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االقتصــادي  باملجلــس  املتعلــق   128.12 رقــم  التنظيمــي  القانــون  مــن   6 للمــادة  طبقــا 
واالجتماعــي والبيئــي، قـــرر املجلــس، فـــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر حــول موضــوع 

الســلوكات اإلدمانيــة.

ويف هــذا اإلطــار، عهـــد مكتــب املجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة املكلفــة بالقضايــا االجتماعيــة 
والتضامــن بإعــداد هــذا التقريــر. 

وخــال دورتهــا العاديــة التاســعة والعشــرين بعــد املائــة )129(، املنعقــدة بتاريــخ 29 دجنبــر 
2021، صادقــت اجلْمعيــة العامــة للمجلــس االقتصـــادي واالجتماعـــي والبيئـــي باإلجمــاع 
علــى التقريــر املعنــون بـــ:« مواجهــة الســلوكات اإلدمانيــة: واقــع احلــال والتوصيــات »، الــذي 

انبثــق عنــه هــذا الــرأي. 
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ملخص

يشــهد العالــم تناميــاً للســلوكات اإلدمانيــة، ســواء تلــك املرتبطــة باســتخدام مختلــف املــواد ذات التأثيــر العقلــي 
والنفســي )التبــغ، الســكر، الكحــول، املخــدرات، وغيرهــا(، أو مبمارســة أنشــطة تنطــوي علــى خطــر إدمانــي كبيــر 

)ألعــاب الرهــان، ألعــاب الفيديــو، األنترنــت وغيــر ذلــك(.

وليســت باُدنــا اســتثناًء عــن هــذه الوضعيــة، حيــث تكشــف دراســة مختلــف مظاهــر اإلدمــان أنهــا ظاهرة متفشــية 
ومتعــددة األشــكال. ويف هــذا الصــدد، تؤكــد أحــدث املؤشــرات واملعطيــات املتوفــرة هــذه الوضعية املثيــرة للقلق:

ُر حجــم تعاطــي املــواد ذات التأثيــر النفســي والعقلــي بـــ 4.1 يف املائــة مــن عــدد املســتجوبني يف إحــدى 	  يَُقــدَّ
الدراســات، ويناهــز االســتهاك املفــرط للمخــدرات واإلدمــان عليهــا 3 يف املائــة، كمــا يقــدر اإلفــراط يف 

اســتهاك الكحــول بـــ 2 يف املائــة واإلدمــان عليهــا بـــ 1.4 يف املائــة؛

ــن بـــ 18.500 شــخص؛ مــع تســجيل 	  ُر عــدد األشــخاص الذيــن يتعاطــون املخــدرات عــن طريــق احُلَق ــدَّ يَُق
معــدل انتشــار مرتفــع يف صفــوف األشــخاص املصابــني بااللتهــاب الكبــدي )»C »57 يف املائــة( وكــذا بــداء 

فقــدان املناعــة املُكتَســبة )11.4 يف املائــة(؛

يوجد يف املغرب زهاء 6 مايني من املدخنني، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة؛	 

ميــارس مــا بــني 2.8 إلــى 3.3 مليــون شــخص ألعــاب الرهــان، علمــاً أن 40 يف املائــة منهــم معرضــون خلطــر 	 
اإلدمــان علــى اللعب؛

تنامــي االســتخدام اإلدمانــي للشاشــات وألعــاب الفيديــو واألنترنــت يف بادنــا، وخاصــة يف صفــوف 	 
والشــباب. املراهقــني 

وتنجــم عــن كل هــذه الســلوكات اإلدمانيــة انعكاســات خطيــرة علــى األشــخاص املعنيــني بهــا يف ســامتهم 
النفســية وصحتهــم اجلســدية. كمــا أنهــا تشــكل يف الوقــت نفســه، بالنظــر لتكاليفهــا الباهظــة وانعكاســاتها التــي 
ــى  ــوازن العاقــات بــني األفــراد وأســرهم وعل ــى ت ــة حقيقيــة تلقــي بظالهــا عل قــد تكــون وخيمــة جــدا، معضل
ــات  ــا تداعي ــي تكــون له ــة والنفســية للمجتمــع ككل، وبالتال ــة الصحي ــى الوضعي ــة، وعل دخلهــم ومواردهــم املادي

ــا.   ــة لبادن ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــات التنمي ــات ودينامي ــى إمكان ســلبية عل

وعلــى الرغــم مــن وضــع القطــاع احلكومــي املكلــف بالصحــة الســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة اإلدمــان، تهــم الفتــرة 
مــا بــني 2018 و2022، فــإن الســلوكات اإلدمانيــة ال حتظــى حلــد اآلن بالقــدر الــكايف مــن االعتــراف والتكفــل بهــا 
مــن قبــل هيئــات احلمايــة االجتماعيــة والتعامــل معهــا بوصفهــا أمراضــاً رغــم إدراجهــا يف قائمــة منظمــة الصحــة 
العامليــة. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن السياســات العموميــة يف هــذا املجــال تظــل غيــر كافيــة، يف ظــل هيمنــة املقاربــة 

الزجريــة املرتكــزة يف محاربــة اإلدمــان علــى إطــار تشــريعي متقــادم وال يوفــر احلمايــة.

ــة مــن التوصيــات، نذكــر  ــرح املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي جمل ــى هــذا التشــخيص، يقت ــاًء عل وبن
منهــا:  
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االعتــراف باإلدمــان، ســواء باســتخدام مــواد مخــدرة أو ممارســة إدمانيــة، بوصفــه مرضــا يتطلــب عاجــا . 1
قابــا مــن الناحيــة القانونيــة للتكفــل بــه مــن طــرف هيئــات الضمــان والتأميــن الصحــي والحمايــة االجتماعيــة؛

ــن مــن توضيــح طبيعــة اضطرابــات . 2 مراجعــة اإلطــار القانونــي المنظــم للتغطيــة الصحيــة وتحيينــه، بمــا يَُمكِّ
اإلدمــان والتحديــد الدقيــق لتصنيفاتهــا المعتبــرة أمراضــاً تتطلــب عاجــات؛

ــح . 3 ــي تمن ــة الت ــات القانوني ــج للمقتضي ــق الممنه ــٍة بالتطبي ــن جه ــا يســمح م ــي، بم ــون الجنائ ــة القان مراجع
متعاطــي المخــدرات الحــق فــي الخضــوع للعــاج، ومــن جهــة أخــرى، العمــل علــى تشــديد العقوبــات ضــد 

ــر المشــروعة؛  شــبكات االتجــار فــي المخــدرات والمــواد غي

توجيــه نســبة ثابتــة مــن مداخيــل الدولــة )10 فــي المائــة( التــي يتــم اســتخاصها مــن األنشــطة المشــروعة . 4
التــي قــد تســبب اإلدمــان )التبــغ، الكحــول، رهانــات ســباق الخيــول، اليناصيــب، الرهانــات الرياضيــة( نحــو 
العــاج والبحــث والوقايــة. والجديــر بالذكــر أن هــذه المــواد والخدمــات تحقــق رقــم معامــات يبلــغ أزيــد 
مــن 32 مليــار درهــم، أي مــا يمثــل نحــو 9 فــي المائــة مــن المداخيــل الجبائيــة للدولــة و3 فــي المائــة مــن 

الناتــج الداخلــي اإلجمالــي؛

االعتــراف القانونــي باختصــاص علــم اإلدمــان وبالشــهادة الجامعيــة الممنوحــة فــي هــذا المجــال واعتمــاد . 5
ــون،  األنظمــة األساســية للمهــن المرتبطــة بهــذا االختصــاص )المعالجــون النفســيون، والمعالجــون المهني

ــن مــن تعزيــز المــوارد البشــرية العاملــة فــي هــذا الميــدان؛ وغيرهــم(، وذلــك بمــا يَُمكِّ

ــات . 6 ــع والنشــر المنتظــم للمعطي ــى التتب ــي للمخــدرات واإلدمــان والعمــل عل ــز مــوارد المرصــد المغرب تعزي
المتعلقــة بانتشــار اإلدمــان علــى المــواد ذات التأثيــر العقلــي والنفســي واإلدمــان علــى أنشــطة معينــة 

وأشــكاله وآثــاره وطــرق التكفــل بــه؛

إطاق مخطط وطني للوقاية من اإلدمان ومكافحته في الوسط المهني؛ . 7

إحــداث هيئــة وطنيــة للتقنيــن التقنــي واألخاقيــات ومراقبــة أنشــطة المؤسســات والشــركات العاملــة فــي . 8
مجــال ألعــاب الرهــان، وذلــك مــن أجــل الوقايــة مــن الســلوكات اإلدمانيــة والتصــدي لهــا؛

تعميــم الولــوج إلــى العاجــات البديلــة للمــواد »األفيونيــة« علــى مســتوى جميــع المؤسســات الســجنية وضمان . 9
إمكانيــة الولــوج إلــى العاجــات لفائــدة أي شــخص مدمــن يبــدي رغبــة فــي ذلــك.
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تقدمي

بــة، كانــت وال تــزال غيــر معروفــة بالقــدر الــكايف وُمحاطــة بالطابوهــات  تعتبــر الســلوكات اإلدمانيــة ظاهــرة مركَّ
والصــور النمطيــة واألحــكام املســبقة، واحلــال أنهــا آخــذة يف االنتشــار كمــا أّن أشــكالها، ســواء كانــت مشــروعة أو 
غيــر مشــروعة، تتنــوع وتــزداد خطــورة وِحــدة. وتشــكل الســلوكات اإلدمانيــة حالــة مرضيــة وظاهــرة اجتماعيــة يف 
اآلن ذاتــه. مــن جهــة أخــرى، ترتبــط الســلوكات اإلدمانيــة املشــروعة مبنظومــة اقتصاديــة حتقــق رقــم معامــات 
يبلــغ 32.19 مليــار درهــم، أي مــا يناهــز 3 يف املائــة مــن النــاجت الداخلــي اإلجمالــي، كمــا متثــل 9.1 يف املائــة مــن 

املداخيــل اجلبائيــة للدولــة1. 

إن اضطرابــات اإلدمــان هــي اعتــال يطــال الصحــة النفســية للفــرد ويهــدد ســامته الصحيــة ككل، كمــا أنهــا 
تشــكل يف الوقــت نفســه، بالنظــر لتكاليفهــا الباهظــة وانعكاســاتها التــي قــد تكــون وخيمــة جــدا، معضلــة حقيقيــة 
تلقــي بظالهــا علــى تــوازن العاقــات بــني األفــراد وأســرهم وعلــى دخلهــم ومواردهــم املاديــة، وعلــى الوضعيــة 
الصحيــة والنفســية للمجتمــع ككل، ومــن ثــم علــى ديناميــات وإمكانــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة للبــاد. إن أي بلــد يعانــي فيــه جــزء كبيــر مــن الشــباب والســاكنة يف ســن الشــغل مــن اإلدمــان علــى 
مــواد أو أنشــطة مســببة لإلدمــان ال ميكنــه إال أن يواجــه عقبــات يف تنميــة قدرتــه علــى البنــاء واالســتفادة املثلــى 
مــن القــدرات اإلبداعيــة واإلنتاجيــة والثقافيــة لســاكنته وال ميكنــه اإلعــداد بكيفيــة أفضــل ملســتقبل أجيالــه. مــن 
هــذا املنطلــق، فــإن املعرفــة اجليــدة باإلدمــان، وحتديــد مخاطــره والوقايــة منهــا والتخفيــف مــن عواقبــه، يشــكل 
حتديــا جماعيــا ملجتمعنــا ومســؤولية مشــتركة تقــع علــى عاتــق كل مــن يســاهم يف بلــورة السياســات العموميــة 

وتنفيذهــا.

ــاه إلــى املخاطــر  ــارة االنتب ويســعى املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، مــن خــال هــذا الــرأي، إلــى إث
املرتبطــة بالســلوكات اإلدمانيــة وتعزيــز الوعــي اجلماعــي بنطــاق انتشــار هــذه الســلوكات ببادنــا، وتعــدد 

ــا. ــذا جســامة املخاطــر املرتبطــة به ــن شــأنها، وك ــن م أشــكالها، وخطــر التهوي

ــا اجلماعيــة لإلدمــان، يف  ويــرى املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن الوقــت قــد حــان لتغييــر نظرتن
إطــار روح مــن املســؤولية والتضامــن التــي تعطــي األولويــة للدليــل العلمــي والتدخــل بعقانيــة عــوض االستســام 
لألمــر الواقــع، والتعامــل مــع املصابــني باإلدمــان كضحايــا بــدالً مــن وصمهــم، وحتريــر األفــراد واألســر واملجتمــع 

ككل بــدالً مــن تكريــس هشاشــتهم إزاء املــواد والســلوكات التــي تهــدد اســتقاليتهم وســامتهم الصحيــة.

اعتراف تدريجي يحمل رهانات متعددة

ــاً نســبيا، كمــا أن توســيع نطــاق املــواد أو  يُعتبــر االعتــراف بالســلوكات اإلدمانيــة2 بوصفهــاً مرضــاً أمــراً حديث
األنشــطة أو اخلدمــات املســببة لإلدمــان غالبــا مــا يثيــر جملــة مــن االعتراضــات املرتبطــة باملصالــح االقتصاديــة 

واملاليــة ذات الصلــة.

1 	 تقديــرات املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بنــاًء علــى قانــون املاليــة لســنة 2019 واســتناداً إلــى املعطيــات التــي قدمهــا الفاعلــون يف مجــال ألعــاب الرهــان. انظــر 
https:// :نــص تقريــر املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حــول الســلوكات اإلدمانيــة الــذي انبثــق عنــه هــذا الــرأي )الصفحــات مــن 96 إلــى 99( علــى الرابــط التالــي

 Rapport	conduites	addictives	VF.pdf/01/www.cese.ma/media/2022

2 	 انظر امللحق: تعاريف وتصنيفات دولية.
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َس مفهــوم مــرض اإلدمــان انطاقــا مــن القــرن التاســع عشــر )بالنســبة للكحــول(. ولــم يتــم إدراج  ولقــد تََكــرَّ
ــا ســنة 1990(  المــواد التاليــة )الهيرويــن، الكوكاييــن، األمفيتامينــات فــي ســنوات الثمانينيــات، والماريخوان
إال انطاقــا مــن القــرن العشــرين ضمــن الئحــة المخــدرات التــي تســبب اإلدمــان. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 
ــة إال فــي ســنة 1988. وقــد حــذرت  ــادة إدماني ــغ / النيكوتيــن م ــون التب ــرف بك ــة لــم تعت الســلطات الصحي
مجموعــة مــن األبحــاث العلميــة الرصينــة، منــذ منتصــف الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، مــن آثــار التبــغ 

علــى إدمــان المدخنيــن المضــر بالصحــة. 

إن توســيع نطــاق تعريــف العوامــل المســببة لإلدمــان يثيــر فــي الغالــب معارضــة وضغطــاً شــديدين مــن طــرف 
مجموعــات المصالــح، كمــا يصطــدم باســتمرار الصــور النمطيــة ذات الحمولــة المجتمعيــة والثقافيــة. وفــي 
ســنة 2018، أثــار اعتــزام منظمــة الصحــة العالميــة إدراج ألعــاب الفيديــو ضمــن قائمــة الســلوكات اإلدمانيــة 
ردة فعــل قويــة لــدى الفاعليــن فــي القطــاع ولــدى بعــض الــدول. وفــي هــذا الصــدد، أعلــن وزيــر الثقافــة فــي 
كوريــا الجنوبيــة عزمــه تقديــم طعــن لــدى منظمــة الصحــة العالميــة مــن أجــل حمايــة صناعــة ألعــاب الفيديــو 

ببــاده، علمــاً أن مداخيلهــا مــن هــذا القطــاع بلغــت 10 ماييــر دوالر ســنة 2018. 

إن إدراج مــادة إدمانيــة معينــة، ســواء كانــت ُكحــوالً أو مخــدرات أو تبغــاً، أو ســلوكا إدمانيــا كألعــاب الرهــان 
أو األلعــاب اإللكترونيــة أو اســتخدام الشاشــات أو ألعــاب الفيديــو ضمــن قائمــة األمــراض المعتــرف بهــا مــن 
طــرف منظمــة الصحــة العالميــة ال يخلــو مــن تداعيــات اجتماعيــة واقتصاديــة، ذلــك أن إدراج اضطرابــات 
ــراف الســلطات  ــام اعت ــاب أم ــح الب ــد يفت ــراض، ق ــة لألم ــة الصحــة العالمي ــف منظم ــن تصني ــان ضم اإلدم
الصحيــة فــي البلــدان األعضــاء بهــذه االضطرابــات، وبالتالــي، إخضــاع الســلوكات اإلدمانيــة لبروتوكــوالت 
للتكفــل الطبــي بهــا واالســتفادة مــن الخدمــات التــي تمنحهــا شــركات التأميــن وهيئــات الحمايــة االجتماعيــة.

وإلــى اليــوم، ال تراعــي التصنيفــات الدوليــة المعتــرف بهــا رســمًيا العديــد مــن الســلوكات اإلدمانيــة مثــل إدمــان 
ــة المســتدامة لمنظمــة  ــم اإلشــارة بشــكل صريــح ضمــن أهــداف التنمي ــم تت التســوق وإدمــان العمــل. كمــا ل
األمــم المتحــدة )أجنــدة العــام 2030( إلــى ســلوكات إدمانيــة أخــرى غيــر اســتهاك مــواد اإلدمــان، وال إلــى 
مــواد أخــرى غيــر الكحــول والمخــدرات )ال ســيما التبــغ، األدويــة، الكافييــن...(. وفــي هــذا الصــدد، ال تشــير 
الغايــة 3.5 إال إلــى »تعزيــز الوقايــة مــن إســاءة اســتعمال المــواد، بمــا يشــمل تعاطــي مــواد اإلدمــان وتنــاول 

الكحــول علــى نحــو يضــر بالصحــة، وعــاج ذلــك«.
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ظاهرة متعددة األشكال وتتزايد مخاطرها على المجتمع المغربي	. 

علــى غــرار مــا يشــهده العالــم مــن اتســاع لنطــاق ظاهــرة الســلوكات اإلدمانيــة وحــدة تأثيراتهــا، كمــا يتضــح مــن 
خــال اجلــدول أدنــاه، تكشــف مختلــف جتليــات هــذه الظاهــرة أنهــا أيضــا منتشــرة ومتعــددة األشــكال ببادنــا.

لمحة عن نطاق وتأثيرات بعض السلوكات اإلدمانية على الصعيد العالمي

مليــار مســتهلك للتبــغ عبــر العالــم، 80 فــي المائــة منهــم يوجــدون فــي بلــدان ذات دخل منخفض 
أو متوســط3 =< التبــغ يقتــل مدخنــاً واحــداً مــن أصل كل شــخصين مدخنين  1.3

مايين وفاة سنوياً بسبب التبغ4 8
ــة وفــاة فــي الســنة مرتبطــة باالســتعمال الضــار للكحــول، أي مــا يعــادل 5.9 فــي  ــون حال ملي

ــم 5 ــات المســجلة فــي العال ــة مــن مجمــوع الوفي المائ 3.3

حالــة وفــاة فــي الســنة بســبب تعاطــي المخــدرات6 )دون احتســاب الوفيــات الناجمــة عــن 
أعمــال العنــف والصراعــات المرتبطــة باالتجــار فــي المخــدرات( 400.000

مليــون شــخص تناولــوا مخــدرا خــال ســنة 2017، أي 5.4 فــي المائــة مــن ســكان العالــم 
المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 15 و64 ســنة )مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 

7  )2020 والجريمــة 
269

مليون شخص يعانون من اضطرابات مرتبطة بشكل مباشر باستعمال المخدرات8 35
مليــون شــخص يتعاطــون المخــدرات عــن طريــق الحقــن، حوالــي 6 ماييــن منهــم يحملــون 
فيــروس االلتهــاب الكبــدي »C« و1.4 مليــون حاملــون لفيــروس فقــدان المناعــة المكتســبة 

)الســيدا(9
11.3

مــن ســاكنة العالــم معنيــة بمشــكل اإلفــراط فــي ألعــاب القمــار والرهــان. كمــا أن احتمــال الوقوع 
فــي هــذا النــوع مــن اإلفــراط يزيــد بضعفيــن إلــى أربعــة أضعــاف لــدى الشــباب والمراهقين10 

ما بين 0.5 
و7.6 في 

المائة
 )polyconsommations( ارتفــاع علــى المســتوى العالمــي فــي تعاطــي مخــدرات متعــددة
وإدمــان اســتهاك بعــض المــواد واأللعــاب وشــبكات التواصــل االجتماعــي )الملــل، القلــق، عــدم 

اليقيــن، الهشاشــة االجتماعيــة، الوحــدة، الشــعور بالعزلــة، البحــث عــن المتعــة...(11
آثار كوفيد

ويف املغــرب، مت الشــروع يف جتميــع اإلحصائيــات املرتبطــة بالســلوكات اإلدمانيــة، مــن خــال أبحــاث متفرقــة 
تتعلــق باســتهاك املخــدرات والتبــغ والكحــول وألعــاب الرهــان. غيــر أنــه لــم يتــم بعــد جتميــع وترصيــد نتائــج 

تلــك األبحــاث.
3 - https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

4 	  املصدر نفسه
5 -  https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/alcohol

6 	  وزارة الصحة، مديرية األوبئة ومحاربة األمراض املخطط االستراتيجي الوطني حملاربة والتكفل بالسلوكات اإلدمانية للفترة 2018	2022

7 	   مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية »التقرير العاملي حول املخدرات« 2020 

8 	  املصدر نفسه

9 	  املصدر نفسه
10 - Joan-Carles Suris et al., « La problématique des jeux d’argent chez les adolescents », Raisons de santé, N°192, 2011.

