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 تقييم الوضع
 

 لمحة عاّمة عالميّة عن إستخدام المخدّرات وخدمات الحدّ من مخاطرها

ما يُقدّر بنحو  أّن هناك (UNODC)مكتب األمم المتّحدة المعنّي بالمخدّرات والجريمة ، أفاد 2018في عام 

(. وكان القنب أكثر المخدّرات إستخداماً، 1المخدّرات في جميع أنحاء العالم ) مليون شخص يستخدمون 275

تبطة باإلضطرابات غير أّن ُمعظم الوفيّات الُمر(. 3-1مليون شخص ) 192حيث يُقدُّر عدد ُمستخدميه بنحو 

، كانت خدمات الحدّ من مخاطر 2020وفي عام (. 1النّاجمة عن إستخدام المخدّرات تُعزى إلى الموادّ األفيونيّة )

 84، وفي (NSPs) واألدوات النظيفة برامج توفيرالحقنتوافر من حيث  بلد 86دام المخدّرات ُمتاحة في إستخ

وهناك فجوة في توافر هذه الخدمات بين المناطق، إذ . (OAT) األفيونياتببدائل العالج من حيث توافر  بلد

تتوفُّر في معظم بلدان أميركا الشماليّة، وأوروبا الغربيّة، وأوراسيا بينما يُفتقُر إليها في معظم البلدان في مناطق 

التينيّة، وأفريقيا كا الّ أخرى مثل آسيا، ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة البحر الكاريبي، وأمير

فعلى سبيل فهناك فجوات كبيرة داخل البلدان. وحتى حيثما توافرت هذه الخدمات، جنوب الصحراء الكبرى. 

المجتمعات الريفيّة فضالً عن المجموعات الفرعيّة الضعيفة )النساء، ومجتمع الميم"أل جي بي  فتقرُ المثال، ت  

 (. 4) ماتبشرة الملّونة، إلخ( إلى هذه الخدال، وذوي  اشخاص بال مأوىو"، +تي كيو 

 

 MENA منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

من إنتهاكات حقوق اإلنسان، واإلستبداد السياسّي، واألنظمة  لطالما عانت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ي ت عدّة إنتفاضات ) ، بدأت2010العقد ففي أوائل الُمنخفض.  األداءذات اإلجتماعيّة واإلقتصاديّة  الربيع " بـُسّمِّ

)تونس، ومصر، واليمن، والبحرين، وليبيا، وسوريا، وما إلى ذلك(. ( في العديد من بلدان المنطقة "العربيّ 

ت هد  عالوةً على ذلك، ش   تّم تحقيق أّي تحّول سياسّي أو إقتصادّي سلمّي.من، لم ي  ومع ذلك، وبعد عقٍد من الز

راعات القديمة غير المحسومة، وأهّمها اإلحتالل عدّة دول صراعات عنيفة، مثل سوريا. هذا باإلضافة إلى الصّ 

راع في السودان، والصّ  راععلى الصحراء الغربيّة، والصّ  اإلسرائيلّي لفلسطين، والصراع الجزائرّي المغربيّ 

ريقيا فمنطقة الشرق األوسط وشمال إ عانيتُ بين السعوديّة وإيران، والعقوبات الدوليّة على إيران. وبإختصار، 

يتدهور ذال وقد أثّر عدم اإلستقرار هذا على الوضع اإلقتصادّي في المنطقة الذي ما . كبيرٍ  إستقرارٍ  مِّ د  من ع  

، واإلستثمار األجنبّي، نقل العابروال كجزٍء من تدهور التجارة داخل األقاليم وفيما بينها، ،ًمنذ عقٍد تقريبا

(. وتؤدّي حالة عدم اإلستقرار السياسّي، وأوجه 5البطالة، والسيّما بين الشباب والنساء ) دادُ ز  وت  كما  والسياحة.

العديد من التحدّيات في المنطقة، والسيّما مشاكل الصّحة العقليّة وإستخدام  إنعدام األمن، والضغوطات، إلى خلقِّ 

 (. 6المخدّرات )

 

ً لو شخص يستخدمون   90,000، هناك ما يُقاربمكتب األمم المتّحدة المعنّي بالمخدّرات والجريمةوفقا

شخص  170,000ان؛ وهناك من السكّ  ٪ 0.08في منطقة الشرق األوسط، أي ما يُعادُل نسبة  المخدّرات بالحقن

وعلى غرار اإلتّجاهات من السّكان.  ٪0.12يستخدمون المخدّرات بالحقن في شمال إفريقيا، أي ما يُعادُل نسبة 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B3%D9%85%D9%8A+%D8%A8
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تُق دُّر  . و٪3,38حيث قُدّرت نسبة إستخدامه بنحو العالميّة، كان القنب أكثر المخدّرات الُمستخدمة الُمبلّغ عنها، 

كما وتُق دُّر نسبة إستخدام الكوكايين بنحو . ٪1,67 بنحوواألفيون  ٪2,65األفيونيّة بنحو نسبة إستخدام المواد 

اإلستخدام غير  غ  ل  (. وب  3) ٪0,67؛ واإلكستاسي بنحو ٪0,17ون( بنحو غ؛ واألمفيتامينات )الكابتا0,05٪

 (. 7المشروع للترامادول في مصر حدّاً خطيراً )

ن  المخدّرات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أقّل نسبيّاً من عدد الّرجال.لواتي إّن عدد النساء الّ  م   يستخدِّ

ن  المخدّراتوعلى الصعيد العالمّي، يزداد عدد النساء (. 8ومع ذلك، ي صع ُب الوصول إليهنَّ ) م  ، اللواتي يستخدِّ

يزداد ، فمن الُمتوقَّع أن مال إفريقيافي منطقة الشرق األوسط وشة ي  بيانات كافِّ  توافروعلى الّرغم من عدم 

، شّكلت النساء 2013. وفي لبنان، في عام (9) إستخدام المخدّرات بين النساء على غرار اإلتّجاهات العالميّة

ن  المخدّراتالنساء الّ  وتواجهُ من اإلعتقاالت الُمتعلّقة بإستخدام المخدّرات.  ٪3,5نسبة  م  تحدّيات  لواتي يستخدِّ

ش، واإلجهاض غير اآلمن، والحمل غير الُمخّطط له، مثل العنف،  والمشاكل اإلنجابيّة والجنسيّة، والتحرُّ

ً  2013في عام  وعالوةً على ذلك،والّرفض اإلجتماعّي، والمسائل القانونيّة.   من النساء ٪4,5قامت نسبة  ، أيضا

 (. 8)بإبالغ السلطات عن إستخدامهّن للمخدّرات  في لبنان الت في مجال الجنسالعامِّ  الُمعتقالت

يجعلهم فئة سّكانيّة رئيسيّة  بين الاّلجئين، مّما للقلق مثيرةً  إستخدام المخدّرات مسألةً  ّكلُ يُش  ، وباإلضافة إلى ذلك

 زيدُ وت  (. 11-9إستخدام المخدّرات والحدّ من مخاطرها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ) وضعبالنسبة ل

(، ويُشّكل الهيرويين المخدّر األكثر 11خطر إستخدامهم للمخدّرات ) نمِّ  الاّلجئين داخل المخيّمات ظروف

 المخدّراتّجارتُ  سّهل إستهدافمّما يُ هذا الوضع إلى محدوديّة األمن واإلدارة،  زىع(. ويُ 9)فيما بينهمإستخداماً 

 من زيادة لبنان، وسوريا، واألردن، وقطاع غّزة، والضفّة الغربيّةيّون في نالاّلجئون الفلسط يعانويُ كما باب. لشّ ل

  (.11)الُمرتبطة بالمخدّراتة الصحيّ تهديدات ال

نسبب س   ت دراسات ُمختلفة إلى أنّ ل  صَّ و  كما ت    ٪68في السودان، و  ٪58من السجناء في إيران، و  ٪98,5 جِّ

 غ  ل  قد أب  ورتكابهم جرائم تتعلّق بالمخدّرات. إل يعودفي عمان،  ٪83إلى  ٪61في لبنان، و  ٪30,2في سوريا، و 

إلى  ٪6,6في مصر، و  ٪23,2، و م للمخدّرات داخل السجونهِّ نِّ ق  عن ح   في أفغانستان السجناءمن  17,4٪

في السودان،  ٪2,2في سوريا، و  ٪11في عمان، و  ٪11إلى  ٪5في المغرب، و  ٪19,8في إيران، و  85٪

 ٪21,3 أبلغ   المخدّرات. إذ نِّ ق  ح  فيه شخص ما بِّ  بدأُ وقد تكون السجون أيضاً، المكان الذي ي  في لبنان.  ٪0,2و 

  (.12إستخدامهم للمخدّرات في السجون ) دءمن السجناء في إيران عن بِّ 

في بيئة البحث  ،التحديّات في تقييم إستخدام المخدّرات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أهمّ  ويمتثُل أحد

بالسّكان الرئيسيّين  صلةتجريم عدد من السلوكيّات الُمتّ ونظراً لالصعبة، خاّصةً بالنسبة للفئات السّكانيّة الرئيسيّة. 

