
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالضرورة وجھات نظر االتحاد  ھذا المنشور ھذا المنشور بدعم مالي من االتحاد األوروبي. ال تعكس محتویات إعدادتم 
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(االتحاد األوروبي من أجل  EU4MDمشروع خاص ب إیجاز
 )رصد المخّدرات

: منطقة سیاسة الجوار األوروبیة بلدانأنظمة الوقایة في  رسم خریطة
 في المستقبل ةلرصد واالستجابعملیات اخط أساس ل
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 الملخص
 

رسم عملیة  بدعم 2021 آذار وأیار يشھر في الفترة الممتدة بین) (االتحاد األوروبي من أجل رصد المخّدرات EU4MDمشروع قام 
 ENP.(1أنظمة الوقایة الوطنیة في بلدان منطقة سیاسة الجوار األوروبیة ( خریطة

 
الوقایة، مع عرض نتائج مختارة وتسلیط الضوء  أنظمة رسم خریطةالمتبعة في عملیة  منھجیةالاألساس المنطقي و اإلیجاز التالي یصف

 .تمت مواجھتھاعلى التحدیات الرئیسیة التي 
 :رسم الخریطة) من عملیة 2الرئیسیة التالیة (انبثقت النتائج 

في إطار استراتیجیة أو سیاسة وطنیة أوسع نطاقا بشأن  المخدرات الوقایة منمفھوم في معظم البلدان، یندرج  •
 العقلیة؛المخدرات و / أو الجریمة و / أو الصحة 

على الصعید الوطني، ویتم تخصیص في معظم البلدان  من المخدرات الوقایةتتخذ القرارات االستراتیجیة بشأن  •
 الوطني؛على الصعید علیھا لوقایة وإنفاقھا عملیة ااألموال الالزمة ل

وموظفي  النفسیین، واألخصائیین المعلمین، :التدخالت الوقائیةتشمل القوى العاملة األكثر شیوعا في مجال تقدیم  •
 الصلة؛المنظمات غیر الحكومیة والوزارات ذات 

التي وضعھا مكتب األمم المتحدة المعني  تعاطي المخدرات للوقایة منتسعة بلدان أن المعاییر الدولیة  أفادت •
 الجودة؛مراقبة عملیة بالمخدرات والجریمة ومنظمة الصحة العالمیة تستخدم كجزء من 

سیاسة في بلدان  ئيالوقاخطاب الو والتدخالت الوقائیةفي معظم األحیان على ثقافة الوقایة  التوعويھیمنة النھج  •
 الجوار األوروبیة

 
السلطات الوطنیة  ھذه التجربةالوقایة الوطنیة في المستقبل. ویمكن أن تلھم  أنظمةساس لرصد األخط المفیدة النتائج  تعتبر ھذهوقد 

 .والبرامج الوقائیة وتحدیثھاالوقایة من أجل إثراء عملیة وضع االستراتیجیات والسیاسات نظمة أل منتظمرصد إجراء على  وتشجعھا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
سیاسة منطقة الجزائر وإسرائیل واألردن ولبنان ولیبیا والمغرب وفلسطین * وتونس (لم یتم تلقي أي رد) ؛ : منطقة سیاسة الجوار األوروبیة الجنوبیة 1

 الجوار األوروبیة الشرقیة: أرمینیا وأذربیجان وبیالروسیا وجورجیا وجمھوریة مولدوفا وأوكرانیا.
واقف الفردیة للدول األعضاء بشأن ھذه المسألة: فھو ینطبق على جمیع * ال یجوز تفسیر ھذا التصنیف على أنھ اعتراف بدولة فلسطین وال یخل بالم

 إلى فلسطین في ھذا التقریر. المرات التي یتم فیھا اإلشارة
 2020- 2018تشیر النتائج إلى الفترة الممتدة من  2
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 ؟وما سبب أھمیتھاالوقایة أنظمة  رسم خریطةي عملیة ما ھ
 

 ;Burkhart, 2013) الوقایةنظمة الرئیسیة أل العناصرالوقایة إلى الحصول على معلومات عن أنظمة  رسم خریطة تھدف عملیة
EMCDDA, 2019; Foxcroft, 2013) .یةئالوقا سیاسات والتدخالتالتوافر تحدید مدى یة، وئالوقا التدابیر شمل تنظیمت وھي ،

رصد الوقایة. عملیة الوقایة عن أنظمة  رسم خریطةوتختلف عملیة البحوث، ومراقبة الجودة. إجراء والمعلومات المتعلقة بالقوة العاملة، و
في مرحلة معینة من  وذلك وتلك غیر الموجودة الموجودةنظام لمحة عامة عن عناصر ال الوقایةأنظمة  رسم خریطةتقدم عملیة وفي حین 