11 - https://www/lefigaro/fr/sciences/les-addictions-s-aggravent-avec-les-effets-du-covid-20210412
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ــى  ــى تســليط الضــوء عل ــي عل ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ ــات املتاحــة، حــرص املجل ــى املعطي ــاًء عل وبن
العوامــل املرتبطــة مبخاطــر التعــرض لإلدمــان وبعــض مكامــن الهشاشــة الكبــرى املتعلقــة بــه التــي تؤثــر علــى 
املجتمــع املغربــي، وذلــك حســب الوســط )الوســط املهنــي، الوســط الرياضــي(؛ وحســب فئــات الســكان )األطفــال 
واملراهقــون، النســاء، الســاكنة الســجنية(؛ وطبيعــة مــواد اإلدمــان واملــواد شــبه اإلدمانيــة )التبــغ، الكحــول، القنــب 
الهنــدي، املؤثــرات العقليــة، واملــواد املســماة »املنتجــات االصطناعيــة«، والســكر(؛ وكــذا حســب األمــراض التــي 
قــد تــؤدي إلــى اضطرابــات اإلدمــان؛ ثــم حســب األنشــطة التــي تنطــوي علــى خطــر إدمانــي كبيــر )ألعــاب 

الرهــان، والشاشــات وألعــاب الفيديــو، واجلنــس(.

السلوكات اإلدمانية حسب الوسط
السلوكات اإلدمانية في الوسط المهني. 	

ــة  ــي تنطــوي عليهــا الســلوكات اإلدماني ــة الت ــراف باملخاطــر احلقيقي ــزوع نحــو االســتهانة وعــدم االعت ــاك ن هن
يف الوســط املهنــي والتــي ميكــن أن تتخــذ أشــكااًل مختلفــة. إذ ميكــن أن تتجســد يف اســتهاك مــواد ذات تأثيــر 
نفســي وعقلــي، نتيجــة ظــروف العمــل أو الضغــط واإلجهــاد املرتبــط بالعمــل وأجــواء املتعــة والترفيه بــني الزماء، 
وغيرهــا أو ظهــور ســلوكات إدمانيــة إزاء النشــاط املهنــي املعروفــة بـ«إدمــان العمــل«workaholisme( 12 (، أو 
/ إدمــان التكنولوجيــا التــي حتيــل إلــى اإلفــراط يف اســتخدام تكنولوجيــا اإلعــام والتواصــل )األنترنــت، الهاتــف 
واألجنــدة اإللكترونيــة(13. ويَُصنَّــف إدمــان العمــل بـ«مــرض العصــر احلديــث«، ويبــدو أنــه أكثــر انتشــاًرا ممــا قــد 
ــذي ال يحــاول وال  ــاة الشــخص املدمــن ال ــى العمــل أمــًرا أساســًيا يف حي ــح اإلدمــان عل يظــن املــرء، حيــث يصب
ينجــح يف التوقــف عــن العمــل حتــى يف فتــرات الراحــة )عطلــة نهايــة األســبوع والعطــل(. وهــو مــا يســبب التوتــر 
واإلرهــاق وأحياًنــا اإلســاءة إلــى املعاونــني14. ويعتبــر هــذا النــوع مــن اإلدمــان أكثــر خطــورة لكونــه، علــى عكــس 

أنــواع اإلدمــان األخــرى، يعكــس صــورة إيجابيــة عــن الشــخص املدمــن.

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا املجــال ال يــزال غيــر مستكشــف بالقــدر الــكايف باملغــرب. ويف هــذا الصــدد، 
ال يعالــج املخطــط االســتراتيجي الوطنــي للوقايــة والتكفــل باضطرابــات اإلدمــان 	2018 2022 الســلوكات 

اإلدمانيــة داخــل أماكــن العمــل. 

هذا، ومن شأن جهود التدخل من أجل التصدي ملخاطر اإلدمان يف أماكن العمل أن متكن من:

حتســن الصحــة )الكشــف عــن بعــض األمــراض النفســية، الوقايــة مــن تفاقــم بعــض األمــراض املزمنــة،  	
وقــف اإلدمــان جــّراء اســتهاك مــواد ذات تأثيــر نفســي وعقلــي، حتقيــق الرفــاه يف العمــل(؛

حتســن شــروط الســامة، مــن خــال الوقايــة مــن حــوادث الشــغل وحــوادث الســير )15 إلــى 20 يف املائــة  	
مــن حــوادث الشــغل ناجتــة عــن الســلوكات اإلدمانيــة، والتــي تشــير التقديــرات إلــى أنهــا تتســبب يف 28 يف 

املائــة مــن احلــوادث املميتــة(15.
12 - E. Durand, C. Gayet, L. Laborde, C. Van De Weerdt, E. Farges « Conduites addictives et travail », INRS, Documents pour le médecin de 
travail n°115, 3ème trimestre 2008.

13 	 املصدر نفسه

14 	 املصدر نفسه

15 	  حســب املعطيــات املقدمــة مــن طــرف طبيــب الشــغل يف شــركة ريضــال )املكلفــة بالتدبيــر املفــوض خلدمــات توزيــع الكهربــاء واملــاء الشــروب والتطهيــر الســائل بالربــاط 
وجماعــات ترابيــة أخــرى( خــال جلســة اإلنصــات التــي عقــدت بتاريــخ 2 فبرايــر 2021.
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السلوكات اإلدمانية في الوسط الرياضي. 	

إذا كانــت ممارســة الرياضــة مفيــدة للصحــة وللســامة النفســية واالجتماعيــة لألفــراد، فــإن اإلفــراط يف 
ممارســتها ميكــن أن يــؤدي إلــى ســلوكات إدمانيــة تعــرف بإدمــان الرياضــة )Bigorexie(.  وقــد اعترفــت 
منظمــة الصحــة العامليــة بإدمــان الرياضــة بوصفــه مرضــاً منــذ ســنة 2011؛ وميكــن أن يصيــب الرياضيــني مــن 

ــراط يف ممارســة الرياضــة. ــد اإلف ــان بع ــون يف اإلدم ــن يقع ــواة الذي ــني اله ــذا الرياضي ــي وك املســتوى العال

مــن جهــة أخــرى، كثيــراً مــا يســتعني الرياضيــون مــن املســتوى العالــي، مبــواد منشــطة لتحســني أدائهــم أو لتقليص 
التوتــر قبــل املنافســات أو بعدهــا، ممــا قــد يــؤدي إلــى إدمانهــم علــى بعــض املــواد ذات التأثيــر النفســي والعقلــي.

وميكــن أن يتســبب إدمــان الرياضــة وتعاطــي املــواد املنشــطة علــى حــد ســواء يف عواقــب قــد تكــون وخيمــة علــى 
الصحــة اجلســدية، حيــث قــد يــؤدي إدمــان الرياضــة إلــى حــاالت إرهــاق ومتزقات عضليــة والتهابات على مســتوى 
األربطــة، بــل قــد يصــل األمــر إلــى النوبــة القلبيــة. كمــا ميكــن أن يــؤدي اســتعمال مــواد ذات تأثيــر عقلــي ونفســي 

)محفــزات(16، ال ســيما األمفيتامينــات، إلــى إصابــات خطيــرة علــى مســتوى الدمــاغ، بــل قــد تــؤدي إلــى الوفــاة.

أمــا بالنســبة لبادنــا، وتنفيــذاً للتوجيهــات امللكيــة الســامية17 ووفــاًء بااللتزامــات الدوليــة للمملكــة18، صــدر يف 
غشــت 2017 القانــون رقــم 97.12 املتعلــق مبكافحــة تعاطــي املنشــطات يف مجــال الرياضــة، فضــًا عــن عــدد مــن 
نصوصــه التطبيقيــة الحقــاً. وقــد تــاه إحــداث الوكالــة املغربيــة ملكافحــة املنشــطات )ســنة 2020( التــي ينــدرج 
ضمــن مهامهــا إعــداد وتنفيــذ برنامــج ســنوي ملكافحــة املنشــطات يف أوســاط الرياضيــني مــن املســتوى العالــي.

ــث إن  ــي، حي ــن املســتوى العال ــني م ــا تتجــاوز نطــاق الرياضي ــر أن مشــكلة املنشــطات يف بادن ــر بالذك واجلدي
مجــال عــرض املنتجــات املنشــطة بــات متســعا بشــكل كبيــر، إذ تطــرح للبيــع بشــكل حــر يف غيــاب أي إطــار 
قانونــي يضبــط اســتعمال هــذه املــواد املســماة »مكمــات غذائيــة«، بــل إن بعــض املــواد التــي ال ميكــن بيعهــا إال 

ــة قيــود.  ــاء علــى وصفــة طبيــة متاحــة يف األســواق دون أي بن

السلوكات اإلدمانية حسب فئات السكان
اإلدمان في صفوف األطفال والشباب. 	

ــه كل شــخص يقــل عمــره عــن ســن  ــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن األمم املتحــدة19 الطفــل بكون تعــرف اتفاقي
الثامنــة عشــرة. وتعــرف منظمــة الصحــة العامليــة املراهقــة بكونهــا فتــرة النمــو العقلــي واجلســدي التــي متتــد مــا 
بــني 10 و19 ســنة20. وبالنســبة للطــب النفســي اخلــاص باألطفــال، تنتهــي فتــرة املراهقــة يف ســن 25 ســنة، وهــو 
متوســط الســن الــذي تتوقــف فيــه قشــرة الفــص اجلبهــي يف الدمــاغ عــن النمــو، وهــو العضــو الــذي يتحكــم يف 

الســلوكات والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات21. 
16 	 يتعلق األمر أساسا باألمفيتامينات والكافيني والكوكايني واألدرنالني واإليفدرين أو باقي املواد املشابهة

17 	 الرســالة امللكيــة الســامية التــي وجههــا جالــة امللــك محمــد الســادس، حفظــه اهلل، إلــى املشــاركني يف املناظــرة الوطنيــة للرياضــة املقامــة بالصخيــرات يف 24 أكتوبــر 
2008

18 	  االتفاقية الدولية لليونيسكو ملكافحة املنشطات يف مجال الرياضة )التي صادق عليها املغرب يف 2009(

19 	  صادق عليها املغرب سنة 1989.
20 - https://www.who.int/fr/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1

21 	 معطيــات مت اســتقاؤها خــال جلســة اإلنصــات التــي عقدهــا املجلــس مــع البروفيســور غــزالن بــن جلــون، طبيبــة نفســية مختصــة يف األطفــال وأســتاذة باحثــة، بتاريــخ 
27 ينايــر 2021.
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وتعتبــر هــذه املرحلــة مــن احليــاة حساســة لعــدة اعتبــارات، حيــث يكــون الطفــل واملراهــق فيهــا غيــر مكتســبني 
بعــد لــكل قدراتهمــا علــى االســتقالية والتحكــم يف الــذات وبالتالــي يعانيــان مــن الهشاشــة إزاء عــدة أشــكال مــن 

اإلدمــان.

وعلــى غــرار البالغــني، تنقســم الســلوكات اإلدمانيــة يف صفــوف األطفــال والشــباب، إلــى فئتــني همــا اإلدمــان 
علــى املــواد املشــروعة وغيــر املشــروعة، ثــم اإلدمــان بــدون اســتخدام مــواد معينــة، الســيما اإلدمــان علــى األلعــاب 

واحملتويــات اإلباحيــة أو اجلنــس.

ومــن بــني االضطرابــات الســلوكية »شــديدة اخلطــورة« لــدى األطفــال التــي قــد تــؤدي الحقــاً إلــى ســلوكات 
ــا واســًعا مــن  ــذي يشــمل نطاًق ــاه«، وال ــة وتشــتت االنتب ــى »اضطــراب فــرط احلرك ــي اإلشــارة إل ــة، تنبغ إدماني
ــم تشــخيصه  ــكايف وال يت ــروف بالقــدر ال ــر مع ــزال هــذا االضطــراب غي ــة والســلوكية )ال ي ــاالت املعرفي االخت
والتكفــل بــه يف املغــرب(. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن مــا بــني 30 إلــى 50 يف املائــة مــن املراهقــني املتعاطــني للمــواد 

ــاه22. ــون مــن اضطــراب فــرط احلركــة وتشــتت االنتب ــة يعان اإلدماني

ــف بالصحــة23 حــول هــذا املوضــوع، فــإن  ــي أجنزهــا القطــاع احلكومــي املكل هــذا، وبحســب آخــر البحــوث الت
ــغ معــدل  ــة يف صفــوف املراهقــني املتمدرســني ال يقــل خطــورة. ويف هــذا الصــدد، يبل ــرات العقلي تعاطــي املؤث
انتشــار تعاطــي التبــغ 9 يف املائــة24، كمــا أن 7.9 يف املائــة مــن التاميــذ املتراوحــة أعمارهــم بــني 13 و17 ســنة هــم 
مدخنــون، علمــاً أن 63.3 يف املائــة منهــم بــدأوا التدخــني قبــل بلــوغ 14 ســنة. وصــرح 9 يف املائــة مــن املســتجوبني 
أنهــم اســتهلكوا القنــب الهنــدي مــرة واحــدة علــى األقــل يف حياتهــم )64 يف املائــة بــدأوا اســتهاكه قبــل بلــوغ 
ســن 14 ســنة(. وأفــاد 13.3 يف املائــة مــن املســتجوبني أنهــم ســبق أن جربــوا اســتهاك الكحــول، بينمــا صــرح 
5 يف املائــة منهــم أنــه ســبق لهــم اســتهاك املؤثــرات العقليــة. كمــا أن 1.4 يف املائــة منهــم ســبق لهــم اســتهاك 

الكوكايــني.

مــن جهــة أخــرى، بــدأ االســتخدام اإلدمانــي للشاشــات وألعــاب الفيديــو واألنترنــت يتنامــى يف بادنــا، رغــم أن 
ــب دراســاٍت خــاص يف  ــة أجراهــا مكت ــت دراســة وبائي ــا. وقــد بين هــذه اإلشــكاليات ال حتظــى باالهتمــام حالًي
ــة  ــدار البيضــاء، أن 40 يف املائ ــراوح أعمارهــم بــني 13 و19 ســنة بال ــة مــن املراهقــني تت ــى عين ســنة 2020 عل
يســتخدمون األنترنــت بشــكل يخلــق لهــم العديــد مــن اإلشــكاليات وأن حوالــي 8 يف املائــة يوجــدون يف وضعيــة 

إدمــان25.

مكامن الهشاشة لدى النساء إزاء مخاطر اإلدمان . 	

تعاني النساء يف حالة اإلدمان من ثاثة أنواع من الهشاشة:

هشاشــة اجتماعيــة: تتجلــى يف وجــود مخاطــر كبيــرة للتعــرض للعنــف واالعتــداءات اجلنســية، الســيما يف  	
حــاالت العــوز االقتصــادي واســتهاك املخــدرات.

22 - https://www.tdah-france.fr/Le-TDAH-et-les-addictions.html

23 	 نتائــج البحــث املتوســطي حــول اســتهاك الكحــول واملخــدرات األخــرى يف الوســط املدرســي )MedSPAD( املغــرب، 2017، املســح الصحــي العاملــي لطلبــة املــدارس 
.GSHS(، 2016(

24 	 خال االثنتي عشر شهرا التي سبقت إجناز البحث.

25 	 معطيــات مت اســتقاؤها خــال جلســة اإلنصــات التــي عقدهــا املجلــس مــع البروفيســور غــزالن بــن جلــون، طبيبــة نفســية مختصــة يف األطفــال وأســتاذة باحثــة، بتاريــخ 
27 ينايــر 2021.
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هشاشــة خاصــة ترتبــط باملــواد املخــدرة: حســب العديــد مــن األبحــاث26، مــن املرجــح أن النســاء يصلــن  	
ــي والنفســي )مضــادات  ــر العقل ــة االســتهاك املفــرط وإدمــان املــواد ذات التأثي ــى مرحل ــر إل بســرعة أكب

االكتئــاب، الكحــول، املخــدرات(.  

هشاشــة »َمَرضيــة«: بســبب العوامــل املتعلقــة بالبيولوجيــا العصبيــة وبالهرمونــات، يف تزامنهــا مــع مــرض أو  	
اعتــال يحــدث اضطرابــات نفســية )االكتئــاب واضطرابــات القلــق ومــا إلــى ذلــك(.

وعلــى املســتوى الســريري، تكــون آثــار املــواد ذات التأثيــر النفســي والعقلــي أخطــر علــى الصحــة عنــد النســاء. 
كمــا أن النســاء قــد يكــن أكثــر ميــا إلــى تنــاول أدويــة بنــاء علــى وصفــات طبيــة مثــل مســكنات األلــم واألدويــة 

املهدئــة ألغــراض غيــر طبيــة27.

ففــي ســنة 2020، شــكلت النســاء والفتيــات ثلــث األشــخاص الذيــن يتعاطــون املخــدرات يف العالــم، لكنهــم لــم 
ميثلــن ســوى ُخُمــس املدمنــني الذيــن يتلقــون العــاج. وتعــود هــذه الصعوبــات يف الولــوج إلــى العــاج إلــى العديــد 
مــن العقبــات البنيويــة واالجتماعيــة والثقافيــة والشــخصية28، وخاصــة بالنظــر إلــى الوصــم الشــديد الــذي 

يحيــط عمومــاً بصــورة املــرأة التــي تعانــي مــن اإلدمــان.

ــة مــن اإلدمــان يف صفــوف  ــى اســتراتيجيات خاصــة بالوقاي ــد عل ــر بْع ــا ال تتوف ــى أن بادن وجتــدر اإلشــارة إل
النســاء والتكفــل بعاجهــن، باســتثناء مصلحــة طــب اإلدمــان املوجــود يف مدينــة ســا التــي أحدثــت »وحــدة 

ــة للنســاء. ــاك بنيــات حصري خاصــة بالنســاء«. أمــا يف القطــاع اخلــاص، فليــس هن

اإلدمان في صفوف الساكنة السجنية. 	

النفســية  الهشاشــة  بســبب  باإلدمــان  املرتبطــة  للمخاطــر  الســجنية  املؤسســات  ونزيــات  نــزالء  يتعــرض 
واالجتماعيــة التــي غالًبــا مــا تطبــع مســار احليــاة الشــخصية لهــؤالء، والضغوطــات النفســية املرتبطــة باحلرمــان 
مــن احلريــة وظــروف العيــش يف الســجن وانعكاســات االكتظــاظ الــذي تعرفــه املؤسســات الســجنية، وكــذا ســلوك 
ــى  ــي عل ــر النفســي والعقل ــاول املــواد ذات التأثي ــى تن ــؤدي إل تقليــد النــزالء بعضهــم البعــض والــذي ميكــن أن ي

ســبيل االكتشــاف ثــم التعــود علــى اســتهاكها بعــد ذلــك.

يف املغــرب، يشــكل األشــخاص احملكــوم عليهــم قضائيــا علــى خلفيــة قضايــا مرتبطــة باملخــدرات 18 يف املائــة مــن 
مجمــوع النــزالء املدانــني و34 يف املائــة مــن النــزالء اجلــدد29. 

ــب  ــن املخــدرات )القن ــاف م ــة أصن ــى تعاطــي أربع ــون عل ــن الســجناء مدمن ــة م ــي 13.45 يف املائ ــا أن حوال كم
ــة؛  ــن بنســبة 5.76 يف املائ ــة؛ الهيروي ــة بنســبة 11.91 يف املائ ــرات العقلي ــة؛ املؤث ــدي بنســبة 31.88 يف املائ الهن

الكوكايــني بنســبة 4.24 يف املائــة(30. 

26 - ONUDC, «Les femmes et les drogues » rapport mondial sur les drogues 2018.

27 	 مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 2020 »استهاك املخدرات والنوع«.

28 	  املصدر نفسه.

29 	  معطيــات قدمتهــا املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج خــال جلســة اإلنصــات التــي عقدهــا املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بتاريــخ 
 .2021/08/25

30 	 املصدر نفسه.
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ينضــاف إلــى ذلــك ضعــف ولــوج الســجناء إلــى خدمــات العــاج مــن اإلدمــان، فمــن أصــل 76 مؤسســة ســجنية، 
.31))TSO 10 فقــط تتوفــر علــى وحــدات لعــاج اإلدمــان منهــا 5 توفــر العــاج ببدائــل األفيونيــات

السلوكات اإلدمانية حسب طبيعة المواد اإلدمانية أو المواد شبه اإلدمانية
إدمان القنب الهندي . 	