ة وال يتّم حدود  مإستخدام المخدّرات إضطرابات الصّحة العقليّة و إضطرابات ومراقبة في المنطقة، فإّن توافر

 (.6في العديد من البلدان ) نتظمةاإلبالغ عنها بصورة مُ 

 

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيافي  الُمتعلّق بإستخدام المخدّرات والحدّ من مخاطرهاالسياق القانونّي 
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 هناكو(. 13البلدان العربيّة ) جميعفي  ماليّةٍ  دفع غرامةٍ وبِّ  نِّ ج  حيازة المخدّرات غير المشروعة بالسَّ  على بعاقيُ 

اإلعدام على ب أحكامٍ  بإصدارِّ  حُ م  س  قوانين ت   لديها منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيافي أربعة عشر بلداً 

ت اكثر تُرّكز القوانين على حيازة المخدرا، المنطقة بلدانوفي العديد من  (.14تعلّقة بالمخدّرات )الجرائم المُ 

عاقبة ُمستخدم المخدّرات الذي مُ لِّ قانون  يوجد. ففي الكويت على سبيل المثال، ال  من إستهالكها غير المشروع

 المرء بلدان أخرى في المنطقة على إستهالك المخدّرات حتى ولو لم يُكن بُ . بينما تُعاقِّ أّي مخدّر بحوزتهليس 

عظم ُمستخدمي بقى إستثناًء ألن مُ أّن ذلك ي   أذُن القوانين في المنطقة بإلتماس العالج، بيد  وقد ت  . حائزاً عليها

طلب إعادة التأهيل عوة الجنائيّة بِّ يُمكن إنهاء الدّ وعالوةً على ذلك، . االمخدّرات يُعاقبون بدالً من أن يُعالجو

إلى  حتاجُ ي   جرم إلى فردٍ ع ُمستخدم المخدّرات من مُ ضِّ ر و  يَّ غ  وهذا هو الحال في مصر ولبنان حيث ت   والعالج.

وينبغي طلب العالج . حدّدةٍ مُ  بتلقّي العالج ولكن لفترةٍ  حُ م  يُس  . وفي بعض البلدان األخرى، قد صحيّةٍ  رعايةٍ 

ً طوع ويُشّكل الطابع العقابّي للسياق القانونّي إلستخدام المخدّرات عائقاً أمام (. 13ستخدم المخدّرات )بل مُ ن قِّ مِّ  ا

إستهالك  رفغُ (. وعلى سبيل المثال، تُعتبر14) تطبيق خدمات الحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات في المنطقة

  (.4الشرق األوسط وشمال إفريقيا )غير قانونيّة في معظم بلدان منطقة  (DCRs)المخدّرات 

 

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فيالمخاطر الُمرتبطة بإستخدام المخدّرات 

اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي، وعدوى فيروس إلتهاب الكبد زيادة خطرإستخدام المخدّرات بِّ  طُ بِّ ت  ر  ي  

إّن معدّل إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي في الوبائي )ب( و )ج(، فضالً عن الوفاة بالجرعات الزائدة. 

( ً عدد  (. ومع ذلك، فإنّ ٪0،1أقّل من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، واحدٌ من أقّل المعداّلت عالميّا

، شّكل األشخاص 2019وفي عام  (.4( )2020حالة وفاة في عام  8000) الوفيّات الُمرتبط بهذا الفيروس ُمرتفعٌ 

منطقة في  من اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشريّ  ٪43الذين يستخدمون المخدّرات بالحقن نسبة 

ُل نسبة اإلصابة (. 16) الشرق األوسط وشمال إفريقيا بين ُمستخدمي  بفيروس نقص المناعة البشريّ وت صِّ

فيروس اإلبالغ عن اإلصابة ب وتمَّ  .(3) في شمال إفريقيا ٪6,7في الشرق األوسط و  ٪3,8المخدّرات إلى 

 المنطقة بواحدٍ  أخرى، تتمتّعُ  يةٍ ومن ناح(. 3) ٪14،6بين ُمستخدمي المخدّرات بنسبة  إلتهاب الكبد الوبائي )ب(

ُمتوّسط اإلصابة  لغُ ب  وي  (. 4( )٪20)ج( في العالم ) فيروس إلتهاب الكبد الوبائيمن أعلى معداّلت اإلصابة ب

بالجرعة الزائدة،  قُ لَّ ع  ت  (. وفيما ي  15) ٪49,3)ج( بين ُمستخدمي المخدّرات حوالي  فيروس إلتهاب الكبد الوبائيب

التوزيع المجتمعّي للنالوكسون إاّل في  وال يتوفّرُ  عظم البلدان.الطبيّة في مُ األوساط كسون إاّل في والنال وفّرُ ت  فال ي  

الوصول إلى خدمات الطوارئ إمكانيّة رقلة وكثيراً ما يؤدّي تجريم إستخدام المخدّرات إلى ع  . أفغانستان وإيران

 (. 4التداعيات القانونيّة )من  عادةً  ألّن الماّرة يخافونبعد تناول جرعة زائدة 

 

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيافي خدمات الحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات 

خدمات الحدّ من إلى إدراج  ،منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيافي ، تدعو منّظمات المجتمع المدنّي بنشاط

، فضالً عن تنفيذ هذه السياسات في البلدان التي مخاطر إستخدام المخدّرات في السياسات اإلنمائيّة والصحيّة
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كر الحدّ 2020وفي عام  جد فيها.اوتت و األشخاص الذين يستخدمون  من مخاطر إستخدام المخدّرات و/أ، تّم ذِّ

الحدّ سياسات  المخدّرات بالحقن في وثائق السياسة الوطنيّة لثالثة عشر بلداً. وقد إعتمدت سبعة من هذه البلدان

كافحة اإليدز: أفغانستان، ومصر، ضمن خططها الوطنيّة اإلستراتيجيّة لمُ  إستخدام المخدّرات من مخاطر

في   NSPsواألدوات النظيفة  برامج توفيرالحقن وتتوفّرُ (. 17وإيران، ولبنان، والمغرب، وعمان، وفلسطين )

والمغرب، وفلسطين، وتونس، أفغانستان، والجزائر، ومصر، واألردن، وإيران، ولبنان، عشرة بلدان:  

: أفغانستان، وإيران، والكويت، ولبنان، في سبعة بلدان OAT ببدائل االفيونياتالعالج  رُ فَّ و  ت  وباكستان؛ بيمنا ي  

العالج بأو  MMT الميثادون البديل بواسطةعالج البإلمارات العربيّة المتحدة، إّما والمغرب، وفلسطين، وا

الوقاية من الجرعات الزائدة من حيث توفير النالوكسون  رُ فَّ و  ت  وت  . BMT (17)البديل بواسطة البوبرينورفين 

ر أّي بلد أماكن وفِّّ وال يُ (. 17) من خالل توزيعه على صعيد المجتمع المحلّي في أفغانستان، وإيران والمغرب

، إمكانيّة الوصول إليها فال تزالُ ومع ذلك، حتى في حال توفّر هذه الخدمات، . DCRsإلستهالك المخدّرات 

وعلى سبيل . ونطاق تغطيتها، ونقص التمويل، والمشاكل القانونيّة، والتمييز، ووصمة العار تُشّكل تحدّياتٍ 

العدد الذي  و أقّل منحقنة، وه 300يحقن في السنة، أقّل بكثير من  شخٍص  وّزعة لكّلِّ المثال، فإّن عدد الحقن المُ 

(. 18، 4) 2030للقضاء على فيروس إلتهاب الكبد الوبائّي )ج( بحلول عام  ،ة العالميّةمة الصحّ منظّ  ت بهص  و  أ  

بدور قيادّي  منّظمات المجتمع المدنيّ  من مخاطر إستخدام المخدّرات، تقومالحدّ وعلى غرار الدّعوة لسياسات 

 تنفيذ برامج الحدّ من هذه المخاطر في المنطقة.  في

 

 حتى اآلن 2012عام ذ ُن  شبكة مينارة: مُ 

لحدّ من وتطوير برامج ا ،وبناء القدرات ،شترك للتواصل، كمشروع م  2007شبكة مينارة في عام تّم إنشاء 

ً . وتّم تسجيلها منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيافي مخاطر إستخدام المخدّرات  كمنّظمة  ،في لبنان الحقا

 . 7491بموجب المرسوم الرئاسّي رقم  2012دوليّة غير حكوميّة في عام 

منطقة الشرق األوسط في ، وتشمُل عشرين بلداً من مخاطر إستخدام المخدّراتللحدّ  مينارة هي شبكة إقليميّة إّن 

)أفغانستان، الجزائر، البحرين، مصر، إيران، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب،  وشمال إفريقيا

