  بتدخالت  متعلقة     . وقربا

  
  لألدلة   منهجية  بمراجعة  يقم  ولم  ) المخدرة  المواد   تعاطي(   فقط  ليةاألو  النتائج  على  األدبيات   بحث   ركز  ثانياً،
  ال   المعايير فإن  ولذلك، ). للوقاية الوساطة  عوامل أي (  الثانوية  النتائج على

  . المخدرة المواد  تعاطي   من  للوقاية  الوساطة عوامل   مسألة  شامل  بشكل تعالج   ال
  

  تصنيف   إجراء  يتم  لم  فإنه  ،ROBIS  باستخدام   تقييمه  تم  قد   البحث   في  التحيز  خطر  أن  من  الرغم   على  أخيراً،
  األضرار   تحليل  مثل(  الفعالية   جاوز تت  أخرى  منظورات   من  للتدخالت   تحليل  إجراء  يتم لم   وبالمثل،  . لألدلة

  إلى   وما   اإلنسان   وحقوق   الجنسين   بين   والتوازن   واإلنصاف   واألفضليات   والقيم   التكلفة   وفعالية   والفوائد 
ً   المعايير   تقدم  . رسمية   توصيات   المعايير   تتضمن  ال   أعاله،  درجةالم   للقيود   ونظًرا  لذلك  ). ذلك   للنتائج   ملخصا
  المبادئ   من   بمقتطفات   أمكن   حيثما   تعزيزها   وتم   المنهجية،  المراجعات   استعراض   خالل   من   تحديدها   تم   التي 

  . التفاصيل من  المزيد  وتقديم إضافية  قضايا لتغطية المتاحة الدولية  التوجيهية 

 

  العدد   الطبية،  الوبائيات  مجلة   . المنهجية  المراجعات   في  التحيز  خطر  لتقييم  جديدة  أداة  وضع  تم   :   (ROBIS)  وآخرون  وايتنج  بيني 4
٢٠١٥ ،٦٩ .  
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  يقةالوث
  

  فعالة   أو� و  مؤثرة  أنها  وجد   التي   والسياسات   التدخالت   األول  الفصل  يصف   . فصول  ثالثة  من   الوثيقة   تتألف
  . األخرى  العقلية المؤثرات  وتعاطي  المخدرات  تعاطي من  ايةالوق  في
  
  تطور   مرحلة   يمثل   والذي  المستهدفة،   المجموعة   عمر  حسب   مجموعات   في  والسياسات   التدخالت   تقسيم   تم 

  المراهقة   المبكرة؛  المراهقة   المتوسطة؛   الطفولة   المبكرة؛  والطفولة   والرضاعة   الحمل   : الفرد   حياة   في  يةرئيس 
  . والرشد 

  
ً   نموه  ويتأثر  نوعه   من  فريد   هو  طفل  كل   . والثقافية   واالقتصادية  االجتماعية  العوامل  من  بمجموعة  حتما

  عام   كموجه  االعتبار  في   يؤخذ   أن   يمكن  ك،ذل  ومع  . باألرقام  المختلفة  العمرية  النطاقات   تحديد   يتم  لم  لذلك
  سن   قبل   ما  األطفال  إلى  ير تش  المبكرة  والطفولة  الرضاعة   مرحلة  : يلي  ما  الوثيقة  هذه  أغراض   ولتحقيق

  االبتدائية   المدرسة  أطفال  إلى  المتوسطة  الطفولة  تشير   العمر؛  من  سنوات   ٥- ٠  من  ومعظمهم  المدرسة،
  سن   في   األطفال   إلى  المبكرة   المراهقة   مرحلة   تشير  قريبًا؛ت   وات سن   ١٠-٦  بين   أعمارهم   تتراوح  الذين

  العليا،   الثانوية  المدرسة  إلى   تشير  المراهقة   مرحلة  ؛سنة  ١٤- ١١  بين   العامة  الثانوية أو  المتوسطة   المدرسة
  على  . تليها  التي   السنوات   إلى  الرشد   مرحلة   تشير  العمر؛   من   سنة   �١٩ ١٨ إلى  ١٥ من   : الثاني  العقد  أواخر

ً   يشار  فإنه  المالءمة،  أجل  من  المعايير   في  يستخدم  لم  العمري   النطاق  أن  من  رغمال   الشباب   مرحلة  إلى  أحيانا
  . الدراسات  من  العديد  في استخدمت  حيث  ،) العمر من  سنة ٢٥- ٢٠ الجامعية،  السنوات  أو الكلية(  المبكر

  
  . الوصف  تكرار  يتم  ال  لحالة،ا هذه  في . واحدة  عمرية فئة  من  بأكثر صلة ذات   والسياسات   التدخالت  بعض 

  حال   األخرى  العمرية  المراحل  إلى   اإلشارة  مع  بها  أكبر  صلة  ذات   تكون  التي  السن  تحت   مدرجة  وتكون 
  . متاحة أدلة وجود 

  
  المتوفرة   واألدلة   موجز  وصف  : التالية  التفاصيل  اإلمكان،   قدر  استراتيجية،   بكل   الخاص   القسم  يتضمن 

    . عدمهما  أو  الفعالية أو� و  ثيربالتأ مرتبطة  أنها  يظهر  التي  والخصائص 
  

  واألساس   الرئيسية  األنشطة  حيث   من  السياسة،   أو   التدخل   بإيجاز  الفرعي   القسم  هذا  يصف  : موجز  وصف
  عام  بشكل للسكان  مناسبة  اإلستراتيجية  كانت   إذا  ما  على   مؤشرا   يتضمن  فإنه  ذلك،  على وعالوة . النظري

  الوقاية (   المتوسط  من  بكثير  أكبر  بدرجة  للخطر  عرضة الم  يةالسكان   للمجموعات   أو  ) الشاملة  الوقاية( 
  الذين   األفراد   أيًضا  تشمل  والتي  الموجهة،  الوقاية(   خاص   بشكل  للخطر  المعرضين   لألفراد   أو  ،) االنتقائية

  ذلك،   إلى  باإلضافة   ). االضطرابات   لحدوث   خاص   بشكل  عرضة   فهم  ولذلك  التعاطي  تجربة   بدأوا   يكونوا   قد 
  . معلومات  أو � و  تطوير أو � و  بيئية مكونات   تتضمن اإلستراتيجية  كانت  ذاإ ما  رلمعاييا توضح 

  
  تورد   . فيه   الواردة  والنتائج   المتاح  الدليل  هو  ما  النص   يصف  . المعايير  جوهر   هو   هذا  : المتوفرة  األدلة

  أي (   للوقاية   الثانوية   النتائج   على   التأثيرات   أما   ،) المخدرات   تعاطي (   األولية   النتائج   على   التأثيرات   أوالً 
  حجم   تضمين   يتم  أمكن،  حيثما  . منفصل  وبشكل   الحقًا  ذكرها   فيتم   ) للوقاية  الوسيطة  النتائج  �   الوساطة   عوامل 
  المستهدفة  بالمجموعات   يتعلق   فيما   المختلفة   التأثيرات   وكذلك  األصلية،   الدراسات   في   مذكور   هو   كما   التأثير، 
  برامج   ومديري   السياسة   لصانعي  قدملي   لألدلة  لجغرافيا  المصدر   إلى  يشار   . التأثيرات   واستدامة   المختلفة
  وأخيراً،   . مختلفة  جغرافية  أماكن   في  فعالة  االستراتيجية   أن  بالفعل   المعروف   من  كان  إذا  ما   إلى  إشارة  الوقاية

  النص   من  الجزء  هذا  يستند   . الفقرات   هذه  في   أيًضا   ذلك  تضمين   يتم   التكلفة،   فعالية  على  مؤشر   هناك  كان   إذا
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 . أعاله   مذكور   هو   كما  السابقة،  النسخة   من  مأخوذة  أو  ستخرجةالم  البيانات   في   المدرجة  دراسات ال  إلى
  بتعاطي   يتعلق  فيما  االستراتيجيات   فعالية   بشأن  العالمية  الصحة   منظمة   إرشادات   متاحاً،  كان   حيثما  ويليه،
  لمنظمة   المنشورة   جيهية التو   الوثائق   في   الوارد   النحو   على   األخرى   الصحية   النتائج   أو   المخدرة  المواد 

  . العالمية الصحة
  

  التي   للخصائص   مؤشرا  أيضا   الوثيقة  توفر   : عدمهما  أو   التأثير،   أو� و   بالفعالية  المرتبطة   الخصائص
  التأثيرات   حتى  أو   عاليةالف  بعدم   متاحاً،  كان  حيثما  أو   التأثير،  أو� و   بالفعالية  مرتبطة  أنها  الخبراء  فريق   وجد 

  يوجد  ال  أعاله،  ذكر  كما  . والنتيجة  السبب   بين  العالقة  لتوضيح  ت المؤشرا  هذه خذ تؤ  أن  ينبغي ال  . العكسية
  يجلب   أن   يحتمل  الذي  االتجاه   اقتراح   هو  المقصود   فإن   باألحرى،   . التحليل   من النوع   بهذا يسمح كاف  دليل

  يع جم  تنفيذ   ينبغي  . الخبراء  لفريق  العملية  والخبرة  الجماعية   للبحوث   وفقا  النجاح  فرص   من   المزيد 
  المخدرات  تعاطي   من  الوقاية في  فعاليتها  ثبتت   التي البروتوكوالت  وتطبيق  بحثية،  بيئة  في  ات االستراتيجي

   . والحماية  الضعف  عوامل ومعالجة 
  

  ذلك   ويشمل  . البحوث   من   مزيد   إجراء   خاص   بشكل  تتطلب   التي   الوقاية   قضايا  بإيجاز  الثاني   الفصل   يصف 
  المخدرات   يتعاط   مشاكل  أيضا   وكذلك  عليها،  دليل  أي  على   ثورالع  يتم  لم  التي   والسياسات   التدخالت 
  االستراتيجيات   عن   موجزة  مناقشة   تقديم   يتم   أمكن،  حيثما  . خاص   بشكل   المعرضة  الفئات   وكذلك   المستجدة،

    . الممكنة
  

  والسياسات   التدخالت   على   يقوم   فعال  وطني   ائي وق  لنظام   المحتملة   المكونات   واألخير  الثالث   الفصل  يصف 
  مزيد   إجراء   فيه   يلزم   آخر  مجال   وهذا  . والشباب   فاللألط  واآلمن   الصحي   النمو   ويستهدف  األدلة   على   ئمة القا
  . منفردة   وسياسات   تدخالت   تأثير   على  أكثر   تقليدي  بشكل  البحوث   ركزت   حيث   عاجل،  بشكل   البحوث   من

  . اءاآلر في  وتوافقه الخبراء  فريق  خبرة  من  القسم هذا  صياغة  استفادت  أعاله،  ذكر  وكما
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  المخدرات  تعاطي من الوقاية وسياسات  تدخالت -١
  المبكرة والطفولة الرضاعة مرحلة . ١
  

  عندما   الضعف  عوامل  يكتسبون   قد   . المدرسة  إلى  وصولهم  قبل  األسرة،  في  لألطفال  تفاعل  أول يحدث 
  الوالدية   رات المها  تنقصهم  أو � و  التربية  في   يفشلون  الذين   الرعاية  مقدمي  أو  والديهم   مع  التفاعل  يعيشون 

  ال (   الصعوبات   من   غيرها   أو   المالية   أو   الصحية   الحالة   بسوء   مرتبطة   أخرى   صعوبات   من   يعانون   أو � و
  الكحول   تناول   فإن   األخرى،  العوامل  بين  من   ). مختلة  أسرة  في  أو   واقتصادياً   اجتماعياً   مهمشة  بيئة   في   سيما

  . واألجنة   طفالن نمو  على   سلبًا يؤثر  الحمل أثناء والمخدرات   والنيكوتين
  
  لخطر   وعرضة  محصن   غير   الطفل   وتجعل   كبيرة   تنموية   كفاءات   إلى   الوصول   الظروف   هذه   تعيق   قد  

  المبكرة   الطفولة  مرحلة  في  األطفال   لتنمية  الرئيسية  األهداف  تتمثل   . الحق  وقت   في  السلوكية   االضطرابات 
  اإلدارية   المعرفية   والوظائف  للعمر،  ة المالئم  اللغوية   والمهارات   الرعاية،  بمقدمي  اآلمن   التعلق   اكتساب   في

  هي   المكتسبات   هذه  لدعم  طريقة   وأفضل   . اإليجابية  االجتماعية   والمهارات   يات والسلوك  الذاتي   التنظيم   مثل
  . داعمين  ومجتمع أسرة  سياق في
  

  والرضاعة  الحمل فترة في الزيارات
  موجز صفو
   

  الجدد   واألمهات   الحوامل  األمهات   بزيارة   مدربة  اجتماعية  أخصائية   أو  ممرضة  تقوم  البرامج،   هذه   في
  وما   والقانون  والعمل   والسكن   الصحة (   القضايا   من   مجموعة   معالجة  في   والدعم   الوالدية   رات بمها  لتزويدهن 

  تعيش   التي  المحددة  المجموعات   بعض   فقط  ولكن   النساء،  جميع   البرامج  هذه  تستهدف   ال   عادة،  ). ذلك  إلى
  ). تنموي  هدف ذات  انتقائية  استراتيجية (  سكان ال عامة   مع مقارنة  صعبة  ظروف  في
  

   المتوفرة األدلة
  
  . المنهجية للمراجعات  الجديد  االستعراض  في جديدة  مراجعات  أي تحديد   يتم  لم
  

  بهذا   يتعلق  فيما   نتائج  بتسجيل  واحدة مضبوطة عشوائية وتجربة واحدة  مراجعة  قامت   األولى،  النسخة  في
  .5  التدخل

  
  تعاطي   من   تقي  أن   البرامج  لهذه  يمكن   المضبوطة،  العشوائية  ة للتجرب  وفقا  األولية،   بالنتائج   يتعلق   فيما

  في   التوفير  طريق  عن   التكلفة   حيث   من   فعالة   تكون   أن   الممكن   ومن   الحياة   من  الحق   وقت   في  المخدرات 
  . المستقبل  في  والطبية  االجتماعية  الرعاية  تكاليف 

  
  في   طفال األ   أن   حيث   الثانوية،  النتائج   ببعض   يتعلق  ما في  نتائج   عن   مراجعة  أفادت   ذلك،  إلى   باإلضافة 
  اختبارات   في  أعلى   درجات   تسجيلهم  عن  فضال  االستيعاب،  في   اضطرابات   لتسجيل  احتماالً   أقل  البرنامج

 

 
5
  . التجربة نفس في نتائج سجلوا   ٢٠١٠ دزوأول ،٢٠١٠ كيتزمان مع ،٢٠١٢ تيرنبول  
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  ضعف  من  أقل  حاالت   البرنامج  في  المشاركات   األمهات   سجلت   كما  . والرياضيات   القراءة  في   التحصيل
  . األمريكية المتحدة الواليات  هو   األدلة مصدر . المخدرات  من ه وغير الكحول تعاطي  بسبب  دورهن 

  

  العالمية  الصحة منظمة توصيات

  
  سوء  من   الوقاية   أجل  من   والرضاعة   الحمل  فترة   في  رات الزيا  ببرامج   أيضا  العالمية   الصحة   منظمة   توصي 
  .6  األطفال  معاملة

  

  براءالخ  مشورة على  ءبنا الفعالية أو � و  بالتأثير  ترتبط أنها يعتبر  التي الخصائص
  

  مدربون؛  صحيون   أخصائيون يقدمها   ➢
  

  وأقل   شهر  كل  ثم   أسبوعين،  كل  البداية  في   الطفل،  عمر  من  عامين  حتى  منتظمة  زيارات   ➢
    النهاية؛ باتجاه

  
    األساسية؛ الوالدية  مهارات  توفير   ➢

  
  والعمل  كن والس  الصحة (   واالقتصادية   االجتماعية   القضايا   من   مجموعة   لمعالجة   األمهات   دعم   ➢

  ؛) ذلك إلى وما   والقانون
  

  
  الحوامل  النساء تستهدف تدخالت

   موجز وصف 
  

  تعاطي   من   العالج   يتقبلن  النساء  تجعل  قد   مرهقة،  وأحيانا   رئيسية   تغيرات   فترات   هي   واألمومة   الحمل
  . المخدرة المواد  تعاطي   عن  الناتجة واالضطرابات  المخدرة المواد 

  
  وعلى   أنفسهن   الحوامل  النساء   على   ة محتمل  صحية   مخاطر   الحمل   أثناء   والمخدرات   الكحول   تعاطي   يشكل 

  الحوامل   النساء   جميع   إخطار   يجب   لذلك  . المخدرة  المواد   تعاطي   اضطرابات   غياب   في   حتى   أطفالهن،
  أمر   الحمل  أثناء   العقلية   المؤثرات   تعاطي  أن   بما   . أطفالهن   وعلى  أنفسهن   على  المحتملة   الصحية   بالمخاطر 

  يعانين   اللواتي  الحوامل  النساء  ومعالجة  المخدرة  المواد   طيتعا  إدارة  فإن  القادم،  والطفل  لألم  بالنسبة  خطير
  طبية  إرشادات  اتباع  ويجب   كأولوية،  تقديمها  ويتوجب   يمكن  المخدرات  تعاطي  عن   ناجمة   اضطرابات  من 

   . تنموي   هدف ذات  موجهة  إستراتيجية  هذه . علمية  أدلة إلى  تستند   صارمة
  
 
 
  

 

 
6
  . األطفال ضد  العنف إلنهاء السبع االستراجيات :   INSPIRE ،٢٠١٦العالمية الصحة  منظمة  



18 

 

  لمتوفرةا األدلة
  
  . المنهجية للمراجعات  الجديد  االستعراض  في جديدة  مراجعات  أي  تحديد  يتم  لم  
  
 �
  . 7  لخد لتا ذابھ قتتعل نتائج مراجعتان  سجلت  ، �وألا 
عةطلا ��

  
  . األولية  بالنتائج   يتعلق فيما  نتائج  بتسجيل  مراجعات  أي  تقم   لم
  

  يكون   أن   يمكن   الحوامل  للنساء   األدلة   إلى   المستند   المتكامل   العالج   توفير   فإن   الثانوية،   بالنتائج   يتعلق   فيما 
  . الوالدية والمهارات  والسلوكي،   العاطفي الطفل  وأداء الطفل، نمو على   إيجابي تأثير  له
  

  . واضحين   غير الدليل  ومصدر  النتائج هذه  الستدامة  الزمني اإلطار

  

  العالمية  الصحة منظمة توصيات
  

   : الحمل أثناء المخدرة المواد  تعاطي  حول   التالية لتوصيات ا العالمية الصحة منظمة  إرشادات  تتضمن 
  

    : التبغ استخدام
  السابق   في (   للتبغ  استخدامهن  عن  الحوامل  النساء  جميع  يسألوا  أن  الصحية   الرعاية   مقدمي  على  ينبغي

  من  مرة كل وفي  الحمل من ممكن وقت   أبكر في المباشر، غير  للتدخين  تعرضهن  وعن ) الحاضر والوقت 
  .8  دةللوال قبل ما  الرعاية  زيارات 

  
  : الموادالمخدرة تعاطي
  المخدرة   والمواد   للكحول  تعاطيهن  عن  الحوامل  النساء  جميع  يسألوا  أن  الصحية  الرعاية  مقدمي  على  ينبغي

  الرعاية   زيارات   من  مرة   كل   وفي  الحمل   من   ممكن   وقت   أبكر   في  ) الحاضر  والوقت   السابق   في (   األخرى 
  . للوالدة  قبل  ما
  

  أو   الكحول  يتعاطين   الالتي   الحوامل  النساء   لجميع   وجيز   تدخل  تقديم   الصحية   الرعاية  يمقدم  لىع  ينبغي 
 . المخدرات 

 
  يعانين   اللواتي   الوالدة   بعد   ما   أو   الحوامل   النساء  رعاية   يديرون   الذين   الصحية   الرعاية   مقدمي   على   ينبغي 

  . فردية  ورعاية شامالً  تقييًما   يقدموا أن  المخدرة المواد  من  غيرها   أو الكحول تعاطي  اضطرابات  من

  
  على   المعتمدات   الحوامل  للنساء  المشورة   تقديم  ممكنة،  فرصة   أول  في   الصحية،  الرعاية  مقدمي  على  ينبغي

  إليها،   تحويلهن   أو   السموم   إزالة   خدمات   وتقديم   المخدرات   أو   الكحول   تعاطيهن   لوقف   المخدرات   أو   الكحول
   . لكذ  وإمكانية   الضرورة عند   طبي   إشراف تحت 

  

 

 نيكوالس ٢٠١٢ أ ونيكوالس  ٢٠١٢ ب. 
7

   