أو عدم  یةئالوقا برامج والتدخالتالمدى توافر ب المتعلقةمنتظم للبیانات والمعلومات الجمع الطوي على تنرصد الوقایة عملیة فإن  ،الزمن
 .توافرھا

 
الجھات بناء القدرات (أي  إلى تحتاج تساھم في تحدید الجھات التي، إذ أسباب لعدة عملیة مھمةالوقایة أنظمة  رسم خریطةوتعد عملیة 

ثغرات أن یكون فیھا  والمجاالت التي من المحتمل االستراتیجیات،وضع  والجھات الالزم إشراكھا في عملیة )،ستفید من التدریبتس التي
 .نحو جید األمور التي تسیر علىو التنفیذ،في 

 
سیاسة  الوقایة في منطقةأنظمة  رسم خریطةالمعتمدة في عملیة األساس المنطقي والمنھجیة 

 الجوار األوروبیة
 
 "الوقایة؟مجال في  ما األمور الفعالة"
 

 "الوقائیة؟"ما ھي الظروف التي یمكن فیھا تنفیذ ھذه التدخالت 
 

المركز األوروبي لرصد على المناطق الشرقیة والجنوبیة لسیاسة الجوار األوروبیة ھذه بعض األسئلة التي یطرحھا الشركاء في 
في  الوقائیة الوقایة والتدخالتأنظمة في تحلیل المركز األوروبي لرصد المخّدرات واإلدمان . واستنادا إلى عمل المخّدرات واإلدمان

(االتحاد األوروبي من  EU4MDشروع موقایة في البلدان الشریكة في الأنظمة  رسم خریطةتم تنفیذ عملیة  األوروبي،بلدان االتحاد 
 .للتحقیق في وضع الوقایة الحالي في دول سیاسة الجوار األوروبیة أجل رصد المخّدرات)

 
، مع )3( المركز األوروبي لرصد المخّدرات واإلدمانالخاصة ب األدواتبناء على  رسم خریطة عملیةخاص باستبیان  تم إعدادوقد 

وقام باستعراضھ خبراء  اإلنجلیزیة،وتكییفھا لتالئم السیاق الثقافي على نحو أفضل. وقد أعد االستبیان باللغة  خریطةال عناصراستعراض 
، )UNODC( مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمةمع  یعملونفي مجال الوقایة  ون دولی، بمن فیھم خبراء من الخارج

من دول في بلدین  تم تجریب االستبیانوأخیرا  .األوروبي لرصد المخّدرات واإلدمان والمركز) APSIلعلوم الوقایة التطبیقیة (الدولیة و
 الستبیان إلى اللغتین الفرنسیة والروسیة.من االنھائیة  النسخة ةترجمتمت و. سیاسة الجوار األوروبیة (جورجیا ولبنان)

 
 ھي:و مواضیعیة،ستة مجاالت ب امتعلق) مفتوحو الخیارات،متعدد و ي،فردسؤاال ( 37وتضمن االستبیان 
 إطار الوقایة •
 التنظیم •
 القوة العاملة في مجال الوقایة •
 الوقائیة إجراء البحوث ومراقبة جودة التدخالت •
 التدخالت والبرامج •
والموجھة نتقائیة االو الشاملةبما في ذلك االستراتیجیات البیئیة، والوقایة  ة،مكتوب المستندة إلى أدلة غیرالتدخالت  •

 .لفئة معینة
 .2020إلى عام  2018فترة الممتدة من عام الالتركیز على  من المستجیبینطُلب ھذا و

 
بلدا من  14مخبرا رئیسیا في  42 علىالتحاد األوروبي مباشرة با المسح اإللكترونیة الخاصةاالستبیان عن طریق أداة  تعمیموتم  كما

وجھات  الوصول إلى من أجلتثلیثھا و وتم اختیار المخبرین الرئیسیین بھدف جمع المعلومات. EU4MDشروع مالبلدان الشریكة في 
 أرسلحیثما توافرت. كما وذلك  الحكومیة،واضعي السیاسات ومقدمي الخدمات في المنظمات الحكومیة وغیر الخاصة ب النظر المختلفة

 31متاح على اإلنترنت في الفترة من ھذا المسح  االستبیان إلى خبراء آخرین داخل البلدان. وكان اختیارھمبعض الخبراء الذین تم 
 .المسح إطالقن بعد أسبوعین من یلمشاركلسلسلة من رسائل التذكیر والمتابعة  وتم إرسال. 2021أیار 20إلى  2021آذار

