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 أشرف المرسلين والصالة والسالم علىبسم هللا الرحمان الرحيم 

 

 السيد رئيس مجلس المستشارين

 السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق االنسان

 السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين

 السيد رئيس جمعية محاربة السيدا

السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية والدولية   

 السيدات والسادة ممثلي جمعيات المجتمع المدني والجمعيات العالمة

 أيها الحضور الكريم 

 هذه الندوة اشغال اليوم من أجل المشاركة في تواجد بينكم يشرفني ويسعدني أن أ

اعما ل مقاربة سياسية جديدة في مجال تعاطي المخدرات مبنية على " حول:الوطنية الهامة 

لذي ا لمكافحة المخدرات اليوم العالمي  ، بمناسبة تخليداالنسان"   وحقوق الصحة، التنمية 

 يونيو من كل سنة.  26يصادف يوم 

أتوجه بجزيل الشكر لمنظمي هذه بكل المشاركين و في البداية أن أرحب لي واسمحوا

 على اختيارهم لهذا الموضوع الهام. الندوة

إن انعقاد هذه الندوة يأتي في سياق دولي ووطني يتميز بانخراط المغرب في تفعيل 

البرنامج العالمي للتنمية المستدامة، والذي يشمل من بين أهدافه، تقوية الوقاية وعالج 

ية جديدة للمجتمع ، كما يتميز بحرك2030اضطرابات االدمان على المؤثرات العقلية في أفق 

الـدولي في إطار منظمة األمـم المتحـدة، من أجل اعتماد مقاربة الصحة العمومية في مواجهة 

 مشكل المخدرات. 

 ،حضرات السيدات والسادة

حيث تشير  ،ا واسعا على المستوى العالميتعرف ظاهرة استهالك المخدرات انتشار

ان حوالي شخص  2016مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم لسنة  احصائيات

 لى األقلعى الستهالك تعاط سنة قد 64و 15شخص تتراوح أعمارهم بين  20من كل واحد 

ِّراً واحدا  ِّرات مليونا شخص مدمنون على 29خالل السنة وان حوالي مخد   في العالم، المخد 
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ِّرات عبر الحقن. ومليوناً يستعملو   12من ضمنهم  تتشكل خطورة هذه السلوكيات ن المخد 

بفيروس نقص المناعة البشري والتهابات  كاإلصابة أيضا في المضاعفات الصحية الخطيرة

 المبكرة.الكبد الفروسي وداء السل، باإلضافة الى الوفيات 

جري ا الذي البحث الوطني الميداني نتائج عنها تاالرقام الوطنية التي أسفر تشيرو

أن نسبة  فوق،سنة فما  15ضمن الساكنة العامة المغربية من  2006-2003سنوات خالل 

شخص وأن  800000أي ما يقدر ب  % 4.1التعاطي للمخدرات بكل أنواعها تصل الى 

و بتعاطي الكحول  %3.93تعاطى المخدرات ببالدنا يتسم بهيمنة التعاطي للقنب الهندي بنسبة 

و  0.18استهالك المؤثرات العقلية بنسبة و شخصا، 425.606 أي ما يعادل ،%2بنسبة 

 . % 0.04بنسبة solvants) ) المذيبات

الوطنية الى تعاطي  اإلحصاءات ، تشيرهذا النوع من المخدرات والى جانب

التي  و،% 0.02والمواد األفيونية بنسبة  %0.05كالكوكايين بنسبة  للحقن،المخدرات القابلة 

الصحة العامة، مثل انتشار التعفنات )كالسيدا وااللتهاب  على مضاعفات في قد تتسبب

 واالمراض المنقولة جنسيا و داء السل(.وس الفيروسي الكبدي ب 

 استراتيجية ت وزارة الصحة بتعاون مع شركائها، اعتمدوللتصدي لهذه اآلفة الصحية

 وطنية تهدف بالخصوص الى: 

ب االجتماعية المتخصصة في ط-اكز النفسيةتوسيع شبكة التغطية فيما يخص المر .1

 االدمان،

تحسين الولوج الستشارات الطب النفسي بمؤسسات الرعاية الصحية األولية بالنسبة  .2

 الضطرابات االدمان واألمراض النفسية المصاحبة لها،

 دعم الكفاءات وبرامج التكوين المستمر لجميع العاملين والمتدخلين، .3

 الخاصة اضطرابات االدمان،توفير األدوية األساسية  .4

 مج الوقائية من األمراض التعفنية.دعم البرا .5

 :اإلنجازات التاليةتحقيق قد مكنت المجهودات التي تم إطالقها في هذا المجال من و
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مراكز متخصصا في عالج اإلدمان وذلك بشراكة مع مؤسسة محمد  12إحداث .1

ان، مراكش، الدار الخامس للتضامن، بكل من الرباط، وجدة، الناظور، تطو

 مراكز(، أكادير، مكناس وفاس. 3البيضاء، طنجة )

احداث مصالح استشفائية جامعية مختصة في عالج االدمان بكل من الدار البيضاء  .2

سال وفاس. وسيتم تعزيز هذا العرض بأنشاء مراكز ونقط استشارية متخصصة 

ان اون، وبركبكل من مكناس، الحسيمة، العرائش، القصر الكبير، أصيال، شفش

والقنيطرة باإلضافة الى وحدات استشفائية بكل من القنيطرة واكادير، وذلك ضمن 

 للوقاية والتكفل باضطرابات االدمان. 2022-2018برنامج 

 6690االدمان منذ انطالق العمل بها،  بمراكز مدمن 27620 حواليوتتبع استقبال  .3

 منهم اليزالون يستفيدون من خدمات هذه المراكز.