 
8
  . الحمل ناء أث للدخان المباشر غير والتعرض التبغ استخدام  من كل مع والتعامل من للوقاية العالمية   الصحة  منظمة  توصيات  
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  المواد   على   االعتماد   مثل(   الحمل   فترة  خالل  معينة   حاالت   إدارة  حول  تفصيالً   أكثر  توصيات   على   صولللح
  الصحة   منظمة  إرشادات   إلى   القارئ  توجيه  يتم  ،) ذلك  إلى  وما  البنزوديازيبين،  على  واالعتماد   األفيونية،

  فترة   خالل  المخدرة  المواد   اطيتع  عن  جمة النا  واالضطرابات   المخدرة  المواد   تعاطي  وإدارة  لتحديد   العالمية
  . 9 الحمل

  
  

  المبكرة  الطفولة  مرحلة في  التعليم
  موجز وصف

  
  المدرسة   قبل   ما   سن   في  لألطفال   واإلدراكي   االجتماعي   النمو   تدعم   المبكرة   الطفولة   مرحلة   في  التعليم   برامج 

  . يتنمو   محتوى مع انتقائي  بمستوى  تدخل  فهي لذلك . المحرومة  المجتمعات  في ) سنوات  ٥ إلى  ٢  من( 
  
  

  المتوفرة األدلة
  
  . المنهجية للمراجعات  الجديد  االستعراض  في جديدة  مراجعات  أي تحديد   يتم  لم
  
 �
  . 10  لخد لتا ذابھ قتتعل نتائج مراجعتان  سجلت  ، �وألا  النسخة ��

  
  يمكن   المحرومة   ات المجتمع  في  ينشأون   الذين  لألطفال  المبكر   التعليم  خدمات   تقديم  فإن  الدراسات،  لهذه  طبقاً 

  األخرى   المخدرات   طيوتعا  لتبغا  استخدام  تقليل  أيًضا  ويمكنه  ١٨ سن  في  الماريجوانا   تعاطي   من  يقلل  أن
  ). األولية النتائج( 
  

  الصحة   ويعزز   األخرى   الخطرة   السلوكيات   من   يقي  أن   يمكن   المبكر   التعليم   فإن   الثانوية،   بالنتائج   يتعلق   فيما 
  . األكاديمي  والنجاح   عياالجتما واالندماج  النفسية 

  
  . األمريكية المتحدة الواليات  هو   األدلة مصدر

  

  الخبراء مشورة على  بناءً  الفعالية أو � و  بالتأثير  ترتبط أنها يعتبر  التي الخصائص
  

  واللغوية؛ واالجتماعية  اإلدراكية األطفال مهارات  تحسين  ➢
  يومية؛   جلسات   ➢
  مدربين؛  مدرسين  بواسطة  تقدم  ➢
  . واالقتصادية  االجتماعية  لالمسائ في  ألسرل الدعم  توفير   ➢

  

 

 
9
  المواد  تعاطي  عن الناجمة واالضطرابات المخدرة  المواد  تعاطي  وإدارة لتحديد العالمية  الصحة منظمة  دليل  ،٢٠١٤ العالمية الصحة منظمة 

  . الحمل فترة  خالل  المخدرة

  
     

 10 دي اونيز ٢٠١٠ وجونز ٢٠٠٦.  
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  المتوسطة الطفولة مرحلة. ٢
  

  األحيان   معظم   في  األسرة،  عن   بعيدا  الوقت   من   المزيد   األطفال   يقضي   المتوسطة،  الطفولة   مرحلة   خالل
  دور   فإن   ذلك،  ومع   . الرئيسي   االجتماعية  التنشئة  عامل  هي  األسرة   تزال  ال  . أقرانهم  ومع  المدرسة  في

  معايير   ثل م  عوامل  تصبح  الصدد،  هذا  في   . النمو   في   تبدأ  األقران   موعات ومج  والمدرسة   النهارية   ة الرعاي
  واجتماعية   وإدراكية  عاطفية  تنمية  أجل  من   متزايدة  أهمية  ذات   التعليم   ونوعية  المدرسية  والثقافة  المجتمع

  الطفولة   مرحلة  في  ابية اإليج   االجتماعية  والسلوكيات   االجتماعية   المهارات   دور  يتنامى  . وصحية  آمنة
  التأقلم   على  المدرسة  سن  في   الطفل  قدرة  مدى   في  أيًضا   يؤثر  مام  رئيسية،   حماية  عوامل  وتصبح   المتوسطة 

  . واألقران  المدرسة مع
  

  والحساب   اللغة  لمهارات   المستمر  التطوير   المتوسطة،  الطفولة  مرحلة  في  الرئيسية  التنموية  األهداف  بين  من
  الهدف،   نحو  الموجه  السلوك  تطوير  يبدأ  . النفس   في   والتحكم  االندفاعات   في  كموالتح  للعمر،  المحددة
  هذه  خالل  بدأت   التي   العقلية   االضطرابات   تؤدي   قد   . المشكالت   وحل   القرار   صنع   مهارات   إلى   ة باإلضاف

 إلى  ) السلوك  واضطراب   النشاط  وفرط  االنتباه  نقص   واضطراب   القلق   اضطرابات   مثل(   الزمنية   الفترة
  غالبًا  . الذاتي  م والتنظي التكيفي والتعلم   األقران مع  التعاوني واللعب   بالمدرسة الصحي لقالتع تطوير  عرقلة

  مما   محتملة،  ضارة   سلوكيات   في   يشاركون   الذين  أقرانهم   مع   االندماج   في  المختلة  العائالت   أطفال   يبدأ  ما
  . متزايد  خطر  في يجعلهم 

  
  

  الوالدية المهارات  برامج

  موجز وصف
  

  األسلوب   . ةللغاي  بسيطة  بطرق  أفضل،  وأمهات   آباء  ليكونوا  واألمهات  اآلباء  تدعم  لوالديةا  هارات م  برامج
  الفراغ   وقت   أنماط  كثب   عن   ويتابعون   المقبولة،   السلوكيات   قواعد   اآلباء   يضع  حيث   الطفل،  تربية   في  الدافئ

  والقدوات   التربية  في  ئالداف  األسلوب   واالجتماعية،  الشخصية  المهارات   اكتساب   على   يساعد   والصداقة،
  البرامج   هذه   تقديم   يمكن   . األخرى  الخطرة   والسلوكيات   المخدرة  المواد   تعاطي   ضد   الوقاية   عوامل   أقوى   من 

  جميع   كبير  حد   إلى  تغطي  المراجعات   أن  بما  . المبكرة  المراهقة  مرحلة   في  األطفال   أمور  ألولياء  أيًضا
  هذه   تنفيذ   يمكن   . فقط   هنا  مناقشتها   تمت   التدخالت   فإن  ير،كب   حد   إلى  متشابهة  المبادئ  أن   وبما   معا،  األعمار 

  . التنموي التدخل  من  نوع   كبير حد   إلى وهي  االنتقائي، المستوى  وعلى  املالش المستوى  على  التدخالت 
  

  المتوفرة األدلة
  
  . 11  المنهجية للمراجعات  الجديد  االستعراض  من  منها  ٤التدخل،  بهذا يتعلق  فيما نتائج  سجلت  مراجعات  ٥
  

  من   الشباب   تقي   أن  يمكن   الشاملة  األسرية  البرامج  بأن   الدراسات   هذه  أفادت   األولية،  بالنتائج   يتعلق  فيما
ً   يستمر ثيرالتأ   حجم  المخدرة،  والمواد   والمخدرات   الكحول  وتعاطي  التبغ  استخدام   المدى   على  عموما
  ). شهر  ١٢ من  أكثر(  والطويل  المتوسط 

  

 

 11 ميجا ٢٠١٢،  توماس ٢٠١٦،   فوكسكروفت وتسيرتسفادزي ٢٠١٢،   الين ٢٠١٦،  كونتشي ٢٠١٦.  
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  بالجلسات   مقارنة   استمرارية   أكثر   بشكل  مؤثرة   متدربون   يقدمها   التيو  أكثر  المكثفة   البرامج   أن   يظهر 
  والبنات   األمهات   تستهدف  التي  الجنس -مختصة   التدخالت   بعض   أفادت   كما  . الحاسوبية  البرامج   أو   الفردية

  . يتها فعال عن 
  

  والشرق   اوآسي   أفريقيا  في   نفّذت   األسرية  الوقائية  التدخالت   حول   دراسات   هو  أعاله  الملخصة   األدلة  مصدر
  . الشمالية  وأمريكا   وأستراليا  وأوروبا  األوسط 

  

  العالمية  الصحة منظمة توصيات
  
  ف لعنا  منعو   ،إلیجابةا  لتنمةا  لتعزيز  الوالدية  رات مھا  نامجربب  یضا أ  لعالمةا  لصحةا  مةظمن  �� وت
� ا   ل فاط ألا  ةمعامل  وء س  دون   لةولحیلوا  ،12  ن قیراهلموا  ل فاطأل ا  عند   کةو لسلا  ت 
ا طراالضا  وإدارة   ، لش
ا��

13 .  
  

  يفضل   والتي   والرضيع،  األم  تفاعل  تعزز   التي   الوالدية  التدخالت   بتقديم  يوصى   ، االطفل  نمو   نتائج   لتحسين 
  يمرضون  والذين   التغذية  سوء  من  يعانون   الذين   لألطفال  المستمرة   والطفل   األم   صحة   برامج  ضمن   تقدم   أن

  .14  للخطر المعرضين األطفال من  األخرى  والمجموعات   كثيراً 
  

  باإلضافة   األمهات،   لدى  األمومة   مهارات   تطوير   بتوفير  يوصى   الطفل ا  نمو   نتائج   لتحسين   ذلك،   على  وعالوة 
  أو   والعصبية   العقلية   الحاالت   من   أي  مع  أو  باالكتئاب   المصابات   لألمهات   النفسي  والدعم   الفعال   العالج  إلى

  . 15  المخدرة المواد  تعاطي 
  

  يعانون   الذين  والمراهقين  الاألطف  إلدارة  الرعاية،  لمقدمي  هارات الم  على  التدريب   توفير   ينبغي  وأخيراً،
 ) التوحد   ذلك  في   بما(   الشاملة   النمائية   واالضطرابات  الذهنية  اإلعاقات   ذلك  في بما نمائية، اضطرابات   من
16 .    

   
   

  الخبراء مشورة على  بناء الفعالية أو � و  بالتأثير  ترتبط أنها يعتبر  التي الخصائص
  

  . واألطفال  الوالدين  بين   التعلق ي أ األسري،  بطالترا  تعزيز  ➢
  

  متابعة  المثال، سبيل  على  أطفالهم،  حياة  في فعالية أكثر  بدور   القيام  كيفية  حول الوالدين  دعم   ➢
  . وتعليمهم   تعلمهم في  المشاركة و  وصداقاتهم،  أنشطتهم

  
  . سب المنا والتنموي  اإليجابي  بالتهذيب  األطفال  تزويد   كيفية حول الوالدين  دعم    ➢

 
  

12
  . القطري التنفيذ دعم دليل ،   H!-AA المراهقين  صحة  أجل من المعجلة العالمية المبادرة ، ٢٠١٧ العالمية الصحة  منظمة 

13
  . األطفال ضد العنف إلنهاء السبع االستراتيجيات :  INSPIRE ، ٢٠١٦ العالمية   الصحة منظمة 

14
  . األدلة ملف الطفل،  نمو تحسين أجل من لألمهات  العقلية ةالصح تدخالت ، ٢٠١٢ العالمية   الصحة منظمة 

15
  . األدلة ملف الطفل،  نمو تحسين أجل من لألمهات  العقلية الصحة تدخالت ، ٢٠١٢ العالمية   الصحة منظمة 

16
  . األدلة ملف  الطفل، نمو تحسين أجل  من لألمهات  العقلية الصحة  تدخالت  ،٢٠١٢ العالمية الصحة   منظمة 
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  . طفالهمأل  قدوة  يكونوا أن  كيفية  حول   الوالدين دعم   ➢
  

  والوجبات،  المكتب،  خارج   العمل   ساعات   مثل (   للمشاركة   لآلباء   وجاذبة  سهلة   بطريقة   التنظيم   ➢
  ). ذلك إلى وما  الجلسات،  استكمال  عند   صغيرة  وجائزة  والنقل،   األطفال، ورعاية 

  
  العمل   حالة  في   كثر وأ  جلسات،  ١٠  الي حو  تكون   ما   غالبا (   الجلسات   من  سلسلة   عادة  تشمل   ➢

  كان   ما  إذا  العالج   برنامج  ضمن  أو   المحرومة  أو  المهمشة   المجتمعات   من  واألمهات   اآلباء  مع
  ). المخدرة المواد  تعاطي   اضطرابات  من  يعاني  كليهما  أو  الوالدين  أحد 

  
  . بأكملها واألسرة   واألطفال  للوالدين  أنشطة عادة تشمل   ➢

  
  . آخر رسمي تأهيل  أي  ن دو  الحاالت  من ديد الع في  مدربين، أشخاص  قبل  من  تقديمها  يتم   ➢

  

  العكسية   التأثيرات  أو  الفعالية  أو   � و  التأثير  بعدم  ترتبط   أنها  يعتبر  التي  الخصائص

  الخبراء مشورة على بناء
  

     X   الوالدين؛ سلطة  تقويض  
  

     X   أطفالهم؛  مع  عنها   التحدث  من ايتمكنو  حتى فقط الوالدين إلى المخدرات  حول المعلومات  تقديم  
  

X  التدريب  ضعيفي  موظفين قبل  من   تقديمها .  
  

  

  المعلومات  من  مزيد على للحصول الحالية واألدوات  التوجيهية المبادئ
  
  ). ٢٠١٥(  األسرية  الوقائية  التدخالت  : الرابعة الدورة المنسقين،  سلسلة  الشامل،  الوقاية منهج  ·

  
  على   التدريب   برامج   مجموعة   ،) ٢٠١٠(   والجريمة  درات بالمخ  المعني   المتحدة   األمم   مكتب  ·

  فيينا،   والجريمة،  بالمخدرات   المعني  المتحدة  األمم  مكتب   األدلة،  على  القائمة   األسرية  المهارات 
  . النمسا
  

  التوجيهية   المبادئ   : مهاراتنا  تعزيز   ،) ٢٠١١(   المخدرة   المواد   بتعاطي المعني   الكندي   المركز  ·
  المعني   الكندي  لمركزا  المخدرة،  المواد   تعاطي   من   للوقاية  األسرية  المهارات   لبرامج   الكندية
  . كندا أونتاريو، أوتاوا، المخدرة، المواد  بتعاطي
  

  على   التدريب   برامج  تنفيذ   دليل  ،) ٢٠٠٩(   والجريمة  بالمخدرات   المعني   المتحدة  األمم  مكتب   ·
 بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم   مكتب   المخدرات،  تعاطي   من  للوقاية  األسرية   المهارات 

  . النمسا  فيينا،  والجريمة، 
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  توصيات   ، (mhGAP)  العقلية   الصحة   في  الفجوة  على   العمل  برنامج   العالمية،   الصحة   منظمة  ·
  الغير   األماكن   في  والمراهقين  ألطفال  لدى  العقلية  االضطرابات   إلدارة  األدلة  على  مبنية

  . بالصحة  مختصة 
  
  

  واالجتماعية  الشخصية  المهارات تعليم

  موجز  وصف 
  

  للتعلم   الفرصة   لمنحهم   تفاعلية   أنشطة   في   األطفال   بإشراك   المدربون   المدرسون   يقوم   البرامج،  هذه   خالل
  عبر   األطفال  لجميع  عادة   البرامج  هذه  تقديم   يتم  . واالجتماعية   الشخصية  المهارات   من  مجموعة  وممارسة

  من  تمكن التي  المهارات  لتعلم فرصا  امجالبر توفر ). شامل تدخل  هذا  أن أي(  المنظمة  الجلسات  من  سلسلة
  االجتماعية   الكفاءات   تطور   تدعم   وهي   . وصحية  آمنة  بطريقة   اليومية  الحياة   في  الصعبة   المواقف   مع   التعامل
  أنها   أي   تنموية،   مكونات   من   الغالب   في  البرامج  هذه  تتألف   . والعاطفية   العقلية  السالمة   ذلك   في  بما  العامة،

  األطفال   يبدأ  ال   المجتمعات   معظم  في  الحال  هو  كما  معينة،  مخدرة  بمواد   يتعلق  ما في  محتوى  عادة  تتضمن  ال
  الذين   األطفال  تستهدف  التي  والبرامج  ن،مكا   كل  في  الحال  هو   ليس  هذا  . التعاطي  في   المبكرة  السن   هذه  يف

  دليل ال  إلى  الرجوع  في  ترغب   قد   جدا،  المبكرة  السن   هذه  في  ) المستنشقات   مثل (   مخدرة  لمواد   تعرضوا
  " االجتماعي   والتأثير   االجتماعية  الكفاءة   على   القائم   الوقائي   التعليم "  في   والمدرج  المخدرة   للمواد   الخاص 

  ". المبكرة المراهقة" تحت 
  
  

  المتوفرة دلةاأل
  
    . 17  د ید لجا االستعراض  نم منھا   ٤  ل،خد لتا ذابھ  قیتعل فیما  نتائج سجلت  مراجعات  ٧
  

  بيئة   في   واالجتماعية   الشخصية   المهارات   تنمية   زيز تع  الدراسات،  لهذه  قا وف  األولية،   بالنتائج   يتعلق   فيما
  األطول   المتابعة   مع  الس�ما   رات، لمخدوا  لل�حو ا  وتعاطي   التبغ   استخدام   من   تقي  أن   يمكن   الدراسي  الصف

  . المخدرات  تعاطي على  تأثيرها  اقتصر  الحماية  على   فقط تركز   التي االستراتيجيات  ). معا  من أكثر( 
  

  . وأفريقيا   آسيا  من الدراسات  بعض   مع وأستراليا، أوروبا و  الشمالية  أمريكا هو دلة األ عظم م مصدر
  

  العالمية  الصحة منظمة توصيات

  
  الحياتية   المهارات   تعليم  برامج  مع   وتتعاون  تشجع   أن  المتخصصة  غير  الصحية  الرعاية  مرافق  على  يجب 

 .18  والمراهقين   لاألطفا عند   العقلية الصحة  لتعزيز أمكن، إن  المدارس، في
 
  

 

17
  . ٢٠٠٣  سكارا  ، ٢٠١١ جونتر-شروير ، ٢٠١٥  وبيريرا ليالن ماك ، ٢٠١٣ وبيريرا ليالن  ماك ، ٢٠١٢ الفوس ، ٢٠١٧ هودر 

18
  السلوك تغيير  تقنيات  (mhGAP)  العقلية الصحة في الفجوة  على للعمل العالمية   الصحة منظمة برنامج  ، )٢٠١٣( العالمية   الصحة منظمة 

  . األدلة ملف العقلية،  الصحة لتعزيز
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  الخبراء مشورة على  بناءً  الفعالية أو � و  بالتأثير  ترتبط أنها يعتبر  التي الخصائص
  

  واالجتماعية؛  الشخصية  المهارات  من  مجموعة تحسين  ➢
  
  التعزيز  جلسات   الغالب   في   تقدم  والتي  المنظمة،  الجلسات   من  سلسلة  خالل  من  تقديمها  يتم  ➢

  . متعددة سنوات   مدار على
  

    . مدربين أشخاص  أو  مين معل بواسطة  ها تقديم يتم   ➢
  

  . األول المقام  في تفاعلية  الجلسات  تكون   ➢
  

  العكسية   التأثيرات  أو  الفعالية  أو   � و  التأثير  بعدم  ترتبط   أنها  يعتبر  التي  الخصائص

  الخبراء مشورة على بناء
  

 X    الرئيسي التقديم   كأسلوب  المحاضرات، مثل  تفاعلية،  غير   طرق  استخدام .  
  
 X    الخوف  إثارة  يتضمن   مما معينة، مخدرة مواد  عن   معلومات  تقديم .  

  
 X   العاطفي والتعليم  الذات  احترام  بناء  على  فقط  التركيز .  
  