                                                           
 ، استبیان تقییم نظام الوقایة 26و  25االستبیانات المنظمة: الخاصة بالمركز األوروبي لرصد المخّدرات واإلدمان ستبیاناتالدوات وااألتتضمن  3

Prevention System Assessment Questionnaire (EMCDDA, 2019)، )تدریب ASAP  ،2020 ( و Prevention Workbooks وھي ،
 ول االتحاد األوروبيعلى أساس سنوي لتحدید الجوانب المتعلقة بالوقایة في د المركز أداة تم إنشاؤھا واستخدامھا من قبل
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 المستجیبون

 
جیبون یمثلون المؤسسات الحكومیة ستتونس. وكان المدولة لم یرد أي رد من ، ھذا وبلدا 13فردا من  25وأكمل االستبیان ما مجموعھ 

في  ، والباحثونواألطباءالنفس السریري،  علم أخصائیو   منھم من مھن مختلفة، اوتضمنوا أشخاصوغیر الحكومیة على حد سواء، 
 الوحدات في مختلف المؤسسات. رؤساءو وومدیر ،الدكتوراهمرحلة ما بعد 

 
 ممنھ الطلبوھا وتم في الردود التي قدم وتناقضات اختالفات عند ظھوروذلك  من بلد معینبجمیع المستجیبین المشاركین االتصال  وتم

المركز األوروبي لرصد  من خالل محللي مراجعة كافة الردودتمت ، باإلضافة إلى ذلك". إجماع بالرأي"والتوصل إلى  ردودھم مناقشة
 إضافیة حسب الحاجة. توضیحیةمالحظات  وتم تقدیم، المخّدرات واإلدمان

 

 النتائج الرئیسیة
 

 سیاق استراتیجیة الوقایة الوطنیة
 

في استراتیجیة أو سیاسة وطنیة أوسع نطاقا بشأن  – جیبةستمن البلدان الم بلدان 10في  –مفھوم الوقایة یندرج  •
 المخدرات و / أو الجریمة و / أو الصحة العقلیة.

وضعت جورجیا استراتیجیة وطنیة مكرسة للوقایة تشمل خطة عمل  األوروبیة،في المنطقة الشرقیة لسیاسة الجوار  •
استراتیجیة  –یة لسیاسة الجوار األوروبیة لبلدان المنطقة الجنوب التابعة – وضعت المغربفي حین  الوقایة،بشأن 

 وطنیة للوقایة من اإلدمان وإدارتھ.
سیاسة منطقة تُتخذ القرارات االستراتیجیة (المحتوى واألولویات) بشأن الوقایة على الصعید الوطني في معظم بلدان  •

سیاسة الجوار  منطقةمن في بلدین ھذه القرارات )، بینما تُتخذ n = 11( الجنوبیة والشرقیة الجوار األوروبیة
 على المستوى المحلي.الجنوبیة  األوروبیة

لوقایة على الصعید الوطني في ثمانیة بلدان، في حین الحظت ل یتم إنفاق األموال المخصصةفي غالب األحیان،  •
 = nى اإلقلیمي () أو المستوn = 3على المستوى المحلي ( یتم إنفاقھالوقایة ل األموال المخصصةأربعة بلدان أن 

والمنظمات الدولیة (مثل االتحاد األوروبي والیونیسیف)  العامة،میزانیة ال). وتشمل مصادر التمویل الرئیسیة 1
 والقطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة.

سیاسة الجوار  منطقةدول  بلدان من ةوثالثالجنوبیة سیاسة الجوار األوروبیة  منطقةمن دول ستة بلدان أفادت  •
  .ینصحاب المصلحة الوطنیأل حول الوقایة منتظمة جتماعاتعقدھا الب الشرقیة األوروبیة
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 1الشكل 
 توافر االستراتیجیات الوطنیة (الوقائیة)

 

 
 
 

 القوة العاملة في مجال الوقایة
 

والموظفین  یینالنفس واألخصائیین المعلمینمجموعة من  خاللمن  الوقائیة برامج والتدخالتالعادة ما یتم تنفیذ  •
 المنظمات غیر الحكومیة. العاملین في

برامج الفي مجال الوقایة یشاركون في تنفیذ  والمختصینأیضا بأن الشرطة ومقدمي العالج  بلدان عدةأفادت  •
 .أیضاالمنظمات الدینیة  أیضا عن مشاركة ان وأبلغت دولت یة،ئالوقا
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 2الشكل 

 دول سیاسة الجوار األوروبیةلخدمات الوقائیة في ل المقدمون الرئیسیون
 

 
 مراقبة الجودة

 
 للوقایة منالمعاییر الدولیة  كما ویتم اعتمادالمعاییر الوطنیة.  تعتمد بأنھاخمسة بلدان  أفادتیة، ئبرامج الوقاالوفیما یتعلق بمراقبة جودة 

في  الجودةتعاطي المخدرات التي وضعھا مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ومنظمة الصحة العالمیة كجزء من مراقبة 
من الواضح  ولم یكنمن تطبیقھا.  متأكدین ونالمستجیبلم یكن فمعاییر الجودة األوروبیة للوقایة من المخدرات ل وأما بالنسبةتسعة بلدان. 

