المؤتمر االفتراضي
 61سبتمبر –  61نوفمبر 0101

خفض الطلب على المخدرات في أفريقيا
الوقاية والعالج وعلم األوبئة

برنامج المؤتمر
تود الجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل تعئطي المخدرات-جنوب أفريقيئ ،بدعم من الجمعية الدولية
لألصخائييين في مجئل تعئطي المخدرات -العئلمية ،أن تعلن عن مؤتمرهئ االفتراضي األول حول صخفض
الطلب على المخدرات في أفريقيئ -الوقئية والعالج وعلم األوبئة ،والذي سيعقد عبر اإلنترنت من صخالل
سلسلة من ست جلسئت عئمة تبدأ من  61سبتمبر  0202وحتى  62نوفمبر .0202
إن الجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل تعئطي المخدرات -جنوب أفريقيئ متحمسة للشراكة ليس مع
ضئ مع مفوضية االتحئد
الجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل تعئطي المخدرات -العئلمية ،فحسب ،بل أي ً
األفريقي والمجلس الوطني لجنوب أفريقيئ المعني بإدمئن الكحول والمخدرات ،وزارة التنمية االجتمئعية،
جمهورية جنوب أفريقيئ ،واللجنة األمريكية المشتركة لمكئفحة تعئطي المخدرات التئبعة لمنظمة الدول
األمريكية ،ووزارة الخئرجية األمريكية /المكتب الدولي لشؤون المخدرات وإنفئذ القئنون.
سيجمع المؤتمر االفتراضي لخفض الطلب على المخدرات في أفريقيئ صخبراء وطنيين ودوليين في مجئل
منع تعئطي المخدرات والعالج منهئ وعلم األوبئة لتقديم عروض حول مجموعة واسعة من الموضوعئت
ذات الالة ،بمئ في ذلك مئ يلي:
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المنظور القئري لتعئطي المخدرات في أفريقيئ
صخطة عمل االتحئد األفريقي لمكئفحة المخدرات ومنع الجريمة ()0261-0202
المنظور العئلمي لتعئطي المخدرات في جميع أنحئء العئلم
المبئدرات العئلمية من قبل وزارة الخئرجية األمريكية /المكتب الدولي لشؤون المخدرات وإنفئذ
القئنون
المنظور اإلقليمي لتعئطي المخدرات في أمريكئ الالتينية ومنطقة البحر الكئريبي
سيئسة المنع القئيمة على األدلة والممئرسة
العالج والشفئء
علم األوبئة ودوره في صخفض الطلب على المخدرات

الجلسة العامة األولى :تهيئة المشهد لخفض الطلب على المخدرات في أفريقيا
التئريخ 61 :سبتمبر 0202
السئعة 0:62 - 0:22 :مسئ ًء بتوقيت جنوب أفريقيئ 2:62-6:22 /مسئ ًء بتوقيت المملكة المتحدة /
 62:62-0:22صبئ ًحئ بتوقيت شرق الواليئت المتحدة
رييس الجلسة العئمة :جيف لي وليفيئ إيدجر ،الجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل تعئطي المخدرات-
العئلمية
الترحيب بالحضور في المؤتمر والمقدمة:
 جيف لي ،الخبير االستشئري الكبير ،الجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل تعئطي المخدرات
 العئلمية ليفيئ إدجر ،نئيبة مدير الجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل تعئطي المخدرات -العئلمية
تمهيد المشهد:
 روجر وايمئن -رييس الجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل تعئطي المخدرات لجنوب أفريقيئ،
مدير المجلس الوطني لجنوب أفريقيئ حول إدمئن الكحول ،الكيب الشرقية
 جوانئ ترافيس روبرتس -الرييسة التنفيذية للجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل تعئطي
المخدرات -العئلمية
 بريئن موراليس -رييس فرع مكئفحة المخدرات ،مكتب البرامج والسيئسئت العئلمية
 السفير آدم نئم  -األمين التنفيذي للجنة األمريكية المشتركة لمكئفحة تعئطي المخدرات ،منظمة
الدول األمريكية
 السيدة هندريتئ بوجوبئن -زولو -نئيبة وزير التنمية االجتمئعية ،جمهورية جنوب أفريقيئ
 سعئدة السيدة أميرة الفئضل -مفوضة الشؤون االجتمئعية لمفوضية االتحئد األفريقي
المنظور العالمي  -نظرة عامة عالمية على تعاطي المخدرات
 جيوفئنئ كئمبيلو -رييسة قسم منع تعئطي المخدرات والعالج منهئ وإعئدة التأهيل ،مكتب األمم
المتحدة المعني بئلمخدرات والجريمة
 كلوي كئربنتير -رييس قسم بحوث المخدرات ،فرع البحوث ،مكتب األمم المتحدة المعني
بئلمخدرات والجريمة
المنظور القاري  -نظرة عامة على تعاطي المخدرات في أفريقيا