  

  المعلومات  من  مزيد على للحصول الحالية واألدوات التوجيهية المبادئ 
  
 بالمخدرات  لمعني ا  المتحدة  األمم   مكتب   �   والثقافة   والعلم   للتربية   المتحدة   األمم   منظمة  ·

 : الصحي  التعليم   في   الجيدة   والممارسة  السياسة   ،) ٢٠١٦(   العالمية   الصحة   منظمة   � ريمةوالج
  . والمخدرات  الكحول وتعاطي   التبغ الستخدام  التعليمي القطاع  استجابة

  
  ). ٢٠١٥(  ية س درلما قاةولا ت خالد ت  : الخامس المقرر  التنسيق، سلسلة  الشامل،  الوقاية منهج  ·

  
  الوقاية   بشأن  النصفية   جیھةو لتا  دئلم
ا ا  المخدرات،  تعاطي   لمكافحة  يكيةاألمر   دانالبل  لجنة ·

  . المدرسية
  

   . المخدرة  المواد  تعاطي من  الشباب  لوقاية  المدرسية للبرامج ةد لكنا رلمعاییا ·
  

  توصيات  ، (mhGAP) العقلية   الصحة  في   الفجوة   على  العمل  برنامج  العالمية،  الصحة   منظمة  ·
  الغير   األماكن   في  والمراهقين  ألطفال  لدى  العقلية  االضطرابات   إلدارة  دلةاأل  على  مبنية

  . بالصحة  مختصة 
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  الدراسي  الصف بيئة تحسين برامج
  موجز وصف

  
  من   اجتماعية   عالقات   لخلق   األطفال  ودعم   الصف،  إلدراة  المعلمين   قدرات   تقوية  على   تعمل   البرامج   هذه

  دعم   يتم  ما  عادة  . مبكر  وقت   في  والمدمرة  العدوانية  السلوكيات   خفض   حين   في  كطالب،  دورهم   خالل
  الطالب   جميع  مع   اليومية  الممارسات   في  الصف في   دراسية  الغير  اإلجراءات   من  مجموعة  لتنفيذ   المعلمين

  البرامج   هذه  . المناسب   غير   السلوك   وتقليل   منع   إلى  باإلضافة   اإليجابي   االجتماعي   السلوك   تدريس   ألغراض 
  بمكون   بأكمله  الصف  تستهدف   ألنها  شاملة  وهي  . والعاطفي  واالجتماعي   األكاديمي  التعلم  من   كال  تسهل

  . تنموي 
  

  المتوفرة األدلة
  
  . المنهجية للمراجعات  الجديد  االستعراض  في جديدة  مراجعات  أي تحديد   يتم  لم
  

  . 19  التدخل بهذا يتعلق   فيما نتائج  بتسجيل  المراجعات  إحدى قامت  األولى،  النسخة  في
  
  . األولية  بالنتائج  يتعلق   فيما نتائج يل بتسج راجعة الم تقم   لم
  

ً   الثانوية  بالنتائج   يتعلق  فيما   من   كبير   بشكل  تقلل  للصف  المدرسين  ارةإد   ممارسات   فإن   الدراسة،  لهذه  وفقا
  السلوك   وتعزيز   والعدوانية،   اإلزعاج   سلوك   على   القوي  التأثير  ذلك  في   بما   الصف،  في  السلوك  مشكالت 

  . واضح  غير النتائج  هذه الستدامة   الزمني  اإلطار . لألطفال األكاديمي واألداء ي اإليجاب االجتماعي 
  

  . وأوروبا  األمريكية  المتحدة ت الواليا هو أعاله المذكورة  األدلة مصدر
  

  

  الخبراء مشورة على  بناءً  الفعالية أو � و  بالتأثير  ترتبط أنها يعتبر  التي الخصائص
  

  األولى؛  الدراسية ت السنوا خالل   الغالب  في تقديمها  يتم   ➢
  
  المناسب؛  غير   السلوك على  للرد  استراتيجيات  تضمين  ➢

  
  المناسب؛ السلوك إلقرار استراتيجيات  تضمين  ➢

  
   التوقعات؛ على   التعليق تضمين  ➢

  
    . للطالب  النشطة المشاركة ➢

  
  

 

19
  . ٢٠١١ اوليفر، 
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�  لألطفاا الستبقاء تس�اسا
�

  سة رلمدا �
  موجز وصف

  
  حما'ة ملاعو   تمثل للعمر  لمناس%ةا ب لحساوا غةللا رات مها تحقيق و  سةر 
المد  واالرتباط رلحضو ا

�  المخدرة المواد  تعاطي  من مهمة
�   لألطفاا طساأو  ��

  من متنوعة  مجموعة تنفيذ  تم  . العمر هذا ��
  نتائجهم وتحسين  المدرسة إلى  األطفال حضور  لتعزيز الدخل والمتوسطة   المنخفضة البلدان  في  السياسات 
  . التعليمية 

  
  

  ة لمتوفرا لةدألا
  
�   ةجد'د  ت اجعامر  د تحد' ميت لم 

  لمنهج�ة. ا ت جعااللمر لجد'د ا االستعراض  ��
  
 �
  توف0/ و ة جد'د ارسمد ءبنا لتال�ة: ا ت 
الس�اسا يتعلق فيما نتائج 20  نجعتا امر سجلت  ولى،أل ا النسخة ��
�  لتغذ'ةا

  . لألسر متعددة طب�عة ذات  'ةد قتصاا فز احو  توف0/ و  ارس لمدا ��
  
  . األولية بالنتائج   يتعلق فيما نتائج   الدراسات  تسجل  لم
  

  المدرسة،  إلى   األطفال  حضور   من  تزيد   السياسات   هذه   فإن   الدراسات،  لهذه  وفقا  الثانوية،  بالنتائج   يتعلق  فيما
  مهمة،   نتائج   إلى  يؤدي   للعائالت   بسيطة   نقدية   مبالغ   تقديم   أن   يبدو   ال   . والحسابية   اللغوية   مهاراتهم  وتحسين

  . واضح غير  النتائج هذه  الستدامة  الزمني اإلطار  . كذل تفعل  المشروطة  التحويالت  أن  حين  في
  

    . ومتوسط  منخفض  دخل ذات  بلدان  مصدرها األدلة هذه  جميع 
  

  

  

  العالمية  الصحة منظمة توصيات
  

  كاستراتيجية   المدارس  في  األطفال  إلبقاء  المشروطة  المالية   بالحوافز  العالمية  الصحة  منظمة  توصي  كما
  . 21  الشبابي العنف لمنع

  
  

 
 
 

 

20
  . ٢٠١٢ وبتروسينو ٢٠٠٨ لوكاس  

21
  . القطري التنفيذ دعم دليل ، H!-AA المراهقين صحة   أجل من المعجلة العالمية المبادرة ، )٢٠١٧( العالمية   الصحة منظمة 



27 

 

 
    العقلية الصحة اضطرابات الجةعم

   موجز وصف
  

  وفرط   االنتباه   نقص   اضطراب   مثل(   السلوكية  واالضطرابات   ) واالكتئاب  القلق  مثل (   النفسية   االضطرابات 
  المراهقة   مرحلة   في  الحقاً   المخدرة   المواد   تعاطي   مخاطر   بارتفاع   ترتبط   ) السلوك   واضطراب   النشاط،
  مع   للتعامل  والوالدين   والمراهقين   األطفال   دعم   فإن  والمراهقة،   ولة الطف   مرحلة  من  كل   في  . الحياة   وخالل

  . هامة   وقائية يجية استرات هي ممكن  وقت  أبكر  في  والسلوكية   العاطفية االضطرابات 
  
  

  المتوفرة األدلة
  
  من   األولى  النسخة  في  أو  المنهجية   للمراجعات   الجديد   االستعراض   في  سواء  دراسات   أي   تحديد   يتم  لم

  . المعايير 
  

  العالمية  الصحة منظمة توصيات
  

  ولمعالجة   ) رعايتهم  على  القائمين   وكذلك(   والمراهقين  األطفال  لدعم   يلي  بما  العالمية  الصحة  منظمة   توصي
  :  22  ممكن  وقت   أبكر في االضطرابات  هذه
  

  . السلوكية  االضطرابات  لعالج  والمراهقين  لألطفال سلوكية، تدخالت 
  

  لألطفال  ،) IPT(   األشخاص   بين   ي النفس   العالج   ، ) CBT(   المعرفي   ي السلوك  العالج   مثل   نفسية،  تدخالت 
  يقدمون   للذين   موجه   الرعاية  مقدمي   مهارات   على  تدريب   عاطفية،   اضطرابات   من   يعانون   الذين   والمراهقين 

  . الرعاية  لهم
  
  االنتباه   نقص   اضطراب   من   يعاني   بأنه   تشخيصه   تم   لطفل   العالج   بدء   قبل   الوالدين   تدريب   �   تعليم   بدء  

  المهارات   على   والتدريب   المعرفي  السلوكي   العالج  تشمل   أولية   تدخالت   مع  ،  ) ADHD(   النشاط   وفرط
  . ذلك أمكن إذا االجتماعية

  
�  طفق  ئةدوالا ت خالد لتا می د تق

  لمتخصصة. ا األماكن  ��
  
 
 
 
  

 

22
  واالضطرابات يةوالعصب عقليةال لالضطرابات التدخل  دليل العقلية،  الصحة  في الفجوة على العمل برنامج  ، )٢٠١٦( العالمية   الصحة منظمة 

  . المتخصصة غير الصحية األماكن في  المخدرة المواد تعاطي  عن الناجمة
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  ت ماو لمعلا نم د یزللم لحال�ةا دواتألوا  جیھ�ة ولتا دئ لم�اا
  
    ،(mhGAP) العقلية  الصحة في الفجوة على   العمل برنامج  العالمية، الصحة  منظمة  ·
  ). ٢٠١٦ ، لعالمةا لصحةا مةظ (من یبةدرلتا ت لکتی
اوا لخد لتا للید 
  

  المبكرة المراهقة مرحلة
  

  مع   االرتباط   زيادة  خالل  من   جديدة   وسلوكيات   ألفكار  الشباب   فيها  يتعرض   تطورية  مرحلة   المراهقة   تعد 
  أدوار  "لتجريب "  الوقت   حان   لقد   . الطفولة  مرحلة  في   بهم   مرت   التي   تلك  تتجاوز  التي  والمنظمات   الناس

  فترة   أن  إلى   المراهق  لدى  الدماغ  مرونة  ودرجة  "اللدونة   "فيه  تشير   وقت   أيًضا  وهو   . الكبار  ومسؤوليات 
    . السابقة   التجارب   تغير  أو  تعزز  أن  خالت للتد   فيه   يمكن  الذي  الوقت   هي  الرضاعة،  مرحلة  مثل  هذه،  التطور

  
  في   كبيرة  تغييرات   فيه  تحدث   وقت   في  االستقاللية  من  والمزيد   الكبار  بأدوار  الع االضط  في  الرغبة  إن

  في   والمشاركة  جيد   بشكل  مدروسة  غير  تكون   قد   قرارات   التخاذ   مناسبا  وقتا  أيًضا  تخلق  المراهق،  دماغ
  الكحول   كواستهال  التبغ  وتدخين  بالمخاطر   المحفوفة  الجنسية  يات السلوك  مثل  ضارة،  تكون  قد   سلوكيات 

  . المخدرات  طي وتعا  بالمخاطر المحفوفة  القيادة وسلوكيات 
  
  لها،   األقران   رفض   الدرجة  وبنفس   ،) األخرى  الضارة  السلوكيات   أو (   المخدرة  للمواد   األقران   تعاطي  إن

  الصحية   السلوكيات   . كبيًرا  يزال  ال  الدينالو  تأثير  أن  من  الرغم  على   السلوك،  على  مهمة  مؤثرات   هي
  ضد   مهمة  حماية   عوامل  أيضا   هي   العقلية   المؤثرات   باستخدام  لقة المتع  االجتماعية  المعيارية   والمعتقدات 

  رئيسية   حماية  عوامل   والعاطفية   النفسية   والصحة   الجيدة  االجتماعية   المهارات   وتظل  . المخدرات   تعاطي 
  . المراهقة فترة  طوال

  

  والمراهقة   المتوسطة   الطفولة   لة مرح  في   الوالدية  المهارات   تدخالت   تنفيذ   يمكن   : الحظةالم  يرجى 
  تكرار   من  بدالً   لذلك،  . العمر  حسب   النتائج   تفصل  ال   البحث   خالل  من  تحديدها  تم   التي  الدراسات   . المبكرة

  للقسم   الرجوع   القارئ   على   ، "المبكرة  المراهقة   مرحلة"  عنوان   تحت   هنا،  الوالدية  بمهارات   الخاص   القسم 
  من   للعديد   يمكن   وبالمثل،  ". العقلية  الصحة  اضطرابات   الجة ع م"  قسم   على   نفسه  الشيء   وينطبق   . السابق

  المراهقة   مرحلة  في  المخدرة  المواد   تعاطي  تمنع   أن  سنا  األكبر  بالمراهقين  الصلة  ذات   والسياسات   التدخالت 
  والحمالت   والتبغ،   الكحول  سياسات   : على  هذا  ينطبق   . فقط  يةالتال  الجلسة  في   مناقشتها   تتم   للمالءمة،  . المبكرة

  . المكونات  متعددة المجتمعية ات والمبادر الوجيز،  والتدخل  عالمية،اإل
 

 

  االجتماعي  والتأثير االجتماعية الكفاءة على  القائم الوقائي  التعليم
  موجز  وصف 

  
  تفاعلية   أنشطة   في  الطالب   بإشراك   ربون المد   المعلمون   يقوم   المهارات،  على  القائمة   الوقاية   برامج  خالل

  تركز   ). االجتماعية  الكفاءة(   واالجتماعية  الشخصية   المهارات   من  مجموعة  وممارسة  لتعلم  الفرصة   لمنحهم 
  بمواجهة   للشباب   تسمح  والتي  السوء،  وأقران   المخدرة  المواد   رفض   على   القدرة  تعزيز  على   البرامج  هذه
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  ريقة بط  الصعبة  الحياتية  المواقف  مع   عام  بشكل  والتعامل   المخدرة،  المواد   الستخدام  االجتماعية  الضغوط
  . صحية 

 
 
  

  االجتماعية   األعراف   مختلف   حول   للعمر،  مناسبة   بطريقة   للنقاش   الفرصة   توفر  فإنها   ذلك،  إلى   باإلضافة 
  تعاطي   قب عوا  ذلك  في  بما  المخدرة،  المواد   بتعاطي  المرتبطة  والسلبية   اإليجابية  والتوقعات   والسلوكيات 

  والقبول   المخدرة  المواد   تعاطي  حول   ياريةالمع  المعتقدات   تغيير   إلى  تهدف  أنها   كما  . المخدرة  المواد 
  ). االجتماعي  التأثير (  األقران  بين  المخدرة المواد  لتعاطي  االجتماعي 

  
  

  المتوفرة األدلة
  

  . الجديد  االستعراض  من  منها ١٥ ،23  التدخل  من النوع  لهذا نتائج  سجلت  مراجعة ٢٢
  

  االجتماعية   الكفاءة   من  مزيج  على   تقوم  نة معي  برامج  الدراسات،  لهذه  وفقا   األولية،   بالنتائج   يتعلق  فيما
  صغيرة،   الوقائية  اآلثار (   المخدرات   وتعاطي  الكحول  تعاطي  التبغ،  استخدام  من   تقي  االجتماعي  والتأثير
  ). شهراً  ١٢(+  الطويل  المدى على  وأيضاً  اسات،الدر عبر  ثابتة ولكنها 

  
  برامج   أن   على   دليل   يوجد   ال   أنه   يات بالفت   خاصة   المدارس   في   التدخين   من   الوقاية  عن   مراجعة   استنتجت 

  بعض   مع   التدخين،   من   المراهقات   الفتيات   وقاية   على   كبير   تأثير   لها   مدارسال  في   التدخين   من   الوقاية 
  . مرافقة   إعالمية   حمالت   مع   تقديمها   يتم   التي   والبرامج   الجنسين   من   بكل   الخاصة   للبرامج   الواعدة   المؤشرات 

  
  مواقع   في   أوالبيئية  الفردية  سواء   لحماية با  المتعلقة  الوقاية   عوامل  ستهدفت  التي  البرامج  بأن   تقارير   أفادت 

  بأن   تقارير   أفادت   . الكحول  أو   التبغ  ليس   ولكن   المخدرات،  تعاطي  من   الوقاية   في   فعالة    هي   المدارس
 المخدرات   تعاطي   مقاومة  تعليم "   برنامج   إلى  باإلضافة  فقط   ت المعلوما  توفير  إلى   تستند   التي  البرامج

 )A.R.E.D."(  فعالة تكن لم .  
  

  أخذ   يجب   بأنه  التذكير  مع  المخدرة،  المواد   جميع  عن  برامج  تقديم   في  فعالين  األقران  بأن  تقارير  أفادت 
  العكسية   ثار اآل  خطر   هناك   أن   حيث   كبير،   بشكل   للخطر  المعرضة   المجموعات   في   هذا  يحدث   ال   بأن   الحيطة 

  يتعلق  فيما  صغير تأثير حجم  عموما   حاسوبية ال  التقديم  أساليب   سجلت   ). المخدرة  المواد   تعاطي  زيادة  مثل( 
  . المخدرة المواد  بجميع

  
  تمنع   قد   المراهقة   مرحلة  بداية  في   المراهقين  تستهدف  التي   البرامج   أن   على   مؤشرات   هناك   السياق،  هذا  في

  األدلة   ظم مع  . سنا   األكبر   أو   األصغر   األطفال   تستهدف  التي   البرامج   من   رةالمخد   المواد   تعاطي   أفضل  بشكل 
  وقائيا   يكون  قد   الشاملة  المهارات   على  القائم   التعليم   أن   على   مؤشرات   هناك  ولكن  الشاملة،   البرامج  من   هي
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  ، ٢٠١٤  وآخرون  فاجيانو  ،٢٠١٥  وآخرون  اسبادا  ،٢٠١٥  وآخرون  كلين  دي  ،٢٠١٣  شامبيون   ،٢٠١٥  وآخرون  اشتون 

 كازيلمان  ،٢٠٠٦  جونز  ،٢٠١٢  اكسون ج  ،٢٠١٧  وآخرون  هودر   ،٢٠١٤   وآخرون  هيل  ،٢٠١٢  تسيرتسفادزي   و   فوكسكروفت
 ،٢٠٠٩  بان  ،٢٠١٥  وبيريرا  ليالن  ماك  ،٢٠١٣  وبيريرا  ليالن  ماك  ،٢٠١٥  وآخرون   ارثر   ماك  ،٢٠١٦  وآخرون  لي  ،٢٠١٣  وهوي 
  . ٢٠٠٤  ويست ،٢٠١١ جونتر  شروير ،٢٠١٢ وآخرون  سالفو ،٢٠٠٥ روي 



30 

 

  اضطرابات   من  يعانون  الذين  الشباب   ذلك  في  بما  كبير،  بشكل   للخطر  المعرضة  المجموعات   بين  أيضا
  . العقلية حةالص

  
  . ريقيا وأف  آسيا   من   الدراسات   بعض   جاءت   وأستراليا،   روبا وأو  الشمالية   أمريكا   هو   األدلة   معظم   مصدر   بينما 

  

  العالمية  الصحة منظمة توصيات
  

  العنف   لمنع   وعاطفية   اجتماعية   تعليمية   مكونات   تتضمن  التي   بالبرامج   أيضاً   العالمية   الصحة  منظمة   توصي
  . 24  الشباب  عند 
  

  الخبراء شورةم على  بناء الفعالية أو � و  بالتأثير  ترتبط أنها يعتبر  التي الخصائص
  

  تفاعلية؛   طرقاً  تستخدم   ➢
  
   األسبوع،   في   مرات   ) ١٥  -  ١٠  تكون   ما   عادة(   المنظمة   الجلسات   من   سلسلة  عبر  تقديمها   يتم   ➢

  سنوات؛  عدة مدار  على  التعزيز جلسات  تقدم  ما وغالبًا 
  

  ؛) المدربون األقران  ذلك في  بما (  مدرب  شخص  يقدمها   ➢
  

  في  بما  ة،واالجتماعي   الشخصية  المهارات  من  اسعة و مجموعة  وتعلم  لممارسة  الفرصة  تتيح   ➢
  ؛المخدرة  المواد   بتعاطي  يتعلق  فيما   خصوصا  والمقاومة،  القرار  واتخاذ   المواجهة  مهارات   ذلك

  
  الفورية؛  النتائج على   والتأكيد  المخدرة، المواد  تعاطي  خطر حول   التصورات  على تؤثر   ➢

  
  المواد   بتعاطي  المرتبطة   والتوقعات   عياري الم  بالطابع   يتعلق   فيما   الخاطئة   المفاهيم   تبدد   ➢

   . ةالمخدر
  
   

  

  العكسية   التأثيرات  أو  الفعالية  أو   � و  التأثير  بعدم  ترتبط   أنها  يعتبر  التي  الخصائص

  الخبراء مشورة على بناء
  

 X    الرئيسي؛  التقديم   كأسلوب  المحاضرات، مثل  تفاعلية،   غير طرق  تستخدم  
  
 X    الخوف؛ تثير  التي  صة خا وحدها، المعلومات  تقديم  
  
  X    منظمة؛  غير حوار جلسات  على   بناء  
  
  X     العاطفي؛ والتعليم  الذات  احترام  بناء على   فقط تركز  

 

24
  . القطري التنفيذ دعم دليل ، H!-AA راهقينالم  صحة   أجل من المعجلة العالمية المبادرة ، )٢٠١٧( العالمية   الصحة منظمة 
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  X    القيم؛  أو الروحية �  األخالقية  القرارات  اتخاذ  فقط تعالج  
  
 X   كبراهين للمخدرات  السابقين  المتعاطين  تتستخدم .  