وهي تتألّف من األمانة العربيّة المتّحدة، واليمن(.  ماراتباكستان، فلسطين، قطر، السعوديّة، سوريا، تونس، اإل

 ومنّظمات المجتمع المدنّي.  (KHs) معرفةمراكز ال، باإلضافة إلى عدٍد من التي تقع في بيروت  (NS)العاّمة 

ً للدور الرئيسيّين تقديم الخدمات الصحيّة للسّكان  مجال الحاسم لمنّظمات المجتمع المدنّي فيوإدراكا

تنفيذ خدمات الحدّ من  مجال شبكة مينارة إلى تعزيز دور المجتمع المدنّي في فُ هدِّ رضة للخطر، ت  عُ األكثر

 . منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيافي إستخدام المخدّرات  مخاطر

، في "تحسين 2019 – 2014 للفترة الممتدّة بين ، المنصوص عليها في إستراتيجيّتهاشبكة مينارةهّمة مُ  لُ ث  ت مت  و

نوعيّة حياة م ستخدمي المخدّرات من خالل المناصرة، وبناء القدرات، والمساعدة التقنيّة، ومن خالل العمل 

 المنطقة".  كمركز موارد في

، وتّمت 2019و  2014متدّة بين تغطية فترة الخمس سنوات الم  وتمّ تطوير اإلستراتيجيّة األولى لشبكة مينارة لِ 

 ة: االت ذات أولويّة، لكّلٍّ منها أهداف محدّدصياغتها حول أربعة مج
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 .تعزيز أداء وإستدامة أمانة شبكة مينارة العاّمة ومراكز المعرفة -1
الحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات في منطقة الشرق األوسط خلق بيئة داعمة لتنفيذ )وزيادة( أنشطة  -2

 .وشمال إفريقيا

التي وبناء قدرات المنّظمات  ،ونشر المعلومات ،البحوث إجراء من خالل والقدرات ارفتعزيز المع -3

تنير باألدلّة لبرامج الحدّ من سالم  دعم التنفيذ ، لِ مخاطر إستخدام المخدّراتوفّر خدمات الحدّ من ت  

 . إستخدام المخدّرات مخاطر

 ة الجودةعالي   خدمات وفيرت جاح فيالنّ  ارّي لمنظّمات المجتمع المدنّي من أجلالدّعم التقنّي واإلدتقديم  -4

 للحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات لمستخدمي المخدّرات/مستخدمي المخدّرات بالحقن.

 

الهيكل التنظيمّي  كياناتعلى عاتق  2019-2014 الفترة الممتدّة بين صياغة وتنفيذ إستراتيجيّةليّة وتقع مسؤ

 شبكة مينارة، المبين أدناه.لِ 

 

 ً  اً قدر ز  جِ ن  وقد أ  فيها.  أو الشروع 2019 – 2014إستراتيجيّة اإلجراءات الواردة في  معظم تنفيذ ، تمّ وعموما

. وقد تأثّر تنفيذ اإلستراتيجيّة من العمل فيما يتعلّق باألهداف الثمانية والثالثين الواردة في اإلستراتيجيّة اً كبير

ولكن لسوء الحظ، دماً. وساعدت العوامل التمكينيّة ونقاط قّوة شبكة مينارة على المضي ق  تعدّدة. بعوامل م  

، SWOT analysisيشمل  الجدول أدناه تحليالً رباعيّاً عرقلت العديد من العقبات والتحدّيات مجرى التنفيذ. و

، الخبراءجِري ت مع ، وعلى المقابالت التي أقائماً على اإلجتماع التشاورّي الذي ع قد  مع موّظفي شبكة مينارة

ناقشاتكما على   مع الشركاء وأصحاب المصلحة. محموعات العمل م 
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 : التحليل الّرباعيّ 1الجدول 

 نقاط الضعف
اإلفتقار إلى اإلتّصاالت والتعاون مع بعض  •

 البلدان
عدم تقييم اإلستراتيجيّات السابقة )منتصف  •

 المدّة والنهائيّة(
اإلفتقار إلى الموارد البشريّة الاّلزمة لتنفيذ  •

 البرامج
 عدد محدود من الموارد البشريّة اإلداريّة •
حدّ أدنى من المدخالت من قبل مجلس إدارة  •

 شبكة مينارة
تمثيل مستخدمي المخدّرات في مجلس عدم  •

 إدارة شبكة مينارة
مع اإلدارة التفصيليّة من قبل المدير التنفيذّي  •

 اإلبتعاد عن الوظائف الحاسمة األخرى
 ف تماسك الفريقعض   •
ر في نشر نتائج البحوث وضعفها •  تأخُّ
 حدّ أدنى من إبراز لألنشطة واإلنجازات •
حدّ أدنى من ملكيّة نتائج البحوث  •

 خدامها في تخطيط البرامجوإست
ي ن من ناحية  • عدم وجود هيكل وعمل واضح 

 التواصل الشبكّي والعضويّة
قدّم لتوفير الخدمات نتيجةً إنخفاض الدّ  • عم الم 

 إلنخفاض التمويل
شاركة محدودة للشركاء الجدد والمجتمع  • م 

 المدنّي وأعضاء المجتمع المحليّ 
 تقلّص/إنعدام دور ومشاركة مراكز المعرفة •
ض عف وعدم وضوح س بل التواصل مع  •

شاركتهم ممثلي الموّظفين، باإلضافة إلى  م 
تخطيط األنشطة ووضع الضئيلة في 

 ميزانيّتها
تخطيط  الذي يسترِشد  بهاألثر  عدم تقييم •

 البرامج وتعديلها
  اإلفتقار إلى خطط اإلستدامة •

 نقاط القّوة
هج الحدّ من مخاطر رائدة في إدخال ن •

منطقة رات والتدّخالت في إستخدام المخدّ 
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

روابط قويّة مع أصحاب المصلحة  •
الرئيسيّين )الجهات المانحة، الحكومة، 
المجتمع المدنّي، مستخدمي المخدّرات( في 

ختلف بلدان  منطقة الشرق األوسط وشمال م 
 إفريقيا

أنشطة مناصرة موّجهة لمجموعات مختلفة،  •
، ووسائل الدينيينبما في ذلك الزعماء 

اإلعالم، والبرلمانيّون، وأجهزة إنفاذ 
 القانون، والهيئات القضائيّة، وما إلى ذلك. 

مصدر لبناء قدرات م ختلف أصحاب  •
 المصلحة وتقديم الدّعم التقنّي لهم

القدرة على تنظيم مؤتمرات ومناسبات  •
 إقليميّة رفيعة المستوى

التركيز على فجوات وإحتياجات السّكان  •
الرئيسيّين الذين يستخدمون المخدّرات من 

 خالل تنفيذ البرامج وإجراء البحوث
الدّفاع عن حقوق مستخدمي المخدّرات  •

 مينانبود شبكة ومؤسسي
مستوى عالٍّ من المرونة والقدرة على  •

 ف في أوقات الطوارئالتكيُّ 
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صالفر    
 رائدةنظّمة مرجعية وم  إعتبار شبكة مينارة  •

في مجال الحدّ من مخاطر إستخدام 
 في المنطقة المخدّرات

لة وصل بين منطقة إعتبار شبكة مينارة ِص  •
الشرق األوسط وشمال إفريقيا والمجتمع 

مل على الحدّ من مخاطر ذي يعالدولّي ال
 إستخدام المخدّرات

جراء أكاديميّة بهدف إات مع مؤّسسات شراك •
 البحوث

مع العوامل  كيّفوالقدرة على الت مرونةال •
 اامج وتنفيذهفي إدارة البر الخارجيّة

تيح العمل التشاركّي شبكة التي ت  ال إتّصاالت •
 والجماعيّ 

)تحالف الشبكات  MENA Hعضو تحالف  •

السكانيّة الرئيسيّة العاملة على التصدّي 
لفيروس نقص المناعة البشرّي في منطقة 

األوسط وشمال إفريقيا، من خالل الشرق 
 هج حقوق اإلنسان(ن

قد يؤدّي تداخل إستخدام المخدّرات مع  •
مجاالت أخرى مثل الصّحة العقليّة، 
عدية، وحقوق اإلنسان،  واألمراض الم 
والنهج الجنسانيّة، وما إلى ذلك... إلى توسيع 

 نطاق العمل
 2022فرص التمويل القادمة في عام  •

 صندوق روبرت كار(و العالميصندوق ال)
وجود شركاء إقليميّين ودوليّين يتعاونون مع  •

شبكة مينارة )الجمعيّة العالميّة للحدّ من 
 اإلتحاد الدولّي لسياسة المخدرات المخاطر،

IDPC منظمة الصحة العالميّة، برنامج ،

األمم المتحدة المشترك المعنّي بفيروس 
رابطة الحدّ نقص المناعة البشرّي/اإليدز، 

، EHRA المخاطر األوروبيّة اآلسيويّة من

 إلخ...
 