 على المخدرات القابلة للحقن بالمطادون للمدمنينوضع برنامج العالج االستبدالي  .4

 2014توسيع هذا البرنامج منذ  وقد تممريض.  1629حاليا منه  والذي يستفيد

لتمكين السجناء المدمنين على هذه المخدرات من متابعة عالجهم االستبدالي داخل 

 الوسط السجنى.

 41هذه العالجات والخدمات هي كالتالي: تخصيص موارد بشرية لتقديم .5

منهم متخصصين في الطب  10طبيب مكون في طب االدمان،  16ممرض،

فرق للتدخل الميداني التابعة للجمعيات المتخصصة في  8النفسي، باإلضافة الى 

 مجال تقليص مخاطر استعمال المخدرات.

 والتي تهدف الى حة السيداومكافكما اعتمد المغرب استراتيجية خاصة حول حقوق االنسان 

االشخاص االكثر عرضة لخطر االصابة بفيروس نقص المناعة  واحترام حقوقتعزيز 

 مستعملي المخدرات عن طريق الحقن. ومن ضمنهمالبشري، 

وشمال  المتوسط وقد مكنت هذه االنجازات المغرب من احتالل مركز الريادة بمنطقة شرق

 هذا الميدان. والتجربة فيبالخبرة  واالعتراف لهافريقيا 

 حضرات السيدات والسادة،
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في إطار السياق العالمي الحالي، الذي يتسم بحركية جديدة ومتميزة للمجتمع الـدولي ضمن 

اطارات مؤسساتية كمنظمات األمـم المتحـدة، باتخاذ قرارات وخطوات للتعبئـة من أجل اتخاد 

دولي وعلى مستوى الدول األعضاء، تعتمد سياسات مندمجة واتباع مخططات على المستوى ال

على تعددية المقاربات والتدخالت لمواجهة كافة القضايا المتعلقـة بإساءة اسـتعمال المخـدرات 

واالتجـار غـير المشـروع بهـا.  وقد انخرطت بالدنا في هذا المسار الدولي من أجل 

ن وهي التعامل مع الظاهرة متطويرسياسات ومخططات مستقبلية مبنية على أسس ثابتة، اال 

منظار الصحة العمومية، وتبني استراتيجيات وطنية على أسس تنموية للمجتمعات واحترام 

 حقوق االنسان.

 جديد مخطط وطني استراتيجي وفي هذا اإلطار، قامت الصحة بتعاون مع شركائها بإعداد

يتم اطالقه قريبا، س ، والذي2022-2018 للفترة للتكفل بحاالت اإلدمان على المخدرات

 ويهدف هذا المخطط خصوصا الى:ويرتكز على المبادئ التالية: التناسق، النجاعة والكرامة. 

 اعمال تدابير وقائية تستهدف الساكنة العامة والفئات الهشة،  (1

ضمان الولوج الى العالج المالئم لمستعلي المخدرات بالمؤسسات الصحية وبالوسط  (2

 السجنى،

 مؤسسات التأهيل النفسي االجتماعي،تطوير  (3

دعم البرامج الوطني للتقليص من مخاطر استعمال المخدرات، بما فيها بالعالجات  (4

 االستبدالية،

 :المخططمحاور تدخل هذا  ومن أهم

 تعزيز الصحة العقلية والوقاية والتشخيص المبكر الضطرابات االدمان، (1

 االدمان،تعزيز العرض العالجي الخاص باضطرابات  (2

 التقليص من مخاطر استعمال المخدرات القابلة للحقن،  (3

 دعم قدرات الموارد البشرية العاملة بالميدان، (4

 والشراكات،تعزيز الحكامة والريادة   (5

 ،والبحث العلميالتتبع والتقييم  (6

 مكافحة الوصم وتعزيز وحماية حقوق المرضى. (7
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بر كما أود ان اع الموفق لموضوع الندوة، وفي الختام، ال يسعني اال أن أهنئكم على اختياركم

مثل مؤسسة  ،وللشركاء الداعمينعن شكري لجميع الحاضرين والمنظمين لهذه التظاهرة 

منظمة الصندوق العالمي لمكافحة السل والمالريا والسيدا ومنظمة  للتضامن،محمد الخامس 

 الصحة العالمية.  

 

القيادة الرشيدة لموالنا المنصور باهلل جاللة الملك وفقنا هللا جميعا لما فيه خير البالد تحت 

 محمد السادس دام عزه وعاله، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 


