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  العمومي لمشكلة المخدرات العالمية،  يُبعد الصحال
بما في ذلك في سياق الدورة االستثنائية للجمعية العامة 
ر  لألمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية الُمقرَّ

  ٢٠١٦عْقدها في عام 
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
بشأن مشـكلة المخـدرات العالميـة بمقـر  ٢٠١٦الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام  سُتعَقد  -١

. وتهــدف هــذه الــدورة االســتثنائية إلــى ٢٠١٦أبريــل  نيســان/ ٢١إلــى  ١٩األمــم المتحــدة فــي نيويــورك فــي الفتــرة مــن 
لمتعلقـــين بالتعـــاون الـــدولي صـــْوب وضـــع اســـتعراض التقـــدُّم الُمحـــَرز فـــي تنفيـــذ اإلعـــالن السياســـي وخطـــة العمـــل ا

بمـــا فـــي ذلـــك تقيـــيم اإلنجـــازات التـــي تحقَّقـــت  ١،اســـتراتيجية متكاملـــة ومتوازنـــة لمواجهـــة مشـــكلة المخـــدرات العالميـــة
والتحدِّيات الماثلة في مواجهة مشكلة المخدرات العالمية في إطار االتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات وغيرها من 

أهابت الجمعية العامة مـن جديـد بوكـاالت األمـم المتحـدة  ٦٩/٢٠١لمتحدة ذات الصلة. وفي قرارها صكوك األمم ا
وكياناتها ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية أن ُتعمِّم جهود مكافحة مشكلة المخدرات العالمية فـي برامجهـا، 

ــدت مــن جديــد قرارهــا بــأن تشــتمل الــدورة االســتثنائية للجمعيــة الع امــة لألمــم المتحــدة المعنيــة بمشــكلة المخــدرات وأكَّ
العالمية على عملية تحضيرية شاملة للجميع تتيح لهيئات منظومـة األمـم المتحـدة وكياناتهـا ووكاالتهـا المتخصصـة 
والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة وللمجتمع المدني وسائر األطراف صاحبة المصلحة ذات الصلة، إمكانية 

  العملية إسهامًا تامًا. اإلسهام في
 
ومــع التســليم بعــدم وجــود نْهــج واحــد يناســب الجميــع ويصــلح لتحقيــق جميــع األغــراض، تمضــي السياســات   -٢

أكثــر توازنــًا وشــموًال ُيســلِّط الضــوء علــى حصــائل الصــحة العموميــة  ْهــجالعالميــة لمكافحــة المخــدرات صــْوب وْضــع ن
والنتائج اإلنمائية، على أن يستقيم هذا النموذج ويتَّسـق مـع الغـرض األصـيل لالتفاقيـات الدوليـة لمكافحـة المخـدرات 

زن السياســة المتمثِّــل فــي تعزيــز "صــحة اإلنســان ورفاهــه". فعلــى ســبيل المثــال، يــدعم اإلعــالن السياســي إعــادة تــوا
ــــز علــــى الصــــحة العموميــــة، والوقايــــة والعــــالج والرعايــــة، والتــــدابير االقتصــــادية  الدوليــــة لمكافحــــة المخــــدرات لُتركِّ

الحكومــــات بضــــرورة  ٢٠٣٠٢مــــن خطــــة التنميــــة المســــتدامة لعــــام  ٥-٣واالجتماعيــــة والثقافيــــة. كمــــا ُتلــــِزم الغايــــة 
كمــــا يــــرتبط طيــــف مــــن الغايــــات األخــــرى ارتباطــــًا خاصــــًا  الوقايــــة والعــــالج مــــن تعــــاطي مــــواد اإلدمــــان"، "تعزيــــز
يــدز ومكافحــة االلتهــاب الكبــدي الوبــائي، متعلقــة بالقضــاء علــى وبــاء األال ٣-٣ســيَّما الغايــة الو المخــدرات،  بمكافحــة

                                                           
 .جيم  ، الفرع١، الفصل E/2009/28)( ٨، الملحق رقم ٢٠٠٩واالجتماعي، الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي انظر    ١

  ، انظر٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  – ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1  ــــــــــــي ــــــــــــم االطــــــــــــالع ف  كــــــــــــانون األول/ ١٦(ت

  .)٢٠١٥ ديسمبر
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والغايـة الُمعدية) وعالجها وتعزيز الصـحة النفسـية، غير ( السارية غير المتعلقة بالوقاية من األمراض ٤-٣والغاية 
  ١.ب المتعلقة بإتاحة األدوية األساسية-٣المتعلقة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والغاية  ٨-٣
 