 التهديدات
تجريم إستخدام المخدّرات والسّكان  •

 الرئيسيّين
ضدّ  وصمة العار والتمييزإرتفاع مستوى  •

ستخدمي المخدّرات والسّكان الرئيسيّين  م 
 اآلخرين

التواصل بين شبكة مينارة والبلدان عرقلة  •
المشمولة بسبب المسافة الجغرافيّة، 
-والحواجز اللغوية، والتنّوع اإلجتماعيّ 

 الثقافيّ 
نهج الحدّ من إستعداد البلد لإّن  •

إستخدام المخدّرات ي عيق جهود مخاطر
المناصرة: مقاومة أصحاب المصلحة لهذا 

 النهج
ل مسؤوليّة عدم إحرازأّي تقدُّم أو عدم  • تحمُّ

البدء بإعتماد نهج الحدّ من مخاطرإستخدام 
 البلدانالمخدّرات في بعض 

وجود العديد من الشبكات اإلقليميّة  •
تنافسة،  فيروس نقص المناعة للتصدّي لالم 
ساعدة البشرّي و  السّكان الرئيسيّينم 

إنخفاض التمويل العالمّي الممنوح للتصدّي  •
لفيروس نقص المناعة البشرّي ولخدمات 
الحدّ من مخاطرإستخدام المخدّرات، الذي 

منطقة الشرق  فييؤثّر على توفير الخدمات 

 .األوسط وشمال إفريقيا

( 19-كورونا )كوفيد تأثير جائحة فيروس  •

 القرار وصنّاععلى أولويّات الجهات المانحة 

 (19-كوفيد ) كورونا تأثير جائحة فيروس •

على إمكانيّة تقديم الخدمات وتوسيع نطاقها، 

من  الحدّ المتعلّقة ب المسائلم مّما يؤخّر تقدُّ 
 مخاطرإستخدام المخدّرات

التحّول في إتّجاهات التمويل، مّما يؤدّي إلى  •
 ديرها الجهات المانحةت  زيادة البرامج التي 
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 وما بعده 2021من عام إب تِداًء  مينارة:  

كثّفةٍّ مناقشاتٍّ  إستناداً إلى راجعة الت م  حدّيات وغنيّةٍّ بالمعلومات مع أصحاب المصلحة في شبكة مينارة، وبعد م 

 ع الماضية، تّم إقتراح إنشاء هيكل جديد للشبكة. ب  ها في السنوات الس  الرئيسيّة التي تّمت مواجهت

ركاء األفراد الش   دعم  ت  مات المجتمع المدنّي، من منظّ  مؤلّفةً  يّةً إقليم الهيكل الجديد من شبكة مينارة، شبكةً  ل  ع  ج  ي  

منطقة الشرق األوسط وشمال في  عشرين بلدإستخدام المخدّرات في  الحدّ من مخاطرالعاملين في مجال 

ة، كما وتّم إقتراح هيكل تنظيمّي سبقاً مع عمل األمانة العامّ المعرفة القائمة مُ . وسيُعاد دمج عمل مراكز إفريقيا

مؤهليّن وناسبين م  بموّظفين  الهيكل التنظيميّ  لءد مِ ر  ج  م  األداء األمثل لشبكة مينارة بِ  ل  ف  وي ك   .(1شكلالجديد )

ً يجتأهيالً   . دّا

ل  قد و عكس عمل الشبكة ت  سالتها لِّ هّمتها ورِّ مبادئ شبكة مينارة التوجيهيّة، ومُ  ُمحدّث ة علىة يّ إضافت معلومات أُد خِّ

 :بتوجيه عمل الشبكة التعاونيّ  المبادئ التوجيهيّة التّاليةتقوم ات الخبرة في هذا المجال. وس  وسنو طاقواسع النِّّ ال

 

 المبادئ التوجيهيّة
 

 حقوق اإلنسان •

اإللتزام إّن ، تحديدوعلى وجه الشبكة مينارة على اإللتزام بإحترام حقوق اإلنسان لجميع الناس. عمل رّكز  ي  

بينهم، بغّض فيما  والمساواة ك بهاوالتمسُّ  السّكان الرئيسيّينبتعزيز حقوق ُمستخدمي المخدّرات وغيرهم من 

، هو أحد أهّم خرىاألُ جتماعيّة اإلعوامل ال ، أو ميولهم الجنسّي، أوالنّظر عن سلوكيّاتهم الصحيّة، أو حالتهم

تحقيق إنخفاض  ، يُمكنبهاوعند التمتّع ، أساسي   حقٌ  للجميعة كرامأّن ال دُ قِّ ت  ع  ون . مبادئ شبكة مينارة التوجيهيّة

 ة والرفاهيّة للجميع. وتحسين نوعيّة الصحّ في وصمة العار والتمييز، 

 جتمعيّةالمشاركة المُ  •

في عمليّات التخطيط، والتقييم، وإتّخاذ القرار السّكان الرئيسيّين ُمستخدمي المخدّرات وغيرهم من  إّن ُمشاركة

الخصوص، ى وجه ُمستخدمي المخدّرات علمشاركة بر ت  نجاح برامجها. وتُع  ل أساسي   أمرٌ في شبكة مينارة، 

والتعاون  ين اإلعتبارمن خالل العمليّات اإلستشاريّةبع ذخ  تُؤ  هات والبرامج اإلستراتيجيّة، كما وجدّاً للتوج هّمةً مُ 

 ن المحلّي واإلقليمّي.ي  ي  تو  س  على المُ  ات المحليّةقودها المجتمعمات األخرى التي تالشبكات والمنظّ  مع

 التمكين •

، سواء بشكٍل فردّي أو من خالل الشبكات، ُمستخدمي المخدّرات لشبكة مينارة على تمكين نفيذيّ النهج التيُرّكز 

. وعالوةً على وإدارتها الحدّ من مخاطرإستخدام المخدّراتبرامج لللدّفاع عن حقوقهم ولتمكينهم من التخطيط 

دنّي، أمٌر بالغ األهميّة ذلك، فإّن تمكين أصحاب المصلحة اآلخرين، مثل أعضاء الشبكة ومنظمات المجتمع الم

الحدّ من مخاطر خدمات بناء المهارات وأنشطة المناصرة التي تقوم بها الشبكة داخل المنطقة، لتعزيز أيضاً لِ 

 .م من السّكان الرئيسيّينُمستخدمي المخدّرات وغيرهوحقوق  إستخدام المخدّرات
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 الممارسة القائمة على األدلّة •

. كما تعمل الشبكة ُمحدّثةوعالِّي ة ذات نوعيّة  بحوثوشبكة مينارة على أدلّة قرارات وتوجيهات  نوعيّة دُ نِّ ت  س  ت  

البرامج  توجيهودراساتها، من أجل بحوثها من خالل ة ي  نوعيّة عالِّ بإنتظام على إبراز أدلّة محليّة وإقليميّة ذات 

 والنهج في المنطقة.

 الجندري المنظور راعاة مُ  •

في غاياتها اإلستراتيجيّة، بما يتماشى مع  الجندري المنظورراعاة عمل شبكة مينارة حول تعميم مُ  رُ و  ح  م  ت  ي  

عبة التي تواجه القضايا لبيئة الصّ اونظراً إلى  بها الشبكة. عملُ التي ت   ،المذكورة أعاله ،المبادئ التوجيهيّة

شبكة  تعملُ ، تّصلة بإستخدام المخدّراتالثقافيّة المُ  –بفعل العوامل اإلجتماعيّة  مُ فاق  ت  في المنطقة، والتي ت  الجندرية

  .الجندري الخدمات الُمراعية للمنظور توفير حوث، والبإجراء الموارد، و عوة إلى توفيرعلى الدّ ة د  نارة جاهِّ مي

 التمثيل •

الكبير لغوي، واإلجتماعّي الثقافّي، والّ دُّ ضمان تمثيل عمل شبكة مينارة أمراً أساسيّاً في عملها بسبب التنّوع يُع

هج تشاركّي على معظم أنشطة شبكة مينارة، ولذلك، يُطبُّق ن لدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.بين بُ 

وضع  فيشاركة ساهمة والمُ والمستشارين من أجل المُ حيث يتّم إستشارة الشركاء، وأعضاء المجتمع المحلّي 

 ، والحاجة إلى المساعدة التقنيّة.والبحوثوأنشطة المناصرة، ، الموادّ  وإستعراض

 اسركيز على النّ التّ  •

ً ت شبكة مينارة نهجد  م  ت  إع   نفذّها، ُمعاملة ناصرها أو تُ األنشطة التي تُ جميع  ن  ّمِّ ؤ  أن تُ  ضمانل اسيُرّكز على النّ  ا

 جدية. كهم في ُمشاركة مُ االجميع بكرامة وإحترام، وتمكينهم، وإشر

 

يُ  هّمة الجديد ت ي ن ؤية والمُ اِّهم عمل شبكة مينارة، ُمسترشداً بالمبادئ التوجيهيّة المذكورة أعاله، في تحقيق الرّ سس 