 .لسؤالسوء فھم المعنى العام لأو  حول المعاییرالمعرفة  نقصراجعاً إلى  االفتقار للتطبیق ما إذا كان ھذا
 

ألمم المتحدة، ل التابعة وكاالتال حیث قامت. متوافرة في بلدانھم بشأن الوقایةإرشادات وتوجیھات  بأنبلدان  10في  المستجیبونوأفاد 
 حیثما كان ذلك متاحا. والتوجیھاتھذه اإلرشادات بتقدیم األكادیمیة والمنظمات غیر الحكومیة  والجھاتوالخبراء الدولیون والمحلیون، 

  

الشرقیةسیاسة الجوار األوروبیةمنطقة 

المنظمات غیر الحكومیة

) /  الصحة ، التعلیم ، إلخ(وزارات 
العالجومقدم/ ونالنفسیوناألخصائی

في مجالونالمختص/ ونالمعلم
الوقایة

الجنوبیةسیاسة الجوار األوروبیةمنطقة 

ونالمعلم

الصحة ، التعلیم ،(وزارات 
منظمات غیر حكومیة) / إلخ
الشرطة/ 

ونالنفسیوناألخصائی
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 أ 3الشكل 
 الشرقیة سیاسة الجوار األوروبیة منطقةتطبیق معاییر مراقبة الجودة، 

 

 
 

 ب 3الشكل 
 الجنوبیة سیاسة الجوار األوروبیة منطقةتطبیق معاییر مراقبة الجودة، 
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 ثقافة الوقایة
 

 نشر أنھا تركز علىبخمسة بلدان  أفادتإذ ؛ الوقائي والخطابالوقائیة على ثقافة الوقایة والتدخالت  -في الغالب  - التوعویة نھوجتسود ال
المھارات  تعزیزج اإلنمائیة، بما في ذلك وعلى النھآخرین في بلدین صب التركیز ھذا وین. والتثقیفالوعي زیادة المعلومات واإلقناع و

 بأن التركیز ت ثالثة بلدان أخرىأفاد في حین، وبناء القدرات، وتحدید األھداف، والتنمیة الشخصیة للشباب. من خالل التدریبوالكفاءات 
 .والتوعویةج البیئیة وینصب على النھ كان التركیز بأنثالثة بلدان أخرى أبلغت كما و. والتوعویةج اإلنمائیة وعلى النھ یكون الدیھ

 
 

 4الشكل 
 في منطقة سیاسة الجوار األوروبیة الوقائي والخطاب الوقائیة ثقافة الوقایة والتدخالت الغالب فيالتركیز 
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 الدروس المستفادة
 

التي شملت تخطیط وجمع وتحلیل البیانات والمعلومات المتعلقة بالوقایة في  - البلدانالمتعددة  رسم خریطة أنظمة الوقایة مبادرةتمثل 
 .المشاركةوالبلدان  EU4MDبالنسبة لمشروع  تعلیمیةفرصة  - سیاسة الجوار األوروبیةمنطقة بلدان 

 13مشاركة  خالل السلطات الوطنیة والخبراء. ویتضح ذلك من استحسان الوقایةأنظمة  رسم خریطةلقت عملیة   •
مما یؤكد وجود مستوى عال من االھتمام بھذا الموضوع بین أصحاب  ،رسم خریطةنشاط بلداً في  14بلداً من أصل 

 المصلحة الوطنیین.
المناطق الشرقیة والجنوبیة لسیاسة الجوار الوقایة في أنظمة لتقییم  بارزةأول محاولة  رسم الخریطةتمثل عملیة  •

الوقایة. ویتیح أنظمة من  متعددة جوانبب الخاصةباستخدام نھج منتظم لجمع المعلومات والبیانات وذلك األوروبیة 
 استخدام أداة منظمة توحید المدخالت المقدمة من الخبراء الذین یمثلون بلدانا متنوعة ثقافیا.

