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اعتبارات تعاطي املواد أثناء 
جائحة كوفيد-19



اوح أعمارهــم  رات العالمــي لعــام 2019" أن 271 مليــون شــخص مــن ســكان العالــم ممــن تــرت تُظهــر البيانــات المســتَمدة مــن "تقريــر المخــدِّ
ــات  ــن االضطراب ــون م ــون شــخص يعان ف كان 35 ملي ي حــ�ي

، �ف ي
ــا�ف ي العــام الم

ــرًة واحــدًة �ف ي م
ــو�ف ــري قان راً غ ــاً تعاطــوا ُمخــدِّ ف 15 و64 عام ــ�ي ب

ــات الناجمــة عــن تعاطــي المــواد عــدداً مــن الحــاالت، بمــا فيهــا التعاطــي الخِطــر والضــار  الناجمــة عــن تعاطــي المــواد. وتشــمل االضطراب
ــري ناجــم عــن التعاطــي المتكــرر أو المســتمر لهــذه المــادة.  ي تنظيــم تعاطــي مــادة نفســانية التأث

واالعتمــاد عــى المــواد، وهــو اضطــراب �ف
ي التعاطــي، وزيــادة االأولويــة 

ــم �ف ي ضعــف القــدرة عــى التحكُّ
ي وجــود دافــع داخــىي قــوي لتعاطــي المــادة، يتجــىَّ �ف

وتتمثــل ســمته الرئيســية �ف
ر والعواقــب الســلبية. المعَطــاة لتعاطــي المــادة عــى االأنشــطة االأخــرى، واســتمرار التعاطــي رغــم الــرف

ي إقليــم 
. و�ف ف ــة والُمنّبهــات والنيكوتــ�ي ــة االأفيوني ــب )الحشــيش( واالأدوي وتشــمل المــواد: الكحــول والقَن

رات شــيوعاً مــن حيــث التعاطــي، إال أن االأدويــة  ق المتوســط، يَُعــدُّ القَنــب )الحشــيش( أكــرث المخــدِّ �ث
ف إىل الخدمــات  رات الرئيســية المســؤولة عــن احتيــاج المتعاطــ�ي االأفيونيــة والُمنّبهــات هــي المخــدِّ
نات  ي تـُـَرف بوصفــة طبيــة مثــل الُمســكِّ

الصحيــة. وتشــري التقاريــر إىل أن إســاءة اســتعمال االأدويــة الــ�ت
ــض  ــوف بع ي صف

ــاع �ف ي االرتف
ــذة �ف ــات آخ وديازيبين ف ــال( والِبرف ــبيل المث ــى س ــادول، ع ام ــة ) الرت االأفيوني

قليــم. ي االإ
ف �ف ــ�ي ــغ والنيكوت ــد أيضــاً تعاطــي منتجــات التب اي ف قليــم. كمــا يرت ي االإ

ــات الســكانية �ف الفئ

ى الوضــع الراهــن المرتبــط بمــرض كوفيــد- 19 إىل شــعور العديــد مــن النــاس بالقلــق والخــوف.  وقــد أدَّ
ي ذلــك مثــل التدابــري 

صابــة بمــرٍض شــديد أو الوفــاة المحتَملــة الناجمــة عــن عــدوى كوفيــد- 19 أمــراً ُمنِهــكاً وُمجِهــداً، مثلهــا �ف ويمكــن أن تكــون االإ
ة للحــدِّ مــن انتشــار العــدوى )مثــل العــْزل والحْجــر الصحــي وحْظــر الخــروج والتباعــد الجســدي(. وال ينبغــي بــأي  ي وضعتهــا بلــدان كثــري

الــ�ت
صابــة بمــرض كوفيــد- 19 أو عالجــه. فتعاطــي المــواد لــن يقــي  حــاٍل مــن االأحــوال تعاطــي أي نــوٍع مــن المــواد عــى أنهــا وســيلة للوقايــة مــن االإ
ــب تعاطــي المــواد أثنــاء هــذه الجائحــة وبعَدهــا،  صابــة بمــرض كوفيــد- 19. وتقــع عــى عاتــق مختَلــف الفئــات المســتهَدفة مســؤولية تجنُّ مــن االإ
ي حــال تعاطيهــم للمــواد أو معاناتهــم مــن 

ي يحتاجــون إليهــا �ف
ومســاعدة االآخريــن عــى أن يحــذوا حْذوهــم، والحصــول عــى المســاعدة الــ�ت

االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطيهــا.