2

 الدكتورة جين مئري أونجولو -رييسة الرعئية االجتمئعية والفئئت الضعيفة ومكئفحة
المخدرات ،مفوضية االتحئد األفريقي
خطة عمل االتحاد األفريقي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة ()0161-0102
 الدكتور أبيل بئسوتو -الموظف الكبير لبرنئمج مكئفحة المخدرات ،مفوضية االتحئد األفريقي
المبادرات العالمية للمكتب الدولي لشؤون المخدرات وإنفاذ القانون ،وزارة الخارجية األمريكية
 ويليئم مئك جلين -مستشئر كبير ،مكتب السيئسئت والبرامج العئلمية ،الحد من الطلب على
المخدرات ،المكتب الدولي لشؤون المخدرات وإنفئذ القئنون ،وزارة الخئرجية األمريكية
 برونو بوي -موظف الشؤون الخئرجية ،مكتب السيئسئت والبرامج العئلمية ،الحد من الطلب
على المخدرات ،المكتب الدولي لشؤون المخدرات وإنفئذ القئنون ،وزارة الخئرجية األمريكية
المنظور اإلقليمي  -أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 مئريئ هئينز -رييسة مرصد البلدان األمريكية للمخدرات ،اللجنة األمريكية المشتركة لمكئفحة
تعئطي المخدرات
الملخص والدعوة إلرسال التعليقات واألسئلة المنبثقة عن المدخالت

الجلسة العامة الثانية :الوقاية القائمة على األدلة :السياسة والممارسة
التئريخ 00 :سبتمبر 0202
السئعة 0:62-0:22 :مسئ ًء بتوقيت جنوب أفريقيئ 2:62-6:22 /مسئ ًء بتوقيت المملكة المتحدة -0:22 /
 62:62صبئ ًحئ بتوقيت شرق الواليئت المتحدة األمريكية
رييس الجلسة العئمة :ديفيد بئيفر ،الجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل تعئطي المخدرات  -جنوب
أفريقيئ
ما الذي يشكل الوقاية القائمة على األدلة؟
 جيف لي -الخبير االستشئري الكبير ،الجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل تعئطي المخدرات
العئلميةمعايير الوقاية
 جيوفئنئ كئمبيلو  -رييسة قسم الوقئية والعالج وإعئدة التأهيل ،مكتب األمم المتحدة المعني
بئلمخدرات والجريمة
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برامج الوقاية القائمة على الوسائط اإلعالمية
 ويليئم د .كرانو  -أستئذ علم النفس االجتمئعي في أوسكئمب ،قسم العلوم السلوكية والتنظيمية،
جئمعة كليرمونت للدراسئت العليئ ،الواليئت المتحدة األمريكية
منع تعاطي الكحول (بيانات عن تعاطي الكحول ،مبادرات الوقاية البيئية):
 مئريستيال مونتيرو  -المستشئرة اإلقليمية حول تعئطي الكحول والمخدرات ،منظمة الاحة
للبلدان األمريكية * التركيز على أمريكئ الالتينية ومنطقة البحر الكئريبي
 البروفيسور نيو موروجيلي -األستئذ والقئيم بأعمئل رييس قسم علم النفس ،جئمعة
جوهئنسبرج ،جنوب أفريقيئ
 البروفيسور نئزاريوس تومويزيجي -أستئذ مسئعد ورييس قسم ،قسم علم األوبئة واإلحائءات
الحيوية ،كلية الاحة العئمة بجئمعة مئكيريري ،أوغندا
 رينيه آدامز -مديرة البرامج ،قسم الوقئية من تعئطي المخدرات وإعئدة التأهيل ومكئفحة
المخدرات ،مديرية صخدمئت الرعئية االجتمئعية ،وزارة الاحة والخدمئت االجتمئعية ،نئميبيئ
جلسة األسئلة واألجوبة