   المعلومات من  لمزيد حاليةال واألدوات  التوجيهية المبادئ
  
  � والجريمة  بالمخدرات   المعني  المتحدة  األمم   مكتب   � والثقافة  والعلم  للتربية   المتحدة  األمم  منظمة  ·

  استجابة   : الصحي   التعليم  في   الجيدة  والممارسة   السياسة  ،) ٢٠١٦(   العالمية  الصحة  منظمة
  . والمخدرات   الكحول  وتعاطي  التبغ  الستخدام   التعليمي  القطاع 

  
  ). ٢٠١٥(  ية س درلما قاةولا ت خالد ت  : الخامس المقرر  التنسيق، سلسلة  الشامل،  الوقاية منهج  ·

  
  الوقاية   بشأن  النصفية   جیھةو لتا  دئلم
ا ا  المخدرات،  تعاطي   لمكافحة  األمريكية  البلدان  لجنة ·

  . المدرسية
  

   . المخدرة  المواد  تعاطي من  الشباب  لوقاية  المدرسية للبرامج ةد لكنا رلمعاییا ·
  
  

  المخدرة  المواد تعاطي  تجاه المدرسية السياسات
  موجز  وصف

  
  المباني   في   المخدرة  المواد   تعاطي  عدم  يجب   أنه  على  تنص   المخدرة  المواد   تعاطي  تجاه   المدرسية   السياسات 
  تضع   كما   . والموظفين  والمدرسين   الطالب   من   كل  قبل  من   المدرسية   الفعاليات   أو  األنشطة   وأثناء  المدرسية

  . والصحة  التعليم  لتعزيز  فرص   إلى  وتحويلها  التعاطي  حوادث   لمعالجة  عقابية  وغير   شفافة  آليات   ات السياس
  الوجيزة   والتدخالت   الفحص   مثل   محددة  عناصر   أيًضا   تشمل  قد   ولكنها  شاملة،  والسياسات   التدخالت   هذه

  المهارات   على   القائم   لتعليم ا  مثل   األخرى،   الوقائية   التدخالت   مع   باالشتراك   تنفيذها  يتم   ما   غالباً   . واإلحالة 
  ومشاركة   الوالدية  المهارات   دعم  أو� و  المدرسي  االرتباط  لتعزيز  المدرسة  مستوى  على   السياسات   أو� و

  . الوالدين
  

  وفرةلمتا لةدألا
  
  المراجعات   من    ٣  درست   . د ید لجا  االستعراض   نم   منھا   ٣  ،25 ت خالد لتا  لهذه  نتائج   سجلت   ت جعارام  ٤

  الكليات (   العالي   التعليم   أماكن   في  التدخالت   درست   واحدة  ومراجعة   المدارس،  في   التبغ  سياسات 
  ). والجامعات 

  
  المدرسية   الحوافز  عن   واحدة   ذلك  في   بما   التبغ،   سياسات   بشأن   الثالث   المراجعات   األولية،  بالنتائج   يتعلق   فيما

  لم   نصفها  من  ثر وأك  الفعالية   على   أدلة  قليلة  دراسات   ل تسجي  مع  مختلفة،  نتائج   سجلت   التبغ،  من   للوقاية 
  المدارس   في  التبغ  تدخين  احتمال  انخفاض   النتائج   قدمت   التي  الدراسات   وجدت   . التأثير   على  دليل  أي   تسجل
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  . ٢٠١٠ ريفلي ،٢٠١٧ وآخرون  هيفلر ،٢٠١٤ وآخرون جاالنتي ،٢٠١٤ وآخرون  كوبو 
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  األدلة   بعض   هناك  كان  . ليبرالية  األكثر  المواقف  مع  المدارس  في  التدخين  احتمال  وارتفاع  التدخين  حظر  مع
  . التدخين   سلوك  على   إضافي   تأثير  أيضا   لها   كان  يقهاوتطب  ) المكتوبة  السياسة   مثل(   السياسة  شكليات   أن  على
  المعرفية   والتدخالت   االجتماعية   األعراف   تسويق   وحمالت   البيئية   التدخالت   بعض   والجامعات،   الكليات   في

  األقوى   الدليل  مع  للكحول،  الضار   التعاطي  من  بالوقاية  يتعلق  فيما   فوائد   لها  يكون  قد   المهاراتية  �   السلوكية
  ). لوجه  أووجهاً   الكمبيوتر  طريق  عن  سواء(   الفردية  المعيارية  والتدخالت   الوجيزة  التحفيزية  التدخالت   على

  
  أدلة   هناك  أن   إال  ونيوزيلند،  وأستراليا  وأوروبا  الشمالية  أمريكا   مصدرها  األدلة  معظم  أن  من  الرغم  على
  . آسيا رهامصد 

   
  

  الخبراء مشورة على  اءً بن الفعالية أو � و  بالتأثير  ترتبط أنها يعتبر  التي الخصائص
  

  تعطله؛   وال للمدرسة، الطبيعي  األداء تدعم   ➢
  

  والموظفين   والمعلمين  الطالب (   المصلحة  أصحاب   جميع   بمشاركة  وضعها   تم  السياسات   ➢
  ؛) األمور وأولياء
  

  أو � و  ) المدرسية  المباني(   المواقع  وكذلك  المستهدفة،  المخدرة  المواد   بوضوح  تحدد   السياسات   ➢
    السياسة؛ عليها   تنطبق  التي ) المدرسية نشطةاأل(  المناسبات 

  
  وعلى   ) وغيرهم  والزائرين،   والموظفين   والمعلمين   الطالب (   المدرسة  في  الجميع   على   تنطبق  ➢

  ؛) والمخدرات  والكحول   التبغ(  العقلية  المؤثرات  جميع 
  

  استشارية   خدمات   تقديم   طريق   عن   اإليجابية   بالجزاءات   السياسات   النتهاكات   التصدي   ➢
  إليها،   اإلحالة   أو  واالجتماعية  النفسية  والخدمات   الصحية   الرعاية  خدمات   من   وغيرها   وعالجية 

  المعاقبة؛  من  بدالً 
  

  . للسياسات  االمتثال لتحقيق  اإليجابي  التعزيز  ذلك في بما   وسريع،  سق مت نحو  على   التنفيذ   ➢
  

  عكسية ال  التأثيرات  أو  الفعالية  أو   � و  التأثير  بعدم  ترتبط   أنها  يعتبر  التي  الخصائص

  الخبراء مشورة على بناء
  
X   العشوائي  المخدرات  اختبار  إدراج .  

  
  

   المعلومات من  لمزيد الحالية واألدوات  التوجيهية المبادئ
  
  � والجريمة  بالمخدرات   المعني  المتحدة  األمم   مكتب   � والثقافة  والعلم  للتربية   المتحدة  األمم  منظمة  ·

  استجابة   : الصحي   التعليم  في   الجيدة  الممارسة و  السياسة  ،) ٢٠١٦(   العالمية  الصحة  منظمة
  . والمخدرات   الكحول  وتعاطي  التبغ  الستخدام   التعليمي  القطاع 
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  ). ٢٠١٥(  ية س درلما قاةولا ت خالد ت  : الخامس المقرر  التنسيق، سلسلة  الشامل،  الوقاية منهج  ·

  
  الوقاية   بشأن  النصفية   جیھةو لتا  دئلم
ا ا  المخدرات،  تعاطي   لمكافحة  األمريكية  البلدان  لجنة ·

  . المدرسية
  

   . المخدرة  المواد  تعاطي من  الشباب  لوقاية  المدرسية للبرامج ةد لكنا رلمعاییا ·
  
  

  المدرسي  االرتباط زیزلتع سةدرلما  مستوى ع� مجراب

  زجوم فصو
  

  زام اللتوا   اإليجابي  والربط  الطالب   مشاركة  تدعم  المدرسي   االرتباط  زیزلتع  سةدرلما  مستوى  ع�  برامج
ً   . شاملة  والسياسات   التدخالت   هذه  سة. رد 
الم   األخرى،   الوقائية  التدخالت   مع  باالشتراك  تنفيذها   يتم  ما  غالبا
  أو � و  المدرسي  االرتباط   لتعزيز  المدرسة  مستوى  على  السياسات   أو� و  المهارات   على   القائم   التعليم  مثل
  . الوالدين ومشاركة الوالدية  المهارات  دعم

  
  

  المتوفرة األدلة
  

  . الجديد  االستعراض  من منها واحدة ،26  التدخل  لهذا نتائج  جعتانمرا سجلت 
  

  تعاطي   من   الوقاية   في  تسهم   االستراتيجيات   هذه   بأن   الدراسات   إحدى  أفادت   األولية،   بالنتائج  يتعلق   فيما 
  للتبغ   هامة   نتائج   وليس  المخدرات   لتعاطي  فقط  نتائج  عن  أفادت   أخرى  دراسة  مع  المخدرة،  المواد   جميع

  . والكحول 
  

  أدلة   هناك   أن   إال   ونيوزيلندا،  وأستراليا   وأوروبا   الشمالية  أمريكا   مصدرها   األدلة  معظم   أن  من   الرغم   على 
  . آسيا مصدرها

  
  

  الخبراء مشورة على  بناءً  الفعالية أو � و  بالتأثير  ترتبط أنها يعتبر  التي الخصائص
  

  بالمدرسة؛  وااللتزام   اإليجابية المدرسة روح  تدعم   ➢
  . لطالب ا مشاركة  تدعم   ➢
 
 
 

 

26
  . ٢٠١٧ وآخرون هودر و ٢٠٠٨ فليتشر 
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   المعلومات من  لمزيد الحالية واألدوات  التوجيهية المبادئ
  
  � والجريمة  بالمخدرات   المعني  المتحدة  األمم   مكتب   � والثقافة  والعلم  للتربية   المتحدة  األمم  منظمة  ·

  استجابة   : الصحي   التعليم  في   الجيدة  والممارسة   السياسة  ،) ٢٠١٦(   العالمية  الصحة  منظمة
  . والمخدرات   الكحول  وتعاطي  التبغ  الستخدام   ليمي التع القطاع 

  
  ). ٢٠١٥(  ية س درلما قاةولا ت خالد ت  : الخامس المقرر  التنسيق، سلسلة  الشامل،  الوقاية منهج  ·

  
  الوقاية   بشأن  النصفية   جیھةو لتا  دئلم
ا ا  المخدرات،  تعاطي   لمكافحة  األمريكية  البلدان  لجنة ·

  . المدرسية
  

  . المخدرة  المواد  تعاطي من  الشباب  لوقاية  رسيةالمد  للبرامج ةد لكنا رلمعاییا ·
  

  

  الفرديّة  النفسيّ  الضعف  مواطن معالجة

  موجز  وصف 
  

  ترتبط   باليأس  والشعور  للقلق  والحساسية   واالندفاع   اإلحساس  عن   البحث   مثل  الشخصية  الصفات   بعض 
  للخطر   المعرضين  اهقينالمر  هؤالء  إليها  المشار  الوقاية   برامج  تساعد   . المخدرة  المواد   تعاطي  خطر   بزيادة
  استراتيجيات   استخدام  من   بدالً  شخصياتهم،  عن  الناشئة  المشاعر   مع   بناء  بشكل التعامل  على   خاص   بشكل

  مكونات   من   تتألف   الغالب   في   فهي   لذلك،  . والضار  الخطير   الكحول   تعاطي   ذلك   في   بما   سلبية   مواجهة 
  . تنموية 

  
  

  المتوفرة األدلة
  
  . المنهجية للمراجعات  الجديد  االستعراض  في ةجديد   مراجعات  أي تحديد   يتم  لم
  

  المبكرة   المراهقة   مرحلة  في   التدخل  هذا  تأثير  مضبوطتان   عشوائيتان   تجربتان   لت سج  األولى،  النسخة   في
  الطفولة   مرحلة   في  التدخل   بهذا   يتعلق   فيما   أدلة  عن   أفادت   قد   المراجعات   إحدى   وكانت   ،27  والمراهقة 
  .28  المتوسطة 

  

  يمكن  الفرديّة   النفسيّ   ضعفال  مواطن   تعالج التي  البرامج  الدراسات،  لهذه   وفقًا األولية،  ائجبالنت   يتعلق  فيما
  . سنتين  لمدة المتابعة  حالة في  الشرب  في  والشراهة  الشرب  معدالت  من  تقلل  أن
  

 

27
  . التجربة نفس  في نتائج سجلوا ٠١٠٢ باريت- واوليري ٢٠١٣ كونرود ، ٢٠١١ كونرود ، ٢٠١٠ كونرود ، ٢٠٠٨ كونرود 

28
  . ٢٠١٠ بيكويرو 
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  ثر تؤ   التي  الفردية  الوساطة  عوامل  على  يؤثر  أن  التدخل   من   النوع   لهذا  يمكن   الثانوية،  بالنتائج   يتعلق  فيما
   . بالنفس  التحكم  مثل الحياة، من الحق   وقت  في  المخدرة المواد  تعاطي  على

  . الشمالية  وأمريكا  أوروبا  هو  األدلة جميع مصدر

  الخبراء مشورة على بناءً  الفعالية أو � و  بالتأثير ترتبط أنها يعتبر التي الخصائص 
  

     ؛) والمعلم النفسي  األخصائي مثل(   مدربون أخصائيون يقدمها   ➢
  
  تم  أدوات  أساس  على  وذلك  معينة، شخصية صفات  يمتلكون أنهم  على  المشاركين  تعريف تم  ➢

  منها؛  التحقق
  
  محتمل؛  وصم  أي  تتجنب   بطريقة البرامج  تنظيم  يتم   ➢

  
  عن   الناشئة  المشاعر  مع  إيجابي  بشكل  التعامل  كيفية  حول  بالمهارات   المشاركين   تزويد   ➢

  شخصياتهم؛ 
  

  ). ٥-٢(   الجلسات  من قصيرة  سلسلة ➢
  
  

  اإلرشاد
  موجز وصف

  
  تربطهم   ال   الذين   والراشدين   المراهقين   �   األطفال   بين   والتفاعالت   العالقات   إلى  يشير   "الطبيعي"  اإلرشاد 

  المواد   تعاطي  معدالت   بانخفاض   يرتبط   أنه  وتبين  المجتمع،  وقادة   والمدربين   المدرسين   مثل   صلة   بهم 
  ع م   ،النتقائة) ا  قاةولا(   لمھمشةا  ظروفلا  في  خاصة   الشباب،  تناسب   البرامج  هذه   . والعنف  المخدرة
  . ظممنت بشكل ع�  ب لش
اا مع فراغهم  ت قو  ض 
ع ء قضاو ةط ألنشا ب تیربت  ونم زیلت  راشدين

  
   

  وفرةلمتا لةدألا
  

  .29  لخد لتا ذابھ  قتتعل نتائج منھجة جعةرام أفادت 
  

  تعاطي   من   الوقاية   في  اد اإلرش  فعالية   على   األدلة  بعض   الدراسة   هذه  قدمت   األولية،   بالنتائج   يتعلق   فيما 
  . الشباب  بين  والمخدرات   الكحول

  
  . وأوروبا المتحدة الواليات  األدلة مصدر

 
 
 

 

29
  . ٢٠١٣ وآخرون  توماس 
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  العالمية  الصحة منظمة توصيات
  

  األدلة   على  قائمة   كتدخالت   المحددة  التدخالت   من  واحدا باعتباره   باإلرشاد   العالمية   الصحة   منظمة  توصي 
  . 30  الشباب  بين   العنف لمنع

  

  الخبراء مشورة على  بناءً  الفعالية أو � و  بالتأثير  ترتبط أنها يعتبر  التي الخصائص
  للمرشدين؛  والدعم  الكافي  التدريب  توفير   ➢
  . للغاية منظم  أنشطة برنامج  أساس  على   يقوم  ➢
  

  الرشد ومرحلة المراهقة مرحلة . ٤
  
  العمل،  مكان   مثل   ،والمدرسة  األسرة   غير   أخرى   أماكن   في   تقديمها   يتم   التي   التدخالت   المراهقين،   نمو   مع 

  . موضوعية أكثر تصبح   والمجتمع،  الترفيه وأماكن  الصحة،  وقطاع 
  

  مبكرة،   مرحلة   في   بالمراهقين  الخاصة   والسياسات   للتدخالت   تلخيصها  تم   التي  األدلة  : المالحظة  يرجى 
  المدرسية  والسياسات  الفردية،  الضعف  نقاط   ومعالجة الوقائي،  التعليم مثل(  المدارس في  تقديمها  يتم  والتي 

  دون   سناً،  األكبر   للمراهقين  أيضا  فعالية   سجلت   اإلرشاد،   إلى   باإلضافة   ،) المخدرة  المواد   تعاطي  ولح
    . أخرى مرة القسم  هذا  في مناقشتها تتم  لن التدخالت  هذه  . العمرية الفئات  حسب   البيانات  تصنيف

  
  وجيزة تدخالت
  موجز وصف

  
  معلومات   أو  متابعة  جلسات   تشمل  أن  يمكن  والتي   لوجه،  وجهاً   مشورة   جلسات   من   الوجيز   التدخل  يتكون 

  واالجتماعيين   الصحيين   العاملين   من  متنوعة  مجموعة   قبل  من  تقديمها  يمكن  . المنزل  إلى   ألخذها  إضافية
بين    يبحثون   ال   لكنهم   المخدرة،  للمواد   تعاطيهم   بسبب   للخطر  معرضين   يكونون   قد   الذين   األشخاص   إلى   المدرَّ

  وتقديم   المخدرة  المواد   تعاطي   في  مشكلة  هناك   كانت   إذا  ما  أوال   الجلسات   د تحد   . جالعال  عن   بالضرورة 
  منتظمة،   الجلسات   تكون  . إضافي  عالج  على  للحصول  اإلحالة  أو� و  الفورية   المناسبة  األساسية   المشورة
   . دقيقة  ١٥ إلى  ٥ من  عادةً   وتستمر

  
  أيًضا   تبين   ولكن   الطوارئ،  غرف  في   أو   ة األولي  الصحية   الرعاية   نظام   في  عادةً   الوجيزة   التدخالت   تقديم   يتم
  اإلنترنت   عبر  تقديمها  يتم   وعندما   العمل،  مكان  وفي  المدرسية   البرامج  من   كجزء  تقديمها   يتم   عندما   فعالة   أنها
  . الكمبيوتر عبر   أو
  

  اجتماعي -نفسي   تدخل  عن  عبارة   وهي   المقابالت،  إجراء  تقنيات   الوجيز  التدخل  جلسات   تستخدم   ما   عادةً 
  األهداف   وتحديد   القرارات   اتخاذ   في   المريض   دعم   ويتم   مخدرة   لمادة  ما   شخص   تعاطي   مناقشة   يتم   يث ح

  مدار   على   عادة  الوجيزة   التدخالت   تقديم   يتم   الحالة،  هذه  في  . المخدرة  للمواد   تعاطيها   �   بتعاطيه   المتعلقة 
  . أقصر مدة الجلسات  تستغرق  ما عادة  ولكن ساعة،  إلى تصل   أن يمكن  جلسات  ٤  إلى  يصل

 

30
  . القطري التنفيذ دعم دليل ، H!-AA المراهقين صحة   أجل من المعجلة العالمية المبادرة ، )٢٠١٧( العالمية   الصحة منظمة 
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  المتاحة األدلة
  
   . الجديد  االستعراض   من منها ٣٨ ،31  التدخل لهذا نتائج  سجلت  مراجعة ٤٨ 
  

  إلى   تقلل   قد   التحفيزية   والمقابالت   الوجيزة   التدخالت   أن  الدراسات   هذه  تظهر  األولية،   بالنتائج   يتعلق  فيما
  والكحول   التبغ (   مختلفة   بمواد   يتعلق   فيما   هذا  التأثير  دليل   وجد   وقد   . المخدرة  المواد   تعاطي   من   كبير   حد 

  المسجلة   التأثير   أحجام   بأن   اإلفادة   مع   ،) والراشدين  المراهقين (   مختلفة  عمرية  ومجموعات   ) والمخدرات 
  . شهراً  ١٢- ٦  من ألكثر  تستمر  وال صغيرة   تكون

  
  لت سج  كما   نفسية   اضطرابات   من   يعانون   الذين   األشخاص   بين   المفرط   الكحول  استهالك   انخفاض   سجل   وقد 

  . الكلية  وداخل  الكلية  خارج  للشباب  الضار التعاطي  أنماط أو � و  الكحول تعاطي  انخفاض  مؤشرات 
  

  المدرسية   التدخالت   أن  على   الجودة  محدودة  أدلة  وجود   إلى  الدراسات   إحدى  خلصت   المدرسة،  إطار  في
  التقييم   حالة   من  )رات والمخد   والكحول   التبغ (   المخدرة  المواد   تعاطي  من   الحد   في  فعالية  أكثر   كانت   الوجيزة 

  القنب   بتعاطي  يتعلق   فيما  الفعالية   بعض   أخرى   دراسات   سجلت   . المعلومات   لتوفير   مشابهة   وكانت   فقط،
  . والكحول  للتبغ  مماثلة  ونتائج 