ــَد أن اإلجــراءات الراميــة إلــى الحــد مــن تعــاطي المخــدرات، عبــر إنفــاذ الحظــر المفــروض علــى اســتخدام   -٣ َبْي

إنفــاذ القــوانين ذات الصــلة، قــد هيمنــت بشــكل واســتراتيجيات ألغــراض غيــر طبيــة المــواد الخاضــعة للمراقبــة الدوليــة 
ــد مــن تنفيــذ  كبيــر حتــى اليــوم علــى تنفيــذ االســتراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات. وعليــه هنــاك حاجــة إلــى التأكُّ

ابتــداًء  –حزمــة شــاملة مــن التــدابير الراميــة لمكافحــة المخــدرات تشــمل السلســلة المتصــلة الحلقــات للصــحة العموميــة 
عـــادة التأهيـــل إ األوليـــة والحـــد مـــن المخـــاطر مـــرورًا بالتـــدبير العالجـــي الضـــطرابات تعـــاطي المخـــدرات و مـــن الوقايـــة 

علـــــى أن تكـــــون هـــــذه التـــــدابير راســـــخة فـــــي مبـــــادئ الصـــــحة العموميـــــة األصـــــيلة لإلنصـــــاف والعدالـــــة  –والرعايـــــة 
، مـع إيـالء االهتمـام الواجـب احتياجـاً األكثـر االجتماعية، وحقـوق اإلنسـان، والتركيـز علـى البلـدان والفئـات السـكانية 

إلى الُمحدِّدات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للصحة، والتدخُّالت الُمسَندة بالعلم والبيِّنات، واتباع ُنُهج ُتركِّز على 
  الناس.

 
ـــ  -٤ ـــز هـــذه الورقـــة علـــى عناصـــر الصـــحة العموميـــة البالغـــة األهميـــة التـــي تتـــألف منهـــا سياســـة متكامل ة وُتركِّ

ومتوازنــة وشــاملة للجميــع لمكافحــة المخــدرات؛ وهــذه العناصــر هــي: الوقايــة مــن تعــاطي المخــدرات والحــد مــن أوجــه 
الوقايــة مــن األضــرار المرتبطــة و  ؛عــالج المصــابين باضــطرابات تعــاطي المخــدرات ورعــايتهمو ؛ الضــعف والمخــاطر

 اقبة.ٕاتاحة األدوية الخاضعة للمر و ؛ بتعاطي المخدرات وتدبيرها عالجياً 
  

  الوقاية من تعاطي المخدرات والحد من أوجه الضعف والمخاطر
  
ُيمثِّل تعاطي المخدرات واضطرابات تعاطي المخدرات والحاالت الصحية المرتبطة شواغل رئيسية للصحة   -٥

وفـاة سـنويًا. كمـا ُتمثِّـل اضـطرابات  ٤٠٠ ٠٠٠العمومية. فاستخدام العقاقير النفسانية التأثير مسؤول عن أكثر من 
مــن إجمــالي عــبء المــرض فــي العــالم، فــي حــين ُيشــكِّل تعــاطي المخــدرات عــن طريــق  ٪٠,٥٥تعــاطي المخــدرات 

مـــن حـــاالت العـــدوى الجديـــدة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري خـــارج أفريقيـــا جنـــوب  ٪٣٠الحقـــن مـــا ُيقـــدَّر بنســـبة 
  في جميع األقاليم التابعة للمنظمة. Cو Bالكبد  التهابرة في حدوث أوبئة الصحراء الكبرى، وُيسِهم مساهمة كبي

 
والوقايــة مــن تعــاطي المخــدرات والحــد مــن أوجــه الضــعف والمخــاطر التــي تُفضــي إلــى التعــاطي وُتســبِّب   -٦

اضــطرابات تعــاطي المخــدرات همــا الركيــزة األساســية لسلســلة الصــحة العموميــة المتصــلة الحلقــات للتصــدِّي لمشــكلة 
تقلــــيص التكــــاليف البشــــرية و اعي تعزيــــز الرفــــاه الصــــحي واالجتمــــالمخــــدرات. إذ تســــتطيع تــــدابير الوقايــــة الفعالــــة 

والمجتمعية الناجمة عن تعاطي المخدرات، خاصة بالتركيز على منع األطفال والمراهقين والشباب مـن الشـروع فـي 
نجاعـة الوقايـة مـن تعـاطي مـواد اإلدمـان والحـد مـن المخـاطر وبالتالي ُتمثِّل التعاطي والحيلولة دون استمرارهم فيه. 