 المبين ت ي ن أدناه:

 

 ؤيةالرّ 
م   ت ر  ، ويتمتّعمون بنوعيّة حياة لشرق األوسط وشمال إفريقياحقوق جميع مستخدمي المخدّرات في منطقة ا ت ح 

 ة من المخاطر الُمرتبطة بإستخدام المخدّرات. خالي  ثاليّة مِّ 

 هّمةالمُ 
دمي المخدّرات وحقوقهم اإلنسانيّة، من خالل المناصرة، وبناء في تحسين صّحة ُمستخ شبكة مينارةهّمة م   ثّل  م  ت  ت  

المجتمع  ، وتمكين أعضاءالجندري للمنظورالُمراعية برمجة القدرات، والممارسات القائمة على األدلّة، وال

لشرق األوسط وشمال في منطقة اطاق خدمات الحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات المحلّي والشبكات لتوسيع نِّ 

.إفريقيا
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 المدير الماليّ 
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 التنفيذيّ 

 منسق اإلتّصاالت
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  2026-2021األهداف والغايات اإلستراتيجيّة 

الطريق لعمل شبكة حدّدة والواردة في هذا القسم، المجاالت، واألهداف، والغايات ذات األولويّة الم   د  هِّ م  ت  س  

دّدت المجاالت ذات األولويّة كمجاالت رئيسيّة، حيث ينبغي بذل الجهود ة. م  مس القادِ مينارة للسنوات الخ   وح 

حدّدة التي  مجاالت ذات األولويّة مجموعةن الّل مجال مك   ن  م  ض  ت  حدّدة. وي  لبلوغ األهداف الم   من الغايات الم 

شاركة  ع  ق  ت  وس  كّلٍّ منها.  م  في بلوغ أهدافست سهِ  مسؤوليّة تنفيذ الغايات على عاتق شبكة مينارة مباشرةً، مع م 

جدية من قبل مجلس إدارتها وأعضائها.   م 

 المجال األّول: اإلدارة
 مينارةالهدف األّول: تعزيز إدارة شبكة 

وقّعة من هذه اإلستراتيجيّة. تالم  ثاردرات شبكة مينارة وأمانتها العاّمة من أجل تحقيق النتائج واآل تعزيز ق  مُّ تِ ي  س  

تحّمسين، تّم تعيينهمدّربناسبين، وم  ذلك مبدئيّاً من خالل العمل الفعّال لموّظفين م   يتحقّق  وس    ين تدريباً جيّداً، وم 

قترح.  ً للهيكل التنظيمّي الجديد الم  ظر في الهيكل التنظيمّي للشبكة وسيتّم تحديثه، كما وسيتّم النّ  ي عاد  وس  وفقا

تسعى وس  . هِ نّوعِ تعبئة الموارد لضمان إستدامة التمويل وت  إستراتيجيّة لِ  ع  توض  س  وبط الشبكّي. البدء بأنشطة الرّ 

رتبطة جهات مانحة جديدة، في الوقت الذي ت عالج فيه المخاطراإلضافيّة الم  إستراتيجيّة تعبئة الموارد إلى إيجاد 

 سابقاً، شبكة مينارة عالجها، التي لم تُ فيروس إلتهاب الكبد الوبائي )ب( و )ج( بإستخدام المخدّرات مثل السّل، و

للجهات المانحة مثل اشئة هذه اإلستراتيجيّة أيضاً المصالح الجديدة النّ  سُ تعكِّ وس  ستفيضة. باشرة او مُ ة مُ وربص

ث ط وُمتجدّد كّل ثالشِّ مجلس إدارة ن  فُ يُشرِّ وأخيراً، س  المبادرات التي تقودها المجتمعات المحليّة وغيرها. 

 سنوات على األداء العاّم للشبكة.

 ة الداخليّةي  ن  الب   1،1

 الغايات اإلستراتيجيّة

راجعة إختصاصات الموّظفين الحاليّين وتوصيفهم لوظائفهم لِ  1،1،1 قترحم   تتماشى مع الهيكل التنظيمّي الم 

 حديثاً.

دد حسب الحاجة، وفقاً للهيكل الجديد واإلختصاصاتت   1،1،2  .عيين موّظفين ج 

 .حديث وتنفيذ دليل السياسات واإلجراءات وفقاً للتوّجهات اإلستراتيجيّة الجديدةت   1،1،3

نتخب ّل ثالث سنوات وضمان التواصل الم  إجراء إنتخابات لمجلس إدارة جديد ك   1،1،4 ستمّر مع المجلس الم 

 ً  .حديثا

ً ألدوار أعضاء المجلس، وبِ  1،1،5 درات في مجال ناء الق  وِضع خّطة عمل لمجلس اإلدارة تتضّمن وصفا

 .ب الموّظفينعاق  اإلدارة، والتخطيط لت  

طط بِ تنمي  خّطة لِ وِضع وتنفيذ  1،1،6  .دراتناء الق  ة الموارد البشريّة لموظفي شبكة مينارة، بما في ذلك خ 
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قَّع ةالنتائج  ت و   :الم 
 

راجعة إختصاصات الموّظف تّمت 1،1،1 مع الهيكل التنظيمّي  ن الحاليّين وتوصيفهم لوظائفهم وتواءمتيم 

قترح ً  الم   .حديثا
دد.ت  تّم  1،1،2  عيين موّظفين ج 

 حديث وتنفيذ دليل السياسات واإلجراءات.ت  تّم  1،1،3

نتخب حديثاً.ب يستمرّ مجلس إدارة جديد كّل ثالث سنوات وإنتخاب  تمّ ي 1،1،4  التواصل مع المجلس الم 

ً تخطيطلألدوار، ووصفاً و ،وِضع خّطة عملتمّ  1،1،5 درات في مجال ناء الق  تنفيذ بِ وتمّ ؛ لتعاقب الموّظفين ا

 .اإلدارة
طط بِ تمّ ي 1،1،6  درات.ناء الق  وِضع وتنفيذ خّطة لتنمية الموارد البشريّة لموظفي شبكة مينارة، بما في ذلك خ 

 

 

 التمويل 1،2

 الغايات اإلستراتيجيّة

التمويل، حيث أّن معظم بلدان  إنتقالدوليّة لتأخير المانحة الجهات الع وتنفيذ خّطة مناصرة مع ِض و   1،2،1

 ر  إلى التمويل المحلّي.بشأن المخدّرات وتفتقِ منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ال تزال لديها قوانين عقابيّة 

د د ي ن 1،1،2عيين "منسق للجودة واألداء" حسب الغاية ت   1،2،2 ح  ، وفقاً لإلختصاصات والوصف الوظيفّي الم 

 حديثاً.

ِضع  1،3،3  راعاة تنّوع التمويل والمصالح الناشئة للجهات المانحة.عبئة الموارد مع م  ت  وتنفيذ إستراتيجيّة لِ و 

 

قَّع ةالنتائج  ت و   :الم 
 

ِضع ّم تِ ي   1،2،1  وتنفيذ خّطة مناصرة مع الجهات المانحة الدوليّة لتأخير إنتقال التمويلو 

 ."منسق للجودة واألداء" وتوظيف تعييني تِّم  1،2،2

راعاة تنّوع التمويل والمصالح الناشئة للجهات تعبئة الموارد مع م  ع وتنفيذ إستراتيجيّة لِ ِض و  ي تِّم  1،3،3

 المانحة.
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 بط الشبكّي واإلتّصاالتالرّ  1،3

كة، بتطوير إختصاصات الش شمل  الئم ومتين، ي  هيكل تنظيمّي م  ِضع و  تعزيز شبكة مينارة من خالل  1،3،1

دد، ومعايير األعضاء وأدوارهم، وفوائد العضويّة، وعمليّة اإلختيار،  وعمليّة تقديم طلبات األعضاء الج 

 اعمين.ومعايير اإلستبعاد، والشركاء الدّ 

 .ينراجعة وتحديث عضويّة األعضاء الحاليّ م   1،3،2

دد من خالي  عِ و  ت   1،3،3 الحدّ  ة في مجالل  طرّي للمنّظمات العامِ قعلى المستوى الل رسم خرائط ة األعضاء الج 

ستخدمي المخدّرات، ستخدام المخدّرات، باإلضافة إلى الناشطين في مجال حقوق اإلنسان، وم  من مخاطر إ

 .حتملينوغيرهم من الحلفاء والحركات الم   ني، والحلفاء السياسيّ وعائالتهم

بدعمٍّ من "منّسق الشبكة" عاون بين أعضاء الشبكة وأصحاب المصلحة المعنيّين اآلخرين فعيل التّ ت   1،3،4

عيّن حديثاً.  الم 

 صميم أنشطة الدّعم.ت  عاون ولِ ص التّ ر  أعضاء الشبكة وإحتياجاتهم للتخطيط لف   دراتتحديد ق  إجراء تقييم لِ  1،3،5