وقد ال ھذا فذت فیھا الدراسة لیس لدیھا نظام وطني لرصد المخدرات. تجدر اإلشارة إلى أن معظم البلدان التي نُ  •
 نظام الوقایة في البلد. عناصرجمیع على درایة بمختارون الرئیسیون الخبراء ال یكون

فإن الردود على بعض البنود  ،ومالحظات توضیحیةعلى الرغم من أن االستبیان یتضمن تعاریف للمصطلحات  •
الوقایة في أنظمة  رسم خریطةمبادرات  وبإمكانبعض األسئلة.  معنىفھم  واربما أساء جیبینستتشیر إلى أن الم

 رسم الخریطةأداة  حول كیفیة استخدامجیبین المحتملین الرئیسیین ستتوجیھ المخبرین / الم أن تعمل علىالمستقبل 
 .على سبیل المثال عبر اإلنترنتبھم االجتماع عن طریق 

كانت  التحلیل،أنھ في مرحلة  علما ،والردود األجوبةعدد من فئات  اختصارتم  ،الخریطةرسم وبھدف تبسیط أداة  •
لمبادرات ا تنقیح فئات األجوبة فيمن المستحسن القیام بمراجعة ولھذا و .الردودھناك صعوبات في تفسیر 

  .المستقبلیة
 

 معلومات إضافیة
 

 للمزید من المعلومات حول الوقایة، قوموا بزیارة  
 .https://www.emcdda.europa.eu/topics/prevention_en 

 
 

المركز األوروبي  جیًدا والتي تم الترویج لھا من قبل والمدروسة الفعالة لتدخالت الوقائیة وأفضل الممارساتمن اللحصول على قائمة 
 زیارة الموقع اإللكتروني التاليیرجى  واإلدمان،لرصد المخّدرات 

.practice_en#implementation-https://www.emcdda.europa.eu/best  
 
 

 ، قوموا بزیارةEU4MDللمزید من المعلومات حول مشروع   
 .https://www.emcdda.europa.eu/topics/eu4md_en 

 المراجع 
 

بناًء على  أوروبا،نتائج فعالة للوقایة من المخدرات في جمیع أنحاء  تحقیق ،)2020للتدریب على الوقایة من المخدرات ( ASAPمشروع 
 project/-the-of-outputs-training.eu/present-https://asap. والتدریب المھني الواسع النطاق تحلیل أنظمة الوقایة

 
 

 828 – 825، صفحة Is environment really a function? ،"Prevention Science 15 )، "2013ارت، ج. (كھبور
 
 
، تقریر Drug prevention: exploring a systems perspective )،2019دمان (اإلالمركز األوروبي لرصد المخدرات و 

 لوكسمبورغ. األوروبي،مكتب منشورات االتحاد  فني،
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https://www.emcdda.europa.eu/best-practice_en#implementation
https://www.emcdda.europa.eu/topics/eu4md_en
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 شكر وتقدیر 
 

 الخریطةعملیة رسم  إجراء على عملھا فيالسیدة كالودیا كیبا  یتقدم بالشكر إلىأن دمان اإلالمركز األوروبي لرصد المخدرات و یود
 )EU4MD.0153.1.0.20.. رمز العقد(لتقریر الخاص بالوقایة ل ھاوإعداد

 
الجامعة األمریكیة  من لسیدة جیوفانا كامبیلو من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة؛ لیلیان غندورا كما نتقدم بالشكر إلى

والدكتور  جورجیا؛جامعة إلیا الحكومیة، من  العامة، لبنان؛ مریم رازمادزيوزارة الصحة من  ھناالسیدة رشا أبي  لبنان؛في بیروت، 
 على مسودة أداة المسح. التي أجروھا والتعلیقات التي قدموھالمراجعة أعمال اعلى  الدولیة لعلوم الوقایة التطبیقیةمن زیلي سلوبودا 

 
 

إیلزي جیكابسون وجین  بوركھارت،آن بیرجنستروم، جریجور  :واإلدمانلمركز األوروبي لرصد المخدرات لفریق التحریر التابع 
 مونتیني.

 
 وبوفا.رتشا كاترینا ،ماریكا فیري، ریناتي دي نیفي، ألیساندرا بو: دماناإللمركز األوروبي لرصد المخدرات ولفریق المشروع التابع 
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إسالم عزام  إیاتكو،عالء  إیاكوب،، فیرونیكا الحبایبةجمیل  غنام،یامیت الفاسي، ھبة  دومشیف،كونستانتین  دودین،أولیغ  دجازیا،دھیمي 
تاتیانا  سوروكا،رازمادزي، سفیتالنا سالماتوفا، إرینا  مریم بوھاتش،أولینا  كرالكو،ألیكسي  كالدزي،الشا  كارابتیان،ساتینك  جعفر،
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