
 
 

 

 

 

 

 رسالة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

 قلي  رر  المتوس إل

 إلى

 االجتماع البلداني حول تقوية استجابة الصحة العمومية لتعاطي مواد اإلدمان في إقلي  رر  المتوس 

  5142نيسان/أبريل  41-41القاهرة، مصر، 

 السيدات والسادة،

ب بكم اليوم يف هذا االجتماع املعين بتقوية استجابة الصحة العمومية لتعاطي مواد إنه ملن بالغ سروري أن أرح  
تعاوين بني املكتب  أن أشري إىل أن االجتماع هو مثرة جهد   د  و  وأ  . اإلدمان واضطرابات اإلدمان يف إقليم شرق املتوسط

الرئيسي للمنظمة، وجرى تنظيمه بالتشاور مع مكتب األمم  اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط واملقر  
 .م  منهوبإسهام  قي   رات واجلرميةاملتحدة املعين باملخد  

اخلاضعة رات مع إنتاج مجيع املخد   ؛ واما  ق  نْي  متزامم  نْي رات إىل حتقيق هدف   يهدف النظام الدويل ملكافحة املخد  
ر دا األغراض الطبية والعلمية من ناحية، وضمان تواف  توميعها واستخدامها يف مجيع األغراض ع  بح ك  و للمراقبة الدولية 

ة ف  درك أيضًا أن ك  إال أننا ن. ألغراض الطبية من الناحية األخرىستخدامها يف االاضعة للمراقبة الدولية اخلرات املخد  
 .وتوميعها وتعاطيهارات املخد  مع إنتاج مجيع إىل ق  راقبة اليت تسعى امليزان كانت متيل يف أغلب األوقات إىل أنظمة امل
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ب وْ اإلعزان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل ص   9002يف عام رات املخد  ت األمم املتحدة وجلنة أقر  قد و 
أفضل  على احلاجة إىل حتقيق توامن   د جبزاء  العاملية، الذي أك  رات املخد  اسرتاتيجية متكاملة ومتوامنة ملكافحة مشكلة 

ك املنبثق عن استعراض جلنة املخد رات ر  البيان الوماري املشت   و . والطلب عليهارات املخد  ض من عرْ  بني اسرتاتيجيات احلد  
  اسرتاتيجيات  الدول األعضاء على تبين   شج عي  ، 9002، يف آذار/مارس لإلعزان السياسي وخطة العمل الرفيع املستوى

وهذا هو اهلدف األساسي . هتدف إىل تقوية استجابة الصحة العمومية لتعاطي مواد اإلدمانرات املخد  ملكافحة  وطنية  
 .نا اليومالذي ينشده اجتماع

الستعراض  9002يف  العامليةرات املخد  بشأن مشكلة جمعية العامة لألمم املتحدة استثنائية للد دورة قْ ع ع  ومن املزم  
 إىل الصحة العموميةتستند  ةيفعالأكثر يف تنفيذ اإلعزان السياسي، والدعوة إىل تطوير أساليب م ال م حر  م التقد  

 مثاليةً  ل فرصةً ث  وهو ما مي   النامجة عن التعاطي. راضر من األ ، واحرتام حقوق اإلنسان واحلد  راتاملخد  ي لزاجتار بللتصد  
حموري يف  لعب دور  لل القطاع الصحي ؤه  لوضع اسرتاتيجية متماسكة ت   واتمعحىت جيني أصحاب الشأن املعني  كافة ل

 .يف احملافل الوطنية والدوليةرات املخد  مكافحة الدائرة حول رسم مزامح احلوارات السياسية 

كبريًا على الصحة واألمن االجتماعي واالقتصادي وسزامة السكان يف  ل خطراً ث  يزال تعاطي مواد اإلدمان مي   وال
ب سب  بل ي   ،وحسب هذا اخلطر يف عبء األمراض بسبب اضطرابات تعاطي مواد اإلدمانال ي سِهم و . مجيع أحناء العامل

ل، وبعض األمراض غري السارية مثل أمراض القلب الوعائية واإليدم والس   يأمراضًا سارية مثل التهاب الكبد الفريوس
درك . وعلينا كذلك أن ن  وأمراض الكبد، واالضطرابات العصبية النفسية، واإلصابات النامجة عن حوادث املرور، والعنف

 .العامة واملنافع العامة ر والسزامةعبء األمراض ال تعكس اآلثار االجتماعية الضارة على األس  اخلاصة بتقديرات الأن 