  
  الطويل   المدى  على   يستمر  ال  صغيراً   أثراً   واإلنترنت   الكمبيوتر  طريق   عن   تقديمها  تم  التي   التدخالت   سجلت 

  واحدة   مراجعة  أفادت   . والقنب   بالتبغ   يتعلق  فيما  أقل  أدلة  توافر  مع   للكحول،  بالنسبة  ) شهراً   ١٢  من  أكثر( 
  . لوجه وجًها التدخل تقديم  عند  أعلى  التأثير أحجام  كانت  . الهاتف  عبر  المقدمة خالت التد  بفعالية

  
  انستج  عدم   أعاقه   قد   النتائج   تكامل   أن   الطوارئ   حاالت   في  البرنامج  تقديم   لدراسة  مراجعة   وأشارت 

  بما  ة،الفعالي  إلى  أشارت   وقد   . والمخدرات   الكحول والراشدين،  المراهقين   من  كل   على  المشتملة  الدراسات 
    . للعالج المؤهلين  والمرضى  لإلناث  بالنسبة ذلك في
  

  والراشدين  والشباب  للمراهقين  األول المقام  في  الكحول  استهالك  على   تركز   التي التدخالت  فإن  ذلك، ومع 
  التدخالت   . حاسمة  وغير   نادرة  أنها   على  القنب   على   األدلة  سجلت   . التبغ  استخدام   على   محدودة  أدلة  تمتلك   قد 

  األجل   طويل  التأثير   ولكن  سواء،  حد   على  والراشدين  المراهقين  من  كال  تفيد   التحفيزية  والمقابالت   الوجيزة
  تعاطي   في   اإلفراط  اض بانخف  اإلفادة  تمت   أخرى،   ناحية  من   . وضوحاً   أقل  كان   الكحول  تعاطي  من  الحد   على

  . نفسية اضطرابات  من  يعانون  الذين األشخاص  بين  الكحول
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  كارني  ،٢٠١٦  وآخرون   ي كار  ،٢٠١٢  وآخرون   كاري   ،٢٠٠٥  بيرتوليت  ،٢٠١٢  وآخرون   باكر  ،٢٠١٥  وآخرون   اشتون 

 ،٢٠١٥  وآخرون   ديدرت   ،٢٠١٤  وآخرون   ديدرت  ،٢٠١٧  وآخرون   دافيز  ،٢٠٠٣كريستاكس  ،١٤٢٠  وآخرون   كارني  ،٢٠١٢
  الزيربي   ،٢٠١٥  وآخرون   الزيربي   ،٢٠٠١  دون  ،٢٩١٥دوتسونوآخرون  ،٢٠١٤  دونجووآخرون   ،٢٠١٦  وآخرون   ديستلكامب

 سميث-وتانر  سيهيني   ،٢٠١٥  وآخرون  جوليفر  ،٢٠١٦  وآخرون  روفتفوكسك  ،٢٠١٥  وآخرون  فوكسكروفت   ،٢٠١٧  وآخرون
  وآخرون   الندي  ،٢٠١٣  وآخرون  كازمي  ،٢٠٠٧  كانر  ،٢٠١٥  وجاو  جيانج  ،٢٠١١  جينسين  ،٢٠١٥  وآخرون  هينيسي  ،٢٠١٥
  ،٢٠١٣  وآخرون  نيوتاون  ،٢٠٠٩  موريرا   ،٢٠١٥  وآخرون   ميرز  ،٢٠١٦  وآخرون   جينيس   ماك  ،٢٠١٥  وآخرون   ليمان  ،٢٠١٦

 ،٢٠١٤  وآخرون  ريبر  ،٢٠٠٩  ريبر  ،٢٠١٠  ريفلي  ،٢٠١٦  وآخرون  ونبيرس  ،٢٠١٥  ودريك  بارك  ،٢٠١٧  وآخرون  وسترفينا
 تايت   ،٢٠٠٣  تايت  ،٢٠١٧  وآخرون  سميدسلند  ،٢٠١١  سميدسلند  ،٢٠١٦  وآخرون  شيلدون  سكوت  ،٢٠١٤  وآخرون  شيلدون  سكوت

  . ٢٠١٤ وآخرون يونج ،٢٠١٤ خرونوآ   وود ،٢٠١٣ وآخرون واتسون  ،٢٠٠٦ فازيالكي ،٢٠١٣ وآخرون 
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  العالمية  الصحة منظمة توصيات
  

  أماكن   في   للكحول  والضار  الخطر   للتعاطي  الوجيزة  والتدخالت   بالفحص   العالمية  الصحة  منظمة  توصي
  ال   قد   حيث   الكحول،  تعاطي  شار انت  فيها  ينخفض   التي  المناطق   باستثناء   المتخصصة،  غير  الصحية  الرعاية 

  للمتعاطين   مالئمة   تكون   أن   يمكن   يزة الوج   التدخالت   لكن   التكلفة،   حيث   من   فعاالً   المرضى   جميع   فحص   يكون 
  دمجها   يمكن   الصالحية  مثبتة  أداة  باستخدام  للكحول  والضار   الخطر  التعاطي   فحص   إجراء  يجب   المحددين.

  فيها   يكون   التي   الحاالت   في   ).  UDITA ،ASSIST  (مثل   الروتينية   السريرية   الممارسة   في   بسهولة 
  عند   مرضاهم  في  الكحول  استهالك  استكشاف  مارسينالم  على   يجب   توفيره،  يمكن  ال  أو  مالئم   غير  الفحص 

  ينبغي   وجيزاً.   تدخالً   ضار  أو   خطير   نحو  على   الكحول  يتعاطون   الذين  المرضى  يتلقى  أن   يجب   الضرورة. 
  حول   فردية   ونصائح   النتائج   تتضمن   دقيقة،  ٣٠-٥  من   مدتها   حدة وا  جلسة   على  الوجيز   التدخل   يشتمل   أن 

  أنهم   على  الفحص   خالل  من  تحديدهم   تم  الذين   المرضى  المتابعة.  رض وع  الكحول،  استهالك  وقف  أو  تقليل
  .32  الحالية  العالمية الصحة منظمة لتوصيات  وفقًا   حاالتهم إدارة تتم   أن يجب  الكحول  بإدمان  مصابون 

  
  العصبية،   والمنشطات   القنب   يتعاطون   الذين  لألفراد   وجيزة   تدخالت   بتقديم   العالمية   الصحة   منظمة  توصي 
  ٣٠- ٥من  مدتها   واحدة  جلسة   على   (تشتمل   المتخصصة   غير   الصحية   الرعاية   أماكن   في   اكتشافهم   يتم   عندما 
  وعرض  النفسانية،  المنشطات  /   القنب  استهالك  وقف  أو  تقليل  حول  فردية  ونصائح  النتائج  تتضمن   ،  دقيقة

  مشاكل   ن م   يعانون  الذين  األشخاص   بأن  العالمية  الصحة  منظمة  توصي   ذلك،  إلى   باإلضافة   المتابعة). 
  يُنظر   أن  يجب   الوجيزة   للتدخالت   يستجيبون  ال  والذين  العصبية  المنشطات   أو  القنب   بتعاطيهم  تتعلق  مستمرة

  . 33 متخصص  تقييم  إلى إحالتهم  في
  

  والمواد   والتدخين   الكحول   في   التورط   عن   الكشف  "اختبار   ة حزم  بوضع   العالمية   الصحة   منظمة   قامت 
  الكحول   ذلك  في   بما   العقلية  المؤثرات   لجميع  الوجيزة   التدخالت و  الفحص   لتسهيل  ) ASSIST(  المخدرة"

  من   مزيد   إلى   حاجة   وهناك  الراشدين،   عند   التدخالت   فعالية   ثبتت  النفساني.  التأثير  ذات   والمخدرات  والتبغ
  المراهقين.  بين   ASSIST اختبار على  القائمة  التدخالت  ليةفعا لتحديد  العمل

  
  

  المعلومات من  لمزيد الحالية واألدوات  التوجيهية المبادئ
  
· AUDIT  -  الرعاية   في  لالستخدام   توجيهية  مبادئ  : الكحول  تعاطي  اضطرابات   تحديد   اختبار  

  . ٢٠٠١ العالمية،  الصحة  منظمة  . الثانية النسخة األولية،
  
  الصحة   منظمة  . األولية   الرعاية  في  االستخدام  دليل  : والضار  الخطير  للشرب   جيزالو  التدخل  ·

  . ٢٠٠١  لعالمية،ا
  

  االستخدام   دليل  : (ASSIST)  المخدرة  والمواد   والتدخين   الكحول   في  التورط  عن   الكشف  اختبار  ·
  . ٢٠١٠  العالمية، الصحة منظمة  األولية،  الرعاية  في

  

 

32
  الرعاية أماكن في المخدرة المواد تعاطي  عن والناجمة والعصبية العقلية   لالضطرابات التدخل دلبل  mhGAP ، ٢٠١٦ العالمية   الصحة منظمة 

  . ٢. ٠ اإلصدار . المتخصصة غير الصحية

33
  . األدلة  ملف الوجيزة،   النفسية التدخالت ، ٢٠١٢ العالمية   الصحة منظمة 
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  االستخدام  دليل : المخدرة للمواد  والضار  الخطير تعاطي لل ASSIST  بـ المرتبط  الوجيز  التدخل ·
  . ٢٠١٠  العالمية، الصحة منظمة  . األولية  الرعاية  في

  
· mhGAP   المخدرة  المواد   تعاطي   عن   والناجمة   والعصبية  العقلية   لالضطرابات   التدخل   دليل  

  . ٢٠١٦  العالمية،  الصحة  منظمة  . ٢. ٠  اإلصدار  . المتخصصة   غير  الصحية  الرعاية  أماكن  في
  

    العمل مكان في  الوقاية  برامج
  موجز وصف

  
  الناجمة   االضطرابات    تعرض   العاملين.  الراشدين  بين  يحدث   المخدرة  المواد   تعاطي  من  العظمى  الغالبية

  الموظفين   من  زمالئهم  مع   عالقتهم  في  وصعوبات   صحية   لمخاطر  الموظفين  المخدرة  المواد   تعاطي  عن 
  كبير   خطر   في   لشباب ا  السالمة.  ولمخاطر  العمل،  مكان   في  تحديدا  ر أكث  بشكل  وكذلك  والعائلة،   واألصدقاء

  عن   الناجمة  االضطرابات   حدوث   خطر  من  كبير  بشكل   يزيد   العمل  ضغط  أن   وجد   حيث   خاص،  بشكل
  كبيرة   تكلفة  يتحملون   أيضا  العمل  أصحاب   المخدرات.  يتعاطون   الذين   الشباب   بين   المخدرة  المواد   تعاطي 
  أعلى   غياب   معدل   لديهم   المخدرة  اد المو  تعاطي   مشاكل  من   يعانون  الذين   الموظفون   المخدرة.   المواد   لتعاطي 
  ومعدالت   أعلى  صحية  رعاية  تكاليف  لهم  و  حوادث،  وقوع  في  يتسببوا  أن  المرجح   ومن  أقل،  وإنتاجية

  آمن   عمل   مكان   على  والحفاظ   توفير  واجب   العمل  أصحاب   عاتق   على   يقع  ذلك،  على   وعالوة  أعلى.   تحول 
ً و  وصحي    المكونات،  متعددة   نموذجيا   العمل   مكان   في   الوقاية   برامج   تعد   . 34  بها  المعمول   واللوائح   للقانون   فقا

  العالج.  إلى واإلحالة  المشورة عن  فضالً  الوقاية،  وسياسات   عناصر  ذلك في  بما
  

  لمتاحة ا لةدألا
  
  . د ید لجا اض االستعر  نم  منھا   ٢ ،35  ت خالد لتا ن م  وعلنا ذابھ  قیتعل فیما  نتائج  سجلت  مراجعات  ٤
  

ً   األولية،   بالنتائج  يتعلق  فيما   تعاطي   من  تقي  أن   يمكن  العمل  مكان  في  الوقاية  فإن  الدراسات،  لهذه  وفقا
  تقليل   على   إيجابيا  تأثيرا  الدراسات   إحدى  ذكرت   حيث   الجنسين  على   تأثيرها  تباين   احتمال   مع  الكحول

  الوقاية   على   تأثير   أي  هناك   ليس  أنه  وجدت   واحدة  مراجعة   . الرجال   ليس  ولكن  النساء،   بين   الكحول   استهالك
  . التبغ استخدام  من
  

  في   التدخالت   أن   إلى   أخرى   مراجعة   أشارت   األخرى،  الصحية   بالسلوكيات  يتعلق فيما   ذلك،  إلى   باإلضافة 
  . واضحة ليست  النتائج هذه  استدامة فترة . البدنية  اللياقة  على إيجابي  تأثير لها  يكون قد  العمل  مكان

  
  . وآسيا أستراليا  من األبحاث  بعض   ظهور مع وأوروبا،  الشمالية أمريكا من ةاألدل معظم

  
 
 
  

 

34
ILO  رمز . العمل مكان في والمخدرات  بالكحول  المتعلقة القضايا إدارة . ١٩٩٦ ILO ،الدولية العمل  منظمة جنيف،  للممارسة .  

35
  . ٢٠٠٩ ويب ، ٢٠٠٨ توماس ، ٢٠١٢ وبيري  تشان ، ٢٠١٣ وآخرون كازمي 



40 

 

  الخبراء مشورة على  بناءً  الفعالية أو � و  بالتأثير  ترتبط أنها يعتبر  التي الخصائص
  

    ؛) والموظفين واإلدارة العمل أصحاب (  المصلحة أصحاب  جميع  بمشاركة   تطويرها  تم  ➢
  

  للموظفين؛  السرية تضمن  ➢
  

  وضعها   تم   والتي  العمل  مكان   في  المخدرة  المواد   تعاطي   حول   السياسة  إلى   وتستند   تتضمن  ➢
  عقابية؛   وليست   المصلحة أصحاب  جميع  قبل من

  
  إلى  واإلحالة  المشورة  تقديم  وكذلك  ،) اإلنترنت  شبكة  على  ذلك  في بما (  وجيزة   تدخالت  تقدم   ➢

  ؛إليها يحتاجون  الذين للموظفين اإلدماج، وإعادة   العالج خدمات 
  

  واضح؛  اتصال مكون  تتضمن  ➢
  

  القلب   أمراض   من  الوقاية  مثل (   العافية  أو  بالصحة  المتعلقة  األخرى  البرامج  في   مضّمنة  ➢
  ؛ ) الدموية واألوعية 

  
  اإلجهاد؛ إدارة دورات  تشمل   ➢

  
  البرنامج؛  في  أدوارهم  ألداء  الصحة  مجال  في  والعاملين  والموظفين المدراء تدريب   ➢

  
  لخصائص ا  مع  شامل  برنامج  من  فقط   كجزء   إال   رات لمخدوا  لل�حو ا  ر خت%اا  اء جرإ  ;شمل  ال ➢

  عالە. أ المذكورة النقاط في  توصيفها  تم   التي
  
  

  المعلومات من  لمزيد الحالية واألدوات  التوجيهية المبادئ
  
� ا  سلسلة  الشاملة،  لوقا'ةا  منهج · �   لوقا'ةا  تدخالت   : ٦  ورة لدا  ،لم@سق?/

  . ٢٠١٥  لعملا  نمAا  ��
  

· ILO   التدريب   حزمة   ، ٢٠١٢  ولية الد   العمل  منظمة  SOLVE :  سياسات   في   الصحة   تعزيز   دمج  
  العمل  منظمة  ،) SAFEWORK(   والبيئة  العمل  في  والصحة  السالمة  برنامج  ،OSH  العمل  مكان
  . سويسرا  جنيف، ة،الدولي
  

·  CICAD  اا  ،٢٠٠٩  المخدرات   تعاطي   لمكافحة   األمريكية   البلدان  لجنة
  جیھة ولتا   دئ لم
  . العمل  مكان في  ية الوقا  بشأن  النصفية
  

  سيصدر (  الدولية العمل منظمة  مع  بالتعاون والجريمة  بالمخدرات   المعني  المتحدة  األمم  مكتب  ·
  . العمل مكان  في الوقاية  برامج بشأن   التوجيهية  المبادئ ،) قريباً 
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  التبغ سياسات

  موجز  وصف 
  

  وإمكانية   والتدخين   التبغ   ر تواف  من   للحد   السكان   مستوى   على   تقديمها   يتعين   التي   السياسات   من   سلسلة
   . إليه  الوصول 

  
  

  وفرةلمتا لةدألا
  
  مواصلة  الجديد،  االستعراض   من  منها  واحد   ،36  السياسات   من  النوع  هذا  حول  نتائج  سجلت   مراجعات   ٤

  أماكن   في   بالسياسات   يتعلق   فيما   السيما   أدناه،   عليها  المنصوص   العالمية  الصحة  منظمة   توجيهات   دعم
  العمل.

  
  

  العالمية  الصحة ةمنظم توصيات
  

  األدلة   إلى   تستند   واضحة  إرشادات   على  التبغ   مكافحة  بشأن  اإلطارية  العالمية  الصحة  منظمة  اتفاقية   تنص 
  فعالة   وسيلة  وهي   والضريبية،  السعر  تدابير   وتشمل  التبغ.   على   الطلب   خفض   باستراتيجيات   يتعلق  فيما

  تم   ذلك،  إلى  باإلضافة   شباب.ال  سيما   وال   ختلفة،الم  السكان  شرائح  جانب   من  التبغ  استهالك  من   للحد   وهامة
  أن   قاطع   بشكل   العلمية  األدلة   أثبتت   حيث   التبغ،  لدخان  التعرض   من   بالحماية  الخاصة  التدابير   تفصيل   أيًضا 

  منتجات   محتويات   في  اإلضافية   اللوائح   تنظر   أخيرا،  واإلعاقة.   والمرض   الوفاة  يسبب   التبغ   لدخان   التعرض 
   والتواصل  والتعليم   التبغ،   منتجات   على  الملصقة   والبطاقات   ليفوالتغ  التبغ،  نتجات م   عن   واإلفصاح   التبغ، 

  تالحظ   األخير،  بهذا   يتعلق   وفيما   ورعايته.  له   والترويج  التبغ   عن   واإلعالن   العامة،   والتوعية   والتدريب 
    بغ. الت منتجات  استهالك من الحد  إلى  والرعاية  والترويج  لإلعالن شامل  حظر  سيؤدي  كيف  االتفاقية 

  

  المعلومات من  لمزيد الحالية واألدوات  التوجيهية المبادئ
   . Free Tobacco  التبغ لمكافحة  العالمية  الصحة  منظمة مبادرة وموارد   تقارير ·

   

    الكحول سياسات
   موجز وصف

  
  يسبب   الذي  الشرب   بأنه  يعرف  والذي  للكحول،  الضار  التعاطي   من   للحد   والتدخالت   السياسات   من   سلسلة

  التي   الشرب   أنماط   وكذلك  ككل،  والمجتمع   الشارب   حول  والناس   للشارب   ضارة  واجتماعية   حيةص  عواقب 
    ضارة.   صحية  نتائج  حدوث  خطر  بزيادة   ترتبط

  
  المتاحة األدلة

 
  المنهجية.  للمراجعات  الجديد  االستعراض  في جديدة  مراجعات  أي تحديد   يتم  لم

 

36
  . ٢٠٠٨ توماس  ، ٢٠٠٥ ستيد ، ٢٠١١ وآخرون لوفاتو ، ٢٠١٦ وآخرون فريزر 
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  العالمية  الصحة منظمة توصيات
  

  ٢٠١٠  لعام 37  للكحول  الضار  التعاطي  من  للحد   العالمية  الصحة  لمنظمة  لعالميةا  اإلستراتيجية   تلخص 
  للكحول،   الضار  التعاطي  من  للحد   والسياسات   بالتدخالت   يتعلق   فيما  أدلة  إلى  تستند   واضحة  إرشادات 
  استدعت   سكان،ال  بحماية  وااللتزام  والوعي  القيادة  جانب   وإلى  مستهدفة.  مجاالت   ١٠  في  وتجميعها

  من   وغيرها   األولية   الصحية   الرعاية   في   الوجيز   والتدخل   الفحص   تحديداً   الصحة،  قطاع   في   بات االستجا 
  العمل   مجاالت   من  آخر  مجال  ويتعلق  اإلنجاب.  سن   في  والنساء  الحوامل  للنساء  ذلك  في  بما  المجاالت،

  من   رهم وغي  القاصرين   لشاربين ل  الكحولية   المشروبات   بيع  لمنع   المحلية   المجتمعات   وتمكين  بتعبئة 
  سياسات   استكمال   وينبغي   الكحول.  من   خالية   وفعاليات   بيئات   إنشاء   وفي  للخطر  المعرضة   المجموعات 

  وعالية   التخطيط جيدة  تكون  والمعلومات   للتوعية عامة   بحمالت  المضادة  والتدابير بالشرب   المتعلقة القيادة
  الترخيص   نظام  مثل  تدابير  خالل  من  ولالكح  توافر  هوتنظيم  ةللسياس  حاسم   آخر  مجال  التنفيذ.  وجيدة  الكثافة

  في   الكحول   منافذ   ومواقع  عدد   تنظيم   العامة،   للصحة  الموجه  الحكومي   االحتكار  أو  التجزئة،   مبيعات   على
  الكحول،   من   التجزئة   مبيعات   وسائل  وتنظيم   التجزئة،  مبيعات   وساعات   أيام  وتنظيم  وخارجها،  المقار

  شراء   لسن  المناسب   األدنى  الحد   وإنشاء   خاصة،  مناسبات   خالل  أو   معينة  أماكن  في  جزئةالت  مبيعات   وتنظيم
  من   والحد   المخمورين،  األشخاص   إلى   المبيعات   لمنع   سياسات   واعتماد   استهالكها،  أو   الكحولية   المشروبات 

 ذات   دان البل  في   سيما   ال  الكحول،  تسويق   محتوى   من   الشباب   حماية   خاص   بشكل المهم   من   التسويق.   تأثير 
  كأسواق   استهدافهم   ويتم   للكحول   المراهقين   استهالك  معدالت   تنخفض   حيث   والمتوسط   ض المنخف  الدخل
  يقابله   وفعال   مؤثر   ضريبي  نظام  خالل  من   الكحولية   المشروبات   سعر  زيادة  فإن  ذلك،  إلى   باإلضافة  جديدة.