وما إلى ذلك( باشر )التدريب، وزيارات المناصرة، والبحوث، والتقييم، والخبرة التقنيّة، عم الم  قديم الدّ ت   1،3،6

 حتياجات أعضاء الشبكة.الم صّمم خّصيصاً ِلتلبِي ة إ

ومنّصات التواصل  الموقع اإللكترونيّ  شمل  لشبكة مينارة، ت   جديدةوصورة جديدة ع عالمة تجاريّة ِض و   1،3،7

 (. 2022مع الذكرى السنويّة الخامسة عشرة لتأسيسها )ن زام  اإلجتماعّي، بالتّ 

فّصلة ومتعدّدة المستويات.ت   1،3،8  كثيف وزيادة بروز شبكة مينارة من خالل وِضع خّطة إتّصاالت م 

هنيّين العاملين في وسائط اإلعالم من خالل أنشطة عزيز الشراكات مع المؤّسسات اإلعالميّة والمِ ت   1،3،9

تّصل ي ن بإستخدام عاون الم  فضالً عن أوجه التّ درات، الق  ناء المناصرة وبِ  حتملة للتصدّي لوصمة العار والتمييز الم 

ضعت وفقاً للغاية ء من خّطة اإلتّصازِ جِ المخدّرات، ك    .1،3،8ل التي و 

قَّع ةالنتائج  ت و   :الم 
 

 اإللكترونّي.هيكل التنظيمّي للشبكة ون ِشر على موقع الشبكة ع الِض  و  م  ت   1،3،1

 راجعة وتحديث عضويّة األعضاء الحاليّين.تّمت م   1،3،2

دد كّل عام نضمُّ ي   1،3،3  .أعضاء ج 

 .تعيين وتوظيف منّسق الشبكة تم   1،3،4

 أعضاء الشبكة.ات وإحتياجات درتقييم ق   يجري 1،3،5

 عضاء الشبكة.باشر ألعم الم  تّم تقديم الدّ ي   1،3،6

في الذكرى السنويّة الخامسة عشرة  وصورة جديدة لشبكة مينارةجديدة ع عالمة تجاريّة ِض و  ّم ت   1،3،7

 لتواصل اإلجتماعّي. ل جديدة اً جديداً ومنّصاتلكترونيّ اً إموقع شمل  لتأسيسها، ت  
 تعدّدة المستويات.خّطة إتّصاالت م   وتنفيذ ِضعو   تمّ  1،3،8

نيّين العاملين في المؤّسسات اإلعالميّة والمه ستهدف  المناصرة التي ت  درات و ناء الق  تّم تنفيذ أنشطة بِ  1،3،9

 وسائط اإلعالم.
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  المجال الثاني: برامج الحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات
نصفة، العالي  : توسيع نطاق برامج الحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات الثاني الهدف ة الجودة، والم 

راعية   ركيز على السّكان الرئيسيّين.في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مع التّ  الجندري للمنظوروالم 

ه  برامج الحد ّ ج  ت و  نفذها شبكة مينارة في هذا المجال نحو تعزيز مخاطر إستخدام المخدّرات التي ست  من س 

ي ن، والوصول إلى العدالة، فضالً عن الحدّ من س  ن  ، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجِ عدم التجريمسياسة 

ترابطة من أجل التصدّي لإلتّجاهات ت رّكز  هذه البرامج وس  وصمة العار والتمييز.  على المجموعات السّكانيّة الم 

جّرد تنفيذ التدّخالت التقليديّة الّرامية للحدّ من المخاطر. النّ  اشئة في مجال إستخدام المخدّرات، بدالً من م 

مثل لمجموعات السّكانيّة األخرى، في أوساط ا إستخدام المخدّراتركيز على طاق للتّ ذلك توسيع النّ  طلّب  ت  وي  

مجتمع الميم "أل جي بي تي"، والاّلجئين، والعاملين في مجال الجنس، والنساء، والشباب، واألشخاص 

عاون مع ام األّول، من خالل التّ وذلك، في المق –المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي، وغيرهم 

يشمل مجاالت جديدة طاق لِ ركيز على توسيع النّ  التّ مّ تِ ي  . وعالوةً على ذلك، س   الشريكة اإلقليميّةالمنّظمات 

رتبطة واألمراض المنقولة جنسيّاً، إستخدام المخدّرات، مثل فيروس إلتهاب الكبد الوبائي )ب( و )ج(، ب م 

في مجال فيروس نقص المناعة المخاطر  بدالً من التأطير التقليدي للحد منوالجرعات الزائدة، والسّل، 

درات ناء الق  إلى تغيير السياسات، وبِ المناصرة ئيسيّة في هذا المجال على البرامج الرّ  ز  كِّ كما وس ت ر  البشرّي. 

ختلف مستويات أصحاب المصلحة، وتوفير الدّعم التقنّي ألعضاء  يّة، جالشبكة، والبرامج التجريبيّة والنموذلم 

بتكرة في مجال الخدمات.فضالً عن تنفيذ ن خاطبة ف  إلى م  هدِ ت  للمناصرة توضع إستراتيجيّة إقليميّة وس   هج م 

سيتّم دعم تطويرها على و، صّممةٍّ م   وطنيّةٍّ  بخططٍّ  ت ستكمل  ، وس  الهيئات اإلقليميّة من أجل تغيير السياسات

ستهدفين مثل الزعماء الدينيّين، ووسائل أعضاء  فيد  ت  س  ي  وس  قطريّة. المستويات ال الشبكة، وغيرهم من السكان الم 

كِملة جهود وت  الوعي  إذكاءدرات الّرامية إلى ناء الق  والوكالء الحكوميّين، من بِ إنفاذ القانون،  وكالءاإلعالم، و

لحقوق اإلنسان، ب غية اإلرتقاء حدّدة في هذا المجال تكريس غاية م   وتم  من أجل تغيير السياسات. المناصرة 

ستهِدف  تغيير فاظ على زخم األنشطة التي ت  بأهميّة حقوق م ستخدمي المخدّرات والسّكان الرئيسيّين، والحِ 

 عيد ي ن الوطنّي واإلقليمّي.السياسات على الصّ 

 

 عوة إلى تغيير السياساتالدَّ  2،1

 وتقديم الخدمات والتمويل المحليّ  من أجل تغيير السياسات،للمناصرة إقليميّة وضع وتنفيذ إستراتيجيّة  2،1،1

 حتملينخّطة عمل ورسم خرائط محليّة للحلفاء الم   لبرامج الحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات، التي تشمل  

مثّلي السّكان الرئيسيّين. بالتّ   شاور مع وكاالت األمم المتحدة، وأصحاب المصلحة المحليّين واإلقليميّين وم 

امية والجوالت والبحوث الرّ ، المناصرة درات أعضاء الشبكة من خالل ورش العمل في مجال تعزيز ق   2،1،2

الحدّ من مخاطر والتمويل المحلّي لبرامج  إلى تغيير السياسات، وعدم التجريم، والخدمات القائمة على األدلّة،

 إستخدام المخدّرات.

حدّدة على أساس اإلحتياجات واألولويّات الم  للمناصرة في وضع خطط عمل محليّة  م أعضاء الشبكةعِ د   2،1،3

شاور مع أصحاب المصلحة الوطنيّين بالتّ ، 2020عوة التي نشرتها شبكة مينارة في عام في موجزات الدّ 

 .ينالمعنيّ 
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قَّع ةالنتائج  ت و   :الم 
 

 ة عمل. وخطّ للمناصرة ع وتنفيذ إستراتيجيّة إقليميّة ِض  و  تم   2،1،1

 .المناصرةدرات أعضاء الشبكة في مجال تعزيز ق  ّم تِ ي   2،1،2

 .لةتنفيذ األنشطة ذات الِص  تمِ ، وي  للمناصرة في وضع خطط عمل محليّة  م أعضاء الشبكةعِ د  ّم ت   2،1،3

 

 

 ما يتماشى مع حقوق اإلنسانتغيير السياسات ب   2،2

عاون مع منّظمات بالتّ  ،كّل سنت ي نمّرة  حول عدم التجريم، القرار اعصنّ لِ  تنظيم ورش عمل إقليميّة 2،2،1

زخم إلصالح  إيجادمن أجل مات الحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات اإلقليميّة والدوليّة حقوق اإلنسان، ومنظّ 

 السياسات.

مات المنظّ المخدّرات وتقديم تقارير إلى األمم المتحدة و ستخدميثيق إنتهاكات حقوق اإلنسان ضدّ م  تو 2،2،2

 حقوق اإلنسان.المعنيّة ب

تعلّقة بالمخدّرات وغيرها من القوانين التي القوانين الم   تنقيح من أجللبلدان اساعدة التقنيّة إلى تقديم الم   2،2،3

 الرئيسيّين.م  السّكان ت جرِّ 

بلدان في  تعلّقة بالمخدّرات والقوانين التي ت جّرم  السّكان الرئيسيّينقاعدة بيانات عن القوانين الم  ِضع و   2،2،4

 التقدّم الم حرز. تابعةوم  عوة نشطة الدّ أل من أجل توفير المعلومات المنطقة واإلحتفاظ بها،

 نقيحبت في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلّق   تقق  ح  التي ت   وء على اإلنجازاتسليط الضّ ت   2،2،5

 القانون.