عامة الناس
هــا مــن المــواد نظــراً لعــدم وجــود بّينــات عــى أنهــا  ي وغري

ــب تعاطــي المــواد ذات التأثــري النفســا�ف ينبغــي تجنُّ
تقــي مــن مــرض كوفيــد- 19. 

رات ليست بأي حاٍل من االأحوال وسيلة للتغلُّب عى الخوف أو القلق أو الملل أو الُعزلة االجتماعية.  • المخدِّ
كة )مثــل  صابــة بعــدوى كوفيــد- 19 مــن خــالل االأدوات المشــرت •  يمكــن لتعاطــي المــواد أن يزيــد مــن خطــر االإ
ــن  ــة اليدي ــل: نظاف ــة مث ــة الصحي ــري الوقاي ــال تداب ــن(، وإهم ــة« والمحاق ــة »الشيش جيل ــدة والرف أدوات المائ

ــدي. ــد الجس ــية والتباع ــة التنفس وآداب النظاف
ف واستنشــاق  •  يمكــن أن يــؤدي تعاطــي المــواد إىل نتائــج أســوأ فيمــا يتعلــق بمــرض كوفيــد- 19. فعــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يــؤدي التدخــ�ي

المــواد إىل الحــدِّ مــن وظائــف الرئــة، وزيــادة التعــرُّض للعــدوى.
•  االأشــخاص الذيــن يعانــون مــن االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي المــواد معرَّضــون عــى وجــه الخصــوص لعــدوى كوفيــد- 19، ولتحقيــق نتائج 
وس  أســوأ فيمــا يتعلــق بالعــالج الأنهــم أكــرث ُعرضــة النتشــار الحــاالت المرضيــة المصاحبــة بمعــدل أكــرب )مثــل االضطرابــات النفســية، وفــري
ــا  ــاً م ــُكى( وغالب ــاز التنفــ�ي وال ــد والجه ــة والكب ــة الدموي ــب واالأوعي ــراض القل ــدي، وأم ــاب الكب ــل، وااللته ي، والسُّ ــرث ــي الب ــَوز المناع الَع

، وتعاطــي الكحــول والتبــغ. ي
ي عوامــل خطــر أخــرى مثــل: نقــص التغذيــة أو ســوء التغذيــة، والخمــول البــد�ف

يتشــاركون �ف

ي مجال الرعاية الصحية
العاملون �ف

رات مثل: • احرص عى التصدي للمعتقدات الخاطئة لدى متعاطي المخدِّ
وس - جسدي مقاوم للفري

- ال أحتاج إىل اتباع تدابري الوقاية
- تعاطي المواد يقي من العدوى

ز التوصيــات القياســية للوقايــة مــن عــدوى كوفيــد- 19، مثــل: غســل اليديــن، والنظافــة التنفســية، وتنظيــف االأســطح  •  عــزِّ
هــا، والتباعــد الجســدي. وتطهري

•  تواصــل مــع االأشــخاص الذيــن يُحتَمــل أن يشــهدوا تعاطــي جرعــة مفرطــة مــن االأدويــة االأفيونيــة، مثــل االأصدقــاء وأفــراد 
ــد مــن حصولهــم عــى النالوكســون، ومــن معرفتهــم كيفيــة إعطائــه لتدبــري حــاالت الطــوارئ المتعلقــة  ف االأوائــل، للتأكُّ االأ�ة والمســتجيب�ي

بالتنــاول المشــتبه فيــه لجرعــة مفرطــة مــن االأدويــة االأفيونيــة.

.) ف
ْ ونية( لضمان استمرارية توفري الخدمات )مثل الرعاية والدعم النفسَي�ي لكرت • ابحث عن طرٍق بديلة للتواصل )االجتماعات االإ

ف أو غيــاب الُحّمــى، الناجمــة عــن ســوء اســتعمال  ف االعتبــار االأعــراض المضلِّلــة المحتَملــة، مثــل فــرط الحــرارة المرتبــط باالأمفيتامــ�ي •  ُخــذ بعــ�ي
رات. االأدويــة عنــد تقييــم أعــراض كوفيــد- 19 لــدى االأشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدِّ

اتيجيات مختلفة، مثل: ي المعالجة الصائنة بالناهضات االأفيونية من خالل اسرت
د من التوفر المستمر لالأدوية المستخَدمة �ف • تأكَّ

ات أطول ل لفرت ف ي المرف
ي يمكن تناولها �ف

- توفري االأدوية ال�ت

ي
- وصف تركيبات دوائية ممتدة المفعول إىل جانب الدعم النف�ي االجتماعي االإضا�ف

، واحتماليــة  ف ل«( مــع إيــالء االعتبــار المناســب لســالمة العاملــ�ي ف ل المريــض )التوصيــل إىل »عتبــة المــرف ف -  توصيــل االأدويــة بشــكل دوري إىل مــرف
ي بالعــالج.

ام الــكا�ف ف تريــب االأدويــة، وعــدم االلــرت

ــون باســتخدام  ــل االأفي ــج العــالج ببدائ ــن وبرام ــر والمحاق ب ــادل االإ ــا تب ــا فيه ار، بم ــن االأ�ف ــات الحــد م ــم خدم ــن اســتمرارية تقدي ــد م •  تأكَّ
. ف الميثــادون أو البوبرينورفــ�ي

ــن  ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــات لالأش م الخدم ــدِّ ي تق
ــ�ت ــة ال ــز الصحي ــق أو المراك ــل المراف ي عم

ــري �ف ــن أي تغي ــب، ع ــت المناس ي الوق
ــغ، �ف •  أبِل

ــل. ــد العم ــري مواعي ــك تغي ي ذل
ــا �ف ــواد، بم ــن تعاطــي الم ــة ع ــات الناجم االضطراب

ات  ي تُــَرف بوصفــة طبيــة أو مــؤ�ث
ي صفــوف النســاء عــن عالمــات إســاءة اســتعمال االأدويــة الــ�ت

•  تــوخَّ الحــذر واليقظــة، وابحــث بفعاليــة �ف
. العنــف العائــىي

راسمو السياسات
مــدادات والســلع الطبيــة والخدمــات الصحيــة الُمنِقــذة  ز االأنظمــة والمبــادئ التوجيهيــة لضمــان اســتمرار توفــري االإ •  عــزِّ

رات. الأرواح االأشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدِّ
ف للخطــر عــى النالوكســون المناهــض  ــد مــن وجــود سياســات قائمــة لتيســري حصــول جميــع االأشــخاص المعرّضــ�ي •   تأكَّ

ي ذلــك:
لالأفيونيــات، بمــا �ف

- رصد ممارسات وصف االأدوية االأفيونية
- الحد من وصف االأدوية االأفيونية عى نحٍو غري مالئم

- الحد من البيع غري المالئم لالأدوية االأفيونية بال وصفة طبية
ي تُــَرف بوصفــة 

ي ذلــك عــالج الذيــن يعتمــدون عــى االأدويــة االأفيونيــة الــ�ت
-  زيــادة معــدل عــالج االعتمــاد عــى االأدويــة االأفيونيــة، بمــا �ف

طبيــة.

ة أثنــاء الخدمــة  رات مــن خــالل التدريبــات القصــري مــي الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة لالأشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدِّ ز قــدرات ُمقدِّ •  عــزِّ
ي ترّكــز عــى الوقايــة، والتعــرُّف المبكــر عــى تعاطــي المــواد والتدبــري العالجــي لــه، ومــا يرتبــط بــه مــن اضطرابــات أثنــاء جائحــة كوفيــد- 19.

الــ�ت
ــة والســلع الطبيــة،  ي تطــرأ عــى االأنظمــة والممارســات المتعلقــة بتوريــد االأدوي

ات الــ�ت ف بشــأن التغيــري م التدريــب للمديريــن والعاملــ�ي •  قــدِّ
ي أوقــات حظــر الخــروج والحجــر الصحــي.

وتوزيعهــا �ف
ي غــري االأغــراض 

ف عــى المــواد الخاضعــة للمراقبــة مــن أجــل معالجــة االآالم، مــع منــع تريبهــا الســتخدامها �ف ــد مــن حصــول المحتاجــ�ي •  تأكَّ
الطبيــة.

ف  ف الصحيــ�ي ــد مــن توافــر مســتلزمات النظافــة ومعــدات الوقايــة الشــخصية، مثــل: الصابــون والمــواد المطّهــرة وِكمامــات الوجــه للعاملــ�ي •  تأكَّ
ي أي مرفــق صحــي آخــر.