  كحول. لل  الضار   التعاطي  من   للحد   فعالية  التدخالت   أكثر   من  يعتبر  واف  بشكل  وإنفاذها   الضرائب   جمع
  على   بالضرورة   التأثير  دون   والشرب   الكحول  تسمم  عن   الناتج   الضرر   من  الحد   التكميلية  السياسات   وتشمل 

  في   بالمسؤولية   المتعلقة   اإلدارة   سياسات   وَسن   بالقيادة  يتعلق  فيما   سيما  ال   األساسي،  الكحولي   االستهالك
  والتعرف   الوقاية   كيفية  على  الصلة  ذات   القطاعات   في  لموظفينا  وتدريب   العمل  أماكن   في  المشروبات   تقديم
  الصحي   التأثير   من   بالحد   يتعلق  فيما   أخير  مجال  والعدوانيين.   المخمورين   الشاربين  حاالت   وإدارة  على 
    والمراقبة.  والرصد   رسمي، غير بشكل  المنتج  والكحول   المشروع غير للكحول   العام

  
  (إصابات   مقصودة  غير  إصابات   وقوع  من  ية للوقا  أيًضا  السياسات   بهذه  العالمية  الصحة   منظمة  توصي

  الجنس   أساس   على   القائم   العنف  صور   من  وغيره   الجنسي   والعنف  الشباب   وعنف  المراهقين  وسط   الطرق)
  .39  األطفال  معاملة وسوء 38
  
  

  المعلومات من  لمزيد الحالية واألدوات  التوجيهية المبادئ
  

  الصحة  منظمة  . ولللكح   الضار  التعاطي  من  للحد  العالمية  االستراتيجية  ·
    . ٢٠١٠ العالمية،

  
  
  

 

37
  . للكحول  الضار التعاطي من للحد  العالمية يةاالستراتيج : العالمية الصحة منظمة  ، ٢٠١٠ العالمية   صحةال  منظمة 

38
  . القطري التنفيذ دعم دليل ، �H-AA  المراهقين صحة  أجل من  المعجلة العالمية المبادرة ،٢٠١٧ العالمية الصحة   منظمة 

39
  . األطفال ضد   العنف إلنهاء سبعال  االستراتيجيات : INSPIRE ،٢٠١٦ العالمية الصحة   منظمة 
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  المكونات  متعددة  المجتمعية المبادرات
   موجز وصف

  
  عمل   ومجموعات   وتحالفات   مهام   وفرق  شراكات   إليجاد   التعبئة  جهود   فإن   المحلي،  المجتمع   مستوى   على 
  الشراكات   بعض   المخدرة.  المواد   لتعاطي  للتصدي  المجتمع  في   لفينمخت  ممثلين  مجتمعة   تعطي  ذلك،  إلى  وما

  برنامج   نتاج   عادة   هو   واسع  نطاق   على   مجتمعية   شراكات   وجود   فإن   ذلك،  ومع  عفوية.   تكون  المجتمعية 
  األدلة   على   القائمة  الوقائية   والسياسات   التدخالت   تقديم  أجل  من   للمجتمعات   والتقني   المالي  الدعم  يقدم  خاص 

  (مثل   مختلفة   أماكن  في  إجراءات   وتتخذ   نات،المكو  متعددة  تكون   ما  عادة  المجتمعية  المبادرات   ها.واستدامت
  وغيرها).   اإلعالم ووسائل  واألسر  المدارس

  
  

  لمتاحة ا لةدألا
 
  المنهجية.  للمراجعات  الجديد  االستعراض  في جديدة مراجعات  تحديد   يتم  لم
  

  . 40  التدخل بهذا  تتعلق  نتائج  سجلت  مراجعة ١٣ األولى،  النسخة  في
  

ً وف  األولية،   بالنتائج  يتعلق  فيما   تمنع   أن  المكونات   متعددة  المجتمعية   للمبادرات   يمكن   الدراسات،  لهذه  قا
    والتبغ.   والكحول المخدرات  تعاطي 

  
  وأوروبا   وكندا  األمريكية   المتحدة  الواليات   مصدرها  أعاله   المذكورة  األدلة  معظم  أن  من  الرغم  على

  بالتبغ،   يتعلق   فيما   خاصة  مكونات،ال  متعددة  المجتمعية   المبادرات   حول  الدراسات   بعض   أن   إال   وأستراليا، 
    آسيا.  مصدرها

  
  
  

  العالمية  الصحة منظمة توصيات
  
  المتعاطين   قبل   من   الكحول  استهالك  ومنع   للقاصرين   الكحول   بيع   لمنع   ليةالمح  المجتمعات   تعبئة   إن

  المجموعات   من  وغيرهم  للشباب   خاصة   الكحول،  من  الخالية  البيئات   ودعم  وإنشاء   وتطوير  القاصرين،
  الصحة   منظمة  قبل   من   فعالة   أنها  على   تحديدها   تم   التي   العمل   مجاالت   من   واحدة  هي   للخطر،  لمعرضةا

    للكحول.   الضار  التعاطي من  للحد  العالمية ستراتيجية اال العالمية: 
 
 
 
 
  
  

 

40
 رايمنشنايدر-مولر ، ٢٠٠٦ جونز ، ٢٠١٢ جاكسون ، ٢٠٠٦  جيتز ، ٢٠١١ فوكسكروفت ، ٢٠١٢ كارسون ، ١١٢٠ كارسون ، ٢٠٠٨ بولر 

  . ب٢٠٠٨ وسبوث أ٢٠٠٨ سبوث  ، ٢٠٠٣ سكارا ، ٢٠١١ جونتر-شروير ، ٢٠٠٥ روي ، ٢٠٠٨
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  الخبراء مشورة على  بناءً  الفعالية أو � و  بالتأثير  ترتبط أنها يعتبر  التي الخصائص
  

    المحلي.  المستوى على  والكحول لتبغ ا سياسات   تطبيق  دعم   ➢
  
  الترفيه   وأماكن   العمل  وأماكن   والمدارس  (األسر   المجتمع   في   األماكن  من  مجموعة  في  العمل  ➢

  وغيرها). 
  

  وتقييمها.   ورصدها األدلة  على   القائمة البرامج تنفيذ  لدعم  الجامعات  إشراك  ➢
  

  المحلية.  للمجتمعات  الكافية  والموارد   التدريب  توفير  يتم   ➢
  

  عام).   من أكثر  المثال، سبيل  (على   المتوسط المدى على   المبادرات  استدامة   ➢
  

  

  المعلومات من  لمزيد الحالية واألدوات  التوجيهية المبادئ
  
· CCSA  المواد   تعاطي   من   الشباب   لوقاية   الكندية   المعايير  المجتمعية،   المعايير  ، ٢٠١٠  

  كندا.  اوتوا، خدرة،الم المواد  بتعاطي   المعنى  الكندي المركز المخدرة،

 
    اإلعالمية الحمالت
   موجز وصف
  

  بالوقاية   المعنيين   السياسات   صانعو  يقدمه  الذي  الوحيد   و/أو   األول   التدخل  تكون  ما  غالبًا   اإلعالمية  الحمالت 
  من   كبير   عدد   إلى  الوصول  على   القدرة   ولديها   مرئية  ألنها   سكانية،   مجموعة   في   المخدرات   تعاطي   من 

  نسبياً.   بسهولة  األشخاص 
  

  

  المتوفرة األدلة
  

  . 41  الجديد  االستعراض   من  منها  ٥ التدخل،  من النوع  لهذا نتائج  سجلت  مراجعات  ٦
  

  استخدام   من  بالوقاية  يتعلق  فيما  التأثير  بشأن  متناقضة  بنتائج  الدراسات   هذه  أفادت   األولية،  بالنتائج  يتعلق   فيما
  الوقاية   مكونات   مع   جنب   إلى  جنبا   التبغ   على   لحمالت ا  باستثناء   المخدرات،  وتعاطي  الكحول  وتعاطي  التبغ 

  األخرى. 
  

  وأوروبا.  ونيوزيلندا  وأستراليا   الشمالية  أمريكا مصدرها الواردة األدلة
  

 

41
 ، ٢٠١٢ وآخرون٢٠١٢ جوالومير ، ٢٠١٣ وآخرون جولد ، ٢٠١٣ وآخرون فيري ، ٢٠١٧ وآخرون كارسون ، ٢٠١٥ وآخرون االرا 

  . ٢٠٠١ هوبكينز
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  الخبراء مشورة على  بناءً  الفعالية أو � و  بالتأثير  ترتبط أنها يعتبر  التي الخصائص
  

  الحملة.  من  المستهدفة المجموعة  بدقة  تحدد   ➢
  
  صلب.  نظريّ  أساس  على   تقوم  ➢

  
  البناء.  قوي  بحث  أساس  علی  الرسائل يم تصم   ➢

  
  والمجتمع.   والمدرسة المنزل  في  األخرى المخدرات  تعاطي  من  الوقاية  ببرامج  بقوة  ترتبط   ➢

  
  طويلة.  زمنية  لفترة كاف  بشكل  المستهدفة المجموعة تعرض   تحقق  ➢

  
  منتظم.  بشكل  تقيمها  يتم   ➢

  
  األطفال.  على  أيضا مستقل تأثير   له اهذ   أن يبدو  حيث  الوالدين، تستهدف  ➢

  
  عواقب   حول  التثقيف   و/أو   المخدرة  المواد   تعاطي   حول   الثقافية   المعايير   تغيير  إلى   تهدف  ➢

  المخدرة.  المواد  تعاطي لمقاومة  استراتيجيات  اقتراح  و/أو   المخدرة المواد  تعاطي 
  

  

  العكسية   التأثيرات  أو  الفعالية  أو   � و  التأثير  بعدم  ترتبط   أنها  يعتبر  التي  الخصائص

  براءالخ  مشورة على بناء
  
X   الوضع   تدهور  إلى  تؤدي  قد   ألنها  الموارد   ضعيفة  أو  التصميم  سيئة  اإلعالمية  الحمالت   تجنب   ينبغي  

  األخرى.  والسياسات  التدخالت  ترفض  أو  تقاوم  المستهدفة المجموعة  جعل  طريق عن 
  
  

    الترفيه أماكن

  موجز وصف
  

  تقام   قد   حيث   الخاصة أو  المفتوحة  األماكن  إلى  باإلضافة  والمطاعم   والنوادي   نات الحا   الترفيه  أماكن  تشمل
  ورفاههم،   المواطنين  صحة  على  سلبي   أو   إيجابي   تأثير  األماكن   لهذه  يكون   أن  يمكن  النطاق.  واسعة  مناسبات 

  يةعال  كأماكن   تعرف   الوقت،  نفس   في   ولكن   المحلي،  االقتصاد   وتدعم  اجتماعي   لقاء   مساحات   توفر   حيث 
  تأثير   تحت   والقيادة  والمخدرات   الكحول   تعاطي   مثل  بالمخاطر،   المحفوفة   لوكيات الس  من  للعديد   الخطر
  والعدوانية.  المخدر

  
  مكونات   دمج   ذلك   في   بما   متعددة  مكونات   على   تحتوي   الترفيه   أماكن   تستخدم   التي   الوقاية   برامج   معظم 

  القوانين   في   ييرات التغ  المخمورين؛   لعمالء ا  مع   التعامل   على   والمديرين   الموظفين  تدريب   من  مختلفة 
  يتعلق   فيما  أو  المخمورين،  لألشخاص   أو  للقاصرين  الكحول  بتقديم   يتعلق  فيما  المثال  سبيل   على  والسياسات،
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  اتصاالت   القائمة؛  والسياسات   القوانين   تنفيذ   في  عال  وضوح  المخدرات؛  و/أو  الكحول  تأثير  تحت   بالقيادة
  والموظفين.   للمديرين  العالج وتوفير  لمعايير؛وا  المواقف ولتغيير   امجالبرن  وقبول  الوعي  لزيادة

  
  

  
  

  المتوفرة األدلة
  
  الجديد.  االستعراض  من منها واحدة  ،42 التدخالت  من النوع  بهذا  يتعلق فيما نتائج  سجلت  مراجعات  ٣
  

  قد   واإلنفاذ   لسياسيةا  والتدخالت   الموظفين   تدريب   فإن  الدراسات،  لهذه  وفقا  األولية،   بالنتائج   يتعلق   فيما
  المرتبط   والضرر  للكحول  الخطير   واالستهالك  السْكر    حاالت   على   لتأثيرات   المؤشرات   ض بع  سجلت 

  الرياضية.  األحداث  خضم  في ذلك في  بما  بالكحول، 
  

  وأستراليا.  وأوروبا   الشمالية  أمريكا مصدرها  األدلة جميع 
  
  

  الخبراء مشورة على  بناءً  اليةالفع أو � و  بالتأثير  ترتبط أنها يعتبر  التي الخصائص
  

  المخمورين؛ العمالء مع والتعامل  مسؤولة خدمة تقديم   على  واإلدارة  الموظفين تدريب   ➢
  
  واإلدارة؛  الموظفين من  يحتاجه  لمن والعالج  المشورة يقدم  ➢

  
  البرنامج؛ وقبول  الوعي  لزيادة  قوي  اتصال مكون  يتضمن  ➢

  
    والمجتمع؛   والصحة   نون القا إنفاذ  لقطاعات  النشطة المشاركة  يشمل ➢

  
  وفي   التجمع  أماكن  في  المخدرة  المواد   تعاطي  بشأن   القائمة   والسياسات   القوانين  يعزز  ➢

    المجتمع. 
  

  

  المعلومات من  لمزيد الحالية واألدوات  التوجيهية المبادئ
  
  السياسة.  لصانعي  الوقاية  دليل ATS والجريمة، بالمخدرات   المعني المتحدة األمم مكتب  ·
  
  المخدر. تأثير  تحت   القيادة بشأن  لسياسة رؤى  : ICADC  تقرير  ·

  
  

    

 

42
  . ٢٠١٦ وآخرون كينجزالند ، ٢٠١١ برينان ، ٢٠١١ بولير 
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  البحث من مزيداً  تتطلب وقائية مسائل -٢
  األخرى  المنظمة  الفراغ أوقات وأنشطة والرياضة المدرسة  بعد ما أنشطة 
  
  الفراغ   أوقات   أنشطة   من   وغيرها   رياضية   أنشطة   تنظيم   الشائع   من   والمجتمعات،  البلدان   من   العديد   في  

  وصحية،   إيجابية  اجتماعية   ممارسة   المراهقين   إلعطاء  كوسيلة  المخدرة،  المواد   أو  المخدرات   ن م  خالية
  رات.المخد  تعاطي   ذلك في  بما  بالمخاطر  المحفوفة  السلوكيات  في االنخراط من  لمنعهم 

  
  يم التعل  أنشطة  تدرس  واحدة  مراجعة   المعايير  من  المحدثة  الثانية  النسخة  لهذه  أجري  الذي  االستعراض   وجد 
  حاسمة.  نتائج  أو  تأثير  بأي  تفيد  وال   إيجابي، بشكل  الشباب   تنمية  أجل  من  الرسمية  غير 

  
  دراسات   أي   تسجل  ال  مراجعات   ٣  المعايير  من   األولى  النسخة  في  أُجريت   التي  األدبيات   مراجعة  حددت   وقد 
  بالنسبة   لوساطةا  عوامل  على   أو   المخدرة  المواد   تعاطي   على   الرياضية   األلعاب   تنظيم  أثر  بتقييم  تقوم 

  في   المشاركة   أن  إلى  اإلشارة   تجدر  الواقع،  في  جديدة.   دراسات   الجديد   االستعراض   يحدد   لم  األطفال.
  بمعدالت   مرتبطة   وأنها  المخدرات   تعاطي  من   أقل عدالت بم   دائما   ترتبط  ال   ذاتها   حد   في   الرياضية   األلعاب 
  الشرب. في  والشراهة   أعلى تدخين 

  
  ما  أنشطة  أن  وجدت   الشبابي،  العنف  منع  حول  العالمية  الصحة  منظمة  إرشادات  غّذت   التي  األدلة مراجعة

  على   لتدريب ا  تشمل  والتي  الدراسية  المناهج   خارج  المنظمة  الفراغ   أوقات   أنشطة  من   وغيرها  المدرسة  بعد 
  حاالت   من   والحد   والمخدرات   الكحول   تعاطي   ومن   الجنوح   من  الحد   إلى   أدت   قد   االجتماعية   المهارات 

  المنخفض   الدخل  ذات   البلدان  في   عليها   الحصول   تم   التي   األدلة   بعض   هناك   كانت   المدرسي.   ب التسر
    . 43  كاف بشكل   متينة غير بحثية   تصاميم   لديها الدراسات  معظم  ولكن   ،والمتوسط

  
ً   المدرسة   بعد   ما   برامج   أن   التقارير   أفادت   كما   واقتصادية   اجتماعية   خلفيات   من   الشباب   تستهدف   ما   غالبا

  الشباب   تجميع  أن  إلى  الدراسات   من  العديد   أشارت   وقد   سلوكية،  مشاكل  من   يعانون   الذين  الشباب   أو   ة ضعيف
  التدريب   فيها   يستخدم   برامج  على   مثلة أ  توجد   أخرى،  ناحية  ومن  عكسية.   آثار  له  يكون   قد   للخطر   المعرضين
  مكتب   يقوم  ، Up Live pU Line  أحدها،   واالجتماعية،  الشخصية  المهارات   تعليم   لتقديم  كمجال   الرياضي 

ً  بتجربته  والجريمة  بالمخدرات   المعني المتحدة األمم    الالتينية.  وأمريكا   أفريقيا في  حاليا
  

  التدخل،   من  النوع  هذا  تنفيذ   اختاروا  إذا  الحذر  درجات   أقصى   السياسة   صانعو   يمارس   أن  ينبغي  عام،   بشكل
    األثر.  لتقييم  قوي بحث  مكون  ذلك في  بما
  
  

  الوصفية  لألدوية الطبي  غير ستخدام اال من الوقاية
  

  البلدان،   من   العديد   في   متزايدة   مشكلة   يعتبر   الوصفية   لألدوية   الطبي   غير   االستخدام  فإن   لالتفاقيات   وفقاً 
  المرتبة   في   التحدي   هذا يكمن  البلدان،  بعض  في  وصفية.  الال  األدوية   لبعض   الطبي  غير  االستخدام   وكذلك
  هناك   أن   إال   الشمالية،  أمريكا   في   واضح   بشكل   ملحوظ   معظمها   أن   من   الرغم   ىعل   القنب.   تعاطي   بعد   الثانية 
  ونوع   للبلد   عاوتب  الالتينية.   وأمريكا  آسيا   وجنوب   وأفريقيا   أوروبا   في  العالج  على   كبير  طلب   عن   تقارير
  الصحية   الرعاية   ومهنيي   والمسنين  والنساء  الشباب   (مثل  عرضة  األكثر   الفئات   بعض   أن   يبدو   المادة،

 

43
AA-( المراهقين صحة  أجل من عجلةالم العالمية  المبادرة ، ٢٠١٧  العالمية الصحة  منظمة الشبابي؛  العنف منع  ، ٢٠١٥ العالمية   الصحة منظمة 

H!)  ، القطري  التنفيذ دعم  دليل .  
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  خاص.   بشكل  للخطر  معرضة   النزاع)   بعد   ما  حاالت   في   المسلحة   والقوات   والمدنيين   الشوارع   أطفال   كذلكو
  الوصفية   لألدوية  الطبي   غير   تخدام لالس  واالجتماعية   الصحية   العواقب   تكون  أن   يمكن   ذلك،  على   وعالوة 

  للرقابة.  الخاضعة األخرى العقاقير تعاطي  خطورة  بنفس
  
  يتعلق   فيما   منهجية  مراجعة  أي   المعايير   من   المحدثة  الثانية   النسخة  لهذه  أجري   الذي  االستعراض   يحدد   لم

  االستراتيجيات   عظم م  أن   إلى   اإلشارة   تجدر   ذلك،  ومع   الوصفية.   لألدوية   الطبي   غير   االستخدام   بمنع   تحديدا
  فإن   النحو،   هذا  وعلى   قوية،  إنمائية  مكونات   لها   المخدرة  المواد   تعاطي   من   الوقاية  في  فعاليتها   ثبتت   التي

  السلوكيات   من   العديد   في   التأثير   على   قادرة  بالضرورة  إنها   بل   معينة   مادة  أي   على   تقتصر   ال   آثارها 
  في   األدلة  إلى  المستندة  الشاملة  التدخالت   أن   على  د جدي  دليل  هناك  النحو،  هذا  على  بالمخاطر.  المحفوفة
  الوصفية   لألدوية  الطبي  غير   االستخدام  عمن   في  أيضا  فعالة  المحلية   المجتمعات   وفي  األسر  ومع  المدارس

44 .  
  