يحتــل القنــب الهنــدي املرتبــة الثانيــة بعــد التبــغ ضمــن املؤثــرات العقليــة األكثــر اســتهاكاً باملغــرب32 ، ويعتبــر 
املغــرب أحــد املنتجــني الرئيســيني لهــذه املــادة علــى املســتوى العاملــي33.  

وقــد شــكلت هــذه النبتــة منــذ عــدة ســنوات موضــوع تهجــني وتعديــل وراثــي بهــدف الرفــع مــن مردوديتهــا 
ومحتواهــا مــن املكونــات ذات التأثيــر العقلــي والنفســي )THC(. وقــد أثبتــت بعــض األبحــاث34 التــي أجريــت يف 
الســنوات األخيــرة بعــض املزايــا العاجيــة للقنــب الهنــدي ومشــتقاته، غيــر أنــه ينبغــي التأكيــد علــى أن القنــب 
الهنــدي يبقــى مــادة مخــدرة يــؤدي اســتهاكها املنتظــم إلــى اإلدمــان وميكــن أن تتســبب يف اضطرابــات مزمنــة 

يف الســلوك.

وقــد أظهــر البحــث الوطنــي حــول انتشــار االضطرابــات النفســية الــذي أجــراه القطــاع احلكومي املكلــف بالصحة 
ــة. يف حــني كشــف  يف املغــرب ســنة 2005، انتشــار تعاطــي القنــب الهنــدي بــني الســاكنة بنســبة 3.94 يف املائ
املرصــد املغربــي للمخــدرات واإلدمــان، يف آخــر تقريــر أصــدره ســنة 2014، أن عــدد متعاطــي القنــب الهنــدي بلــغ 
800.000 شــخص. وقــد مت جتــاوز هــذا الرقــم بكثيــر اليــوم، حيــث ينتشــر اســتهاك هــذه املــادة بشــكل أكبــر يف 

صفــوف الشــباب، بنســبة بلغــت 9 يف املائــة ســنة 201735.

وعلــى الرغــم مــن االهتمــام الــذي يوليــه الفاعلــون املعنيــون لرصــد ظاهــرة اســتهاك القنــب الهنــدي يف املغــرب 
ــات الرســمية حــول املوضــوع ونطــاق البحــث  ــة املعطي ــإن قل ــي، ف ــن االجتماعــي والطب ــى الصعيدي ــا عل وفهمه
احملــدود، واختــاف املنهجيــات املعتمــدة وعــدم التحيــني املســتمر لقواعــد املعطيــات، ال تتيــح يف نهايــة املطــاف 

التوفــر علــى صــورة واضحــة عــن وضعيــة إدمــان القنــب الهنــدي يف املغــرب وتداعياتــه.

وبالنظــر إلــى ســحب هــذه املــادة مــن طــرف جلنــة األمم املتحــدة للمخــدرات مــن قائمــة املخــدرات األكثــر 
خطــورة، وتقنــني إنتاجهــا و/ أو اســتخدامها يف العديــد مــن البلــدان، وارتفــاع حجــم إنتاجهــا علــى الصعيــد 
الدولــي، وتطويــر اســتخدامها ألغــراض عاجيــة أو جتميليــة أو يف صناعــة النســيج، قــام املغــرب بإعــادة 
النظــر يف سياســة جتــرمي إنتــاج القنــب الهنــدي عبــر وضــع إطــار قانونــي أكثــر واقعيــة وأكثــر فائــدة اقتصادًيــا 
واجتماعًيــا ملناطــق إنتــاج القنــب الهنــدي وســاكنة هــذه املناطــق. ويف هــذا الصــدد، صــدر القانــون رقــم 13.21 
املتعلــق باالســتعماالت املشــروعة للقنــب الهنــدي يف 14 يوليــوز 2021. ويهــدف هــذا القانــون، مــن خــال تقنــني 
ــر القانونــي وتطويــر ساســل  ــاج غي ــى تقليــص اإلنت ــة للقنــب الهنــدي إل ــة والصيدالني االســتخدامات الصناعي

31 	 معطيات قدمها القطاع احلكومي املكلف بالصحة خال جلسة اإلنصات التي عقدها املجلس بتاريخ 2021/09/01.

32 	 نتائج البحث املتوسطي حول استهاك الكحول واملخدرات األخرى يف الوسط املدرسي )MedSPAD( املغرب، 2017.

33 	  انظر املوضوع اخلاص للتقرير السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لسنة 2020 حول القنب الهندي. 
34 - https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-cannabis-10-usages-therapeutiques-averes-etude-61144/

35 	 بحث املشروع املدرسي للبحر األبيض املتوسط حول الكحول واملخدرات األخرى )MedSPAD(، 2017، وزارة الصحة.
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ــاج القنــب  ــة والشــفافة إلنت ــة املهيكل قيمــة مضافــة للقنــب الهنــدي وضمــان متوقــع املغــرب يف األســواق الدولي
ــدي ومشــتقاته. الهن

إدمان األدوية ذات التأثير النفسي والعقلي والمواد المسماة »منتجات اصطناعية«. 	

يشــهد عــرض األدويــة ذات التأثيــر النفســي والعقلــي واملــواد املســماة »منتجــات اصطناعيــة« ارتفاعــا ملحوظــا36، 
وذلــك نتيجــة جللــب تلــك املــواد مــن قبــل شــبكات إجراميــة، والتســويق غيــر املشــروع للمنتجــات الصيدالنيــة التــي 
يُفتــرض أن يخضــع وصفهــا وبيعهــا للمراقبــة. كمــا يعــزى هــذا االرتفــاع إلــى تنامــي طــرح تلــك املــواد للبيــع بشــكل 
حــر علــى األنترنــت، علــى غــرار املــواد املســماة »مكمــات غذائيــة« ذات التأثيــر النفســي والعقلــي، التــي ال يتــم 

تتبعهــا بكيفيــة شــاملة وال إرفاقهــا بتنبيــه للشــباب وعمــوم املســتهلكني احملتملــني حــول مخاطرهــا.

إضافــة إلــى املنتجــات الواقعــة حتــت اســم »احلبــوب أو األقــراص املهلوســة«، فقــد اتخــذت هــذه الظاهــرة 
ــة احلــدود وتشــديد  ــز إجــراءات مراقب ــى الرغــم مــن تعزي ــرة ومأســاوية ومســتدامة، عل ــادا مثي يف املغــرب أبع

العقوبــات اجلنائيــة.

وحســب دراســة أجنزهــا الطبيــب النفســي املتخصــص يف عــاج اإلدمــان خالــد أقــزة ســنة 2009، فــإن تعاطــي 
ــك  ــذ ذل ــام من ــد ارتفعــت األرق ــة مــن الســاكنة يف املغــرب. وق ــم 3 يف املائ ــوب أو األقــراص املهلوســة« يه »احلب
الوقــت بتزامــن مــع تزايــد وتنــوع العــرض وانخفــاض األســعار، ممــا أدى إلــى ارتفــاع مهــول للطلــب وتنامــي 

االســتهاك.

إن الغالبيــة العظمــى للمــواد التــي تنــدرج ضمــن مســمى »احلبــوب أو األقــراص املهلوســة« ليســت مصنفــة مــن 
ــى  ــة إل ــا مــن طــرف مقدمــي العاجــات الطبي ــة »املخــدرات« وال يخضــع وصفه ــة ضمــن خان ــة القانوني الناحي
ــة املخــدرة خــارج نطــاق النصــوص  ــا. وتوجــد هــذه األدوي ــع تعاطيه ــر صارمــة وال مُين ــة مدعومــة بتقاري مراقب

ــى املخــدرات. ــة املطبقــة عل القانوني

إدمان التبغ. 	

يعتبــر التبــغ أكثــر املــواد تســببا يف اإلدمــان يف العالــم. ويعتبــر إدمــان التبــغ إدمانــا مزدوجــا، حيــث يشــمل 
مــن جهــة املــواد املتأصلــة يف التبــغ أو املضافــة إليــه مــن لــدن مصنعــي الســجائر، ومــن جهــة أخــرى، العــادات 

والســلوكات اليوميــة املتكــررة املرتبطــة بالتبــغ.

نَــني37. ويعــد التبــغ ســببا يف اإلصابــة بنــوع  ويتســبب التبــغ يف وفــاة مدخــن واحــد مــن أصــل كل شــخصني ُمَدخِّ
واحــد مــن بــني كل ثاثــة أنــواع مــن الســرطان، أشــهرها ســرطان الرئــة. وهنــاك أنــواع أخــرى مــن الســرطان 
يتســبب فيهــا التبــغ أيضــا، مثــل ســرطانات احلنجــرة أو الشــفتني أو البنكريــاس أو املثانــة أو الرحــم أو املــريء. 
ويعتبــر التبــغ الســبب الرئيســي يف العديــد مــن أمــراض القلــب والشــرايني، كمــا أنــه مــن عوامــل اخلطر الرئيســية 
املســببة يف النوبــة القلبيــة. وميكــن أن يتســبب يف أمــراض أخــرى أو يكــون الســبب يف تفاقمهــا كالقرحــة، 

والســكري وارتفــاع نســبة الكوليســترول وارتفــاع الدهــون يف الــدم، والتهــاب اللثــة.
36 - Audition de la présidente de l›Agence marocaine antidopage, Thése de Nouvellon Pauline pour le diplôme d›Etat de docteur en 
pharmacie «les nouvelles drogues chimiques de synthèse : présentation d›un phénomène», Université angers 2014, Rapport de 2019 de 
l›Organe International de Contrôle de stupéfiants ( https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2019/Annual_
Report/French_ebook_AR2019.pdf)

37 - Fondation Lalla Salma, https://www.contrelecancer.ma/fr/le_tabac_en_chiffres
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ويعتبــر التبــغ املــادة ذات التأثيــر النفســي والعقلــي األكثــر اســتهاكا يف املغــرب بحوالــي 6 مايــني مدخــن، بينهــم 
5.4 مايــني مــن البالغــني ونصــف مليــون مــن القاصريــن دون ســنة 18 ســنة38.

ويف هــذا الصــدد، يتــم اســتهاك 15 مليــار ســيجارة كل ســنة39 مبحتــوى مــن النيكوتــني واملــواد الســامة أعلــى مــن 
الكميــة املوجــودة يف الســجائر املرخصــة بأوروبــا 40. وعلــى ســبيل املثــال، فــإن الســجائر املســتوردة مــن سويســرا 
كل ســنة والتــي يعتبــر املغــرب ثانــي مســتورد منهــا بعــد اليابــان، متقدمــا علــى جنــوب إفريقيــا، أي مبعــدل 2900 
طــن ســنوًيا، ال تخضــع لنفــس املعاييــر املعمــول بهــا يف العديــد مــن البلــدان واملعروفــة باســم »10	1	10« )احلــد 
األقصــى لــكل ســيجارة هــو 10 ميلغرامــات مــن القطــران، و1 ميلغــرام مــن النيكوتــني، و10 ميلغرامــات مــن أول 
أكســيد الكربــون(. إذ جنــد يف الســجائر السويســرية املســوقة باملغــرب نســباً مرتفعــة مــن هــذه املــواد مقارنــة مــع 

تلــك التــي تبــاع يف بلــدان االحتــاد األوروبــي41.

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن احلكومــة قــد أعلنــت منــذ ســنة 2012 عــن عزمهــا إصــدار مرســوم ملطابقــة التشــريعات 
الوطنيــة مــع املعاييــر الدوليــة وتقنــني محتــوى الســجائر يف املغــرب من القطران وأول أكســيد الكربــون والنيكوتني 
)10	1	10(. غيــر أن هــذا النــص42 الــذي صــادق عليــه مجلــس احلكومــة مؤخــرا يف 6 شــتنبر 2021 لــن يدخــل 

حيــز التنفيــذ إال يف فــاحت ينايــر 2024.

ويعتبــر إدمــان التبــغ ظاهــرة منتشــرة بشــكل كبيــر يف املغــرب. فحســب املعطيــات الــواردة يف املوقــع اإللكترونــي 
ملؤسســة لــا ســلمى للوقايــة وعــاج الســرطان، تبلــغ نســبة املدخنــني 31.5 يف املائــة يف صفــوف الذكــور )مبعــدل 
ــة  ــاث، ويتعــرض 41 يف املائ ــة لــدى اإلن ــة أشــخاص( و3.3 يف املائ ــد عــن شــخص واحــد مــن أصــل كل ثاث يزي
ــف بالصحــة  ــي أكدهــا القطــاع احلكومــي املكل مــن الســاكنة للتدخــني الســلبي. وقــد شــهدت هــذه األرقــام الت
ســنة 2018، انخفاضــا علــى مســتوى املســح الوطنــي لعوامــل االختطــار املشــتركة لألمــراض غيــر الســارية الــذي 
أجــراه هــذا القطــاع يف الفتــرة 2018	2017 وقامــت بنشــره ســنة 2020. ويف هــذا املســح األخيــر، بلــغ معــدل 
انتشــار التدخــني يف املغــرب 13.4 يف املائــة لــدى البالغــني فــوق 18 ســنة، 26.90 يف املائــة منهــم ذكــور و0.4 يف 
املائــة إنــاث. ويصــل معــدل التعــرض للتدخــني الســلبي يف األماكــن العموميــة وأماكــن العمــل إلــى حوالــي 35.6 

يف املائــة.

لقــد وضــع املغــرب محاربــة التدخــني كأولويــة وطنيــة للصحــة العموميــة وأدرجــه ضمــن املخطــط الوطنــي 
للوقايــة ومراقبــة الســرطان للفتــرة 2019	2010، وذلــك يف إطــار شــراكة بــني مؤسســة لــا ســلمى للوقايــة 
وعــاج الســرطان والقطــاع احلكومــي املكلــف بالصحــة. ويتضمــن هــذا املخطــط 78 إجــراء عمليــا، ثمانيــة منهــا 

ــة التدخــني.  خصصــت حملارب

38 - Mohamed Ben Amar, Drogues. La réalité marocaine, Casablanca, La Croisée des Chemins, 2016.

39 	 املصدر نفسه
40 - https://www.google.com/amp/s/www.liberation.fr/planete/2019/07/04/les-cigarettes-suisses-enfument-le-
m a r o c _ 1 7 3 7 9 5 7 / % 3 f o u t p u t T y p e = a m p

41 	 املصدر نفسه.  

42 	 مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتني وأول أكسيد الكربون يف السجائر، صدر يف اجلريدة الرسمية بتاريخ 23 شتنبر 2021.
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ويرتبــط تطــور إدمــان التبــغ بارتفــاع مبيعــات التبــغ بالتقســيط والتــي متثــل 38 مــن املائــة مــن حجــم الســجائر 
التــي تبــاع يف املغــرب43. وال يعتبــر بيــع الســجائر بالتقســيط خرقــاً للقانــون فحســب44، بــل يتســبب يف خســارة 
الدولــة ملداخيــل جبائيــة كبــرى )قدرتهــا دراســة أجراهــا مكتــب الدراســات »KPMG« مببلــغ 1.5 مليــار درهــم 
ســنة 2017(. كمــا تشــكل قنــاة تســويق الســجائر بالتقســيط مصــدًرا لتدفــق ســجائر التهريــب وحتــى الســجائر 
املقلَّــدة واملخــدرات التــي يتــم مزجهــا غالبــا مبنتجــات أخــرى مضــرة بالصحــة. وبحكــم توفرهــا وبيعهــا بأثمنــة يف 
متنــاول املســتهلكني، يصبــح ســها ولــوج الشــباب لعالــم اإلدمــان علــى التبــغ وغيــره مــن املــواد مثــل القنــب الهنــدي 

أو املخــدرات االصطناعيــة أو املَُخلََّقــة.

إدمان الكحول. 	

وفًقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة، فــإن تعاطــي الكحــول يــودي بحيــاة حوالــي 3.3 مليــون شــخص ســنوًيا وهــو مــا 
ميثــل 5.9 يف املائــة مــن الوفيــات يف جميــع أنحــاء العالــم، كمــا أنــه يتســبب يف أكثــر مــن 200 مــرض45. ويــؤدي 
تعاطــي الكحــول إلــى العديــد مــن االضطرابــات الســلوكية والعقليــة والصدمــات واألمــراض غيــر املعديــة. مــن 
ــة  ــى نحــو ضــار واإلصاب جهــة أخــرى، أثبتــت بعــض الدراســات وجــود عاقــة ســببية بــني تعاطــي الكحــول عل
مبــرض اإليــدز أو انتشــار مــرض الســل وغيــره مــن األمــراض املعديــة. كمــا يؤثــر التعاطــي املفــرط للكحــول ســلبا 

علــى الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة لألفــراد ومحيطهــم.

ويأتــي إدمــان الكحــول يف املرتبــة الثالثــة يف الئحــة املؤثــرات العقليــة التــي يتــم اســتهاكها باملغــرب بعــد التبــغ 
والقنــب الهنــدي46. ويعانــي 350.000 شــخص مــن إدمــان الكحــول، أي 1.4 يف املائــة مــن الســاكنة فــوق ســن 15 

ســنة47. ويهــم هــذا اإلدمــان نســبة 2 يف املائــة ممــن تزيــد أعمارهــم عــن 15 ســنة48.

وتنتــج مــزارع الكــروم اإلحــدى عشــرة املتواجــدة يف اململكــة 40 مليــون زجاجــة نبيــذ ســنوًيا، وحتقــق صــادرات 
بقيمــة 8.7 مليــون أورو ســنوًيا. ويف 2019، قامــت أهــم شــركة مصنعــة للجعــة يف املغــرب بتســويق 892.492 

هيكتوليتــراً مــن هــذا املنتــوج، بينمــا بلــغ االســتهاك الوطنــي الســنوي منــه 951.000 هيكتولتــر49.

وباملــوازاة مــع القطــاع املنظــم، تنتشــر يف املغــرب شــبكات غيــر منظمــة إلنتــاج وتوزيــع وتســويق املشــروبات 
الكحوليــة. ومــن املفارقــات، أن تدابيــر مــن قبيــل تقييــد ســاعات عمــل محــات بيــع املشــروبات الكحوليــة وأيــام 
فتحهــا وإغاقهــا وحصرهــا غالبــاً يف مراكــز املــدن، التــي كان مــن املفتــرض أن حتــد مــن اســتهاك الكحــول، 

ــة املفعــول بالتقســيط(. ســاهمت يف تشــجيع انتشــار الباعــة الســريني )باعــة املشــروبات الكحوليــة قوي
43 	 معطيات مت استقاؤها خال جلسة اإلنصات التي عقدها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مع شركة »فيليب موريس«، بتاريخ 16 شتنبر 2021.

ــق بنظــام التبــغ اخلــام والتبــغ املصنــع تنــص علــى مــا يلــي: » مينــع منعــا كليــا تقســيط محتــوى علــب التبــغ املصنــع ألجــل البيــع  44 	 املــادة 24 مــن القانــون 46.02 املتعل
بالتفصيــل«.

45 	 إن االســتهاك املنتظــم واملفــرط للكحــول ميكــن أن يــؤدي إلــى خطــر اإلصابــة بأمــراض عديــدة )أمــراض اجلهــاز العصبــي واالضطرابــات العقليــة؛ اضطرابــات اجلهــاز 
الهضمــي؛ أمــراض الكبــد؛ أمــراض البنكريــاس؛ اضطرابــات القلــب والشــرايني؛ اضطرابــات الــدم؛ االضطرابــات األيضيــة؛ االضطرابــات الهرمونيــة؛ زيــادة خطــر العــدوى؛ 
زيــادة خطــر اإلصابــة بالســرطان(. وميكــن أن يــؤدي هــذا النــوع مــن تعاطــي الكحــول إلــى و / أو يكــون مظهــًرا مــن الســلوكات اإلدمانيــة )متازمــة االنســحاب اإلدمانــي، 
اســتمرار وتفاقــم احلاجــة إلــى التعاطــي، فقــدان االســتقالية، التخلــي أو تدهــور شــروط ممارســة املســؤولية، وغيرهــا(. وينتــج عــن متازمــة االنســحاب اإلدمانــي أعــراض 
خطيــرة يف بعــض األحيــان كاالرتعــاش وضعــف االنتبــاه والذاكــرة والقــدرة علــى احلكــم والتركيــز وفــرط احلساســية مــن الضــوء، واأللــم واألصــوات، واألرق، والقلــق، واألرق 

واالهتيــاج والهلوســات واالرتبــاك والتشــنجات وفقــدان الشــهية والشــعور بالغثيــان والتعــرق الغزيــر واحلمــى والصــداع، إلــخ.
46 - Ministère de la Santé, Enquête Épidémiologique Nationale sur la Prévalence des Troubles Mentaux et les
 Toxicomanies, 2005.

47 	 املصدر نفسه.
48 - . Mohamed Ben Amar, “Drogues. La réalité marocaine », Casablanca, La Croisée des Chemins, 2016

49 - https://www.cfcim.org/wp-content/uploads/2018/09/Maroc_-Le-marche-des-Vins-et-spiritueux.pdf
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وتتســم الترســانة القانونيــة املنظمــة لهــذا املجــال بعــدم توجههــا بالقــدر الــكايف نحــو جوانــب الوقايــة، والعــاج 
وتقليــص حــاالت اإلدمــان املرتبطــة بتنــاول الكحــول. وهــو مــا يحــول دون االعتــراف بتعاطــي الكحــول كظاهــرة 

مجتمعيــة ومــرض يحتــاج إلــى تدابيــر فعالــة ومنظمــة ومتجانســة.