ــر �ف ي مرافــق عــالج تعاطــي المــواد، مثلمــا تتوفَّ
الذيــن يقدمــون الخدمــات �ف

نــات، وتوافرهــا لرعايــة االأشــخاص الذيــن يعانــون مــن  ــد مــن إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات الشــاملة والميســورة التكلفــة والمســَندة بالبيِّ •  تأكَّ
رات مــن أجــل: االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي المخــدِّ

ف صحتهم ورفاههم وأدائهم االجتماعي - تحس�ي
رات أو الحد منه - إيقاف تعاطي المخدِّ

ر المستقبىي عن طريق الحد من خطر المضاعفات واالنتكاس - الوقاية من الرف
ي إىل أقىص حد ممكن

- مساعدتهم عى التعا�ف

ف قطاَعْي العدالة الجنائية والصحة من أجل: • َضع آلية فّعالة للتنسيق ب�ي
- تجنُّب الممارسات القرية، والعالج غري الطوعي

ي الســجون أو المؤسســات االإصالحيــة عنــد إطــالق 
رات �ف -  ضمــان اســتمرارية تقديــم الخدمــات والدعــم لالأشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدِّ

ي تلــك المؤسســات كبديــل للســجن، وكذلــك االأشــخاص الذيــن أُفــرج عنهــم بكفالــة.
ي حــال إيداعهــم �ف

�احهــم مــن الســجن أو �ف

ــة والســلطات  ــة الجنائي ــة ونظــام العدال ــة واالأوســاط االأكاديمي ــك الســلطات الصحي ي ذل
ــا �ف ــع أصحــاب المصلحــة بم اك جمي ــد مــن إ�ث •  تأكَّ

ي تدابــري الوقايــة والتدخــل الُمبّكــر والعــالج والرعايــة 
ي والمنظمــات غــري الحكوميــة �ف

رات ومنظمــات المجتمــع المــد�ف المْعنيــة بمكافحــة المخــدِّ
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اوح أعمارهــم  رات العالمــي لعــام 2019" أن 271 مليــون شــخص مــن ســكان العالــم ممــن تــرت تُظهــر البيانــات المســتَمدة مــن "تقريــر المخــدِّ
ــات  ــن االضطراب ــون م ــون شــخص يعان ف كان 35 ملي ي حــ�ي

، �ف ي
ــا�ف ي العــام الم

ــرًة واحــدًة �ف ي م
ــو�ف ــري قان راً غ ــاً تعاطــوا ُمخــدِّ ف 15 و64 عام ــ�ي ب

ــات الناجمــة عــن تعاطــي المــواد عــدداً مــن الحــاالت، بمــا فيهــا التعاطــي الخِطــر والضــار  الناجمــة عــن تعاطــي المــواد. وتشــمل االضطراب
ــري ناجــم عــن التعاطــي المتكــرر أو المســتمر لهــذه المــادة.  ي تنظيــم تعاطــي مــادة نفســانية التأث

واالعتمــاد عــى المــواد، وهــو اضطــراب �ف
ي التعاطــي، وزيــادة االأولويــة 

ــم �ف ي ضعــف القــدرة عــى التحكُّ
ي وجــود دافــع داخــىي قــوي لتعاطــي المــادة، يتجــىَّ �ف

وتتمثــل ســمته الرئيســية �ف
ر والعواقــب الســلبية. المعَطــاة لتعاطــي المــادة عــى االأنشــطة االأخــرى، واســتمرار التعاطــي رغــم الــرف

ي إقليــم 
. و�ف ف ــة والُمنّبهــات والنيكوتــ�ي ــة االأفيوني ــب )الحشــيش( واالأدوي وتشــمل المــواد: الكحــول والقَن

رات شــيوعاً مــن حيــث التعاطــي، إال أن االأدويــة  ق المتوســط، يَُعــدُّ القَنــب )الحشــيش( أكــرث المخــدِّ �ث
ف إىل الخدمــات  رات الرئيســية المســؤولة عــن احتيــاج المتعاطــ�ي االأفيونيــة والُمنّبهــات هــي المخــدِّ
نات  ي تـُـَرف بوصفــة طبيــة مثــل الُمســكِّ