قَّع ةالنتائج  ت و   :الم 
 

عاون مع ، بالتّ كّل سنت ي نّرة م حول عدم التجريم، القرار اعلصنّ  واحدة عمل إقليميّة ةتنظيم ورش مّ تِ ي   2،2،1

 المخدّرات اإلقليميّة والدوليّة.  مات الحدّ من مخاطر إستخداممنّظمات حقوق اإلنسان، ومنظّ 
توثيق إنتهاكات حقوق اإلنسان ضدّ ًمستخدمي المخدّرات وت قدّم التقارير إلى األمم المتحدة  مّ تِ ي   2،2،2

 .اإلنسان مات المعنيّة بحقوقوالمنظّ 
بالمخدّرات وغيرها من القوانين تعلّقة القوانين الم  من أجل تنقيح لبلدان ساعدة التقنيّة إلى اتقديم الم   تم   2،2،3

 التي ت جّرم  السّكان الرئيسيّين.
بلدان في  تعلّقة بالمخدّرات وتلك التي ت جّرم  السّكان الرئيسيّينالقوانين الم   عبّ ت  ت  قاعدة بيانات ع ِض و   تم   2،2،4

 .، وتّم اإلحتفاظ بهاالمنطقة
قّقالتي  وء على اإلنجازاتتسليط الضّ  مّ تِ ي   2،2،5 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلّق ت ت ح 

 القانون. نقيحبت
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 ناء القدرات )السياسات، وتقديم الخدمات، وأعضاء المجتمع المحلّي(ب   2،3

ولتمكين  ةالمؤّسسيّ  نميةمع أعضاء شبكة مينانبود من أجل التّ  شاركدرات بالتّ ناء الق  ة لبِ ع وتنفيذ خطّ ِض و   2،3،1

تعلّقة بالمخدّرات، ولتقوانين وممارسات فعّالة  عوة إلى وضعاألعضاء من الدّ   األقران.خدمات  وفيرم 

ِضع  2،3،2 عدّة خصيصاً ة وتنفيذ خطّ و  فاع عن لدّ دّرات والحدّ من مخاطر إستخدام المخا بشأن دراتق  اللبِناء م 

ختلف أصحاب المصلحة )ا حقوق م ستخدمي المخدّرات، لزعماء الدينيّين، ووسائل اإلعالم، ووكالء إنفاذ لم 

المخدّرات وخدمات الحدّ من الوعي حول إستخدام  إذكاءمن أجل  القانون، والقضاة، والمحامين، إلخ.(،

رتبطة بهذا اإلستخدام. لحدّ منلو ،مخاطرها  وصمة العار الم 

بين، لم ختلف أصحاب المصلحة، لِ  نظيمت   2،3،3 دّرِ واصل داخل على التّ دراتهم بناء ق  دورات تدريبيّة للم 

 والممارسات. ارفلمعا نشربِ  األقران قيام ضمانولِ  مجتمعاتهم المحليّة

ل، إبتكاريّة خدماتتقديم  بشأنمات المجتمع المدنّي أعضاء الشبكة وغيرهم من منظّ درات بناء ق   2،3،4  تشم 

عاية الصحيّة األّوليّة، من بين أمورٍّ ، والرّ الحدّ من المخاطر مع الصّحة العقليّة لتكام  واشئة، النّ التكنولوجيّات 

 أ خرى.

 

قَّع ةالنتائج  ت و   :الم 
 

 .مع أعضائها كشار  بالتّ  شبكة مينانبود دراتق  بناء ة لِ ع وتنفيذ خطّ ِض و   م  ت   2،3،1

ِضع  2،3،2 ختلف أصحاب المصلحة بناء ق  ة لِ وتنفيذ خطّ ت م  و  الحدّ من مخاطر إستخدام  بشأندرات م 

ستخدمي المخدّراتالمخدّرات والدّ   .فاع عن حقوق م 
ختلف أصحاب المصلحة. تّم تنظيم 2،3،3 بين، لم  دّرِ  دورات تدريبيّة للم 

 .خدمات إبتكاريّة بشأن تقديممات المجتمع المدنّي درات أعضاء الشبكة وغيرهم من منظّ ناء ق  تّم بِ  2،3،4

 

  

 ةقنيَّ ساعدة الت  م والم  ع  الدَّ  قديمت 2،4

وتنمية  تهم المؤسسيّةادرق  ألعضاء شبكة مينانبود لتعزيز ة ي  نِ ق  ساعدة التِ اإلستمرار في تقديم الدّعم والم   2،4،1

 2،3،1ماشياً مع الغاية عوة وبتقديم الخدمات ت  تعلّقة بالدّ المهارات الم  

بالتِق نِي ة ساعدة الدّعم والم  تقديم  2،4،2 د ر  ين لتنفيذ دورات تدريبيّة حول الحدّ من مخاطر ألصحاب المصلحة الم 

ستخدمي المخدّرات داخل مجتمعاتهم المحليّة ت    2،3،3ماشياً مع الغاية إستخدام المخدّرات وحقوق م 

البدء بتوفير  مات التي ت رغب فيالمنظّ لهيئات الحكوميّة و/أو اإلى  معِ توفير مجموعة من خدمات الدّ  2،4،3

عين،  ما أو التي تحتاج إلى دعم إستخدام المخدّرات مخاطرخدمات الحدّ من  ير توف)مثل: البدء في في مجالٍّ م 
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اتي للكشف عن اإلصابة دوات النظيفة، والفحص الذّ ، وبرامج توفير الحقن واأل العالج ببدائل األفيونيات

 .البشرّي، وتلقيح م ستخدمي المخدّرات ضدّ فيروس إلتهاب الكبد الوبائي )ب(، إلخ.(بفيروس نقص المناعة 

دريب وتوفير التّ   (SyrEx)تحديث نظام إدارة البيانات لخدمات الحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات  2،4،4

قدِّ   لخدمات. اهذه ة لم  للمنّظمات الم 

عاون مع وكاالت أعضاء الشبكة أو المؤسسات الحكوميّة، بالتّ قبل م تنفيذ البرامج التجريبيّة من عِ د   2،4،5

 ين.األمم المتحدة والشركاء الدوليّ 

حدّثة وم   م الئمة ،ضلىف  الممارسات دليل الع بروتوكوالت أو مبادئ توجيهيّة، أو ِض و   2،4،6  للمنظور راعية وم 

إستخدام المخدّرات في منطقة الشرق األوسط ة الجودة للحدّ من مخاطر ي  من أجل تقديم خدمات عالِ الجندري 

 وشمال إفريقيا.

ِضع  2،4،7 طط لإلستجابة الطارئة للحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات في منطقة الشرق األوسط وشمال خ  و 

 وارئ اإلنسانيّة واألوبئة.واجهة حاالت الطّ إفريقيا من أجل م  

 :ةع  قَّ و  ت  النتائج الم  
 

تهم المؤسسيّة ادرق  ساعدة التقنيّة ألعضاء شبكة مينانبود لتعزيز اإلستمرار في تقديم الدّعم والم   م  ت   2،4،1

  .والتقنيّة
د  تقديم الدّعم والم  ت م   2،4،2  .لتنفيذ دورات تدريبيّة ،بينر  ساعدة التقنيّة ألصحاب المصلحة الم 

ِضع ت م   2،4،3   .توفير خدمات الحدّ من مخاطر إستخدام المخدّراتللبدء بم عِ خدمات الد   من مجموعةو 

 لمنّظمات. تدريب اوتّم تحديث نظام إدارة البيانات لخدمات الحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات ت م   2،4،4

 عاون مع الشركاء.بالتّ  م تنفيذ البرامج التجريبيّةعِ د  ت م   2،4،5

ِضع ت م   2،4،6 حدّثة وم   الف ضلىدليل الممارسات ة، أو بروتوكوالت أو مبادئ توجيهيّ و  راعية ، م الئمة وم 

 لحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات.ة الجودة لمن أجل تقديم خدمات عالي  الجندري  للمنظور
ِضع تّم  2،4،7 ارئة للحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات في منطقة الشرق األوسط خطط لإلستجابة الطّ و 

 وارئ اإلنسانيّة واألوبئة.مواجهة حاالت الطّ وشمال إفريقيا من أجل 
 

 

 

 المجال الثالث: البحوث والُمراقبة
 ستخدام المخدّراتإبرامج الحدّ من مخاطر  ة الجودة عني  عال  : إعداد ونشر أدلّة الثالث الهدف

برامج وسياسات الحدّ من وجيه ت  العمل في هذا المجال على جمع البيانات بإنتظام وإستخدام األدلّة لِ  سي رّكز