اإلدمان على ألعاب الرهان. 		

مت االعتــراف بإدمــان ألعــاب الرهــان كاضطــراب عقلــي، مــن قبــل اجلمعيــة األمريكيــة لألطبــاء النفســيني منــذ 
ســنة 2013، ومــن بعدهــا منظمــة الصحــة العامليــة ســنة 2019، التــي تعّرفــه بكونــه »ســلوكاً مســتمراً أو متكــرراً 
للعــب، ميكــن أن يكــون عبــر األنترنــت أو دون االرتبــاط بشــبكة األنترنــت. وتتمثل جتلياته يف )1( فقدان الســيطرة 
علــى اللعــب )علــى ســبيل املثــال، علــى مســتوى الشــروع يف اللعــب، الوتيــرة، احلــدة، املــدة، االنتهــاء، الســياق(؛ 
)2( إعطــاء أولويــة متزايــدة للعــب إلــى درجــة تصبــح فيهــا للعــب األســبقية علــى االهتمامــات واألنشــطة اليوميــة 

األخــرى؛ و )3( االســتمرار أو اإلمعــان يف ســلوك اللعــب بالرغــم مــن ظهــور انعكاســاته الســلبية«50. 

وتتســم املعلومــات املتعلقــة بإدمــان ألعــاب الرهــان بندرتهــا، وبضعــف جتميعهــا مــن قبــل املؤسســات الصحيــة 
الدوليــة، كمــا أن الفاعلــني يف هــذا امليــدان ال يشــجعون تداولهــا كثيــًرا. وتســجل ألعــاب الرهــان ارتفاعــاً 
مطــردا51ً، الســيما بعــد أن أضحــت هــذه األلعــاب والتحويــات املاليــة املرتبطــة بهــا ممكنــة عبــر األنترنــت.

وتتــراوح نســبة األشــخاص املعنيــني مبشــكل اإلفــراط يف ألعــاب الرهــان، حســب العديــد مــن التقديــرات، بــني 
0.5 و7.6 يف املائــة. واســتناداً إلــى العديــد مــن الدراســات، فــإن احتمــال وقــوع الشــباب واملراهقــني يف خطــر 

اإلفــراط يف اللعــب يزيــد بضعفــني إلــى أربعــة أضعــاف52. 

أمــا بالنســبة لبادنــا، ياحــظ أن ألعــاب الرهــان لــم يســبق أن كانــت موضــوع أي دراســة وطنيــة شــاملة لتســليط 
الضــوء علــى الســلوكات اإلدمانيــة أو الوقايــة منهــا. وتســتند التقديــرات احلاليــة علــى املعطيــات والبحــوث التــي 
أجنزهــا الفاعلــون يف مجــال األلعــاب. وارتــكازاً علــى منهجيــات مختلفــة، تشــير تلــك التقديــرات إلــى أن عــدد 

املمارســني احملتملــني أللعــاب الرهــان يتــراوح بــني 2 و2.8 مليــون شــخص53.

وتُظهــر املعطيــات املتعلقــة بســنة 2020 التــي نشــرها اليانصيــب الوطنــي أن عــدد عمليــات الرهــان اليوميــة قــد 
ــا(. وتشــير التقديــرات  ــغ مراهنــة قــدره حوالــي 10 دراهــم )9.34 درهًم ــغ 224.166 مراهنــة، مبتوســط مبل بل
إلــى أن كل مراهــن يراهــن 2.1 مــرة يف الشــهر، أي مــا ميثــل حوالــي 3.3 مليــون مراهــن، مبــا يعــادل نحــو12.7 
يف املائــة مــن الســاكنة البالغــة أكثــر مــن 15 ســنة. كمــا تكشــف التقديــرات أن مغربيــا واحــداً مــن بــني كل عشــرة 
مغاربــة )10.6يف املائــة( ممــن يتجــاوز ســنهم 15 ســنة يشــارك يف ألعــاب الرهــان التــي تنظمهــا الشــركة املغربيــة 
لأللعــاب والرياضــة، أي مــا يقــدر يف املجمــوع بنحــو 2.8 مليــون مراهــن. وتقــدر نســبة املراهنــني الذكــور الذيــن 
تزيــد أعمارهــم عــن 15 ســنة بـــ 19.4يف املائــة، مقابــل 1.5 يف املائــة مــن النســاء، كمــا أن هــذه النســبة تســجل 

50 	 ميكــن إجــراء تشــخيص مرضــي قبــل انصــرام أجــل 12 شــهًرا وفًقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة إذا مت اســتيفاء جميــع متطلبــات التشــخيص وكانــت األعــراض شــديدة. 
انظــر الرابــط التالــي: 

  https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1041487064

51 - https://journals.openedition.org/terminal/1523

52 - Joan-Carles Suris et al., « La problématique des jeux d’argent chez les adolescents », Raisons de santé, N°192, 2011.

ــاًء علــى اســتطاع ُعهــد بــه إلــى مجموعــة »Ipos »، عــن 20 مليــون شــخص، بينمــا تقــدر الشــركة املغربيــة  53 	 تتحــدث شــركة تدبيــر اليانصيــب الوطنــي )SGLN(، بن
ــى عــدد املراهنــني، املمارســني احملتملــني أللعــاب الرهــان والقمــار مبــا بــني 2.78 و2.83 مليــون شــخص. ــكازاً عل لأللعــاب والرياضــة )MDGS(، ارت
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بشــكل أكبــر يف املناطــق احلضريــة مقارنــة باملناطــق القرويــة )13.4 يف املائــة مقابــل 6.1 يف املائــة(. ويف ســنة 
2019، بلــغ عــدد املراهنــني علــى ســباقات اخليــول التــي تنظمهــا الشــركة امللكيــة لتشــجيع الفــرس حوالــي 
620.000 مراهــن، مبتوســط يومــي يصــل إلــى مليــون تذكــرة، ووتيــرة مراهنــة تبلــغ مرتــني يف األســبوع، ومبلــغ 

مراهنــة شــهري يبلــغ 1500 درهــم.

وقــد مت إجــراء دراســة حــول انتشــار املمارســة اإلدمانيــة واملفرطــة أللعــاب الرهــان يف املغــرب ســنة 2020 مــن 
ــرون  ــني يعتب ــة مــن املراهن ــاب والرياضــة54. وأكــدت هــذه الدراســة أن 40 يف املائ ــة لأللع ــل الشــركة املغربي قب
معرضــني خلطــر محــذق جــدا، و60 يف املائــة يعتبــرون معرضــني خلطــر مرتفــع أو متوســط. بينمــا يعتبــر 35 
يف املائــة فقــط مــن املراهنــني معرضــني بدرجــة ضعيفــة خلطــر اإلدمــان. وتــزداد احتماليــة تعــرض املتزوجــني 
ملخاطــر عاليــة بنســبة 21.4 يف املائــة مقارنــة بالعازبــني، كمــا أن املطلقــني أكثــر عرضــة بنســبة 43 يف املائــة مــن 
العازبــني. وعــاوة علــى ذلــك، كشــفت الدراســة أن االســتهاك اليومــي للمــواد املســببة لإلدمــان غالبــا مــا يكــون 
ــب  ــني( والقن ــني املدمن ــة مــن املراهن ــاب الرهــان، ال ســيما الســجائر )64 يف املائ ــى ألع ــان عل ــا باإلدم مصحوب

الهنــدي )25.8 يف املائــة مــن املراهنــني املدمنــني(.

ويعاقــب القانــون املغربــي علــى ألعــاب اليانصيــب غيــر املرخــص بهــا مــن قبــل الســلطات العموميــة، كمــا تنــاط 
بالفاعلــني الوطنيــني يف هــذا امليــدان مهمــة مكافحــة ألعــاب الرهــان الســرية. ومــع ذلــك، تتحــدث وســائل اإلعــام 
بشــكل متكــرر عــن وجــود فضــاءات لعــب غيــر نظاميــة، كمــا تســلط الضــوء عــن عــدم احتــرام موزعــي الفاعلــني 

الوطنيــني للقوانــني اجلــاري بهــا العمــل )خاصــة الســماح للقاصريــن باللعــب(.

ــة  ــب املســؤول، متــت املصادق ــاب الرهــان سياســات للع ــة يف مجــال ألع ــون الثاث ــون الوطني ــد وضــع الفاعل وق
عليهــا مــن قبــل الهيئــات الدوليــة الرئيســية العاملــة يف هــذا امليــدان. إال أنــه مت وضــع هــذه السياســات كل واحــدة 
علــى حــدة، دون أن تكــون هنــاك التقائيــة أو تنســيق بــني هــؤالء الفاعلــني، ويف غيــاب هيئــة لإلشــراف والتقنــني 
ــة إدمــان ال  ــة مــن اإلدمــان والتكفــل باألشــخاص يف وضعي ــم، ياحــظ أن الوقاي ــات. ومــن ث ــي ولألخاقي التقن
تنــدرج بكيفيــة ملموســة ضمــن االلتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الفاعلــني يف مجــال ألعــاب الرهــان. ومــع 
ذلــك، جتــدر اإلشــارة إلــى أن الفاعلــني املعنيــني اتخــذوا جملــة مــن املبــادرات ميكــن أن تشــكل بعــد مراجعتهــا 
ــة  ــة والتكفــل وتقليــص الضــرر الناجــم عــن املمارســة اإلدماني ــة للوقاي ــة وطني ــورة مقارب ــاً لبل وتعزيزهــا منطلق
أللعــاب الرهــان. كمــا يجــدر التذكيــر بــأن امليزانيــة املخصصــة لهــذه املبــادرات تبقــى غيــر متناســبة مــع حجــم 

رقــم معامــات هــذا القطــاع55.

54 	 اســتهدفت الدراســة حتديــد معــدل انتشــار اإلفــراط يف اللعــب، والكشــف عــن عــادات املراهنــني وممارســاتهم، وحتديــد مختلــف مســتويات االنتشــار، وتصنيــف 
املراهنــني. وشــملت الدراســة عينــة عشــوائية مــن شــرائح مختلفــة تضــم 9526 فــرًدا تبلــغ أعمارهــم 15 ســنة فمــا فــوق، وينحــدرون مــن 61 عمالــة وإقليمــاً مــن جهــات املغــرب 
االثنتــي عشــرة. وقــد أجريــت الدراســة عــن طريــق توزيــع اســتبيان بشــكل مباشــر علــى املســتجوبني. وتزامنــت فتــرة إجــراء الدراســة )أكتوبــر 	 دجنبــر 2020( مــع األزمــة 

الصحيــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد 19	.

55 	 تبلــغ امليزانيــة الســنوية التــي تخصصهــا شــركة تدبيــر اليانصيــب الوطنــي لتمويــل »بحوثهــا« حــول ألعــاب الرهــان املســؤولة 250.000 درهــم مقابــل رقــم معامــات يقــارب 
املليــار درهــم. وتقــدر امليزانيــة املصــرح بهــا املخصصــة مــن قبــل الشــركة امللكيــة لتشــجيع الفــرس إلدمــاج قواعــد اللعــب املســؤول بـــ 850.000 درهــم. وتبلــغ امليزانيــة التــي 

تخصصهــا الشــركة املغربيــة لأللعــاب والرياضــة لبرامجهــا املخصصــة للعــب املســؤول 5 مايــني درهــم، مقابــل رقــم معامــات يبلــغ 3.3 مليــار درهــم.
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اإلدمان على الجنس أو »اضطراب السلوك الجنسي القهري« وهوس التسوق. 		

اضطراب السلوك اجلنسي القهري

مت إدراج اضطــراب الســلوك اجلنســي القهــري حديثــاً ضمــن قائمــة اضطرابــات التحكــم يف االنفعــاالت يف إطــار 
 ،)CIM	11( املراجعــة احلاديــة عشــرة للتصنيــف اإلحصائــي الدولــي لألمــراض واملشــاكل الصحيــة ذات الصلــة

التــي اعتمدتهــا منظمــة الصحــة العامليــة يف مــاي 201956.

وحســب منظمــة الصحــة العامليــة، فــإن تســعة مــن بــني كل عشــرة أشــخاص ممــن يعانــون مــن إدمــان اجلنــس هــم 
ذكور.

ومــن شــأن هــذا التصنيــف اجلديــد ملنظمــة الصحــة العامليــة أن يســاعد األطبــاء بشــكل عــام واألخصائيــني 
ــة والتكفــل  ــات التشــخيص واالســتماع واملواكب ــى حتســني عملي ــى وجــه اخلصــوص عل يف الصحــة النفســية عل
باملرضــى واملســاهمة يف حمايتهــم بشــكل أفضــل مــن الشــعور بالذنــب والتعــرض للوصــم اللذيــن يفاقمــان مــن 
معاناتهــم ويدفعانهــم إلــى العــدول عــن طلــب العــاج. وفضــًا عــن ذلــك، فــإن االعتــراف الدولــي الرســمي 
باضطــراب الســلوك اجلنســي القهــري مــن شــأنه أن يســاهم أيًضــا يف تعزيــز البحــث العلمــي واإلصــدارات 

املخصصــة للوقايــة والتوعيــة مبخاطــر الســلوكات اإلدمانيــة املرتبطــة باجلنــس.

هوس التسوق

تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يقــرب مــن 5 يف املائــة مــن ســكان العالــم يعانــون بدرجــات متفاوتــة مــن اضطــراب 
ــر هــذا الشــعور القهــري، ال  هــوس التســوق، املعــروف أيًضــا باســم اضطــراب التســوق القهــري57. وحتــت تأثي
يســتطيع الشــخص املعنــي مقاومــة ســلوك شــراء املنتجــات بغــض النظــر عمــا إذا كانــت ضروريــة بالنســبة إليــه 
ــاً  ــراف بهــوس التســوق بوصفــه اضطراب ــه. وقــد مت االعت ــى ميزانيت ودون النظــر يف عواقــب هــذا الســلوك عل
مت حتديــد طبيعتــه منــذ أزيــد مــن قــرن مــن الزمــن مــن قبــل العديــد مــن األخصائيــني يف الطــب النفســي، كمــا 
شــكل موضــوع العديــد مــن الدراســات الدوليــة. ويف فرنســا، ميكــن الضطــراب التســوق القهــري أن تعتــرف بــه 
احملاكــم58. ويتطلــب التكفــل بهــذا االضطــراب، حســب البرتوكــول الطبــي املطبــق59، عاجــا باألدويــة )مضــادات 
االكتئــاب أو مهدئــات(، وعاجــا نفســيا )كاســيكياً أو عاجــاً معرفيــا ســلوكيا يعــرف باســم » TCC«(، وعاجــا 
جماعيــا، وذلــك بهــدف دفــع األشــخاص املعنيــني إلــى اإلقبــال علــى أنشــطة بديلــة كالرياضــة أو القــراءة أو 

غيرهــا مــن أشــكال االنخــراط يف احليــاة االجتماعيــة. 

أمــا يف املغــرب، ويف ضــوء املعلومــات العموميــة املتاحــة، ليــس هنــاك بْعــد دراســة وطنيــة أو بحــوث أكادمييــة يف 
املوضــوع ال بالنســبة لهــوس اجلنــس أو التســوق أو مؤشــرات مســتقاة مــن املاحظــات الســريرية أو مــن بحــوث 

56 	 تعريــف منظمــة الصحــة العامليــة، املراجعــة احلاديــة عشــرة للتصنيــف اإلحصائــي الدولــي لألمــراض واملشــكات املتعلقــة بالصحــة )11	CIM(، ترجمــة غيــر رســمية: 
»اضطــراب الســلوك اجلنســي القهــري: يتميــز اضطــراب الســلوك اجلنســي القهــري بنمــط مســتمر مــن عــدم القــدرة علــى التحكــم يف النــزوات أو الرغبــات اجلنســية 
الشــديدة واملتكــررة، ممــا ينجــم عنــه ســلوك جنســي متكــرر. ... وتتجســد عــدم القــدرة علــى التحكــم يف النــزوات أو الرغبــات اجلنســية الشــديدة ومــا ينتــج عنهــا مــن ســلوك 
جنســي متكــرر علــى مــدى فتــرة طويلــة مــن الزمــن )علــى ســبيل املثــال، 6 أشــهر أو أكثــر( كمــا تتســبب يف ضيــق نفســي أو ضعــف ملحــوظ علــى املســتوى الشــخصي والعائلــي 

واالجتماعــي والتعليمــي واملهنــي أو يف غيرهــا مــن املناحــي املهمــة.«
57 - https://www.sante-sur-le-net.com/fievre-acheteuse-signes-addiction/ 

 https://ifac	addictions.chu	nantes.fr/les	achats	compulsifs	1 :انظر أيضا الرابط
58 - https://www.sante-sur-le-net.com/fievre-acheteuse-signes-addiction/

59 	  املصدر نفسه.
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ــن وضــع  ــن م ــك مبــا مُيَكِّ ــا، وذل ــي جــرى حتليله ــارف واإلشــكاليات الت ــى املع سوســيولوجية تســلط الضــوء عل
وحتســني بروتوكــوالت للوقايــة مــن هــذه الظاهــرة ورصدهــا والتكفــل بهــا.

السلوكات اإلدمانية لدى األشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النمو أو من أمراض عقلية أو نفسية. 		

ال ينتــج اإلدمــان بالضــرورة عــن اســتهاك مــادة معينــة أو ممارســة ســلوك معــني. فاإلدمــان ميكــن أن ينجــم عــن 
تنــاول أدويــة وعقاقيــر طبيــة غيــر مائمــة توصــف بشــكل متكــرر ألشــخاص يعانــون مــن اضطرابــات أو أمــراض 
كالتوحــد، وصعوبــات حركيــة ونفســية، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور ســلوكات إدمانيــة لديهــم، تنجــم عنهــا مضاعفــات 
نفســية60. ويكتســي هــذا الوضــع خطــورة أكبــر يف حالــة التوحــد بالنظــر إلــى أن األشــخاص يف هــذه الوضعيــة 
ــى إبــداء وجهــة نظرهــم بشــكل مســتقل حــول تأثيــرات العاجــات املقدمــة  ــا مــا يكونــون غيــر قادريــن عل غالًب

لهــم61.

ومــن ناحيــة أخــرى، يــؤدي اإلدمــان إلــى تفاقــم املــرض العقلــي أو النفســي ومينــع اســتقرار وضعيــة مــن يعانــون 
منــه، كمــا أن األمــراض العقليــة أو النفســية تضاعــف مــن تداعيــات اإلدمــان. لذلــك، فعندمــا يعانــي الشــخص 
مــن اضطرابــات عقليــة أو نفســية ومــن اإلدمــان يف اآلن ذاتــه، ينبغــي العمــل أوالً علــى اســتقرار احلالــة العقليــة 

أو النفســية قبــل البــدء يف عــاج اإلدمــان.

هــذا، وبالنســبة للمغــرب، غالًبــا مــا يــؤدي غيــاب التشــخيص املبكــر62 أو املعــارف الكافيــة لتحديــد اخلصائــص 
الرئيســية املميــزة للتوحــد والتكفــل بهــا، أي »الســلوكات املتكــررة، وصعوبــة التفاعــل مــع املجتمــع وصعوبــة 
التواصــل« إلــى وصــف األدويــة التــي تعالــج األعــراض اجلانبيــة مثــل فــرط التهيــج والقلــق والعدوانيــة وإيــذاء 
ــر  ــة ذات التأثي ــن األدوي ــد م ــم وصــف العدي ــك، يت ــداء63. ونتيجــة لذل ــن ال النفــس وغيرهــا، دون معاجلــة مكم
النفســي والعقلــي دفعــة واحــدة بالنســبة ملعاجلــة كل عــرض مــن هــذه األعــراض علــى حــدة، دون األخــذ بعــني 
االعتبــار التفاعــات احملتملــة بــني هــذه األدويــة والتــي ميكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم هــذه االضطرابــات الســلوكية 

وأن تســبب اإلدمــان. 

وثمــة تبايــن يف وجهــات النظــر حــول اإلشــكالية القانونيــة املتعلقــة بكيفيــات التعبيــر واحلصــول علــى موافقــة 
املريــض علــى العاجــات املوصوفــة لــه، الســيما عندمــا يتعلــق األمــر بتحديــد كيفيــات احلصــول علــى موافقــة 
املريــض عنــد دخــول املستشــفى يف حــاالت صحيــة حرجــة. فبينمــا تــرى جمعيــات تضــم أســر املرضــى أنــه يتعــني 
الســماح لهــا باتخــاذ قــرار إيــداع املريــض يف مؤسســة لعــاج األمــراض العقليــة والنفســية، ال ســيما وأن املريــض 
ــي أو نفســي، فــإن فاعلــني آخريــن، خاصــة  قــد يكــون هــو نفســه غيــر متقبــل لفكــرة أنــه مصــاب مبــرض عقل

داخــل النســيج اجلمعــوي، يشــددون علــى ضــرورة احتــرام املعاييــر الدوليــة املعتمــدة يف هــذا الشــأن64.
60 - Alain Morel et Amandine Luquiens, « Troubles psychiques et addictions » in Alain Morel et al., Addictologie, Dunod, 2019, page 303 à 
325.