الصحيــة. وتشــري التقاريــر إىل أن إســاءة اســتعمال االأدويــة الــ�ت
ــض  ــوف بع ي صف

ــاع �ف ي االرتف
ــذة �ف ــات آخ وديازيبين ف ــال( والِبرف ــبيل المث ــى س ــادول، ع ام ــة ) الرت االأفيوني

قليــم. ي االإ
ف �ف ــ�ي ــغ والنيكوت ــد أيضــاً تعاطــي منتجــات التب اي ف قليــم. كمــا يرت ي االإ

ــات الســكانية �ف الفئ

ى الوضــع الراهــن المرتبــط بمــرض كوفيــد- 19 إىل شــعور العديــد مــن النــاس بالقلــق والخــوف.  وقــد أدَّ
ي ذلــك مثــل التدابــري 

صابــة بمــرٍض شــديد أو الوفــاة المحتَملــة الناجمــة عــن عــدوى كوفيــد- 19 أمــراً ُمنِهــكاً وُمجِهــداً، مثلهــا �ف ويمكــن أن تكــون االإ
ة للحــدِّ مــن انتشــار العــدوى )مثــل العــْزل والحْجــر الصحــي وحْظــر الخــروج والتباعــد الجســدي(. وال ينبغــي بــأي  ي وضعتهــا بلــدان كثــري

الــ�ت
صابــة بمــرض كوفيــد- 19 أو عالجــه. فتعاطــي المــواد لــن يقــي  حــاٍل مــن االأحــوال تعاطــي أي نــوٍع مــن المــواد عــى أنهــا وســيلة للوقايــة مــن االإ
ــب تعاطــي المــواد أثنــاء هــذه الجائحــة وبعَدهــا،  صابــة بمــرض كوفيــد- 19. وتقــع عــى عاتــق مختَلــف الفئــات المســتهَدفة مســؤولية تجنُّ مــن االإ
ي حــال تعاطيهــم للمــواد أو معاناتهــم مــن 

ي يحتاجــون إليهــا �ف
ومســاعدة االآخريــن عــى أن يحــذوا حْذوهــم، والحصــول عــى المســاعدة الــ�ت

االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطيهــا.

عامة الناس
هــا مــن المــواد نظــراً لعــدم وجــود بّينــات عــى أنهــا  ي وغري

ــب تعاطــي المــواد ذات التأثــري النفســا�ف ينبغــي تجنُّ
تقــي مــن مــرض كوفيــد- 19. 

رات ليست بأي حاٍل من االأحوال وسيلة للتغلُّب عى الخوف أو القلق أو الملل أو الُعزلة االجتماعية.  • المخدِّ
كة )مثــل  صابــة بعــدوى كوفيــد- 19 مــن خــالل االأدوات المشــرت •  يمكــن لتعاطــي المــواد أن يزيــد مــن خطــر االإ
ــن  ــة اليدي ــل: نظاف ــة مث ــة الصحي ــري الوقاي ــال تداب ــن(، وإهم ــة« والمحاق ــة »الشيش جيل ــدة والرف أدوات المائ

ــدي. ــد الجس ــية والتباع ــة التنفس وآداب النظاف
ف واستنشــاق  •  يمكــن أن يــؤدي تعاطــي المــواد إىل نتائــج أســوأ فيمــا يتعلــق بمــرض كوفيــد- 19. فعــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يــؤدي التدخــ�ي

المــواد إىل الحــدِّ مــن وظائــف الرئــة، وزيــادة التعــرُّض للعــدوى.
•  االأشــخاص الذيــن يعانــون مــن االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي المــواد معرَّضــون عــى وجــه الخصــوص لعــدوى كوفيــد- 19، ولتحقيــق نتائج 
وس  أســوأ فيمــا يتعلــق بالعــالج الأنهــم أكــرث ُعرضــة النتشــار الحــاالت المرضيــة المصاحبــة بمعــدل أكــرب )مثــل االضطرابــات النفســية، وفــري
ــا  ــاً م ــُكى( وغالب ــاز التنفــ�ي وال ــد والجه ــة والكب ــة الدموي ــب واالأوعي ــراض القل ــدي، وأم ــاب الكب ــل، وااللته ي، والسُّ ــرث ــي الب ــَوز المناع الَع

، وتعاطــي الكحــول والتبــغ. ي
ي عوامــل خطــر أخــرى مثــل: نقــص التغذيــة أو ســوء التغذيــة، والخمــول البــد�ف