 يف أعداد الشباب، ومتر  طفرة ملشكلة تعاطي مواد اإلدمان، مع ما يشهده اإلقليم من  خاص   ض إقليمنا بوجه  ويتعر  
القنب "احلشيش" واملواد األفيونية، نشهد اجتاهاً متزايداً فإىل جانب  .به الطرق الرئيسية إلنتاج املواد األفيونية واالجتار هبا

ط األمفيتامينات واملواد اجلديدة النفسانية التأثري يف بلدان اإلقليم، فضزًا عن ميادة م   هات من ن  نب  م   ستخدام اليف ا
 .اع بوصفة طبية مثل الرتامادول والبنزودياميبنيب  اليت ت   رات املخد  استخدام 

قاعدة صلبة تقوم على ملشكلة تعاطي مواد اإلدمان على مستوى السياسات الة ذكية وفع   وسائل تصد  إقرار م ويلز  
د مزامح سياسية وعامة أوسع نطاقًا هي اليت حتد   ل حقيقة أن عمليات  غفِ ومع ذلك علينا أال ن  . نات الرصينةمن البي  

دة املتعد   ني من القطاعات واالختصاصاتشأن املعني  ىل إشراك أصحاب الإاحلاجة على د يؤك   وهو ما. اخليارات النهائية
ة حتقيق منافع أكثر ي  غْ ب   نات ة بالبي  د  سن  م   االهتمام إىل التدابري التحويل سياسي وجمتمعي أكرب ل من أجل حشد دعم  

دية نات الزاممة الختاذ خيارات سياسية عالية املردود وجم  األمر الذي يعين أن هناك حاجة إىل تعزيز قاعدة البي  للناس، 
 .وذات تكلفة ميسورةمن الناحية العملية 

من األضرار والرعاية وإعادة التأهيل  ل املبكر والعزاج واحلد  حلقات الوقاية والتدخ  عرب زات التدخ  إننا ال نفتقر إىل 
زات وتنفيذها مبا طريقة تنظيم هذه التدخ  تكمن يف لكن تبقى القضايا الرئيسية . والتعايف وإعادة الدمج االجتماعي

 .للرعاية شامل   ون الرعاية ضمن برنامج  ن يتلق  تعزيز التماس املساعدة واإلبقاء على م  يف عليها، و ر احلصول يس  ي  

وضع  هن معمجع البيانات العالية اجلودة، يتزام  من أجل د د والرتص  للرصْ  فعال   وهناك حاجة إىل تطبيق نظام  
فهم حجم لة إىل هذه البيانات واملعلومات احلاجة ماس  ن إ ذْ إبرامج الوقاية والرعاية، إنشاء القوانني و  السياسات وسن  
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، وأمناط التعاطي، واألضرار اليت تلحق املتعاطني واجملتمع، تعاطوناليت يتعاطها املرات املخد  املشكلة ومداها وأنواع 
اخلاصة من  اتراعي سياقاهت ،ذات صلة ن من توجيه عملية وضع سياسات  عندها فقط سنتمك  و م احلالية. ظ  واستجابة الن  

 سق والنظام الدويل يف هذا الصدد من الناحية األخرى.ناحية، وتت  

منا دروساً مهمة من عملنا يف جمال األمراض غري السارية على مدار سنوات، وحنتاج إىل تطبيق هذه الدروس  لقد تعل  
ف جهودنا عن طريق رفع مستوى كث  ن  لكي نقوي استجابة الصحة العمومية لقضية تعاطي اإلدمان. وقد حان الوقت 

تعاطي مواد اإلدمان كقضية من قضايا الصحة العمومية، وتنفيذ ى به قضية الذي حتظ  األولوية السياسية والتنموية 
 نات.ة بالبي  د  سن  م   زات الالتدخ  

رات العاملية، سق والتطو  لوضع جدول عمل ملموس على الصعيد اإلقليمي يت   ساحنةً  ل هذا االجتماع فرصةً ث  مي  و 
ر عنه مناقشاتكم سفِ ع إىل ما ت  أتطل   ، إذنات املتاحة. وإنينويعكس احلقائق على أرض الواقع ويستند إىل أفضل البي  

 .بالتصد ي هلذه القضية اهلامة والتزامي املتواصل املستمر لكم دعميأ وك د ومداوالتكم من نتائج، 

 وشكراً لكم.