61 - https://comprendrelautisme.com/lusage-excessif-des-medicaments-chez-les-personnes-autistes/

62 	  »إذا كان اليــوم ممكنــا مــن الناحيــة العلميــة االشــتباه يف وجــود توحــد لــدى الطفــل ابتــداًء مــن 9 أشــهر، ورمبــا تأكيــد هــذا التشــخيص ابتــداًء مــن 12 إلــى 18 شــهًرا، 
فــإن التشــخيص يف املغــرب يتــم لألســف بعــد ذلــك بكثيــر.«، جلســة إنصــات نظمهــا املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــع الســيدة ســمية العمرانــي، رئيســة حتالــف 

اجلمعيــات العاملــة يف مجــال إعاقــة التوحــد باملغــرب، بتاريــخ 2021/09/06.
63 - https://comprendrelautisme.com/lusage-excessif-des-medicaments-chez-les-personnes-autistes/ 

64 	 حســب اللجنــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التابعــة لــألمم املتحــدة، التعليــق العــام رقــم 1 )2014(، الفقــرة 41: »يشــمل احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى 
صحــي ممكــن مــن الصحــة )املــادة 25( احلــق يف الرعايــة الصحيــة علــى أســاس املوافقــة احلــرة واملســتنيرة. والــدول األطــراف ملزمــة بــأن تشــترط علــى جميــع األخصائيــني 

الصحيــني والطبيــني )مبــن فيهــم أخصائيــو الطــب النفســي( أن يحصلــوا علــى موافقــة حــرة ومســتنيرة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة قبــل أي عــاج.«



رأي	املجلس	االقتصادي	واالجتماعي	والبيئي	

24

متعــددة  تدخــات  اعتمــاد  تتمثــل يف ضــرورة  املــزدوج«65،  »التشــخيص  حالــة  أخــرى يف  إشــكالية  وهنــاك 
التخصصــات وإجــراءات مشــتركة ومتناســقة. ويف هــذه احلالــة، يتــم توجيــه املريــض مــن قبــل طبيبــه األخصائــي 
يف األمــراض العقليــة أو النفســية نحــو مركــز لعــاج اإلدمــان. غيــر أن الصعوبــات التــي يواجههــا املرضــى مــن 

أجــل احلصــول علــى موعــد يف آجــال مناســبة قــد تزيــد مــن خطــر االنتــكاس66.

االستعماالت اإلدمانية لشاشات الفيديو وألعاب الفيديو واألنترنت. 		

مت االعتــراف بإدمــان ألعــاب الفيديــو مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة بوصفــه ســلوكا إدمانيــا مبوجــب املراجعــة 
احلاديــة عشــرة للتصنيــف اإلحصائــي الدولــي لألمــراض واملشــاكل الصحيــة ذات الصلــة )11	CIM( التــي جــرى 

اعتمادهــا يف مــاي 2019 والتــي تقــرر أن تدخــل حيــز التنفيــذ يف فــاحت ينايــر 2022.

وال تــزال اآلراء متباينــة حــول إمكانيــة وصــف االســتخدام املفــرط لألنترنــت بكونــه اســتخداماً َمرضيــا. وحتــى 
ــي لألمــراض واملشــاكل  ــة )التصنيــف اإلحصائــي الدول ــة الدولي ــه يف التصنيفــات املرجعي ــم تضمين ــم يت اآلن، ل
الصحيــة ذات الصلــة، الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العامليــة: املراجعــة العاشــرة )10	CIM( واملراجعــة احلادية 
عشــرة )11	CIM((، والدليــل التشــخيصي واإلحصائــي لاضطرابــات العقلية املعــروف باالختصــار العلمــي 

.)APA( الــذي تصــدره اجلمعيــة األمريكيــة لألطبــاء النفســيني )5DSM(

وعلــى الصعيــد الوطنــي، بــدأ االســتخدام املفــرط لألنترنــت واإلدمــان علــى األلعــاب عبــر األنترنــت يشــكل 
موضــوع اهتمــام وحتليــل يف إطــار دراســات رصديــة ينجزهــا عــدد مــن األطبــاء األخصائيــني الــرواد يف هــذا 
املجــال، والذيــن يعملــون بشــكل حصــري تقريًبــا يف القطــاع اخلــاص، وهــو مــا يجعــل إمكانيــة الولــوج إلــى 
ــة مســعفة، كمــا  ــات مادي ــى إمكاني ــن يتوفــرون عل ــة والعــاج محصــورة يف األشــخاص الذي االستشــارات الطبي
أن األمــراض املرتبطــة باألنترنــت واأللعــاب عبــر األنترنــت تظــل خــارج نطــاق دائــرة اهتمــام منظومــة الصحــة 

العموميــة.

ومــن بــني الدراســات النــادرة التــي أجنــزت يف هــذا الشــأن، نذكــر الدراســة الوبائيــة العرضانيــة ذات الصبغــة 
ــي شــملت  ــر 2020(، والت ــى دجنب ــر إل ــة أشــهر )مــن أكتوب ــى مــدى ثاث ــت عل ــي أجري ــة الت ــة والتحليلي الوصفي
توزيــع اســتبيان علــى عينــة مــن املســتجوبني، ضمــت 102 مراهــق تتــراوح أعمارهــم بــني 13 و19 ســنة، مت االلتقــاء 

بهــم يف فضــاءات عموميــة مبدينــة الــدار البيضــاء، وكــذا يف عيــادة خاصــة ألحــد أطبــاء الطــب العــام67.

وتؤكــد عمليــات الرصــد التــي مت القيــام بهــا أن أكثــر االســتعماالت انتشــاًرا تتعلــق بشــبكات التواصــل االجتماعــي 
)93.1 يف املائــة(، ومشــاهدة األفــام )89.2 يف املائــة(. ومتثــل األلعــاب عبــر األنترنــت 43.1 يف املائــة مــن 
االســتعماالت، أمــا ألعــاب الرهــان، فتشــكل 7.8 يف املائــة. كمــا تكشــف هــذه الدراســة أن 40 يف املائــة مــن 

ــة إدمــان. ــة يوجــدون يف وضعي ــي 8 يف املائ ــرة إشــكالية، وأن حوال ــت بوتي املســتجوبني يســتخدمون األنترن

وحســب هــذه الدراســة، فــإن أهــم محــددات اإلدمــان اإللكترونــي تتمثــل يف »ضعــف« حضــور الوالديــن و«ضعــف« 
التواصــل معهمــا، وعــدد الســاعات التــي يقضيهــا األشــخاص املعنيــون علــى األنترنــت، وعــدد الســاعات التــي 

65 	 يف اآلن ذاته اضطرابات عقلية ونفسية واضطرابات تتعلق باإلدمان.

66 	 جلسة إنصات نظمت مع السيدة السعدية ابن الفقيه بناني، رئيسة اجلمعية املغربية ألسر وأصدقاء ذوي املعاناة النفسية »مساندة«، 2 يونيو 2021.

67 	 معلومــات مت اســتقاؤها خــال جلســة اإلنصــات التــي عقدهــا املجلــس مــع البروفيســور غــزالن بــن جلــون حــول موضــوع »اإلدمــان لــدى األطفــال واملراهقــني« بتاريــخ 
ــر 2021. 27 يناي
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يقضيهــا إخوتهــم علــى األنترنــت، فضــًا عــن توفــر الربــط بشــبكة األنترنــت أثنــاء احلصــص الدراســية، ونــوع 
النشــاط املفضــل علــى األنترنــت، ونــوع ألعــاب الرهــان، وإدمــان اللعــب، والتعــرض لاكتئــاب، ووتيــرة اســتهاك 

القنــب الهنــدي، وتعاطــي الكحــول، وتعاطــي املــواد ذات التأثيــر النفســي والعقلــي.

هل يعتبر اإلفراط في استهالك المواد السكرية سلوكا إدمانيا؟. 		

ــي.  ــارا لتشــخيص وجــود ســلوك إدمان ــر االســتهاك املفــرط للســكر أو املنتجــات الســكرية معي ــا، ال يعتب حالي
وال تــؤدي الرغبــة يف تنــاول الســكر واســتهاكه ولــو بشــكل قهــري، إلــى إهمــال األنشــطة واملســؤوليات املعتــادة، 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة لباقــي أنــواع اإلدمــان. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يــؤدي التوقــف عــن اســتهاك الســكر 
أو تقليصــه إلــى ظهــور نفــس األعــراض الفســيولوجية التــي تظهــر عنــد الشــخص حينمــا يحــرم مــن مــادة ذات 

تأثيــر نفســي وعقلــي يكــون يف وضعيــة إدمــان عليهــا68.

إن جهــود البحــث العلمــي، وكــذا االهتمــام املتزايــد الــذي يوليــه املســتثمرون واملقــاوالت العاملــة يف مجــال 
الصناعــات الفاحيــة ملســؤوليتهم االجتماعيــة والصحيــة، فضــًا عــن التعبئــة القويــة املتزايــدة ملنظمــات املجتمــع 
املدنــي يف العديــد مــن البلــدان، تدفــع بشــكل متزايــد إلــى التســاؤل عــن الصلــة بــني اســتهاك املــواد الســكرية 

وظاهــرة اإلدمــان.

وبحجــم ســنوي إجمالــي يقــدر بـــ 1.2 مليــون طــن، يعتبــر مســتوى اســتهاك الســكر يف املغــرب مــن بــني أعلــى 
املســتويات املســجلة يف العالــم، وذلــك بواقــع 35 كيلوغرامــاً ســنويا للفــرد69. ويبلــغ مســتوى االســتهاك املعتــدل 
للســكر مــا بــني 6 إلــى 8 ماعــق صغيــرة مــن الســكر يومًيــا )أي مــا يعــادل 30 إلــى 40 غراًمــا(، حســب »جمعيــة 
القلــب األمريكيــة »)American Heart Association(، ومــا بــني 6 إلــى 12 ملعقــة صغيــرة يوميــا حســب 
منظمــة الصحــة العامليــة )30 إلــى 60 غرامــاً يوميــا(. ومــع ذلــك، جتــدر اإلشــارة إلــى أن املغاربــة يســتهلكون مــا 

معدلــه 100 غــرام يوميــا مــن الســكر.

ويعتبــر هــذا املســتوى مثيــراً للقلــق، الســيما إذا مــا أخذنــا بعــني االعتبــار أن األمــراض غيــر املعديــة يف املغــرب 
متثــل 80 يف املائــة مــن أســباب الوفيــات )مقابــل 71 يف املائــة علــى املســتوى العاملــي(، منهــا 37 يف املائــة تعتبــر 
ــني الســاكنة  ــة ب ــر املعدي ــة باألمــراض غي ــي لعوامــل خطــر اإلصاب ــر البحــث الوطن ــات مبكــرة70. وقــد أظه وفي
البالغــة 18 ســنة فمــا فــوق، الــذي أجنــزه القطــاع احلكومــي املكلــف بالصحــة ســنة 2018، أن واحــًدا مــن بــني 
كل ثاثــة مغاربــة يعانــي مــن ارتفــاع ضغــط الــدم )29.3 يف املائــة(، وأن الُعشــر )10.6 يف املائــة( منهــم مصــاب 

بالســكري والعشــر اآلخــر )10.4 يف املائــة( يحمــل أعــراض مــا قبــل اإلصابــة مبــرض الســكري.

وإذا كان إقــرار زيــادة يف ضريبــة االســتهاك الداخلــي71 علــى املــواد الســكرية قــد اســتهدف يف البدايــة تقليــص 
اســتهاك الســكر، وهــو مــا ميكــن اعتبــاره مبــادرة إيجابيــة تعــزز مــن جهــود مكافحــة الســمنة ومــرض الســكري، 
إال أن هــذا اإلجــراء يبقــى غيــر كاٍف إذا أخذنــا بعــني االعتبــار النســبة العاليــة جــداً التــي يشــكلها الســكر يف 

النظــام الغذائــي للمواطــن )ة( )تناهــز ِضْعَفــْي النســبة التــي توصــي بهــا منظمــة الصحــة العامليــة(.
68 - Clara Candy, « Addiction au sucre : neuromarketing et santé publique: le rôle du pharmacien d’officine dans le conseil nutritionnel » in 
Id: dumas-01565259 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01565259/ juillet 2017

69 - https://aujourdhui.ma/economie/betterave-a-sucre-114-tonnes-ha-de-rendement-en-2020

70 - https://www.sante.gov.ma/Pages/Communiques.aspx?IDCom=345

71 	 مت الرفــع مــن ضريبــة االســتهاك الداخلــي التــي يتحملهــا املنتجــون بنســبة 50 يف املائــة بغيــة تشــجيعهم علــى تقليــص نســبة تركيــز الســكر يف املشــروبات التــي حتتــوي 
علــى الســكريات املضافــة ويف املشــروبات املعروفــة مبشــروبات الطاقــة.
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مقاربــة مؤسســاتية ال تواكــب الطموحــات الوطنيــة وحاجيــات الســاكنة، علــى 		. 
ــي ــد اإلقليم ــى الصعي ــرز عل ــدم المح ــن التق ــم م الرغ

يجــدر التذكيــر باملنعطــف الــذي شــهدته املقاربــة الدوليــة املعتمــدة يف مواجهــة حتــدي إدمــان املخــدرات، حيــث 
مت االنتقــال مــن املقاربــة الكاســيكية املرتكــزة باألســاس علــى اجلانبــني اجلنائــي والزجــري إلــى مقاربــة طبيــة 
ــدورة  ــد خــال ال ــرز هــذا التوجــه اجلدي ــة. وقــد ب ــة وعاجي ــات وقائي ــة ذات غاي ــة للصحــة العمومي واجتماعي
االســتثنائية للجمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة حــول املخــدرات التــي انعقــدت ســنة 2016، والتــي اعتمــدت القــرار 
رقــم30/1	A/RES/S( ( بتاريــخ 19 أبريــل 2016، الــذي يدعــو الــدول إلــى وضــع سياســات مدمجــة مــن أجــل:  
»تيســير اتبــاع أســاليب حيــاة صحيــة، مــن خــال مبــادرات فعالــة وشــاملة ومســتندة إلــى أدلــة علميــة خلفــض 
ــر والعــاج  ــة والتدخــل املبكِّ رات تُتَّخــذ علــى جميــع املســتويات )...( وتشــمل تدابيــر للوقاي ــى املخــدِّ الطلــب عل
والرعايــة واملعافــاة وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج يف املجتمــع، وكذلــك مبــادرات وتدابيــر ترمــي إلــى تقليــل 

رات مــن إضــرار بصحــة النــاس ومــن عواقــب اجتماعيــة«.  ما يترتــب علــى تعاطــي املخــدِّ

وبالنســبة للمغــرب، وعلــى الرغــم مــن وجــود اســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة اإلدمــان وتســجيل اململكــة لتقــدم يف 
هــذا الشــأن مقارنــة بــدول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، فــإن التدخــات اجلماعيــة والسياســات 
العموميــة يف هــذا املجــال تظــل غيــر كافيــة، يف ظــل هيمنــة املقاربــة الزجريــة يف محاربــة اإلدمــان املرتكــزة علــى 

إطــار تشــريعي متقــادم وال يوفــر احلمايــة.

المغرب رائد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 	

ــة  ــي اعتمــدت سياســات صحي ــا الت ــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي ــدان منطق ــل بل ــن أوائ ــرب م ــر املغ يعتب
عموميــة موجهــة للوقايــة مــن اضطرابــات اإلدمــان والتكفــل بهــا. وقــد مت يف هــذا الصــدد اتخــاذ العديــد مــن 

اإلجــراءات والتدابيــر ذات الصلــة.

ويتعلــق األمــر علــى وجــه اخلصــوص بتحديــد احملــاور االســتراتيجية املرتبطــة بالوقايــة يف املراحــل األولــى 
ــة مت  ــداء مــن ســنوات 2000. وهــي مقارب ــل ابت ــة، وتقليــص املخاطــر، والعــاج، وإعــادة التأهي ــة والثالث والثاني

ــي: جتســيدها مــن خــال مــا يل

مخطط العمل الوطني ملكافحة اإلدمان على املخدرات )2008	2012(؛ 	

املخطط الوطني ملكافحة اإلدمان )2012	2016(؛ 	

مخطط العمل األول للحد من املخاطر املرتبطة بتعاطي املخدرات باحلقن )2008	2012(؛ 	

مخطط العمل الثاني للحد من مخاطر تعاطي املخدرات باحلقن )2016	2012(؛  	

املخطط االستراتيجي الوطني للوقاية والتكفل باضطرابات اإلدمان )2022	2018(. 	

ــدو  ــة » بومبي ــت« )MedNet( ســنة 2006 ومجموع ــل »ميدني ــج عم ــى برنام ــرب إل ــام املغ ــا يعكــس انضم كم
ــود  ــا يف اجله ــه بادن ــع ب ــذي تضطل ــوي ال ــدور احلي ــا ســنة 2012، ال ــس أوروب ــة ملجل » )Pompidou( التابع

ــى املخــدرات. ــة اإلدمــان عل ــى محارب ــة إل ــة الرامي الدولي
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ــات اإلدمــان )	2022 ــة والتكفــل باضطراب ــي للوقاي ــك، يعتمــد املخطــط االســتراتيجي الوطن ــى ذل وعــاوة عل
2018( مقاربــة قائمــة علــى األدلــة العلميــة مبــا ينســجم مــع املبــادئ األساســية والتوجهــات املثلــى املعتمــدة علــى 

الصعيــد الدولــي. 

وباملــوازاة مــع ذلــك، ووفًقــا اللتزاماتــه الدوليــة، اعتمــد املغــرب »اســتراتيجية شــاملة« تتنــاول مســألة العــرض، 
واجلهــود املبذولــة خلفــض الطلــب، فضــًا عــن مســألة االســتهاك التي تنــدرج ضمن أهداف التنمية املســتدامة. 
وهكــذا، وبالتعــاون مــع مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة )UNODC(، اعتمــد املغــرب منــذ 
ــن مــن تقليــص املســاحات املزروعــة بالقنــب  ســنة 2003 مــا يســمى بالتنميــة البديلــة والزراعــات البديلــة، ممــا مكَّ
الهنــدي بحوالــي 70 يف املائــة، حيــث انتقلــت هــذه املســاحة مــن 134.000 هكتــار يف ســنة 2003 إلــى 47.500 
هكتــار ســنة 2010. وقــدرت هــذه املســاحة بحوالــي 21.000 هكتــار يف 202072. كمــا ســجلت عمليــات احلجــز 
التــي تقــوم بهــا الســلطات العموميــة رقمــاً قياســيا خــال ســنة 2020 بلــغ 451 طنــا مــن مخــدر الشــيرا مقابــل 
320 طنــا ســنة 2019. وميكــن أن يعــزى هــذا االرتفــاع يف احملجــوزات النعكاســات جائحــة كوفيــد19	، التــي أدت 

إلــى تســجيل طلــب قــوي علــى القنــب الهنــدي يف الســوق األوروبيــة73.

تدخات ال تواكب الحاجيات وتطور السلوكات اإلدمانية . 	

ــوم مكافحــة اإلدمــان متداخــا مــع مكافحــة املخــدرات )علمــاً أن التصــدي للمخــدرات هــو أمــر  ــزال مفه ال ي
ضــروري لكنــه غيــر كاٍف لوحــده(. وتظــل الســلوكات اإلدمانيــة بــدون اســتخدام مــواد مخــدرة )ألعــاب الرهــان، 
ألعــاب الفيديــو، اإلدمــان علــى األنترنــت، هــوس التســوق...( غيــر مشــمولة بسياســات الوقايــة والتكفــل. وتتوفــر 
بادنــا علــى 18 بنيــة فقــط لعــاج اإلدمــان )مت إحــداث معظمهــا يف إطــار الشــراكة مــع مؤسســة محمــد اخلامــس 
للتضامــن(، مــع وجــود 15 مركــًزا للعاجــات املتنقلــة مبــا يف ذلــك 5 مراكــز قــادرة علــى توفيــر العــاج البديــل 
للمــواد األفيونيــة )TSO( و3 مصالــح لإليــواء يف املراكــز االستشــفائية اجلامعيــة بالربــاط والــدار البيضــاء 
وفــاس. كمــا تســجل بادنــا نقصــاً يف املــوارد البشــرية يف هــذا االختصــاص، حيــث مت تكويــن 64 طبيبــا عاًمــا أو 
أخصائيــا نفســًيا يف طــب اإلدمــان. ويشــكل عــدم االعتــراف بدبلــوم طــب اإلدمــان وبالوضعيــة القانونيــة للمعالــج 
النفســي وتقنــني هــذه املمارســة، عامــًا غيــر محفــز مــن شــأنه مفاقمــة هــذا النقــص. كمــا يُاَحــظ غيــاب بنيــات 

الرعايــة البَْعديــة و / أو مجموعــات العــاج اجلماعــي والتــي تعــد أساســية لهــذا النــوع مــن األمــراض.