يتشــاركون �ف

ي مجال الرعاية الصحية
العاملون �ف

رات مثل: • احرص عى التصدي للمعتقدات الخاطئة لدى متعاطي المخدِّ
وس - جسدي مقاوم للفري

- ال أحتاج إىل اتباع تدابري الوقاية
- تعاطي المواد يقي من العدوى

ز التوصيــات القياســية للوقايــة مــن عــدوى كوفيــد- 19، مثــل: غســل اليديــن، والنظافــة التنفســية، وتنظيــف االأســطح  •  عــزِّ
هــا، والتباعــد الجســدي. وتطهري

•  تواصــل مــع االأشــخاص الذيــن يُحتَمــل أن يشــهدوا تعاطــي جرعــة مفرطــة مــن االأدويــة االأفيونيــة، مثــل االأصدقــاء وأفــراد 
ــد مــن حصولهــم عــى النالوكســون، ومــن معرفتهــم كيفيــة إعطائــه لتدبــري حــاالت الطــوارئ المتعلقــة  ف االأوائــل، للتأكُّ االأ�ة والمســتجيب�ي

بالتنــاول المشــتبه فيــه لجرعــة مفرطــة مــن االأدويــة االأفيونيــة.

.) ف
ْ ونية( لضمان استمرارية توفري الخدمات )مثل الرعاية والدعم النفسَي�ي لكرت • ابحث عن طرٍق بديلة للتواصل )االجتماعات االإ

ف أو غيــاب الُحّمــى، الناجمــة عــن ســوء اســتعمال  ف االعتبــار االأعــراض المضلِّلــة المحتَملــة، مثــل فــرط الحــرارة المرتبــط باالأمفيتامــ�ي •  ُخــذ بعــ�ي
رات. االأدويــة عنــد تقييــم أعــراض كوفيــد- 19 لــدى االأشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدِّ

اتيجيات مختلفة، مثل: ي المعالجة الصائنة بالناهضات االأفيونية من خالل اسرت
د من التوفر المستمر لالأدوية المستخَدمة �ف • تأكَّ

ات أطول ل لفرت ف ي المرف
ي يمكن تناولها �ف

- توفري االأدوية ال�ت

ي
- وصف تركيبات دوائية ممتدة المفعول إىل جانب الدعم النف�ي االجتماعي االإضا�ف

، واحتماليــة  ف ل«( مــع إيــالء االعتبــار المناســب لســالمة العاملــ�ي ف ل المريــض )التوصيــل إىل »عتبــة المــرف ف -  توصيــل االأدويــة بشــكل دوري إىل مــرف
ي بالعــالج.

ام الــكا�ف ف تريــب االأدويــة، وعــدم االلــرت

ــون باســتخدام  ــل االأفي ــج العــالج ببدائ ــن وبرام ــر والمحاق ب ــادل االإ ــا تب ــا فيه ار، بم ــن االأ�ف ــات الحــد م ــم خدم ــن اســتمرارية تقدي ــد م •  تأكَّ
. ف الميثــادون أو البوبرينورفــ�ي

ــن  ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــات لالأش م الخدم ــدِّ ي تق
ــ�ت ــة ال ــز الصحي ــق أو المراك ــل المراف ي عم

ــري �ف ــن أي تغي ــب، ع ــت المناس ي الوق
ــغ، �ف •  أبِل

ــل. ــد العم ــري مواعي ــك تغي ي ذل
ــا �ف ــواد، بم ــن تعاطــي الم ــة ع ــات الناجم االضطراب

ات  ي تُــَرف بوصفــة طبيــة أو مــؤ�ث
ي صفــوف النســاء عــن عالمــات إســاءة اســتعمال االأدويــة الــ�ت

•  تــوخَّ الحــذر واليقظــة، وابحــث بفعاليــة �ف
. العنــف العائــىي

راسمو السياسات
مــدادات والســلع الطبيــة والخدمــات الصحيــة الُمنِقــذة  ز االأنظمــة والمبــادئ التوجيهيــة لضمــان اســتمرار توفــري االإ •  عــزِّ

رات. الأرواح االأشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدِّ
ف للخطــر عــى النالوكســون المناهــض  ــد مــن وجــود سياســات قائمــة لتيســري حصــول جميــع االأشــخاص المعرّضــ�ي •   تأكَّ

ي ذلــك:
لالأفيونيــات، بمــا �ف

- رصد ممارسات وصف االأدوية االأفيونية
- الحد من وصف االأدوية االأفيونية عى نحٍو غري مالئم

- الحد من البيع غري المالئم لالأدوية االأفيونية بال وصفة طبية
ي تُــَرف بوصفــة 

ي ذلــك عــالج الذيــن يعتمــدون عــى االأدويــة االأفيونيــة الــ�ت
-  زيــادة معــدل عــالج االعتمــاد عــى االأدويــة االأفيونيــة، بمــا �ف

طبيــة.

