
 

 

 
 

RESOLUTION 

 –ق /52ل إ/ش م اللجنة اإلقليمية
5  

   EM/RC52/R.5 لشرق المتوسـط

 سبتمبر/أيلول الثانية والخمسونالدورة 
2005  

  من جدول األعمال) ج (5البند 

 تعاطي مواد اإلدمان واالعتماد عليها 
 اللجنة اإلقليمية،

 ،)1(دمان واالعتماد عليهابعَد ما استعرضت الورقة التقنية حول تعاطي مواد اإل

 حول إنشاء برنامج المنظمة المعني 40.32 تستذآر قرارات جمعية الصحة العالمية ج ص عوإذْ
 حول تعاطي الـُمْسِكَرات وما يرتبط 12.36بالمشكالت ذات العالقة بتعاطي الـُمْسِكَرات، وج ص ع

 حول اّتقـاء ومكافحـة 20.42تطوير السياسات والبرامج الوطنية، وج ص ع: به من مشكالت
 حول مشكالت الصحة العمومية 26.58تعاطـي المخـدِّرات ومعاقـرة الـُمْسِكَرات، وج ص ع

 9 -ق /40ل إ/الناجمة عن استعمال الكحول الضار، وقرار اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط ش م
  النفسانية التأثير،والعقاقيرحول معاقرة  المخدِّرات 

، اللذين يوضحان 2002 و2001 التقريَرْين الخاَصْين بالصحة في العالم، لعاَمْي وإذ تستذآر أيضًا
 ، )3، 2(جسامة عبء المرض والعواقب الصحية الناجمة عن معاقرة مواد اإلدمان واالعتماد عليها

وإذ تثير َجَزعها االتجاهات الجديدة للمشكالت المرتبطة بتعاطي مواد اإلدمان واالعتماد 
 م هذه المشكالت، والسيَّما بين الشباب والنساء، في الدول األعضاء باإلقليم،عليها، وحج

وإذ يساورها القلق لتزاُيد تعاطي المخدِّرات َحْقنا في اإلقليم، والسيَّما لما له من عواقب صحية 
 خطيرة تهدِّد بانتشار عدوى فيروس الَعَوز المناعي البشري، وسائر أشكال العدوى المنقولة بالدم،
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 .52/5ل إ/الوثيقة ش م )1(
جنيف، منظمة الصحة . فهم جديد، أمل جديد: الصحة النفسية. 2001التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام ) 2(

 . 2001العالمية، 
جنيف، منظمة . تقليص المخاطر، تعزيز الحياة الصحية. 2002التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام ) 3(

 . 2002الصحة العالمية، 
وإذ يساورها القلق أيضًا لما يتكبَّده المجتمع من خسائر اقتصادية من جرَّاء تعاطي مواد 

 اإلدمان واالعتماد عليها،

وإذ تالحظ تزاُيد البيِّنات على فعالية االستراتيجيات والتدابير الرامية إلى معالجة متعاطي مواد 
 اإلدمان وتقليص ما يصيبهم من ضرر،

  من بلدان اإلقليم ُتَعدُّ من أآبر البلدان المنِتجة لألفيون والحشيش والقات،وإذ تدرك أن عددًا

وإذ تؤآِّد على القيمة التي توليها األديان، والسيِّما اإلسالم، في ما يتعلق بهذا اإلقليم، إلنقاذ 
 األرواح، بتحريم معاقرة الـُمْسِكَرات وسائر المواد الـُمَخاِمَرة للعقل،

 :ما يليعلى ضاء الدول األع تحث . 1

ايا           1.1 ع القض دِّي لجمي ات، للتص دِّدة القطاع ة متع ة فّعال يقية وطني ة تنس اء هيئ إنش
ت       المتعلقة بتعاطي مواد اإلدمان واالعتماد عليها، أو تقوية          ة إن آان مثل هذه الهيئ

 ؛قائمة

ة                 2.1 ب الوقاي ف جوان ة مختل داخالت لمعالج توفير مجموعة واسعة من األساليب والم
تويات                     األ ف مس ة، ومختل ارات الحياتي يم المه ل تعل ن قبي رامج م ن خالل ب ولية، م

د                      ى ح اد إل ع االعتم ذي يصيبهم، م يص الضرر ال دمنين وتقل ل الم الرعاية، وتأهي
 بعيد على اآلليات المجتمعية، ال على الخدمات المستشفوية وحدها؛

د االت    3.1 زة لرص وث مرآَّ راء بح ات، وإج ام للمعلوم اء نظ ي  إنش رة ف ات المتغيِّ جاه
اء   ى بن ل عل ـُمْسِكَرات، والعم اطي ال ا، وتع اد عليه ان واالعتم واد اإلدم اطي م تع

 ؛قاعدة للبيِّنات

كلة  4.1 ـُمْسِكَرات آمش اطي ال دِّي لتع كالتالتص ن مش ُل  م َم ْحَت ة ُي حة العمومي  الص
تيرادها وتهريبه      ـُمْسِكَرات واس اج ال د إنت ات لرص ة آلي ا، وإقام اد تفاُقُمه ا، وإيج

 ؛طرق لمكافحة تعاطيها، والتعامل مع األخطار الصحية الناجمة عنها

ى                       5.1 ريض ال عل ه م ى أن دمن عل ع الم ل م ة تتعام العمل على إصدار تشريعات وطني
 ؛أنه مجرم، مع تشديد عقوبة مرّوجي المخّدرات

ـُمسْ                      6.1 اطي ال ي تع م الشرعي ف ان الحك ن خالل تبي ديني م وازع ال ِكَرات استجاشة ال
 والمخدِّرات، واستثمار التعاليم الدينية في المكافحة والوقاية؛
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 : ما يلي إلى المدير اإلقليميتطلب . 2

دعم ما تبذله الدول األعضاء من جهود إلعداد السياسات واالستراتيجيات الوطنية            1.2
ا      ا فيه ان، بم واد اإلدم اطي م ة تع تمرار لمكافح مونة االس رامج مض ذ ب وتنفي

 َرات، واالعتماد عليها؛الـُمْسِك

م               2.2 ة األم إقامة روابط برنامجية مع البرامج العالمية المعنيَّة بهذه األمور في منظوم
دة  م (المتح امج األم ة، وبرن دِّرات والجريم ة المخ دة لمكافح م المتح ب األم مكت

دز   ة اإلي ترك لمكافح دة المش دول    )المتح ين ال ا ب ي م ات، وف ائر المنظم ع س ، وم
 األعضاء؛

يم،       3.2 ي اإلقل ات ف اطي الق كلة تع م مش ي حج ث ف ة للبح اَوَرة إقليمي ى مش دعوة إل ال
ول           راح الحل ات، واقت ًة بالبيِّن َد َن ًة ُمْس ع دراس رد والمجتم ي الف ا ف ة أثره ودراس

 المناسبة لعالج هذه المشكلة؛

ام               4.2 ا لع ي دورته ة ف ة اإلقليمي ـُمْحرَ      2007تقديم تقرير إلى اللجن دُّم ال ي    حول التق ز ف
 .تنفيذ هذا القرار

 