وثمــة مفارقــة ميكــن تســجيلها بــني وجــود مســاٍر للعاجــات داخــل مصالــح طــب اإلدمــان املوزعــة علــى العديــد 
مــن مســتويات بنيــات التكفــل )شــبكة مؤسســات العاجــات الصحيــة األساســية )ESSB(، مراكــز طــب اإلدمــان، 
مستشــفيات جهويــة، مراكــز استشــفائية جامعيــة(، وبــني الصعوبــات التــي تصــل إلــى حــد رفــض التكفــل وإرجــاع 
ــات  ــي ملنظم ــدوق الوطن ــان االجتماعــي )باســتثناء الصن ــات التأمــني والضم ــاج مــن طــرف هيئ ــف الع مصاري
االحتيــاط االجتماعــي والصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي(. وتعــزى هــذه املفارقــة إلــى غيــاب االعتــراف 
الواضــح باإلدمــان بوصفــه مرضــاً علــى مســتوى اإلطــار القانونــي املنظــم للتغطيــة الصحيــة األساســية، وعــدم 
ــه  ــة اجلــاري ب ــال املهني ــام لألعم ــف الع ــان يف املَُصنَّ ــة باإلدم ــاج املتعلق ــال التشــخيص والع ــى أعم اإلشــارة إل
العمــل يف املغــرب يف املجــال الطبــي بشــكل يتيــح إمكانيــة إرجــاع مصاريــف العــاج مــن طــرف هيئــات التأمــني 

72 	  معطيات قدمتها وزارة الداخلية خال جلسة اإلنصات التي نظمها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بتاريخ 28 يوليوز 2021.

73 	  املصدر السابق.
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والضمــان االجتماعــي. مــن جهــة أخــرى، يتســم قــرار وزيــر الصحــة الصــادر يف 5 ســبتمبر 2005 بتحديــد 
قائمــة األمــراض اخلطيــرة واألمــراض التــي يترتــب عنهــا عجــز يتطلــب عاجــا طويــل األمــد أو باهــظ الثمــن 
بصياغــة تقييديــة وغيــر واضحــة، بحيــث يحصــر التكفــل فقــط يف »اضطرابــات اإلدمــان اخلطــرة«74 يف إطــار 

»االضطرابــات اخلطــرة للشــخصية«.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الظهيــر الشــريف مبثابــة قانــون الصــادر بتاريــخ 21 مايــو 1974، املتعلــق بزجــر اإلدمــان 
ــات جتــاه جتــار املخــدرات  ــى عقوب ــص عل ــى هــذه املخــدرات، ين ــني عل ــة املدمن ــى املخــدرات الســامة ووقاي عل
ــا والتكفــل  واملدمنــني عليهــا علــى حــد ســواء. وهــو مــا يحــد مــن جناعــة اإلجــراءات املتعلقــة بحمايــة الضحاي
بهــم. وعلــى الرغــم مــن كــون هــذا القانــون يتيــح للقاضــي إمكانيــة إصــدار أمــر إخضــاع الشــخص املدمــن علــى 
املخــدرات، حــال موافقتــه، للعــاج، فــإن العــدد الكبيــر جــًدا مــن املتابعــات القضائيــة التــي تُعــرض يومًيــا علــى 
احملاكــم باإلضافــة إلــى ضعــف وســائل هــذه األخيــرة لتفعيــل ومتابعــة إصــدار أمــر اإلخضــاع للعــاج، يف ســياق 
يتســم بالنقــص احلــاد يف عــدد مراكــز العــاج مــن اإلدمــان، يــؤدي إلــى غيــاب شــبه كلــي إلمكانيــة االســتفادة مــن 

أمــر اإلخضــاع للعــاج.

األنشــطة االقتصاديــة المرتبطــة بالســلوكات اإلدمانيــة: حجــم مالــي وازن يســائل السياســات . 	
الصحيــة واالختيــارات التنمويــة

حتقــق املــواد واخلدمــات املشــروعة املتأتيــة مــن األنشــطة التــي قــد تســبب اإلدمــان رقــم معامــات يبلــغ 32.19 
ــة  ــل اجلبائي ــة مــن املداخي ــي و9.1 يف املائ ــي اإلجمال ــاجت الداخل ــة مــن الن ــل 3 يف املائ ــار درهــم، أي مــا ميث ملي
للدولــة. وتســتخلص الدولــة أكثــر مــن نصــف هــذا املبلــغ )56 يف املائــة( يف شــكل ضرائــب ورســوم مختلفــة يبلــغ 
حجمهــا 18.03 مليــار درهــم. وتتعلــق هــذه األرقــام بالتبــغ )17 مليــار درهــم ينفقهــا املدخنــون وتولــد 13.6 مليــار 
درهــم برســم ضريبــة االســتهاك الداخلــي والضريبــة علــى القيمــة املضافــة ورســوم االســتيراد( والكحــول )4 
مليــارات درهــم كرقــم معامــات يوفــر 1.9 مليــار درهــم مــن املداخيــل العموميــة( وألعــاب الرهــان واليانصيــب 
)11.9 مليــار درهــم كرقــم معامــات و2.5 مليــار درهــم كمداخيــل للدولــة(. ومــن جهــة أخــرى، يســاوي رقــم 
معامــات التبــغ لوحــده )املقــدر بـــ 17 مليــار درهــم يف 2021(، 5 أضعــاف امليزانيــة التــي ترصدهــا وزارة الصحــة 
ــي رقــم معامــات املــواد  ــه، فــإن إجمال ــار درهــم متوقعــة برســم 2021(. ويف الوقــت ذات لاســتثمار )3.35 ملي
واألنشــطة واخلدمــات غيــر احملظــورة التــي قــد تســبب اإلدمــان ميثــل 1.7 أضعــاف ميزانيــة وزارة الصحــة )18.6 
مليــار درهــم(. وتشــكل املداخيــل العموميــة املتأتيــة مــن هــذه األنشــطة الثاثــة وحدهــا )التبــغ والكحــول وألعــاب 
الرهــان( حوالــي 8 يف املائــة مــن إجمالــي مداخيــل الدولــة، وهــو مــا ميثــل تقريًبــا إجمالــي املداخيــل اجلبائيــة 
ملديريــة املنشــآت العامــة واخلوصصــة )19.9 مليــار درهــم برســم قانــون املاليــة لســنة 2021(، وثلــث املداخيــل 
احملصلــة مــن الضريبــة علــى الشــركات75، أو 5 أضعــاف األربــاح التــي حولهــا املكتــب الشــريف للفوســفاط للدولــة 

يف سنة 2020.

وال تأخــذ هــذه األرقــام يف االعتبــار النفقــات املتعلقــة باالســتهاك املشــروع للعقاقيــر الطبيــة )املهدئات، احلبوب 
املنومــة، وغيرهــا( وال أرقــام معامــات الكازينوهــات. كمــا أن هــذه األرقــام ال تشــمل بالضــرورة رقــم املعامــات 

74 - https://anam.ma/anam/wp-content/uploads/2021/09/ALD_Liste070206.pdf

75 	 قدرت بـ 53.53 مليار درهم برسم سنة 2020.
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املتأتــي مــن اإلنتــاج غيــر املشــروع للقنــب الهنــدي الــذي يقــدر حســب مســتغلي هــذه النبتــة بحوالــي 3.25 مليــار 
درهم76.

رقم المعامات والحجم االقتصادي للمواد واألنشطة التي تنطوي على خطر إدماني كبير

مداخيل الدولة )بمايين الدراهم(رقم المعامات السنوي )بمايين الدراهم(المواد واألنشطة

17.000,0077التبغ

	 ضريبة االستهاك الداخلي: 
11.300,00

	 الضريبة على القيمة المضافة: 
1.747,700

	  رسوم االستيراد: 606,00 
المجموع: 13.654, 400 78

4.000,00 79الكحول

	ضريبة االستهاك الداخلي : 
80 1.50,003

	الضريبة على القيمة المضافة : 
81 414,00

المجموع: 1.916,003

1.440,00 7.200,0083 82رهانات سباق الخيول

385,00 792,0085 84اليناصيب

76 	 متثــل مداخيــل الفاحــني احملليــني الذيــن يســتغلون هــذه النبتــة مبلًغــا هزيــًا مقارنــة بنحــو 120 مليــار درهــم مــن رقــم املعامــات التقديــري لتســويق إنتــاج بادنــا مــن 
القنــب الهنــدي الــذي يحققــه جتــار هــذه املــادة يف األســواق الدوليــة. 

77 	 أرقــام تقديريــة عــن ســنة 2020، مت اســتقاؤها خــال جلســة اإلنصــات التــي عقدهــا املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــع شــركة »فيليــب موريــس املغــرب«، 
بتاريــخ 15 شــتنبر 2021.

78 	 أرقام برسم سنة 2019، إدارة اجلمارك والضرائب غير املباشرة:
https://www.douane.gov.ma/dms/loadDocument?documentId=84308 

79 	 معطيات تقديرية غير رسمية نقا عن مجلة » La Revue du Vin de France »، عن سنة 2013: 
https://www.larvf.com/,vin-maroc-vente-alcool-baisse-taxe-augmentee-vins,4425528.asp 

80 	 قانون املالية لسنة 2019. 

81 	 أرقام برسم سنة 2019، إدارة اجلمارك والضرائب غير املباشرة:
https://www.douane.gov.ma/dms/loadDocument?documentId=84308 

82 	 أرقام عن سنة 2019. جلسة إنصات مع الشركة امللكية لتشجيع الفرس )SOREC(، 23 يونيو 2021.

83 	 أرقام عن سنة 2019. جلسة إنصات مع الشركة امللكية لتشجيع الفرس )SOREC(، 23 يونيو 2021.

84 	 أرقام عن سنة 2019. جلسة إنصات مع شركة تدبير اليانصيب الوطني )SGLN(، 16 يونيو 2021.

85 	 أرقام عن سنة 2019. جلسة إنصات مع شركة تدبير اليانصيب الوطني )SGLN(، 16 يونيو 2021.
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مداخيل الدولة )بمايين الدراهم(رقم المعامات السنوي )بمايين الدراهم(المواد واألنشطة

732,00 3.200,0087 86الرهانات الرياضية

غير منشورغير منشوركازينو

مجموع األلعاب 
المشروعة

88 11.192,002.557,00

األقراص والمؤثرات 
غير منشورغير منشورالعقلية

القنب الهندي89، 
المداخيل التقديرية 

للمستغلين
غير مطبق3 250,00

32.192,0018.128,00المجوع90

المبالغ المالية والنسب المئوية للمداخيل الجبائية وغير الجبائية المتأتية من المنتجات والخدمات المرتبطة 
بالسلوكات اإلدمانية

حصة المداخيل المداخيل الجبائيةبمايين الدراهم
المرتبطة بالخدمات 
والمواد المشروعة 

التي قد تسبب 
السلوكات اإلدمانية

)بالنسبة المئوية(

المداخيل االعتيادية

)الجبائية وغير الجبائية 

والحسابات الخصوصية 

للخزينة(

حصة المداخيل 
المرتبطة بالخدمات 
والمواد المشروعة 

التي قد تسبب 
السلوكات اإلدمانية

)بالنسبة المئوية(

* 2021195.5789,27232.9077,78
** 2020198.7939,12229.1237,91
** 2019212.6388,52247.4957,32

* قانون املالية )معطيات مؤقتة( 
** أرقام حتققت بالفعل

86 	 أرقام عن سنة 2019. جلسة إنصات مع املغربية لأللعاب والرياضة )MDJS(، 7 يوليوز 2021.

87 	 أرقام عن سنة 2019. جلسة إنصات مع املغربية لأللعاب والرياضة )MDJS(، 7 يوليوز 2021.

88 	  ما عدا الكازينوهات.

89 	 أرقام تقديرية برسم سنة 2020. معطيات قدمتها وزارة الداخلية خال جلسة اإلنصات التي عقدت معها بتاريخ 28 يوليوز 2021.  

90 	 ما عدا الكازينوهات واألقراص واملؤثرات العقلية واملداخيل التقديرية للقنب الهندي.



مواجهة السلوكات اإلدمانية: واقع احلال والتوصيات

31

ــة  ــة والصحي ــة واملالي ــا االقتصادي ــني القضاي ــم ب ــط القائ ــى التراب ــاه إل ــارة االنتب ــي إث ــة أخــرى، ينبغ ومــن ناحي
واملجتمعيــة؛ ذلــك أنــه يصعــب حتقيــق منــو اقتصــادي مســتدام وتوازنــات ماليــة واحملافظــة عليهمــا حينمــا يكــون 
ــات ســلوكية،  األمــن الصحــي والســامة النفســية للمواطــن )ة( عرضــة ملخاطــر محدقــة ناجمــة عــن اضطراب
واســتخدام مفــرط للمــواد واألنشــطة التــي تســبب حالــة مــن اخلمــول أو اجلمــود، وعــدم الرضــا، والتوتــر، 
واالندفــاع، وتنامــي الشــعور باالكتئــاب. وملواجهــة حتــدي حمايــة املجتمــع املغربــي مــن تداعيــات الســلوكات 
اإلدمانيــة، يتعــني علــى الســلطات العموميــة تطويــر البنيــات التحتيــة ذات الصلــة واعتمــاد تدابيــر تــروم الوقايــة 
ــة مــن  ــة املتأتي ــل اجلبائي ــق هــذا الغــرض اســتثمار املداخي ــا. وميكــن لتحقي ــة وعاجه مــن الســلوكات اإلدماني
املنتجــات واخلدمــات التــي تنطــوي علــى خطــر الوقــوع يف اإلدمــان. مــن جهــة أخــرى، ينبغــي تعزيــز االســتثمار يف 
ــن مــن تقليــص حجــم اعتمــاد  األنشــطة البديلــة، ذات االنعكاســات الصحيــة واالجتماعيــة األقــل ضــرراً، مبــا مُيكِّ
ــي ميكــن أن تتســبب يف  ــواد واخلدمــات الت ــل األنشــطة املرتبطــة بامل ــى مداخي ــة العامــة عل االقتصــاد وامليزاني

اإلدمــان.

وال شــك أن الســلطات العموميــة جتــد نفســها إزاء إشــكالية التوفيــق بــني واجــب احتــرام وحمايــة احلــق يف 
الصحــة وضمــان منــط عيــش ســليم وصحــي للمجتمــع املغربــي واألجيــال املســتقبلية، مــن جهــة، وبــني ضــرورة 

توفيــر التمويــل علــى املــدى القصيــر للسياســات العموميــة، مــن جهــة ثانيــة.

ويشــكل هــذا املوضــوع حتديــاً ينبغــي أن ينــدرج يف صلــب ديناميــة التفكيــر اجلاريــة حــول مداخــل التغييــر 
والتوجهــات التــي يتطلبهــا جتديــد مفاهيــم وآليــات النمــوذج التنمــوي الوطنــي.

فــي مقابــل تشــتت . 	 فــي هــذا المجــال  الفاعليــن  تعــدد جبهــات التصــدي لإلدمــان وديناميــة 
التدخــات

ال شــك أن تعــدد الفاعلــني املنخرطــني يف مكافحــة اإلدمــان باملغــرب يشــكل مصــدَر ثــراٍء بالــغ األهميــة، غيــر 
أن معظمهــم يواجهــون غيــاب إطــار للتنســيق ونقصــاً يف املــوارد البشــرية واملاليــة وعــدم ماءمــة اإلطــار 
القانونــي املطبــق حاليــا علــى اضطرابــات اإلدمــان وانعكاســاته. ويشــمل هــؤالء املتدخلــون فاعلــني مؤسســاتيني 
عموميــني91، وفاعلــني اقتصاديــني )شــركة تدبيــر اليانصيــب الوطنــي )SGLN(، الشــركة امللكيــة لتشــجيع الفــرس 
)SOREC(، املغربيــة لأللعــاب والرياضــة )MDJS((، ومؤسســات وجمعيــات92، ومعــدي تقاريــر ومؤلفــي كتــب 
وأطبــاء أخصائيــني، فضــًا عــن فعاليــات تعمــل يف مراكــز طــب اإلدمــان يف ظــروف صعبــة يف كثيــر مــن األحيــان. 

91 	 وزارة الصحــة؛ وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ وزارة الداخليــة؛ وزارة العــدل؛ الــدرك امللكــي؛ املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي؛ 
املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج؛ وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان والعاقــات مــع البرملــان؛ رئاســة النيابــة العامــة؛ املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان؛ 

هيئــات الضمــان االجتماعــي.

 	 92
 مؤسسة محمد اخلامس للتضامن؛ مؤسسة اللة سلمى للوقاية وعاج السرطان؛ 

جمعيــات مهنيــي الصحــة النفســية والعقليــة )اجلمعيــة املغربيــة لطــب اإلدمــان؛ اجلمعيــة املغربيــة لطــب اإلدمــان واألمــراض املرتبطــة بــه؛ جمعيــات أخصائيــي علــم النفــس 
الســريري؛ جمعيــات األطبــاء النفســيني(

اجلمعيــات العاملــة يف مجــال مســاعدة األشــخاص يف وضعيــة إدمــان واحلــد مــن املخاطــر املرتبطــة باســتهاك املخــدرات ومحاربــة الســيدا )اجلمعيــة املغربيــة لإلنصــات 
ــة للوقايــة مــن التدخــني واملخــدرات؛ فدراليــة اجلمعيــات املغربيــة للوقايــة مــن املخــدرات )تضــم أزيــد مــن 100 جمعيــة(؛ اجلمعيــة  ــة املغربّي والتحــاور )AMED(؛ الفدرالّي
املغربيــة حملاربــة اإلدمــان نســيم؛ جمعيــة حســنونة ملســاندة متعاطــي املخــدرات )وهــي جمعيــة رائــدة يف مجــال التقليــص مــن مخاطــر تعاطــي املخــدرات(؛ اجلمعيــة الوطنيــة 

للتقليــص مــن مخاطــر املخــدرات؛ العصبــة املغربيــة للطــب النفســي/ جمعيــة صلــة للصحــة النفســية، جمعيــة محاربــة الســيدا، املنظمــة اإلفريقيــة حملاربــة الســيدا؛...(
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توصيات			. 

توصيات تتعلق بالسياسة العامة

الدولــي . 1 اإلحصائــي  التصنيــف  مــع  متوافقــًا  يكــون  اإلدمــان  واضــح الضطرابــات  وطنــي  تعريــف  اعتمــاد 
)المراجعــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  لــدن  مــن  المعتمــد  الصلــة  ذات  الصحيــة  والمشــاكل  لألمــراض 

خــال: مــن  وذلــك   ،))CIM-		( عشــرة  الحاديــة 

مراجعــة وحتيــني اإلطــار القانونــي املنظــم للتغطيــة الصحيــة، الســيما قــرار وزيــر الصحــة رقــم 2518.05 أ. 
لســنة 2005 بتحديــد قائمــة األمــراض اخلطيــرة واألمــراض التــي يترتــب عنهــا عجــز يتطلــب عاجــاً 
ــى التحديــد الدقيــق لتصنيفــات اضطرابــات اإلدمــان املعتبــرة  طويــل األمــد أو باهــظ الثمــن، والعمــل عل
أمراضــاَ تتطلــب عاجــات، وحتيــني املصنــف العــام لألعمــال املهنيــة، يف صيغتــه اجلديدة املســماة »املصنف 
املشــترك لألعمــال الطبيــة«، مــن خــال تضمينــه األعمــال التشــخيصية والعاجيــة املتعلقــة باضطرابــات 

اإلدمــان علــى املــواد واألنشــطة.

ضمــان انســجام املقاربــات التــي تعتمدهــا هيئــات االحتيــاط والضمــان االجتماعــي يف مجــال التكفــل ب. 
ــن لهــم  باضطرابــات اإلدمــان ومنــع رفــض التكفــل بهــذه احلــاالت، وذلــك للحيلولــة دون حتميــل املؤمَّ

مســؤولية اإلدمــان الــذي يعانــون منــه وحرمانهــم مــن إرجــاع مصاريــف العــاج.

إلغــاء جتــرمي تعاطــي املخــدرات، والتطبيــق الفعلــي واملمنهــج للمقتضيــات القانونيــة التــي متنــح احلــق يف ت. 
اخلضــوع للعــاج.

وضــع اســتراتيجية للصحــة العموميــة مرتكــزة علــى االعتــراف بالســلوكات اإلدمانيــة بوصفهــا مرضــاً ث. 
لــه انعكاســات صحيــة واجتماعيــة ســلبية، مبــا يف ذلــك اضطرابــات اإلدمــان علــى املــواد غيــر املشــروعة 

ــات اإلدمــان املتعلقــة بالســلوكات أو األنشــطة. ــى حــد ســواء، وكــذا اضطراب ــواد املشــروعة عل وامل

الرفــع مــن المــوارد وتعزيــز التنســيق فــي مجــال الوقايــة والتكفــل بالســلوكات اإلدمانيــة، مــن خــال اتخــاذ . 2
اإلجــراءات التاليــة:

تغييــر اختصاصــات وتأليــف اللجنــة الوطنيــة للمخــدرات لكــي تصبــح »جلنــة وطنيــة ملكافحــة اإلدمــان«، أ. 
تتولــى تنســيق وهيكلــة احلــوار والعمــل بــني مختلــف الفاعلــني املعنيــني بهــذا املجــال.