الجلسة العامة الثالثة :التركيز على العالج والتعافي
التئريخ 1 :أكتوبر 0202
السئعة 0:62-0:22 :مسئ ًء بتوقيت جنوب أفريقيئ 2:62-6:22 /مسئ ًء بتوقيت المملكة المتحدة -0:22 /
 62:62صبئ ًحئ بتوقيت شرق الواليئت المتحدة
رييس الجلسة العئمة :كيم جونسون ،االتحئد الدولي للجئمعئت للحد من الطلب على المخدرات
معايير العالج
 أنجئ بوس -موظفة البرامج ،قسم الوقئية والعالج وإعئدة التأهيل،
فرع الوقئية من المخدرات والاحة ،مكتب األمم المتحدة المعني بئلمخدرات والجريمة
قياس جودة الخدمات في منشآت العالج
 البروفيسور برونوين مئيرز -كبير العلمئء المتخااين ،وحدة األبحئث حول الكحول والتبغ
والمخدرات األصخرى ،مجلس البحوث الطبية بجنوب أفريقيئ
أفضل الممارسات في العالج والتدريب لمنهج العالج الشامل في أفريقيا
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 جورج موريمي -منسق التدريب ألفريقيئ ،برنئمج االستشئرات بشأن المخدرات لخطة كولومبو
االعتماد ومنح الشهادات
 بيكي فون  -مدير المركز العئلمي لالعتمئدات ومنح الشهئدات ،برنئمج االستشئرات بشأن
المخدرات لخطة كولومبو
دراسات الحاالت لبرامج العالج في أمريكا الالتينية /منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا
 بئو أو جيمس -طبيب استشئري في الاحة العقلية وأصخائيي معتمد في عالج اإلدمئن ،مستشفى
الطب النفسي العابي االتحئدي ،مدينة بنين ،والية إيدو ،نيجيريئ
 يوري كوتيب -المدير التنفيذي للاحة العقلية ،وزارة الاحة ،بيرو
جلسة األسئلة واألجوبة

الجلسة العامة الرابعة :علم األوبئة ودوره في الحد من الطلب على المخدرات
التئريخ 02 :أكتوبر 0202
السئعة 0:62-0:22 :مسئ ًء بتوقيت جنوب أفريقيئ 2:62-6:22 /مسئ ًء بتوقيت المملكة المتحدة-0:22 /
 62:62صبئ ًحئ بتوقيت شرق الواليئت المتحدة
رييس الجلسة العئمة :د .ريشئد عبدول ،مفوضية االتحئد األفريقي
نظرة عامة قارية على وبائيات المخدرات في أفريقيا
 البروفيسور إيسيدور أوبوت -مدير مركز البحوث والمعلومئت حول تعئطي المخدرات ،نيجيريئ
وجهات النظر اإلقليمية
 الدكتور ألوبوسئيو أكينوال -موظف البرامج ،صخفض الطلب على المخدرات ،مفوضية المجموعة
االقتائدية لدول غرب أفريقيئ
 نئدين هئركر بورنهئمز -عئلمة أبحئث ،مجلس البحوث الطبية لجنوب أفريقيئ /شبكة مجموعة
تنمية الجنوب األفريقي للوبئييئت حول تعئطي المخدرات
نظرة عامة على وبائيات المخدرات في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 بيرنيل كالرك -أصخائيي أبحئث ،مرصد البلدان األمريكية للمخدرات ،اللجنة األمريكية المشتركة
لمكئفحة تعئطي المخدرات -منطقة البحر الكئريبي
 روبرتو كئنئي  -الرييس المشئرك ،الجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل تعئطي المخدرات -
األرجنتين -أمريكئ الالتينية
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مواءمة جمع بيانات وبائيات المخدرات العالمية
 كلوي كئربنتير -رييس قسم أبحئث المخدرات ،فرع البحوث ،مكتب األمم المتحدة المعني
بئلمخدرات والجريمة
 إنريكو بيسوجنو -رييس وحدة تطوير ونشر البيئنئت ،مكتب األمم المتحدة المعني بئلمخدرات
والجريمة
جلسة األسئلة واألجوبة