  عبر   وكذلك  واإلنترنت   والسرقة  والغش   المزدوج  التزوير  خالل  من   الوصفية  األدوية   على   الحصول   يتم
  المصادر   هذه  كل   بأن  االفتراض   المعقول  من   يبدو   قد   التدخالت،  هذه   إلى  باإلضافة  لذلك،  واألصدقاء.   العائلة

  إلى   باإلضافة   لألطباء،  موثوقة   ونصائح   إرشادات   تقديم   أن  على   المؤشرات   ض بع   هناك  للوقاية.  فرصا   تقدم 
  يقيد وس  الطبية،  الوصفات   كتابة  في  سلوكهم  يغير  سوف  سجالت   وإنشاء  الطبية  الوصفات   ورصد   تقييد 

  الشباب،   على   للوالدين  الكبير  التأثير   إلى   بالنظر  فقط.  إليها   يحتاجون   الذين  المرضى  إلى  األدوية   هذه   وصول 
  لزيادة   الوالدين   استهداف  فإن   العائلة،  من   المواد   مصادر   بأن   يفيدون   األفراد   من   العديد   أن   إلى   بالنظر و

  قد   ألطفالهم،  أو   لهم   سواء   فقط،   طبي   إشراف  تحت   الوصفية   األدوية   استخدام   يكون   أن   بضرورة   وعيهم 
  مدة   انتهت   التي   الطبية   ر العقاقي  من   آمن   بشكل   للتخلص   المجتمع   في   العملية   الخطوات   واعداً.   نهجا   يكون 

  يحتاج   قد   أخيراً،  واعدة.  خطوات   تكون  قد   المقصود،  المتلقي   قبل   من  االستخدام  قيد   تعد   لم   أو   صالحيتها
  غير   االستخدام  وإدارة  على  والتعرف  منع  كيفية  على   مستمر  بشكل  ب التدري  إلى  الصحية  الرعاية  مهنيو
  . 45  كذل على  المترتبة  والعواقب  الوصفية  لألدوية  الطبي

  

  غير   االستخدام   من  للوقاية   الممكنة   والسياسات   التدخالت   على   اإلضافية  المؤشرات   بعض   على   العثور   يمكن 
  غير   االستخدام  ،٢٠١١  والجريمة   بالمخدرات   نيالمع  المتحدة   األمم   مكتب   في:  الوصفية  لألدوية   الطبي
  فيينا،   والجريمة،  بالمخدرات   لمعنيا  المتحدة  األمم  مكتب   السياسات،  توجيه  قضايا  الوصفية،  لألدوية  الطبي
  األمريكية   البلدان  لجنة   الوصفية،   األدوية  استخدام  إساءة   من   الوقاية   دليل  ،٢٠١٢  CICAD  و  النمسا

  األمريكية.  المتحدة الواليات  العاصمة، اشنطنو المخدرات، تعاطي  لمكافحة
  
  

  بشكل   للخطر   المعرضين  والشباب  األطفال  تستهدف  التي  والسياسات  التدخالت
  خاص

  
  يتعلق   فيما   منهجية  مراجعة  أي   المعايير   من   المحدثة  الثانية   النسخة  لهذه  أجري   الذي  االستعراض   يحدد   لم

  التي   األدلة   رغم   خاص،  بشكل   للخطر   المعرضين   والشباب   األطفال   بين   المخدرة  المواد   تعاطي   من   بالوقاية 
ً   أنهم   إلى  تشير    على   المجموعة،  هذه  تشمل   جًدا.  مبكرة   سن  في  للمخدرات   تعرضوا  قد   يكونون  ما   غالبا
ً   المجندين   واألطفال  الشوارع،  وأطفال  بالمدارس،  الملتحقين   غير  والشباب   األطفال   المثال،  سبيل    أو   حاليا

 

44
  . ٢٠١٤ وآخرون سبوث ، ٠١٦٢ وآخرون سبوث ، ٢٠١٧ وآخرون سبوث 

45
  الخاضعة  لألدوية السليم غير االستخدام  مخاطر ": الشباب  بين الوصفية  األدوية استخدام  إساءة  منع على للعمل العام الجراح نداء" مسودة من 

  المعني المتحدة  األمم مكتب  السياسات، توجيه قضايا  الوصفية،  لألدوية  الطبي غير االستخدام ، ٢٠١١ UNODCو )منشورة  غير( ٢٠١٤ للرقابة، 
  . النمسا فيينا،  والجريمة،  بالمخدرات
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  دور   في   والشباب   واألطفال   النزاع،   بعد   ما   فترة   في  أو   النازحة  المجتمعات   في  والشباب   طفال واأل  سابقاً، 
  الجانحين.  األحداث  إصالح مراكز وفي األيتام  دور  وفي الرعاية 

  
  

  بموجب   للرقابة  خاضعة   الغير  الجديدة  العقلية  المؤثرات  تعاطي  من  الوقاية
  االتفاقيات

  
  بموجب   للرقابة   الخاضعة  غير  الجديدة  العقلية  المؤثرات   تعاطي  في  األخيرة  الزيادة  البلدان  من  العديد   شهدت 

  "العقاقير  drugs smart  أو   للنشوة"   المثيرة   شروعة الم  "المخدرات   highs galel  يسمى  (ما   االتفاقيات 
  منهجية  مراجعة  أي  المعايير من المحدثة الثانية النسخة لهذه أجري الذي االستعراض  يحدد   لم  46  الذكية")

  غير   االستخدام  حالة   في  الحال  هو  كما  أنه،  إلى  اإلشارة  تجدر  ذلك،  ومع   المواد.  هذه   من   بالوقاية   يتعلق  فيما
  بمواد   خاصة  ليست   علمية  أدلة  إلى   المستندة  الوقائية   االستراتيجيات   معظم   فإن  الوصفية،   ة لألدوي  الطبي
  أو   الحياة   من   مبكر  وقت   في   الضعف  طنقا   تعالج  التي  االستراتيجيات   على  خاص   بشكل  هذا  وينطبق  معينة.

  تعاطي   ذلك  في   بما   السلبية،  المواجهة   مهارات   إلى   اللجوء   لمنع   اإليجابية   المواجهة  مهارات   تعزز   التي 
  في   أيًضا  فعالة  تكون  قد   االستراتيجيات   هذه  مثل  أن   اعتبار  المعقول  من  أنه  يبدو   لذلك،  درة.المخ  المواد 
  األبحاث   ضرورة   فيه   تظهر   آخر   مجال   فهذا  ذلك،  ومع   الجديدة.   عقلية ال  المؤثرات   هذه   تعاطي   من   الوقاية 
  الدقيقة. 

  
  

  اإلعالم  وسائل تأثير
  

  الخصوص،   وجه   على  للشباب.   االجتماعي  النفسي   النمو   على  عميقاً   تأثيراً   عالماإل  لوسائل  التعرض   يؤثر
  المحفوفة   السلوكيات   بدء  ى عل  بقوة   التأثير   والموسيقى)   واألفالم   المشاهير   (مثل   الشعبية   للثقافة   يمكن 

 ذلك  في   بما  التأثير  هذا  المحتملة  اآلليات   من  العديد   تفسر  قد   التبغ.  واستخدام   الكحول  تعاطي  مثل  بالمخاطر
  االجتماعية.   الشبكات   عبر   السلوكيات   انتشار  أو  مميزين  المشاهير  تجعل   التي  السمات   اكتساب   في   الرغبة 
  وأفعالهم   الشعبية  الثقافة   لتأثير   خاص   بشكل  معرضون   فإنهم   لشباب،ل  الفريد   العصبي   النمائي   للمسار  ونظراً 
  إال  الوثيقة،  هذه   في   تغطيته   يتم   لم  الموضوع   هذا  أن   من   الرغم   على   الصحية.  لألمية   نتيجة  ببساطة   ليست 

  إلى   وباإلشارة   ذلك،  إلى   باإلضافة   كثب.   عن   المسألة  لفحص   البحث   من  المزيد   إجراء  يبرر   ما   هناك   أن
  اإلعالمية  الحمالت  فعالية بشأن المتوفرة األدلة أن إلى اإلشارة تجدر السابق،  الفصل في  الصلة ذي القسم

  اإلعالمية   الحمالت   فعالية  حول  األبحاث   من  المزيد   إجراء  من  بد   ال   السياق،  هذا  في  للغاية.   محدودة  الضخمة
  الضخمة. 

    

 

46
UNODC  النمسا فيينا،  والجريمة،  بالمخدرات المعني  المتحدة األمم  مكتب العالمي،  المخدرات  تقرير  ، ٢٠١٧ .  
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  الفعال  الوقاية نظام خصائص -٣
  

  األدلة   على  القائمة   والسياسات   التدخالت   من   متكاملة  مجموعة   المخدرات   من  للوقاية  الوطني   النظام  يقدم 
  مفاجئا   هذا  يكون  أن  ينبغي  ال   المعنية.  الخطر  مستويات و  األعمار  يستهدف  األماكن،  من  العديد   في  العلمية،

  لمخاطر   عرضة   سواء  حد   على   والكبار  والشباب   األطفال   تجعل   التي  العوامل  بين   المعقد   للتفاعل  نظرا
  طريق   عن  ببساطة  هذه  الضعف  نقاط  معالجة   يمكن  ال  األخرى.   الخطرة   والسلوكيات   المخدرة  المواد   تعاطي 

  الرئيسي  الهدف وصوله.  ومدى  الزمني إطاره في  ومحدودا منعزال  يكون  ما الباغ  واحد   وقائي تدخل  تنفيذ 
  مع   استراتيجيات   يشمل  الفعال   لوقاية ا  نظام   إن   القول  يمكن   لألفراد.  واآلمنة   الصحية   التنمية   دعم   هو   هنا 

  المعلومات.  على  يركز  صغير  عنصر  مع  والتنموية،  البيئية  المكونات  من  مزيج 
  

  في   بإيجاز وصفها  تم   قوية،   هيكلية   أسسا  النظام  يتطلب  والسياسات،  التدخالت  من   لة متكام  مجموعة   لتقديم 
  وتتضمن:  القسم  هذا
  قانوني؛ وإطار   داعمة سياسة  ➢
  والبحوث؛  ميةالعل األدلة  ➢
  المحلية)   /   والبلدية   الفرعية   والوطنية   (الوطنية   المتعددة  والمستويات   القطاعات   بين   تنسيق   ➢

  المعنية؛ 
  والممارسين؛   سياسات ال واضعي تدريب   ➢
  الطويل.  المدى على  النظام  استدامة  على  والحفاظ  الكافية الموارد  بتوفير التزام   ➢

  
  

    األدلة على القائمة والسياسات التدخالت من مجموعة. ١
  

  تعاطي   من   الوقاية  في  فعالة   أو  مؤثرة   أنها  ثبت   التي  والسياسات   للتدخالت   شاملة  مراجعة  السابق  القسم  قدم
  ومستوى   المستهدفة،  المجموعة  عمر  رئيسية:  مجاالت   أربعة  في  االستراتيجيات   تختلف  مخدرة.ال  المواد 
  تنموي،   (بيئي،   العمل  وتركز   فيه،  االستراتيجية   تقديم  سيتم   الذي   المكان  المستهدفة،  المجموعة  على   الخطر

    أجل: من  األدلة على  القائمة  والسياسات   التدخالت  من  مجموعة  الفعال النظام يقدم  معلوماتي). 
  

  حيث   الحرجة  االنتقالية  الفترات   في   وخاصة نموهم  مراحل  جميع  في   والشباب   األطفال   دعم   ➢
  والمراهقة؛  الطفولة  بين  واالنتقال  المبكرة،  والطفولة   اعة الرض مثل  ضعفاً،   أكثر يكونون

➢   
  (الوقاية   المجموعات   دعم  أيًضا   ولكن  الشاملة)،   (الوقاية   عام   بشكل   السكان  استهداف  ➢

  خاص.  بشكل  للخطر  المعرضين الموجهة)  (الوقاية  واألفراد   تقائية) االن
  
  والبيئية.  الفردية  والحماية  الضعف  عوامل مع  التعامل   ➢

  
  وأماكن   والمجتمعات   والمدارس  األسر   (مثل   متعددة   أماكن   خالل  من   السكان   إلى   الوصول   ➢

  وغيرها).  العمل
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    تنظيمي وإطار داعمة سياسات . ٢
  
  سوى   ليست   المخدرات   من   الوقاية   المقدمة،   في   لوحظ  كما   فراغ.  في   يتحقق   أن   لسياسة   ال و  لبرنامج   يمكن  ال

  لألغراض   األدوية   توفير  ضمان   على   ويركز   الصحة  على  تكز ير  لنظام  األساسية  المكونات   من  واحدة
  على   األخرى   العقلية  المؤثرات   تؤثر   ال  وأن   المخدرات،  وتعاطي  تسريب   يمنع  حين   في   والبحثية   الطبية 

  سيكون:  فعاالً  وطنياً  نظاماً   فإن الصدد، هذا وفي   الصحية. ألعباءا
  

  ضمان   على  يركز األدوية،  على  ةللرقاب  الصحة  على يرتكز   شامل نظام  من   يتجزأ  ال   جزءا  ➢
  وبالتالي  المخدرات،  وتعاطي   تسريب   يمنع  حين  في  والبحثية،  الطبية  لألغراض   األدوية  توافر
  من   والوقاية  المخدرات،  لمدمني  التأهيل  وإعادة  والرعاية  والعالج  العرض   خفض   يشمل

  والجرعات   C  الكبد   والتهاب   االيدز  (مثل   المخدرات   لتعاطي   واالجتماعية   الصحية   العواقب 
  وغيرها).  المخدرات  تأثير  تحت  والقيادة المخدرات  من  الزائدة

  
  ث تحد   صحية  ظروف   أنها   على   المخدرات   تعاطي   عن   الناجمة   االضطرابات   فهم   على   بناء   ➢

  العالج  يحتاجون   وأنهم   البيئة،   مع   والنفسية   والبيولوجية   الجينية   العوامل  بين   معقد   لتفاعل   نتيجة 
  العقاب.  وليس 
  

  لكبار، وا  والشباب   لألطفال   وآمن   صحي  نمو   أجل   من  العامة  للصحة  وطنية  باستراتيجية   ترتبط   ➢
  فضالً   والرعاية،  والعالج  المخدرات   تعاطي   عن  الناجمة  االضطرابات   من  الوقاية  ذلك  في   بما
  الخطرة.  أو  الصحية  غير  األخرى  السلوكيات  من   الوقاية عن 

  
  على   القائمة  الوقاية  وفعالية  تنفيذ   على  كبير  تأثير  لها   هامة  مجتمعية  خصائص   هناك  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

  تخدام باس  يتعلق  فيما  االجتماعية   والمعايير  االجتماعية  مالية  والرأس  المساواة  عدم  درجة  مثل  األدلة،
  العقلية.  المؤثرات 

  
  كبير   حد   إلى  تعزيزه   يمكن   الحكومية  وغير   الحكومية   الوكاالت   قبل   من  البرامج  تقديم  فإن  ذلك  على  وعالوة

  ذلك:  في  بما  ، المناسب  التنظيم  طريق عن   الوطني المستوى على   ودعمه تكليفه  تم  إذا
  

  تعاطي   من   الوقاية   ات وسياس  لتدخالت   الجودة،  معايير   ذلك  في   بما   الوطنية،  المعايير  ➢
 المخدرات"  من   للوقاية   األوروبية   الجودة  "معايير   فإن   المعايير،   هذه  إلى   باإلضافة  المخدرات؛

  طورت   وقد   أوروبا،   في  والتدريب   البحث   مؤسسات   من   مجموعة   بواسطة   وضعها   تم   التي 
  نوعية   وقاية  استراتيجيات   تمويل  يريد   الذي   السياسة  لصانع   تتضمن:  مفيدة،  أدوات   وعات مجم

  (مجموعة   التحسين   بهدف   ذاتي  تقييم   إجراء   في  يرغب   الذي   للممارس  )،١  األدوات   (مجموعة 
  (مجموعة  بدقة األوروبية   المعايير  تكييف  في   ترغب  التي   الوطنية   للمجموعات   )،٢ األدوات 
  "معايير   حافظة  أن   كما   )؛ ٣  األدوات   (مجموعة   التدريب   مواد   أيًضا   تتوفر  )؛ ٤  األدوات 
  مهًما؛   مثاالً  تعتبر   المخدرة"  المواد  استخدام  بإساءة  المعني يالكند  المركز

  
  االستراتيجيات   تنفيذ   شرط  بفرض   المستطاع،   قدر  الوطنية،  المعايير  تقوم  أن  المقترح  من  ➢

  األدلة   على  القائمة  لالستراتيجيات   سجل  نشاءإ  ذلك  دعم   طرق   ومن  فقط؛  األدلة  على   القائمة
  إنشاؤها  تم التي  وتلك للشباب"  الصحية  التنمية  "مخطط  مثل  القائمة  السجالت  إلى  اإلشارة  أو
  تجريبه   يجري   موحد   أوروبي   سجل  وهو   "،Xchange"  مع  األوروبية،  البلدان   من  العديد   في
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  وإدمان   بالمخدرات   معني ال  األوروبي  الرصد   "مركز   EMCDDA  خالل   من  ومتاح  حاليًا
  المخدرات"؛ 

  
  تعاطي   من  الوقاية  مجال   في  والممارسين   ة السياس  لصانعي   الوطنية  المهنية  المعايير  ➢

  إضفاء   االعتماد   نظام   سيدعم  كما  االعتماد؛   نظام  ضمن   تكون  أن  الممكن  من  المخدرات،
  مجال   في  فعل بال   يحدث   ما   بقدر   المهنيين،   من   منظمات   وإنشاء   المجال   على   المهني   الطابع 
ً   بتها تجر  تتم   تجربة   هناك  المخدرات؛  تعاطي   عن   الناجمة   االضطرابات   عالج    هذا   في  عالميا

  المواد   تعاطي  مجال  في  للمهنيين   الدولية  "الجمعية  هي  مفيًدا  دعًما  توفر  أن  يمكن   المنحى
  )؛ ISSUP( المخدرة"

  
  القائمة   المخدرة  المواد   تعاطي  من  الوقاية  وسياسات   برامج  تطبيق  المدارس  من  تتطلب   سياسة  ➢

  ذلك   في  بما   به،   واالرتقاء  اعي االجتم  الشخصي   أو   الصحي  التعليم  سياق   في   األدلة  على 
  بذلك؛  القيام  كيفية  حول  المعايير 

  
 المخدرة  المواد   تعاطي  من  الوقاية  برامج  أو   سياسات   تنفيذ   العمل  أرباب   من  تتطلب   سياسة  ➢

  بذلك؛  القيام  كيفية  حول المعايير ذلك  في بما   العمل، مكان في
  

  البدني  النمو  لتغذية  األسر  دعمل  والتعليمية  واالجتماعية  الصحية   الخدمات   تتطلب   سياسة  ➢
  ألطفالهم.  والعاطفي   والمعرفي

  
  

  العلمية  واألدلة البحث على مبني قوي أساس . ٣
  

  الجهود   ودعم   العلمية   األدلة  أساس   على  يقوم  أن   المخدرات   تعاطي   من   للوقاية  الفعال   الوطني   للنظام   ينبغي 
  بناء   والسياسات   التدخالت   اختيار   يجب   ناحية،  من  لهذا.  بعدان   هناك   األدلة.  قاعدة  في   للمساهمة  البحثية

  المؤثرات   لتعاطي  عرضة  األكثر   السكان  تحديد   المنظم  النهج  هذا  سيشمل  الوضع.  لماهية   دقيق  فهم   على
  والسياسات   التدخالت   هي  وما  التعاطي،   في  شرعوا   لكونهم   ل المحتم  والسبب   تعاطيها،  في   شرعوا  أو  العقلية
  تكلفة   فعالية  أمكن،   وكلما  فعالية،  مدى   تقييم   يتم   أن  يجب   أخرى،  ناحية   ن م   الوضع.  لهذا  استجابة   األكثر 