العمــل، بدعــم مؤسســاتي رفيــع املســتوى ودعــم مالــي مــن امليزانيــة العامــة، علــى تعبئــة جميــع الفاعلــني ب. 
املعنيــني مبكافحــة اإلدمــان يف املغــرب لهيكلــة جهودهــم، وتعزيــز احلــوار بينهــم مــن أجــل اخلــروج بحلــول 
متكاملــة، تتســم بااللتقائيــة علــى املســتويات القانونيــة واإلداريــة والقضائيــة وعلــى صعيــد احلمايــة 

االجتماعيــة والطبيــة والنفســية.

إحــداث مديريــة داخــل القطــاع احلكومــي املكلــف بالصحــة خاصــة بالوقايــة مــن اإلدمــان وتطويــر التكفــل ت. 
بــه، ووضــع برنامــج خــاص بهــذا املجــال علــى مســتوى املديريــات اجلهويــة التابعــة للقطــاع احلكومــي املكلــف 

بالصحة.
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إعــداد تقريــر ســنوي يوجــه للبرملــان حــول تدخــات الســلطات العموميــة يف مجــال الوقايــة والتكفــل ث. 
اإلدمانيــة. بالســلوكات  املرتبطــة  باألمــراض 

ــة املمنوحــة يف هــذا املجــال واعتمــاد ج.  ــم اإلدمــان وبالشــهادة اجلامعي ــي باختصــاص عل ــراف القانون االعت
املهنيــون،  واملعاجلــون  النفســيون،  )املعاجلــون  االختصــاص  بهــذا  املتعلقــة  للمهــن  األساســية  األنظمــة 

ــن مــن تعزيــز املــوارد البشــرية العاملــة يف هــذا امليــدان. وغيرهــم(، وذلــك مبــا مُيَكِّ

النهــوض باملرصــد املغربــي للمخــدرات واإلدمــان وتعزيــز مــوارده والعمــل علــى التتبــع والنشــر املنتظــم ح. 
ــى أنشــطة  ــي والنفســي واإلدمــان عل ــر العقل ــى املــواد ذات التأثي ــات املتعلقــة بانتشــار اإلدمــان عل للمعطي

ــه. ــاره وطــرق التكفــل ب ــة وأشــكاله وآث معين

تعزيــز بنيــات العــاج والوســائل املتوفــرة ملقدمــي العاجــات يف إطــار سياســة جهويــة للصحــة، مــع مراعــاة 	. 
املعطيــات الوبائيــة واخلصوصيــات املتعلقــة باملجــاالت الترابيــة.

إحــداث بنيــات للرعايــة البعديــة و/ أو تشــكيل مجموعــات للعــاج اجلماعــي، مــن أجــل مســاعدة املرضــى د. 
علــى االعتمــاد علــى الــذات واالندمــاج مجــدداً داخــل املجتمــع.

والمواطنيــن . 3 للمواطنــات  الصحــي  واألمــن  واالســتقالية  والعقليــة  النفســية  الســامة  علــى  الحفــاظ 
مكافحــة  جعــل  خــال  مــن  واإلبداعيــة،  اإلنتاجيــة  وقدراتهــم  بصحتهــم  الكامــل  التمتــع  مــن  وتمكينهــم 

مــن خــال: وذلــك  الجديــد،  التنمــوي  النمــوذج  فــي  الــذات  قائــم  اإلدمــان مكوًنــا وهدًفــا 

التقليــص مــن حجــم األنشــطة االقتصاديــة املرتبطــة باملــواد واخلدمــات املشــروعة التــي ميكــن أن تتســبب أ. 
يف الســلوكات اإلدمانيــة )حوالــي 3 يف املائــة مــن النــاجت الداخلــي اإلجمالــي(، مــع تقليــص النســبة التــي 

متثلهــا املــوارد اجلبائيــة املتأتيــة منهــا يف مداخيــل امليزانيــة العامــة )9 يف املائــة(.

توجيــه نســبة مهمــة ودائمــة )ال تقــل عــن 10 يف املائــة، أي مــا يعــادل 1.8 إلــى 2 مليــار درهــم(، مــن مداخيــل ب. 
الدولــة احملصلــة علــى التبــغ والكحــول وألعــاب الرهــان واألدويــة املخصصــة لعــاج االضطرابــات النفســية 
والعقليــة، نحــو امليزانيــات املرصــودة لاســتثمار، ودعــم برامــج تكويــن األطبــاء ومهنيــي الصحــة، وإحــداث 
املراكــز املتخصصــة، وحتســني الولــوج إلــى العــاج مــن اإلدمــان بجميــع أشــكاله، واألبحــاث اجلامعيــة 

والســريرية واألبحــاث يف مجــال علــم االجتمــاع واإلعــام والوقايــة. 

تعبئــة وســائل اإلعــام لدعــم جهــود مكافحــة اإلدمــان والعمــل علــى إدمــاج املعلومــات والتربيــة علــى الوقايــة ت. 
مــن اإلدمــان يف البرامــج اإلعاميــة التــي تبثهــا القنــوات اإلذاعيــة والتلفزيــة وعبــر شــبكات التواصــل 

االجتماعــي.

إشــراك الفنانــني والرياضيــني وصنَّــاع الــرأي يف التحســيس بالطبيعــة املََرضيــة لإلدمــان، ويف تعبئــة وتعزيــز ث. 
اجلهــود الراميــة إلــى التصــدي للســلوكات اإلدمانية.
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توصيات خاصة 

في الوسط المهني. 1

العمــل بتعــاون مــع مهنيــي قطــاع الصحــة والشــركاء االجتماعيــني علــى وضــع مخطــط وطنــي للوقايــة مــن  	
الســلوكات اإلدمانيــة ومكافحتهــا يف أماكــن العمــل، وإدراج هــذا املوضــوع يف مجــال تدخــل أطبــاء الشــغل، 
وضمــن محــاور احلــوار االجتماعــي علــى مســتوى املقــاوالت، وكــذا علــى املســتوى القطاعــي واحمللــي 

واجلهــوي، ويف إطــار احلــوار االجتماعــي علــى املســتوى الوطنــي.

إدراج الوقايــة مــن اإلدمــان ضمــن التدابيــر الراميــة إلــى حتســني ظــروف العمــل واإلنتاجيــة، وتقليــص نســبة  	
التغيــب عــن العمــل، والوقايــة مــن حــوادث الشــغل. 

في المجال الرياضي. 2

ــة  	 ــات مراقب ــى حتســني آلي ــة ملكافحــة املنشــطات، والعمــل عل ــة املغربي ــام الوكال ــز وســائل عمــل ومه تعزي
وتقنــني العــرض املتوفــر مــن املنتجــات واملــواد املصنفــة علــى أنهــا »مكمــات غذائيــة«، واملتاحــة اليــوم يف 

األســواق.

االرتقــاء مبكافحــة املنشــطات إلــى برنامــج للصحــة العموميــة، والعمــل وفقــاً ملقتضيــات اتفاقيــة اليونســكو  	
الدوليــة ملكافحــة املنشــطات يف مجــال الرياضــة التــي صــادق عليهــا املغــرب ســنة 2009، علــى نشــر نــص 

تنظيمــي ســنوي يف اجلريــدة الرســمية يتضمــن ويَُحــنيِّ قائمــة ملنتجــات املصنفــة ضمــن املنشــطات.

في المؤسسات السجنية. 3

تعزيــز مــوارد املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج، الســيما مــن املــوارد البشــرية املتخصصــة  	
يف مجــال اإلدمــان.

تعميــم الولــوج إلــى العاجــات البديلــة للمــواد »األفيونيــة« علــى مســتوى جميــع املؤسســات الســجنية،  	
وضمــان إمكانيــة الولــوج إلــى العاجــات لفائــدة أي شــخص مدمــن يبــدي رغبــة يف ذلــك.

تعزيــز دور القطــاع اخلــاص يف دعــم االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات ويف جهــود إعــادة التأهيــل  	
واإلدمــاج، مــن خــال الولــوج إلــى التشــغيل و/ أو العــودة إلــى الشــغل لفائــدة النــزالء الســابقني أو متعاطــي 

املخدرات.

من أجل حماية األطفال والمراهقين والشباب. 4

جعــل الوقايــة مــن الســلوكات اإلدمانيــة محــوراً قائــم الــذات يف السياســة العموميــة حلمايــة الطفولــة،  	
ارتــكازاً علــى برنامــج عمــل متعــدد الســنوات يتضمــن أهدافــاً واضحــة وقابلــة للقيــاس، تــروم علــى وجــه 

ــة: ــوغ األهــداف التالي اخلصــوص بل

)الوقايــة مــن الســلوكات اإلدمانيــة والتكفــل املبكــر بهــا(: بلــورة خطــة عمــل وطنيــة لفائــدة املربــني واملربيــات  	
ــر  ــة، وتأخي ــرات العقلي ــال للمؤث ــر مــن مخاطــر التعاطــي املبكــر لألطف ــاء األمــور للتحذي ــن وأولي والوالدي
ذلــك قــدر املســتطاع، وجتنــب االســتخدام املنتظــم للمــواد ذات التأثيــر النفســي والعقلــي، ومســاعدة هــؤالء 
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القائمــني علــى تربيــة األطفــال علــى رصــد االســتخدام املبكــر واملنتظــم لهــذه املــواد، وتيســير الولــوج إلــى 
ــن شــأنها  ــي م ــات النفســية الت ــة باالضطراب ــل املتعلق ــات التشــخيص والتكف ــة وعملي االستشــارات الطبي
حتفيــز الســلوكات اإلدمانيــة، واحلــرص، وفــق املنظــور نفســه، علــى تأخيــر االســتخدام الفــردي واملتكــرر 

ولفتــرات طويلــة للشاشــات وألعــاب الفيديــو والوقايــة منــه والتحكــم فيــه. 

)تنميــة املهــارات النفســية واالجتماعيــة لألطفــال وأوليــاء األمــور(: تشــجيع اعتمــاد برامــج تعاقديــة بــني  	
القطاعــات الوزاريــة املكلفــة بالتربيــة والتعليــم والصحــة واجلماعــات الترابيــة وجمعيــات املجتمــع املدنــي، 
مــن أجــل العمــل علــى املســتوى الترابــي وبالقــرب مــن الســاكنة، علــى تنفيــذ برامــج لإلعــام واالســتقبال 
ــة أو  ــداً عــن أي صــور منطي ــة للتفاعــل، بعي ــات تعطــي األولوي ــى مقارب ــكازاً عل ــة، ارت واالســتماع واملواكب
أحــكام مســبقة، وتقــدمي املعلومــات، وللحــوار مــع املراهقــني، وبــني هــؤالء وأوليــاء أمورهــم، مــن أجــل 
مواكبتهــم وإرشــادهم وإطاعهــم علــى أحــدث املعطيــات العلميــة بالطــرق املناســبة حتــى يتجنبــوا أي تهويــل 
للوضعيــة التــي يعيشــونها، ويتمكنــوا مــن فهمهــا، والتواصــل بشــأنها وتدبيــر أي نــزاع مترتــب عنهــا بطــرق 

ســلمية، والتفاعــل معهــا بشــكل أفضــل.

من أجل مساعدة أفضل للنساء اللواتي يواجهن مخاطر اإلدمان على المواد المخدرة. 5

رصــد مــوارد خاصــة لتطويــر وحتيــني البحــوث الوبائيــة حــول مكامــن الهشاشــة واالحتياجــات اخلاصــة،  	
وتطويــر بروتوكــوالت االســتقبال والعــاج لفائــدة النســاء يف وضعيــة إدمــان، يف ظــل احتــرام كرامتهــن 

ــن الشــخصية. ــن ومعطياته ــة خصوصيته ــان حماي وضم

رصــد ميزانيــة خاصــة للبنيــات التحتيــة ولتســيير البنيــات املوجهــة للكشــف املبكــر، ومواكبــة النســاء،  	
وتقــدمي العــاج لألمهــات واألطفــال.

وضــع برنامــج متعــدد الســنوات ومتعــدد األهــداف ملســاعدة وحمايــة النســاء مــن اإلدمــان، ويشــمل ذلــك  	
علــى وجــه اخلصــوص محــوراً يتعلــق بتكويــن وتوظيــف املــوارد البشــرية املتخصصــة يف اإلدمــان، ومحــوراً 

يتعلــق بالتواصــل مــن أجــل تنظيــم حمــات للوقايــة والتحســيس.

من أجل مواجهة التحدي المتمثل في اإلدمان على القنب الهندي. 6

اإلقــرار الصريــح باإلدمــان علــى القنــب الهنــدي بوصفــه أحــد اضطرابــات الصحــة النفســية والعقليــة التــي  	
تخــول للمصــاب بهــا االســتفادة مــن نظــام التأمــني عــن املــرض.

وضــع برامــج إعاميــة ووقائيــة لفائــدة الشــباب واملربــني واملربيــات وأوليــاء األمــور حــول املــواد الســامة  	
التــي يحتــوي عليهــا القنــب الهنــدي وراتينــج القنــب الهنــدي، وكــذا حــول القواعــد واألعــراض التــي متكــن 

مــن التعــرف علــى البــوادر األولــى لإلدمــان.

األخــذ بعــني االعتبــار واقــع احلــال يف مــا يخــص الســلوكات اإلدمانيــة املرتبطــة بالقنــب الهنــدي وتقنــني  	
مســلك تســويق االســتعماالت الطبيــة والعاجيــة والشــخصية املرتبطــة بــه علــى املســتويات التشــريعية 
واإلداريــة والصحيــة، ومنــع بيعــه واســتعماله مــن قبــل الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 25 ســنة، ووضــع 

حــد أقصــى ملســتويات الهيدروكانابينــول )THC( املســموح بهــا، لتجنــب أي شــكل مــن أشــكال اإلدمــان.
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تعزيــز الترســانة القضائيــة واجلنائيــة يف حــق شــبكات االجتــار يف القنــب الهنــدي ومشــتقاته التــي حتتــوي  	
ــاً )يف انتظــار صــدور املرســوم  ــه قانون ــا هــو مســموح ب ــول تتجــاوز م ــن الهيدروكانابين ــى مســتويات م عل

التطبيقــي الــذي يحــدد هــذه النســبة(.

محاربــة اإلدمــان علــى المخــدرات القويــة )الكوكاييــن والهيرويــن( واألدويــة ذات التأثيــر العقلــي والنفســي . 7
َقــة« والمخــدرات »االصطناعيــة أو الُمَخلَّ

واملخــدرات  	 والنفســي  العقلــي  التأثيــر  ذات  األدويــة  مــن  للوقايــة  اســتعجالية  وطنيــة  خطــة  إطــاق 
االصطناعيــة أو املَُخلَّقــة ومكافحتهــا، تهــدف إلــى إعــام الشــباب وتوعيتهــم وحمايتهــم، فضــًا عــن تعزيــز 

تدابيــر الوقايــة والتكفــل واملواكبــة الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة للمرضــى وأســرهم.

تعزيــز نظــام العقوبــات املوجهــة ضــد شــبكات االجتــار واملتورطــني يف حتريــف اســتخدام الوصفــات الطبيــة  	
والتوزيــع غيــر القانونــي لألدويــة ذات التأثيــر العقلــي والنفســي واملنتجــات االصطناعيــة.

تقليص مستويات إدمان التبغ. 8

تفعيل توصيات منظمة الصحة العاملية ذات الصلة، ال سيما من خال العمل على:  	

إنشــاء مرصــد وطنــي مســتقل الســتهاك التبــغ وتقييــم سياســات الوقايــة؛ وتشــجيع البحــث اجلامعــي 	 
واألقســام املكلفــة بالدراســات التابعــة لهيئــات احلمايــة االجتماعيــة يف القطاعــني العمومــي واخلــاص، 

علــى تطويــر نظــم معلومــات وبرامــج للرصــد واملراقبــة حــول انعكاســات اســتهاك التبــغ وتكاليفــه.

حتيــني قانــون مكافحــة التدخــني وضمــان إعمالــه الفعلــي )وقــد كان املغــرب أول بلــد يف املنطقــة يصــادق 	 
يف ســنة 1991 علــى القانــون رقــم 15.91 املتعلــق مبنــع التدخــني واإلشــهار والدعايــة للتبــغ يف بعــض 
األماكــن(، وتخصيــص مداخيــل غرامــات املخالفــني لــه لفائــدة البحــث العلمــي يف امليــدان الصحــي. وقــد 
ــذ يف 1996، إال أنَّ  ــز التنفي ــرر أن يدخــل حي ــن املق ــون ومت نشــره ســنة 1995، وكان م صــدر هــذا القان

التدابيــر الازمــة لتطبيــق مقتضيــات هــذا القانــون لــم تصــدر بعــد.

مســاعدة األشــخاص الذيــن يرغبــون يف اإلقــاع عــن التدخــني. ويعتبــر التدخــني إدمانــاً يقتضــي عاجــه 	 
العمــل علــى إدراجــه ضمــن مصنــف األعمــال الطبيــة املعتــرف بهــا واملتكفــل بهــا مــن قبــل أنظمــة التأمــني 
اإلجبــاري عــن املــرض، ســواء كانــت تلــك التــي تدبرهــا مؤسســات عموميــة أو مقــاوالت خاصــة. ويتعــني 
علــى الســلطات العموميــة املكلفــة بالصحــة والتربيــة والتعليــم، وكــذا هيئــات احلمايــة االجتماعيــة، العمــل 
بشــكل مشــترك علــى وضــع برامــج وبروتوكــوالت عاجيــة مخصصــة للتوعيــة مبخاطر التدخــني والتحفيز 

علــى اإلقــاع عنــه.

التحذيــر مــن اآلثــار الســلبية للتبــغ ومــن الصــور اإلشــهارية املضللــة والرســائل التأثيريــة التــي يتــم 	 
الترويــج.  اعتمادهــا يف عمليــات 

ــغ ألي 	  ــي التب ــة مصنع ــن األشــكال وحظــر رعاي ــأي شــكل م ــغ ب ــة الســتهاك التب ــع اإلشــهار والدعاي من
تظاهــرة عموميــة.



مواجهة السلوكات اإلدمانية: واقع احلال والتوصيات

37

إقــرار نســب ضريبيــة مرتفعــة علــى التبــغ وتوجيــه نســبة كبيــرة منهــا )30 إلــى 40 يف املائــة( نحــو تعزيــز 	 
اإلطــار القانونــي، ودعــم بنيــات العــاج والتكفــل باألمــراض الناجمــة عــن التدخــني، وآليــات اإلعــام 
والوقايــة ومراقبــة مــدى تطبيــق القوانــني واألنظمــة املتعلقــة مبحاربــة التدخــني، فضــًا عــن تطويــر 

ــغ. ــدة الباعــة املتجولــني للتب ــة لفائ أنشــطة بديل

ــار درهــم( مــن  	 ــة )1 ملي ــا التدخــني، ممــوٍل مبــا ال يقــل عــن 10 يف املائ إحــداث صنــدوق ملســاعدة ضحاي
ــغ. ــى التب ــب املفروضــة عل ــة مــن الضرائ ــل الســنوية احملصل املداخي

مكافحة اإلدمان على الكحول. 9

إحداث بنيات لتقدمي االستشارات الطبية واخلدمات االستشفائية والتكفل باملدمنني على الكحول. 	

إدراج العاجــات املتعلقــة باإلدمــان علــى الكحــول يف املصنــف اخلــاص باألعمــال الطبيــة املتكفــل بهــا مــن  	
قبــل هيئــات التأمــني عــن املــرض.

العمــل، بالتعــاون مــع القطــاع احلكومــي املكلــف بالصحــة والهيئــات املشــرفة علــى تدبيــر التأمــني عــن  	
املــرض واملراكــز االستشــفائية اجلامعيــة ومبشــاركة اجلمعيــات املختصــة مــن املجتمــع املدنــي، علــى وضــع 
برنامــج وطنــي متعــدد التخصصــات للبحــث واإلعــام حــول نطــاق انتشــار إدمــان الكحــول داخــل املجتمــع 

املغربــي وأشــكاله وانعكاســاته وطــرق الوقايــة منــه.

إصــاح اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي املتعلــق بإنتــاج وتســويق وتوزيــع املشــروبات الكحوليــة والتــي حتتــوي  	
علــى مــادة الكحــول، مــع العمــل علــى وضــع معاييــر وطنيــة حتــدد مســتويات الكحــول وجــودة املكونــات.

تعويــض املقاربــة الزجريــة ضــد مســتهلكي املنتجــات املشــروعة بتدابيــر وقائيــة، مــع إعمــال إجــراءات  	
ـدة واملتاجريــن بهــا. ردعيــة ضــد منتجــي املشــروبات املقلَـّ

إدمــاج املعلومــات املتعلقــة باإلدمــان علــى الكحــول والوقايــة منــه يف املناهــج الدراســية، ويف البرامــج التــي  	
تبثهــا القنــوات اإلذاعيــة والتلفزيــة، وعلــى منصــات شــبكات التواصــل االجتماعــي.

محاربة اإلدمان على ألعاب الرهان. 10

إدراج إدمــان ألعــاب الرهــان يف قائمــة األمــراض طويلــة األمــد وإدراج عاجــه يف مصنــف األعمــال الطبيــة  	
التــي تخــول للمصــاب بــه االســتفادة مــن التعويضــات التــي متنحهــا الهيئــات املشــرفة علــى التأمــني عــن 

املــرض.