ة أثنــاء الخدمــة  رات مــن خــالل التدريبــات القصــري مــي الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة لالأشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدِّ ز قــدرات ُمقدِّ •  عــزِّ
ي ترّكــز عــى الوقايــة، والتعــرُّف المبكــر عــى تعاطــي المــواد والتدبــري العالجــي لــه، ومــا يرتبــط بــه مــن اضطرابــات أثنــاء جائحــة كوفيــد- 19.

الــ�ت
ــة والســلع الطبيــة،  ي تطــرأ عــى االأنظمــة والممارســات المتعلقــة بتوريــد االأدوي

ات الــ�ت ف بشــأن التغيــري م التدريــب للمديريــن والعاملــ�ي •  قــدِّ
ي أوقــات حظــر الخــروج والحجــر الصحــي.

وتوزيعهــا �ف
ي غــري االأغــراض 

ف عــى المــواد الخاضعــة للمراقبــة مــن أجــل معالجــة االآالم، مــع منــع تريبهــا الســتخدامها �ف ــد مــن حصــول المحتاجــ�ي •  تأكَّ
الطبيــة.

ف  ف الصحيــ�ي ــد مــن توافــر مســتلزمات النظافــة ومعــدات الوقايــة الشــخصية، مثــل: الصابــون والمــواد المطّهــرة وِكمامــات الوجــه للعاملــ�ي •  تأكَّ
ي أي مرفــق صحــي آخــر.

ــر �ف ي مرافــق عــالج تعاطــي المــواد، مثلمــا تتوفَّ
الذيــن يقدمــون الخدمــات �ف

نــات، وتوافرهــا لرعايــة االأشــخاص الذيــن يعانــون مــن  ــد مــن إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات الشــاملة والميســورة التكلفــة والمســَندة بالبيِّ •  تأكَّ
رات مــن أجــل: االضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي المخــدِّ

ف صحتهم ورفاههم وأدائهم االجتماعي - تحس�ي
رات أو الحد منه - إيقاف تعاطي المخدِّ

ر المستقبىي عن طريق الحد من خطر المضاعفات واالنتكاس - الوقاية من الرف
ي إىل أقىص حد ممكن

- مساعدتهم عى التعا�ف

ف قطاَعْي العدالة الجنائية والصحة من أجل: • َضع آلية فّعالة للتنسيق ب�ي
- تجنُّب الممارسات القرية، والعالج غري الطوعي

ي الســجون أو المؤسســات االإصالحيــة عنــد إطــالق 
رات �ف -  ضمــان اســتمرارية تقديــم الخدمــات والدعــم لالأشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدِّ

ي تلــك المؤسســات كبديــل للســجن، وكذلــك االأشــخاص الذيــن أُفــرج عنهــم بكفالــة.
ي حــال إيداعهــم �ف

�احهــم مــن الســجن أو �ف

ــة والســلطات  ــة الجنائي ــة ونظــام العدال ــة واالأوســاط االأكاديمي ــك الســلطات الصحي ي ذل
ــا �ف ــع أصحــاب المصلحــة بم اك جمي ــد مــن إ�ث •  تأكَّ

ي تدابــري الوقايــة والتدخــل الُمبّكــر والعــالج والرعايــة 
ي والمنظمــات غــري الحكوميــة �ف

رات ومنظمــات المجتمــع المــد�ف المْعنيــة بمكافحــة المخــدِّ
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ــي  ــة لتعاط ــات االجتماعي ــة والتداعي ــة العام ــارة بالصح ــب الض ــن العواق ــدِّ م ــك للح ــي، وذل ــاج االجتماع دم ــادة االإ ــل وإع ي والتأهي
ــا�ف والتع

رات. المخــدِّ
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