لبيانات لتقييم اإلحتياجات في االت، ال ب د  من جمع المزيد من يادة فعاليّة التدخّ زِ . ولِ ستخدام المخدّراتإمخاطر 

 بذلك بصفةٍّ غي القيام ب  ن  وي   .المنطقة بشكلٍّ أفضل ولتحديد األولويات، والتخطيط، والتنفيذ، والتقييم وفقاً لذلك

ت الضعيفة من السّكان: الالجئون، والنساء، ومجتمع الميم "أل جي بي بي"، من بين فئاصالح الخاّصة، لِ 

وضع معلومات عن  ،معهاج   م  ت وفِّر البيانات التي ت  وس  ن ذلك. ك  لّما أم  فّصلة ك  ع بيانات م  مِ آخرين، من أجل ج  
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العار والتمييز، والتحدّيات التي ، ووصمة ستخدام المخدّراتإالحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات، وخدمات 

ستخدمي المخدّرات، ومنظّ  ، وإحتياجات السّكان الرئيسيّين، وفعاليّة مات المجتمع المدنّي والحكوماتيواجهها م 

راقبة إقليميّة م   ع  وض  وس ت. والعديد من التحدّيات األخرىالت المنّظمة، التدخّ   لحدّ من مخاطروحدّة لأداة م 

المؤّشرات هذه األداة  شمل  ت  وس  . عنها سنويّة تقديم تقارير  ن من كُّ لتم  اء لعلى الشرك م  عم  ت  وس   إستخدام المخدّرات

تعلّقة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في المنشورات الدوليّة، والمعلومات الّ  الزمة إلعداد الفصول الم 

ت قيم شبكة مينارة شراكات مع مؤّسسات أ خرى. كما س وفي تقرير تقييم وضع المنطقة، كما وفي منشوراتٍّ 

وسي عقد مؤتمر إقليمّي ك ّل ثالث سنوات لتسهيل إجراء أعمال بحثيّة على نحوٍّ فعّال. ب غية بحثيّة دوليّة وإقليميّة، 

 ضمن شبكة مينارة إقليمّيٍّ  رصدٍّ  مركز   اً إلنشاءِ وس ت بذل  كّل هذه الجهود إستعداد تباد ل المعارف والخبرات.

 .2026بعد عام  فيما

عمليّة الّرصد لتقييم ما إذا كان يجري تحقيق األهداف والغايات الواردة في الخطة  أساسيّةً  عمليّةً والتقييم  ت عتبر 

ات وإعادة لتقييم، وسيتّم إستخدامها لتوثيق اإلنجاز. ولذلك، سيتّم وضع خّطة للّرصد واأو ال تيجيّةاإلسترا

ستقبليّة توجيه األنشطة   . رت ق بةالم  الم 

 األهداف اإلستراتيجيّة

راقبة إقليميّة لِض و   3،1،1 يا ي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقف إستخدام المخدّرات لحدّ من مخاطرع أداة م 

 .عاون مع المؤسسات الجامعيّةبالتّ 

، من خالل إستخدام أدامِ ج   3،1،2 راقبة اإلقليميّة ع البيانات سنويّاً من جميع شركاء شبكة مينارة في كّل بلدٍّ ة الم 

 .النتائجرشِ ون 

خ ص ص لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياِص إعداد الف   3،1،3 الجمعيّة العالميّة للحدّ من تقريرل ل الم 

 ّل سنت ي ن. ك   مّرة،إستخدام المخدّرات العالميّة للحدّ من مخاطر حالةال حول المخاطر

إستخدام المخدّرات والمخاطر ذات الصلة في منطقة الشرق األوسط  وضعإجراء ونِشر تقييم إقليمّي لِ  3،1،4

 ّل سنت ي ن. ك   مّرة ،وشمال إفريقيا

 م شترك  وضع جدول أعمالدوليّة لِ القليميّة ووالجامعات اإلبحثيّة المؤسسات الإقامة شراكة رسميّة مع  3،1،5

 .لمشاريع البحوث ةموارد بصورة م شتركعبئة ال، وإلجراء البحوث وت  للبحوث

رتبطةرئيسيّة الس ّكانيّة المجموعات م ختلف الف  دِ سته  ت   التي ةستكشافيّ اإلث وبحالإجراء  3،1،6 إستخدام ب الم 

ستقبليّة. ،المخدّرات  من أجل توجيه أنشطة المناصرة والبرمجة الم 

تعلّقة بتقييم خدمات الحدّ من مخاطر إستخدام المخدّ  3،1،7 رات، وتمويلها في منطقة الشرق إجراء البحوث الم 

الخدمات  إلى هذهللمناصرة الزمة امية إلى توفير المعلومات الّ الرّ األوسط وشمال إفريقيا، وغيرها من البحوث 

 والتمويل المحلّّي.

الحدّ من مخاطر إستخدام المخدّرات  بشأنتنظيم مؤتمر إقليمّي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  3،1،8

 تبادل المعارف والخبرات.لِ  ،عاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيّينبالتّ  ،كّل ثالث سنواتمّرة 

 ع وتنفيذ إطار للّرصد والتقييم لهذه اإلستراتيجيّة.ِض و   3،1،9
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قَّع ةاالنتائج  ت و   :لم 
 

راقبة إقليميّة لِض و   م  ت   3،1،1  مع المؤسسات الجامعيّة.عاون بالتّ  إستخدام المخدّرات لحدّ من مخاطرع أداة م 

أل   3،1،2 راقبة ت م  ً  أداة الم   .نتائجال نشر  تّم يو من قبل ش ركاء شبكة مينارة سنويّا

الجمعيّة العالميّة للحدّ من  تقريرلل الم خ ص ص لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ِص إعداد الف  ّم تِ ي   3،1،3

 ّل سنت ي ن. ك   مّرةإستخدام المخدّرات، العالميّة للحدّ من مخاطر حالةال حول المخاطر
تقييم إقليمّي لوضع إستخدام المخدّرات والمخاطر ذات الصلة في منطقة الشرق األوسط  يجري 3،1،4

 ّل سنت ي ن. ك  مّرة  ويتّم نشره   وشمال إفريقيا
 .دوليّةالقليميّة ووالجامعات اإلبحثيّة المؤسسات الشراكة رسميّة مع  تأ قيم   3،1،5

رتبطة بإستخدام  تِري  أ ج   3،1،6 ختلف المجموعات الس ّكانيّة الرئيسيّة الم  ِدف  م  البحوث اإلستكشافيّة التي ت سته 

 .المخدّرات
تعلّقة بتقييمأ جِري ت   3،1،7  مناصرة لل مخدّراتخدمات الحدّ من مخاطر إستخدام ال وتمويل البحوث الم 

 .إلى هذه الخدمات
مر إقليمّي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حول الحدّ من مخاطر إستخدام تنظيم مؤت م  ت   3،1،8

عاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيّين، لتبادل المعارف كّل ثالث سنوات، بالتّ مّرة المخدّرات 
 والخبرات.

 للّرصد والتقييم لهذه اإلستراتيجيّة. ع وتنفيذ إطارِض و   يجري 3،1،9
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لّخص عن النتائج والتأثي ت  م   ة اإلستراتيجيّةة شبكة مينارة من خطّ ع  قَّ و  رات الم 

ت
را
ثي
تأ
ال إنخفاض معدّل اإلصابات •

بفيروس نقص المناعة 
هاب البشرّي، وفيروسات إلت
الكبد الوبائّي، والسّل،

اً واألمراض المنقولة جنسيّ 
ستخدمي المخدّرات بين م 

آلخرين والسّكان الرئيسيّين ا

إنخفاض حاالت الجرعات •
الزائدة

إنخفاض وصمة العار •
ستخدمي والتمييز ضدّ م 
سيّين المخدّرات والسّكان الرئي

اآلخرين

ج
ائ
نت
ال

زيادة البحوث والمؤلفات   •
ة القائمة على األدلّة الخاصّ 
بمنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

برامج الحدّ منزيادة توافر•
مخاطر إستخدام المخدّرات 

نِص العالي   فة، ة الجودة، والم 
راعية  يالجندرللمنظور والم 

فرص الحصول على زيادة •
برامج الحدّ من مخاطر 
ة إستخدام المخدّرات العالي  

نِص  فة، الجودة، والم 
راعية  يالجندرللمنظور والم 

الزيادة  في عدم تجريم •
القوانين والسياسات

ت
ال
جا
لم
ا

اإلدارة•

برامج الحدّ من مخاطر •
إستخدام المخدّرات

البحوث والمراقبة•

م  حقوق جميع  ت ر  ت ح 

ستخدمي المخدّرات في م  

لشرق األوسط منطقة ا

وشمال إفريقيا، 

ويتمتّعمون بنوعيّة حياة 

ة من المخاطر مثاليّة خالي  

الُمرتبطة بإستخدام 

 مخدّرات. ال
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