  النتائج   على   التأثير   معرفة  من  القرار  صانعي  الدقيق  التقييم   هذا  نتائج   ستمكن   بدقة.   والسياسات   التدخالت 
  الوقائية   بالتدخالت   المتعلقة  المعرفة   قاعدة  وتوسيع  المخدرات،  تعاطي  في  الشروع   نسبة   ض انخفا  مثل

  إلى   ومناقشته   ونشره   ونتائجه   البحث   لهذا  النظراء   استعراض   يتم   أن   أيضا   المهم  ومن   بالمعلومات.  وتغذيتها 
  ممكن.  حد  أقصى

  
  

  األدلة  على القائم  التخطيط 
  

  وكذلك   القائم،  للوضع  الضروري   الفهم   لتوفير   معلومات   نظام   هناك   ون يك   أن   يجب   األول،   بالبعد   يتعلق   فيما
  يشتمل   الفعال  الوطني الوقاية  منظا    فإن  ،ل%عدا  هذا  لمعالجةو  . التخطيط  في  معرفةال  هذه الستخدام  فرص 
  : على

  
  حول:  المعلومات  ومتابعة  بجمع منتظمة  بصورة  يقوم معلومات  نظام   ➢
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  الهامة   والخواص   والجنس   العمر  (حسب   لألشخاص   المئوية   النسب   هي   ما   االنتشار:  ·
  العواقب   هي   ما   الكمية؟   وماهي   رة م  كم   مخدرة؟   (مواد)   مادة  أي   تستخدم  التي   األخرى) 
  واالجتماعية؟   الصحية

  
  تعاطي   في   الشباب)   سيما   (وال   الناس   يبدأ   سن   أي   في   المخدرات:  تعاطي   في   الشروع  ·

    األخرى؟  و/أوالمواد  المخدرات 
  

 المواد   و/أو  المخدرات  تعاطي  في  الشباب،  سيما  وال  الناس، يشرع  لماذا ضعف: ال عوامل  ·
  مرتبطة   بأنها   المعروفة   بالعوامل  يتعلق   فيما   لألطفال   نسبة بال   الوضع   هو   ما   األخرى؟ 
  وسوء   والعنف   بالمدرسة  االرتباط  وضعف  الوالدية  ضعف  (مثل  المخدرة  المواد   بتعاطي
  وغيرها)؟  المعاملة

  

  منهجية   تخطيط  عملية  في  بانتظام،  المعلومات   نظام  يولدها  التي  البيانات   لتغذية  رسمية  آلية  ➢
  : في ابدوره ستنظر 

  
  معالجة   في   فعالة  كانت   األدلة  على  قائمة   وسياسات   تدخالت   أي   الالزمة:   ستراتيجيات اال ·

  المحدد؟ الوضع 
  

  تنفيذها   يجري   والسياسات   التدخالت   هذه  من   أي  وتغطيتها:  الحالية  االستراتيجيات   توافر  ·
  إليها؟  يحتاجون  الذين  السكان إلى  والسياسات  التدخالت  هذه وصول  نسبة  ما  حاليا؟ 

  
  علمية   أدلة  إلى  تستند   الجارية  والسياسات   التدخالت   هل  الحالية:   الستراتيجيات ا   نوعية  ·

  المنهجي   التكيف  و/أو  تناولها  تم  التي   الضعف  لعوامل  العلمي  لفهما  من  كل  بذلك  (يقصد 
  األدلة)؟   على   القائمة الحالية  للبرامج

  
  األمر   كان  وإذا  اه)،أدن  (انظر  االستراتيجيات   تقييم  تم  هل  الحالية:  االستراتيجيات   فعالية  ·

  يتعلق  فيما  مات المعلو  نظام  عن  الناتجة  البيانات   به   تخبرنا   الذي  ما  النتائج؟   هي  فما  كذلك،
  ككل؟  الوقاية  نظام  بفعالية

  
  ما   الوطني:  الوقاية  نظام  من  كجزء  استخدامها  يمكن  التي   المتاحة  والموارد   التحتية  البنى ·

  المركزي؟   أم   مركزي   التمويل  هل  تقدمها؟   أن  يجب   أو   الوقاية   تقدم  التي   المؤسسات   هي
  التمويل؟  تخصيص   يتم  كيف

  
  وفعالية  ونوعية  وتغطية   توفر  مدى  وبين   الالزمة  ت االستراتيجيا  بين   الفجوات   هي   ما ·

  الحالي؟  للنظام والموارد  التحتية والبنى  االستراتيجيات 
  

  

  والتخطيط  البحث
  

  األدلة   على   القائمة   االستراتيجيات   فإن   ذكر،  كما  حددة. م  وقائية  وسياسات   برامج  بتقييم   الثاني  البعد   يتعلق
  الرغم   على  الثقافية،  للبيئة   أو  الموارد،  مستوى   أو  لهدف  ناسبةم  بالضرورة   ليست   السابق  القسم  في  المحددة
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  هذه  معالجة  يمكنها   أخرى  سياسات   أو  برامج  هناك  تكون   قد   الحاالت.  من   كثير  في   كذلك  تكون   أنها  من
  هي:  المختارة  والسياسات   البرامج  تكون  أن  الضروري  من  بر. أك  بنجاح القضايا 

  
  من   ذلك،  على   وكمثال   أخرى،  بعبارة  تناولها.  تم  التي   الضعف  لعوامل  علمي  فهم   على  مبنية   ➢

  أنه   وجد   معين   ظرف  أو  خطر   عامل  لمعالجة  وسياسات   برامج   وضع   يتم   أن   بشدة  المطلوب 
  بواسطة   المخدرة)   المواد   تعاطي   انتشار  زيادة   أو  ظهور   بداية   (أو   الشروع  بزيادة   مرتبط 
  ومهتمة.   النية حسنة  كانت  مهما  الفردية، بالمشاعر  وليس  ،الالزم  يم والتقي  العلمي البحث 

  
  إلى   تؤدي  التدخالت   هذه  كانت   إذا  ما   تقدير   أجل   من   العلمي   والتقييم   المتابعة   مكون   تشمل   ➢

  في   (بما   والبحثية   ألكاديميةا   المؤسسات   مع  قوي  تعاون   على  ينطوي  هذا  المرجوة.   النتيجة
  في   التجريبي.   شبه   أو   التجريبي   التصميم   استخدام   وكذلك  الجامعات)،  حصراً،   وليس   ذلك،

  أن   يجب   وآمن.   فعال   أنه   العلمي   البحث   وجد   إذا  إال   تدخل   أي  استخدام  يتم   ال   الطبي،  المجال
  المخدرات. تعاطي   من الوقاية  تدخالت   على  ذاته  األمر  يجري 
  

  
  أنواع   تأثير،   األقل  على  أو   عالية،ف  إلى   إشارة   تقديم   هو   القصد   كان   المعايير،   في   أنه   إلى   ارة اإلش   وتجدر 

  تقييم   في  الدليل  ينشأ   ذلك،  مع  األدلة.  على  مبنية  محددة  برامج  إلى   اإلشارة  دون   والسياسات،  التدخالت 
  االستراتيجية   األساس'  في   'تماثل  التي   االستراتيجية  أن  افتراض   أبدا  يمكن  ال   أنه   يعني   وهذا  محددة  برامج 
  دليل   هناك   يكون   قد   أنه  من   الرغم   على   المثال،  سبيل  على   القدر.   بنفس   الةفع   تكون  سوف   األدلة  على   القائمة 

  من   المعينة   البرامج   بعض   فإن   مكان،   كل  في   الرضاعة"   مرحلة   وفي   الوالدة  قبل  ما   الزيارات   "برامج   على 
  أنها  أظهرت  النوع هذا من األخرى المعينة البرامج بعض   أن حين  في كبير حد  إلى فعالة  تكون  النوع هذا
  التأثير.   و/أو  بالفعالية   مرتبطة   أنها   يعتبر   التي   الخصائص   بعض   تمتلك   قد   أنها  من  الرغم  على   فعالة،  ير غ

  بالغة.   أهمية ذا التقييم  يجعل  آخر  سبب  وهذا
  

  الوقاية،   وتقييم  رصد   لدعم   مفيدة  دوات أ  المخدرة"  المواد   استعمال  بإساءة  المعني  الكندي  "المركز  وضع   وقد 
  تقييم   ثقافة  تعزيز  عن   السياسة  لصانعي  تدريباً   والجريمة  بالمخدرات   المعني  المتحدة  األمم   مكتب   وضع  وقد 

    والتقييم.   للرصد   بالكامل  مكرسة  الشامل"  الوقاية  منهج  منسق  "سلسلة  من  الثالثة  الدورة  فإن  أخيرا،  الوقاية.
  

  الدقيق   التكييف   سياق   في  للغاية   مهمين   والتقييم   الرصد   يظل األدلة،  على  قائم   برنامج  تنفيذ   حالة   في   وكذلك
  العملية:  هذه  تتضمن أن  يقترح الحالة،  هذه  في للبرنامج. 

  
  في  قبوال   أكثر  جعلها   مع للبرنامج، األساسية المكونات  تمس   ال  ومنهجية  دقيقة تكييف  عملية   ➢

  مطوري   من  بدعم   هذا  سيحدث   مثالي،  بشكل   ديد. الج  الثقافي   االقتصادي  االجتماعي  السياق
  المتحدة  األمم   مكتب   من  األسرية   المهارات   على   التدريب   دليل   فإن  السياق،   هذا   وفي   البرنامج. 

  أن   حين   في   للتكييف،  فقط  مخصص   فصل   على  يحتوي  والجريمة  بالمخدرات   المعني
  عملية   وضعت   قد   خدرات"الم  من   للوقاية   األوروبية   الجودة  "معايير   من   ) ٤  األدوات   (مجموعة 

  وهذا   وتبنيها  المعايير  تكييف   في   يرغبون  الذين  نيينالوط   المصلحة  ألصحاب   وتفصيلية  دقيقة
  الصدد؛ هذا في  أيضا للغاية  مفيدا سيكون

  
  السياق   في   فعاالً   بالفعل   البرنامج   كان   إذا  ما   تقييم  أجل   من  علمي   وتقييم   رصد   مكون   ➢

  (وربما   مفضالً   سيكون   المراقبة   عنصر  أن   حين   في   . الجديد   الثقافي  االقتصادي   االجتماعي 
  األصلية،  بالدراسة  مقارنة  البيانات  تجميع وبعد   قبل  ما  تجريب   مرحلة في  سيما  ال   عشوائيا)،
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  ال؛   أو  الجديد   السياق  في  يعمل  البرنامج  كان  إذا  ما   إلى  جيدة  إشارة  بالفعل  سيوفر  ذلك  فإن
  بالفعل.   متاحة  والتقييم  الرصد  أدوات  جميع  أن يه  األدلة  على  القائمة  للبرامج  إضافية  ميزة
  

  
  

  مختلفة مستويات على  المشاركة المختلفة القطاعات . ٤
  
  يعيشوا   ألن  الفرصة  والبالغين  والشباب   لألطفال   تتاح  أن  بضمان  المخدرات   من  للوقاية  الوطنية   النظم  تعنى  

  تدخالت   تقديم  في  تشارك  الوطنية   لقطاعات ا  من   العديد   فإن  لذلك،  متعددة.  بيئات   في   وآمنة   صحية   حياة   أنماط
  التنسيق. و  واضح بشكل  األدوار تحديد   يتطلب  وهذا  الشاملة الوقاية  وسياسات 

  
  التعليم   (مثل   الصلة  ذات   الوطنية  القطاعات   سيشمل  المخدرات   من  للوقاية  وطني   نظام   أي  فإن  ولذلك،

  وتنفيذها   مكوناته   تخطيط  في  غيرها)و   القانون  وإنفاذ   والعمل  والشباب   االجتماعية   والرعاية   والصحة
  وتقييمها:  ورصدها 

  
  والمنطقة   (اإلقليم  الوطنية  ودون  ،  رالية) (الفيد   الوطنية  المتسق:   للتنفيذ   متكاملة   مستويات   ➢

  (المحلية).  والبلدية   والحي)،
  
  ال   المثال  سبيل   على  ذلك،  يشمل   أن  ويمكن   الرئيسيين.   المصلحة  أصحاب   من   كامل   طيف   ➢

 الخدمات   تقديم   ووكاالت   المحلية،   أو   والبلدية   الوطنية،  ودون   الوطنية  ةاإلدار  الحصر:
  والقيادات   والمجتمعات   المجتمع،  وقادة  والمواطنون   ة، الحكومي  غير   والوكاالت   الحكومية، 

  االقتضاء.  حسب  الخاص، والقطاع  األخرى،  البحث  ومؤسسات  والجامعات   الدينية،
  

  في   كبيرة   قيمة   توجد   المصلحة:   أصحاب   جميع ل  جيداً   ومحددة  منظمة   ومسؤوليات   أدوار  ➢
  عن   المسؤولية  ويتحملون  معاً   يعملون  الذين  المصلحة  أصحاب   مختلف  بين  والتعاون  الشراكة
  السياسات.  وتنفيذ   وضع  عناصر  مختلف

  
ً   (سواء  القرار   صانعي  لتزويد   واضحة   آلية   ➢   قوية   تقنية   بمساعدة   المركزياً)   أو   مركزيا

  األدلة.  إلى  المستندة والتدخالت  سات السيا تنفيذ  في  إلرشادهم 
  

  قوية.  وتنسيق  قيادة وكالة  ➢
  

  األدلة.  على   القائمة   الوقاية  استراتيجيات   تنفيذ   عملية   لتنظيم   واحدة   طريقة   توجد   ال   أنه   إلى  اإلشارة  ينبغي 
  ي اليوم  العمل   في   دمجها  يمكن   بل   برامج،   شكل   في   تنفيذها   يتم   أن   بالضرورة   يلزم  ال   المثال،   سبيل   فعلى

  يتم   الحالة،   هذه  في  واالجتماعية.  الصحية   والخدمات   الشباب   وعمل   المدرسة  مثل  والخدمات   للمؤسسات 
  المهن.   متعدد   المحلي  التنسيق   على   التنفيذ   يعتمد   بينما  مركزيا،  وتنسيقها  وإدارتها  االستراتيجيات   خطيطت

  المختلفة:  المستويات  تفاعل  لكيفية األخرى المحتملة  األمثلة ومن 
  

  ووضع   الوطنية،  السياسات   وضع  بتنسيق   يقومون  الوطني  المستوى  على  السياسة  عوصان  ➢
  االستراتيجيات   لتقديم   الكافي   التمويل   خالل   من   للتنفيذ   التحتية   نية الب  ودعم   الجودة   معايير 

  المعنيين.  المصلحة ألصحاب   والتدريب 
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  والسياسات،   خالت التد   بتقديم   المحلي  المستوى   على   الوكاالت   و/أو   السياسة   صانعو  يقوم  ➢

  نشط.  بشكل  ومهاراتهم  معرفتهم  وتحسين  بالبيانات، المعلومات  نظام  وتغذية
  

  والقيادات   المجتمعات   تشمل  أن   (يمكن   المجتمع   وقادة  والمواطنون   المدني   المجتمع   منظمات   ➢
  المعايير   على   والتأثير   بها،  القبول   أو  السياسات   في  التغيير   أجل  من   بالتعبئة  تقوم  الدينية) 

  أن   وجد   أنه  إلى   اإلشارة  تجدر  األدلة؛  على   القائمة   والسياسات   التدخالت   وتقديم  مجتمعية، ال
  األدلة.  على  القائمة  االستراتيجيات  لتحقيق  وتشاركية  فعالة  آلية  المجتمع  ئةتعب 

  
 المخدرة،   المواد   تعاطي  لحالة  أفضل  فهم  لتغذية  البيانات   تحلل  البحثية   والمؤسسات   الجامعات   ➢

  معينة.  وسياسات   تدخالت   وتقييم الوطنية،  السياسات  وتقييم   ورصد 
  

  في   االقتضاء،  حسب   ويساهم،  العمل  مكان   يف   الوقاية  نشط   بشكل  يدعم   الخاص   القطاع  ➢
  والمبتكرة.  األدلة على  القائمة  التدخالت 

  
  

  التنفيذ  لنظام قوية تحتية بنية . ٥
  

  الكافية.  موارد بال والسياسات   التدخالت  دعم  يجب  فعال، بشكل  تنفيذها  يتم  حتى 
  

  والسياسات.   التدخالت  تنفذ  التي  للوكاالت  الكافي  التمويل تقديم  يلزم   ➢
  
  مستمر؛   بشكل  الكافي  التدريب   إلى  والسياسات   التدخالت   يقدمون  الذين  الممارسون  يحتاج   ➢

  أوروبي،   تكيف   مع   عالميًا   وتجريبها   الشامل"  الوقاية  منهج   منسق  "سلسلة   تطوير   تم  وقد 
Adapt-UPC  كاملة  عامة  ونظرة  أساسا  تقدم  دورات   تسع  من  لفيتأ  وهو  تنفيذه.  جاري  

  حاليًا.  التطوير  قيد  للمنفذين ثانية سلسلة  وهناك  األدلة، على  القائمة  الممارسة على
  

  السياسات   وإنفاذ   التدخالت   وتطوير   التخطيط   من   المختلفة  المستويات   على   السياسة   صانعو ➢
  مستمر.  وبشكل  كاف بشكل مدربين  يكونوا   أن يجب 
  

  للجودة.  المستمر والتحسين  التنفيذ  لدعم  مستمر بشكل  الفنية  المساعدة  تقديم  يجب   ➢
  

  والتقييم  الرصد   دعم   خالل   من   والبحثية   األكاديمية  للمؤسسات   الكافي   التمويل  توفير  يلزم   ➢
  الوقاية.  تنفيذ  من  كجزء العلميين 
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  االستدامة . ٦
  
  يجب   السياسات،  جميع   مع   الحال   هو   كما   ولكن،   التكلفة،   حيث   من   وفعالة   فعالة  المخدرات   من   الوقاية   إن
  الطرق   يلي   فيما  الصدد،  هذا  وفي   إمكاناتها.   لتحقيق  األجل  طويل   إلى  متوسط   مرئي  استثمار  هناك   يكون  أن

    أعاله: المذكورة  المكونات  عمل بها   يستمر أن  ينبغي   التي
  

  منتظمة؛  فترات  على  وتعديله  الوطني  الوقاية نظام  راض الستع آلية   ➢
  
  على  نشطة  تكون  لكي   والممولة  المخططة  األدلة  على  القائمة   والسياسات   التدخالت   تنفيذ   ➢

  ؛ المتوسط المدى  في األقل
  

  عملية   في  الراجعة   التغذية  ذلك  في   بما   المعلومات،  نظام   خالل  من   للبيانات   منتظم   جمع   ➢
  ؛ المراجعة /  التخطيط 

  
  والسياسات؛  للتدخالت  الدقيق  قييمالت أجل  من للبحوث  المستمر  الدعم   ➢

  
  ورصد   وتنفيذ   تخطيط  في  المشاركين   السياسة  وصانعي   الممارسين   لتدريب   المستمر  الدعم  ➢

  المخدرات.  من  الوقاية  استراتيجيات  وتقييم 
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 المخدرات  من للوقاية وطني لنظام التخطيطي التمثيل -١ الشكل

 

 

 

 

 والبشرية  المالية الموارد

  داعمة  تنظيمية أطر

  مستمر   تدريب

  أصحاب دعم 

  المحليين  المصلحة

 
 

 

 يدفعه خطيطت

 واألدلة التعاون

  

  

  

  ية الصح  المراكز
 

  المدارس 

  األخصائيون
  االجتماعيون 

  المجتمع   منظمات 
 المدني 

 

  التنسيق  وكالة
 

  على   التنفيذ 
  المحلي  المستوى

 

  الدينية المراكز
 

 

  البحثية  المؤسسات
 

 

  العمل أماكن

 

 

  الشباب  مراكز

  التنسيق  وكالة 
 

 

  الدينية اتالمجتمع      الصحة وزارة 

 

  العمل  وزارة 
 

 

 

 

  التعليم وزارة
 

 

 

  الداخلية  وزارة
 

 

 

       المالية وزارة

 

  الرعاية وزارة     المدني المجتمع 
 االجتماعية

 

 

 

 
  حسب  التجارة،

 االقتضاء 

  الشباب  وزارة
 

  المخدرات  لمراقبة الصحة  على يرتكز نظام

  على القائمة والسياسات للتدخالت وتقييم دقيق رصد
  األدلة 

  الحالية  والمصادر المخدرات  تعاطي وضع  عن البيانات جمع
  األدلة  على القائمة

  المراحل   تعالج األدلة على قائمة وسياسات تدخالت
  االقتضاء سبح الخطر ومستويات التنموية

  للتخطيط  الراجعة التغذية 
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