ــة يف مجــال  	 ــة والتقنــني التقنــي واألخاقيــات للمؤسســات والشــركات العامل ــة وطنيــة للرقاب إحــداث هيئ
ألعــاب الرهــان.

العمــل علــى إجباريــة تعيــني أعضــاء مســتقلني يف مجالــس إدارة جميــع مقــاوالت األلعــاب مــن املتخصصــني  	
ــة  ــس متخصصــة يف الوقاي ــان وإنشــاء جلــان داخــل هــذه املجال ــن اإلدم ــة م ــة بالوقاي ــا املتعلق يف القضاي

واإلبــاغ عــن املخاطــر النفســية واالجتماعيــة املرتبطــة باإلدمــان علــى ألعــاب الرهــان.
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 مكافحة السلوكات اإلدمانية على الجنس . 11

تطويــر ونشــر املعلومــات حــول إدراج اضطرابــات الســلوك اجلنســي القهــري يف قائمــة األمــراض املســببة  	
لإلعاقــة التــي تخــول االســتفادة مــن بروتوكــول العــاج الطبــي واملواكبــة النفســية واالجتماعيــة.

وضــع برامــج تربويــة وإعاميــة موجهــة للمراهقــني والبالغــني حــول الوقايــة مــن االضطرابــات اجلنســية  	
القهريــة، مــع التركيــز علــى التحليــل النقــدي للصــور والرســائل ذات الصلــة باحملتويــات اإلباحيــة.

ــة املرضــى ومواكبتهــم، مــن خــال تشــجيع برامــج البحــث  	 ــي لرعاي ــى وضــع بروتوكــول وطن التشــجيع عل
ودعمهــا وإحــداث مصالــح طبيــة وموجهــة لإلنصــات وتقــدمي املواكبــة النفســية واالجتماعيــة داخــل املراكــز 

الصحيــة. 

 الوقايــة مــن اإلدمــان فــي صفــوف األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات النمــو أو أمــراض نفســية أو . 12
عقليــة

تشــجيع املمارســني والعاملــني يف املجــال النفســي واالجتماعــي علــى تبنــي مقاربــة شــاملة ودامجــة للتكفــل  	
النفســي والطبــي باملرضــى. 

تشــجيع تكويــن أطبــاء األطفــال واألطبــاء العامــني يف مجــال الكشــف املبكــر عــن بعــض االضطرابــات مثــل  	
التوحــد أو اضطــراب نقــص االنتبــاه املصاَحــب بفــرط النشــاط أو بدونــه.

ــة  	 ــات عقلي ــون مــن اضطراب ــن يعان ــى األشــخاص الذي ــة عل ــدة يف مجــال الوصاي ــات جدي اعتمــاد مقتضي
ونفســية، مــن خــال إحــداث جلنــة استشــارية تبــث يف احلــاالت وفًقــا ملصالــح املرضــى، علــى أن يترأســها 
قــاٍض مــن قســم قضــاء األســرة ميكــن أن ينــوب عنــه مســاعد اجتماعــي، وتضــم عضويــن اثنــني مــن أقــارب 

املريــض، والطبيــب املعالــج، والشــخص املعنــي )إن أمكــن(، وعضويــن اثنــني ميثــان املجتمــع املدنــي.

إحــداث جلنــة لألخاقيــات متخصصــة يف مجــال التوحــد يف املغــرب والتــي ميكــن أن تصــدر رأيهــا حــول  	
بروتوكــوالت التكفــل والعــاج املائمــة، وأن متنــح االعتمــاد للمتدخلــني يف هــذا املجــال.

ماءمــة مقتضيــات الكتــاب الرابــع مــن مدونــة األســرة املتعلــق باألهليــة والنيابــة الشــرعية مــع مقتضيــات  	
الدســتور اجلديــد وااللتزامــات الدوليــة للمغــرب يف مجــال األهليــة القانونيــة، وكــذا مــع مســتجدات البحــث 
العلمــي والطبــي يف مجــال الصحــة العقليــة، وذلــك مبــا يكفــل احلــق يف االســتفادة مــن العاجــات الصحيــة 

بنــاًء علــى املوافقــة احلــرة واملســتنيرة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عقليــة أو نفســية.

اإلعمــال الفعلــي لــدور الوصــي أو املقــدم، مــع احلــرص علــى مراعــاة مصلحــة األشــخاص الذيــن يعانــون  	
مــن االضطرابــات العقليــة والنفســية واحلســية.

اإلســراع باملصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 71.13 املتعلــق مبكافحــة االضطرابــات العقليــة وبحمايــة  	
ــة  ــار التعديــات التــي اقترحهــا مقدمــو الرعاي حقــوق األشــخاص املصابــني بهــا، مــع األخــذ بعــني االعتب

األســرية وهيئــات املجتمــع املدنــي.
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بحمايــة حقــوق  	 املتعلــق   97.13 رقــم  اإلطــار  للقانــون  التطبيقيــة  املراســيم  علــى  باملصادقــة  اإلســراع 
بهــا. والنهــوض  إعاقــة  األشــخاص يف وضعيــة 

 محاربة االستخدام اإلدماني للشاشات وألعاب الفيديو واألنترنت. 13

حتيــني التعريــف اخلــاص باألمــراض طويلــة األمــد وإدراج إدمــان ألعــاب الفيديــو بشــكل رســمي ضمــن هــذه  	
األمــراض واالعتــراف باالســتخدام املســتمر واملتكــرر لألنترنــت بشــكل يتســبب مبشــاكل نفســية وعصبيــة، 

بوصفــه اضطراًبــا ســلوكًيا يقتضــي تكفــًا نفســيا واجتماعيــا وطبيــا.

ــم  	 ــة املكلفــة بالصحــة والتعلي ــني القطاعــات الوزاري ــاون ب ــة مناســبة، يف إطــار التع تخصيــص مــوارد مالي
العالــي والتربيــة الوطنيــة والتشــغيل والشــؤون االجتماعيــة، مــن أجــل وضــع برامــج للبحــث والوقايــة بشــأن 

املخاطــر املرتبطــة باإلفــراط يف اســتخدام األنترنــت وإدمــان ألعــاب الفيديــو.

ــة  	 ــة بالوقاي ــر الكفيل ــد التدابي ــى حتدي ــي اســتعجالي ملكافحــة اإلدمــان، عل العمــل، يف إطــار مخطــط وطن
مــن االســتخدام املبكــر، أو تأخيــر ســن اســتخدام األنترنــت وألعــاب الفيديــو، وجتنــب اســتخدامها بوتيــرة 
منتظمــة، والعمــل علــى الكشــف املبكــر لاســتعماالت املبكــرة واملنتظمــة، وتعزيــز التكفــل الســريع واملناســب 

باالضطرابــات الصحيــة املرتبطــة بهــا.

 محاربة االضطرابات الغذائية القهرية وسوء التغذية واإلفراط في استهاك المنتجات السكرية. 14

تعزيــز التربيــة علــى جتنــب ســوء التغذيــة بشــكل عــام والتحذيــر مــن العواقــب الســلبية لإلفــراط يف  	
اســتهاك املنتجــات الســكرية ومــادة الســكر، مــع التذكيــر بأنــه يوجــد اليــوم أكثــر مــن 50 تســمية كيميائيــة 
للداللــة علــى هــذه املــادة، التــي غالًبــا مــا ال تتــم اإلشــارة إلــى وجودهــا وتأثيراتهــا ضمــن مكونــات املــواد 

ــة. ــة الصناعي الغذائي

تنظيــم حملــة وطنيــة إعاميــة وحتسيســية بغيــة التقليــص مــن مســتوى اســتهاك الســكر واملنتجــات  	
الســكرية.

العمــل بشــكل ممنهــج علــى إرســاء وتعزيــز الطابــع اإللزامــي لتقــدمي معلومــات عــن محتــوى ومســمى وشــكل  	
املكونــات التــي حتتــوي علــى مــادة الســكر املوجــودة يف جميــع املنتجــات الغذائيــة التــي يتــم تســويقها داخــل 

التــراب الوطنــي.

حتســني محتــوى ودقــة املعلومــات املتعلقــة مبــا يعــرف باحمُلَلِّيــات التــي يدعــي منتجوهــا أنهــا تضفــي طعًمــا  	
حلــًوا دون إضافــة ســعرات حراريــة إلــى املــواد الغذائيــة ولكنهــا ال تقلــص مــن اإلدمــان علــى املــذاق احللــو.

تنظيــم حمــات صحيــة ميدانيــة، مــن قبــل القطــاع احلكومي املكلــف بالصحة وهيئات احلمايــة االجتماعية  	
العموميــة واخلاصــة، بهــدف اإلعــام والوقايــة والكشــف عــن مــرض الســكري وتســليط الضــوء علــى 

مخاطــر اإلفــراط يف اســتهاك الســكر.

ــن  	 ــم م ــور، وحمايته ــاء األم ــال وحتســيس أولي ــة األطف ــى اتخــاذ إجــراءات لتربي ــج عل العمــل بشــكل ممنه
ــات. ــاول احللوي ــى تن ــرط عل ــال املف اإلقب
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مـالحــــق

الملحق رقم 	: تعاريف وتصنيفات دولية

ماهي حقيقة السلوكات اإلدمانية؟

تؤكــد الدراســات العلميــة والبحــوث املنجــزة يف مجــال بيولوجيــا األعصــاب مبــا ال يــدع مجــاالً للشــك أن اإلدمــان 
ليــس قــدراً محتومــاً )»بليــة«( وليــس قــوة قاهــرة ال ميكــن التنبــؤ بهــا أو جتنبهــا أو التغلــب عليهــا. كمــا أنــه 
ليــس »ممارســة معيبــة« تولــد مــع اإلنســان، وال قــدراً محتومــاً ال مفــر منــه. إن اإلدمــان ليــس انعكاســاً ال ميكــن 
فهمــه لقــوى قاهــرة علــى ســلوك األفــراد. كمــا أن اإلدمــان ليــس أيًضــا – عكــس مــا تذهــب إليــه بعــض هيئــات 
التأمــني عــن املــرض لتعليــل رفضهــا صــرف التعويــض عــن تكاليــف عــاج اإلدمــان	 ســلوكاً إراديــاً ناجمــاً عــن 
ــر  ــى املدمــن، يف ظــل منطــق غي ــه إل ــذي قــد ينظــر في ــى الزمــن ال فعــل مقصــود ومتخــذ باســتقالية. لقــد ول
عقانــي وإصــدار األحــكام الثقافيــة واخلــوف، أحياًنــا علــى أنــه كائــن غيــر قــادر علــى التمييــز، وتســكنه »قــوى 
غيبيــة«، وأحياًنــا كشــخص مــداٍن باالســتمرار يف اســتهاك مــادة و / أو ممارســة أنشــطة بشــكل إرادي وبوتيــرة 
وحــدة تلحــق األذى بصحتــه ومبحيطــه. وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن الشــغف، يف حــدود مــا ميكــن التحكــم فيــه، 
بأنشــطة ترفيهيــة أو مهنيــة كاملوســيقى أو الرياضــة أو القــراءة أو األلعــاب الفرديــة أو اجلماعيــة، ال يعتبــر 
إدماًنــا. وإذا مــا أدركنــا املســافة التــي تفصــل الذواقــة عــن الشــره املرضــي يف األكل، أو الشــغف عــن حالــة 
الهيجــان، فإننــا ســندرك الفــرق بــني املمارســة اإلراديــة واملســتقلة وفقــدان القــدرة علــى التحكــم يف النفــس عنــد 

اإلصابــة باإلدمــان.

ويُعــَرّف اإلدمــان بكونــه ارتهانــاً مبــادة أو نشــاط معــني، تنجــم عنــه انعكاســات ضــارة وقــد تكــون خطيــرة علــى 
الســامة النفســية والصحــة اجلســدية و/أو االندمــاج الدراســي واملهنــي وتــوازن العاقــات بالنســبة لألشــخاص 
املعنيــني. ومــن جتليــات اإلدمــان الرغبــة غيــر املتحكــم فيهــا، والتــي ميكــن أن تتحــول إلــى هــوس، الســتهاك أو 
ممارســة نشــاط معــني تــؤدي إلــى عــدول تدريجــي عــن باقــي األنشــطة والعاقــات االجتماعيــة واملســؤوليات. إن 
الشــخص الــذي يوجــد يف وضعيــة إدمــان هــو ذلــك الشــخص الــذي لــم يعــد قــادراً علــى االمتنــاع عــن االســتهاك، 
وفقــد الســيطرة علــى اســتخدام مــادة ذات تأثيــر نفســي أو ممارســة ســلوك إدمانــي علــى الرغــم مــن أنــه يــدرك 
العواقــب الســلبية لذلــك علــى صحتــه وحياتــه االجتماعيــة. إن مــا مييــز الســلوك اإلدمانــي هــو محاولــة املصــاب 
بــه أحيانــا وبكيفيــة متكــررة تقليــص أو إيقــاف اســتخدام املــواد أو التوقــف عــن الســلوك املتســبب يف اإلدمــان. 
ــاول  ــا مــا ال يكــون يف متن ــذي غالًب ــي و / أو النفســي واالجتماعــي املناســب، وال ــاب التكفــل الطب لكــن ويف غي
األفــراد وأســرهم، فمــن املرجــح جــداً أن يكــون مــآل محــاوالت اإلنقــاذ الذاتــي هــذه هــو الفشــل. وبعــد فتــرات 
اإلقــاع، تعــود عامــات اإلدمــان يف الظهــور مــن جديــد، بوتيــرة أســرع وبحجــم أكثــر مقارنــة باملرحلــة األولــى 
لإلدمــان علــى مــادة معينــة أو ممارســة ســلوك إدمانــي. وعلــى هــذا النحــو، تصبــح هــذه العمليــة حلقــة مفرغــة، 
ــم.  ــن حوله ــة إدمــان وَم ــدى األشــخاص يف وضعي ــاط ل ــاة واإلحب ــا للمعان ــكاس، وســبًبا مؤملً ــني اإلقــاع واالنت ب
وليــس هنــاك أي بلــد أو أمــة أو وســط اجتماعــي أو شــخص َمْهمــا بلــغ مســتواه الفكــري يف مأمــٍن مــن الســلوكات 

اإلدمانيــة وآثــاره الســلبية.
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تصنيفات دولية

هناك تصنيفان دوليان رئيسيان لإلدمان، ميكنان األطباء والعلماء من تشخيص وجود حالة إدمان. 

التصنيف األمريكي

يضــع الدليــل التشــخيصي واإلحصائــي لاضطرابــات العقلية املعــروف باالختصــار العلمــي )DMS5( الــذي 
تصــدره اجلمعيــة األمريكيــة لألطبــاء النفســيني أحــد عشــر معيــارا لتحديــد وجــود »اضطرابــات مرتبطــة 

ــني« )كالرهــان(: ــة أو ممارســة نشــاط مع ــادة معين باســتعمال م

رغبة قهرية يف التعاطي للمادة أو اللعب مع فقدان القدرة على التوقف عن االستهاك أو التوقف عن . 1
ممارسة النشاط املعني؛ 

صعوبة يف التحكم يف مقدار املادة املستهلكة والوقت املخصص لها أو ملمارسة اللعب؛. 2

قضاء الكثير من الوقت بشكل مفرط يف البحث عن املادة أو ممارسة اللعب؛. 3

احلاجة يف زيادة اجلرعة لبلوغ نفس درجة التأثير السابقة؛. 4

وجــود متازمــة االنســحاب اإلدمانــي أي جميــع األعــراض الناجمــة عــن التوقــف املفاجــئ عــن التعاطــي أو . 5
اللعــب )االنفعــال، القلــق، الهيجــان، االضطرابــات احلســية أو الهضميــة، إلــخ(؛

عدم القدرة على الوفاء بالتزامات هامة؛. 6

االستمرار يف استهاك املادة رغم وجود خطر صحي؛. 7

مشاكل شخصية أو اجتماعية؛. 8

الرغبة أو اجلهود املتواصلة لتقليل اجلرعات أو النشاط اإلدماني؛. 9

تقليل األنشطة لفائدة التعاطي أو اللعب؛. 10

مواصلة االستهاك رغم األضرار اجلسدية أو النفسية.. 11

ــدة 12 شــهرا.  ــي جــرى تشــخيصها خــال م ــى عــدد األعــراض الت ــة عل ــات اإلدماني وتتوقــف حــدة االضطراب
ويعتبــر وجــود عرضــني إلــى ثاثــة أعــراض إدمانــا ضعيفــا ووجــود 4 إلــى 5 أعــراض إدمانــا متوســطا ووجــود 6 

أعــراض أو أكثــر إدمانــا شــديدا.

تصنيف منظمة الصحة العاملية

 ،(CIM-10)يضــع التصنيــف اإلحصائــي الدولــي لألمــراض واملشــكات املتعلقــة بالصحــة، املراجعــة العاشــرة
ــه ســلوك  ــى أن ــه مــن أجــل تشــخيص ســلوك معــني عل ــف أن ــد اإلدمــان. إذ يوضــح التصني ــر لتحدي ســتة معايي

إدمانــي يجــب التأكــد مــن وجــود ثاثــة أعــراض علــى األقــل يف نفــس الوقــت خــال الســنة املنصرمــة:   

رغبة قهرية يف التعاطي للمادة؛. 1

صعوبة يف التحكم يف االستهاك؛. 2
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تناول املادة من أجل جتنب أعراض اإلقاع عن االستهاك؛. 3

احلاجة إلى زيادة اجلرعة لبلوغ نفس درجة التأثير السابقة؛. 4

احتال املادة املستهلكة مكانة مركزية يف حياة املستهلك؛ . 5

االستمرار يف استهاك املادة رغم أضرارها الظاهرة.. 6

بالصحــة  املتعلقــة  واملشــكات  لألمــراض  الدولــي  اإلحصائــي  للتصنيــف  احلاديــة عشــرة  املراجعــة  أمــا 
(CIM-10) التــي جــرى اعتمادهــا يف مــاي 2019 والتــي ســتدخل حيــز التنفيــذ يف فــاحت ينايــر 2022، 

فقــد أضافــت إلــى بــاب اضطرابــات اإلدمــان : اضطــراب ألعــاب الفيديــو.

الملحق رقم 	: الئحة الفاعلين الذين تم اإلنصات إليهم

يــودُّ املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن يعــرب عــن خالــص شــكره ملختلــف الفاعلــني والهيئــات 
واملؤسســات التــي شــاركت يف جلســات اإلنصــات التــي جــرى تنظيمهــا. كمــا يــود املجلــس توجيــه شــكر خــاص 

ــرأي.  ــاء مضامــني هــذا ال ــة مــن أجــل إغن ــى كل مــن أرســلوا مســاهمات كتابي إل



مواجهة السلوكات اإلدمانية: واقع احلال والتوصيات

43

قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وعمومية

وزارة الصحة؛

وزارة الداخلية؛

وزارة العدل؛

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 
العالي والبحث العلمي )مساهمة كتابية(؛

رئاسة النيابة العامة؛

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج؛

المديرية العامة لألمن الوطني؛

الدرك الملكي؛

الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات

هيئات المجتمع المدني

السيدة السعدية ابن الفقيه بناني، رئيسة الجمعية 
المغربية ألسر وأصدقاء األشخاص ذوي المعاناة 

النفسية )مساندة(؛

السيدة سمية العمراني، رئيسة تحالف الجمعيات 
العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب؛

البروفيسور أمين بنيامينة، نائب رئيس جمعية » 
Addictions »، فرنسا  

فاعلون اقتصاديون

ريضال / الرباط/ مجموعة »فيوليا« )طب الشغل(

)SGLN ( شركة تدبير اليانصيب الوطني

)SOREC( الشركة الملكية لتشجيع الفرس

))MDJS المغربية لأللعاب والرياضة

خبراء 

البروفيسور جال توفيق 

الدكتورة سمية برادة

البروفيسور غزالن بن جلون

الدكتورة إيمان قنديلي

السيد منير العلوي
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الملحق رقم 	: الئحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا االجتماعية والتضامن

فئة الخبراء

فؤاد ابن الصديق )مقرر الموضوع(

حكيمة حميش

أمينة العمراني

عبد المقصود راشدي 

احجبوها الزبير

فئة النقابات

أحمد بهنيس

محمد بنصغير )نائب المقرر(

محمد دحماني )نائب الرئيس(

محمد عبد الصادق السعيدي 

لحسن حنصالي )المقرر(

جامع المعتصم

عبد الرحمان قنديلة

مصطفى اخافة

فئة الهيئات والجمعيات المهنية

محمد حسن بنصالح

عبد الحي بسة )الرئيس(

محمد بولحسن
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فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجاالت االقتصاد االجتماعي والعمل الجمعوي

ليلى بربيش

جواد شعيب

محمد الخاديري

عبد الرحمان الزاهي

الزهرة زاوي

فئة األعضاء المعينين بالصفة

عبد العزيز عدنان

خالد الشدادي

لطفي بوجندار

نادية السبتيالخبيرة الداخلية للمجلس

أحمد بندلةالخبير الداخلي للمجلس

المترجمان
نادية أوغياطي

إبراهيم لساوي
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