الجلسة العامة الخامسة :دور المشرعين والممارسين الصحيين التقليديين في
الحد من الطلب على المخدرات
التئريخ 0 :نوفمبر ،0202
السئعة 0:62-0:22 :مسئ ًء بتوقيت جنوب أفريقيئ 2:62-6:22 /مسئ ًء بتوقيت المملكة المتحدة-0:22 /
 62:62صبئ ًحئ بتوقيت شرق الواليئت المتحدة
رييس الجلسة العئمة :حكومة جنوب أفريقيئ
دور المشرع في خفض الطلب على المخدرات
 السنئتور مئتي هئنتر -عضو مجلس الشيوخ عن والية إلينوي ،الواليئت المتحدة األمريكية
 المحئمية لوتئندا متشوتشيسئ -المدعية العئمة للدولة  ،جنوب أفريقيئ (يتم تأكيده الحقئ)
 السينئتور هيكتور يبيز مئرتينيز  -اإلكوادور
 سعئدة السيد سيث كوامي أتشيمبونج  -رييس لجنة الدفئع والشؤون الداصخلية في برلمئن غئنئ
دور الممارسين والقادة الصحيين التقليديين في الحد من الطلب على المخدرات
(مناقشات المائدة المستديرة)
 د .بيلموس مئشئبيال  -نئيب رييس الهيئة المركزية للمخدرات ،جنوب أفريقيئ
 الدكتور جودمئن سيبيكو -مدير شبكة مركز نقل التكنولوجيئ المتعلقة بئإلدمئن ،رييس قسم الطب
النفسي لإلدمئن ،جئمعة كيب تئون
 الدكتور ديفيد بئسئنجوا ،أوغندا
 ممثلون من دول أفريقية أصخرى (موريشيوس ،كينيئ)
جلسة األسئلة واألجوبة
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الجلسة العامة السادسة :االستعرا

وتبادل األفكار :جلسة نقاش

التئريخ 62 :نوفمبر 0202
السئعة 0:62-0:22 :مسئ ًء بتوقيت جنوب أفريقيئ 2:62-6:22 /مسئ ًء بتوقيت المملكة المتحدة-0:22 /
 62:62صبئ ًحئ بتوقيت شرق الواليئت المتحدة
الرييسئن المشئركئن للجلسة العئمة :مفوضية االتحئد األفريقي والجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل
تعئطي المخدرات-العئلمية
جلسة صخبراء للرد على األسئلة والقضئيئ المنبثقة عن الجلسئت الخمس السئبقة
أعضئء فريق النقئش (يتم تأكيدهم الحقئ):
 جمهورية جنوب أفريقيئ
 مفوضية االتحئد األفريقي
 الجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل تعئطي المخدرات -جنوب أفريقيئ
 الجمعية الدولية لألصخائييين في مجئل تعئطي المخدرات -العئلمية
 المكتب الدولي لشؤون المخدرات وإنفئذ القوانين
 اللجنة األمريكية المشتركة لمكئفحة تعئطي المخدرات -صخطة كولومبو
 االتحئد الدولي للجئمعئت لخفض الطلب على المخدرات
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