حصــائل أفضــل فــي مجــال الصــحة العموميــة، منهــا الوقايــة مــن االضــطرابات النفســية التــي  نْهجــًا أساســيًا لتحقيــق

                                                           
) بــــإجراء تقييمــــات ١٩٧١و ١٩٦١منظمــــة الصــــحة العالميــــة بموجــــب االتفاقيــــات الدوليــــة لمكافحــــة المخــــدرات (ُتكلَّــــف    ١

لمخاطر مواد اإلدمان التي تنطوي على احتمال االعتماد عليها وٕامكانيـة إسـاءة اسـتعمالها، ومـن الممكـن أن تضـر بالصـحة. 
مراجعــة وافيــة ودقيقــة للبيِّنــات تضــطلع بهــا لجنــة الخبــراء التابعــة للمنظمــة المعنيــة باالعتمــاد  وتُنفَّــذ هــذه التقييمــات عــن طريــق

علــى العقــاقير المخــدرة. وُتصــِدر لجنــة الخبــراء توصــيات بشــأن خضــوع المــواد موضــوع المراجعــة للمراقبــة الدوليــة مــن عدمــه. 
رات العقليـة لألغـراض الطبيـة، وتـواَزن الجـدوى العالجيـة للمـواد يجري أيضًا تقييم الجدوى العالجية للمواد األفيونية والمؤث كما

األفيونية والمـؤثرات العقليـة باحتمـال االعتمـاد عليهـا وٕامكانيـة إسـاءة اسـتعمالها. وتُبلَّـغ توصـيات اللجنـة فـور تأكيـدها مـن ِقَبـل 
ه إلـى لجنـة المخـدرات التخـاذ قـرار نهـائي المديرة العامـة لمنظمـة الصـحة العالميـة إلـى األمـين العـام لألمـم المتحـدة، ومـن بعـد

  نسبة لألمور الطبية والعلمية.بشأنها. والتقييمات التي تجريها منظمة الصحة العالمية قاطعة بال
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ُتسبِّبها مواد اإلدمان، وتقليل اإلصابات والعنف (اإلصابات الناجمة عن الحوادث على الطرق واإلصابات المنزلية، 
العنـف)، والوقايـة مـن األمـراض  وٕايذاء األطفال، والعنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي وغيرهما من أنواع

الســارية (خاصــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، والتهــاب الكبــد الفيروســي، والســل)، ومشــكالت الصــحة الجنســية 
المصـحوبة  لحمـلاوحـاالت سيَّما األمـراض المنقولـة جنسـيًا، وحـاالت الحمـل غيـر المقصـود، الو والصحة اإلنجابية (

ة (وعلى وجه الخصـوص السـرطان وأمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة وأمـراض بمضاعفات)، واألمراض غير الساري
  الكبد).

 
وينبغــي مواصـــلة الجهــود الراميـــة إلــى تفعيـــل األبعــاد الوقائيـــة لالتفاقيــات الدوليـــة لمكافحــة المخـــدرات، مـــع   -٧

سلسـلة كاملـة مـن االحتـرام الكامـل لحقـوق اإلنسـان، كمـا ينبغـي أن تتـوافر لألفـراد المحتـاجين فـرص الحصـول علـى 
خيارات الوقاية والعالج. ولمَّا كان الغالب على التدابير الوقائية، التي تهدف إلى الحد من العـرض، أن ُتركِّـز علـى 

فــي بعــض  ،االســتراتيجيات المعنيــة بإنفــاذ القــوانين ومكافحــة أســواق االتجــار غيــر المشــروع، فقــد أدى هــذا الوضــع
إلى سياسات وممارسات لإلنفاذ ُتكرِّس التمييز، وتدعو إلى انتهاكات حقـوق اإلنسـان، وُتسـِهم فـي  ،أجزاء من العالم

العنــف المــرتبط بشــبكات إجراميــة، وتمنــع النــاس حقهــم فــي الحصــول علــى تــدخُّالت هــم فــي حاجــة إليهــا لتحســين 
بشـــكل شـــرعي فـــي االســـتراتيجيات صـــحتهم. ولتجـــاوز مـــا ســـبق، مـــن األهميـــة البالغـــة أن تُـــدَمج التـــدخُّالت الوقائيـــة 

الوطنيـة لمكافحـة المخـدرات، وأن تُنفَّـذ مـن منظـور عـادل يسـتند إلـى البيِّنـات ويسـتهدف الصـحة العموميـة ويتمحـور 
حول الناس وُيركِّز على حقوق اإلنسان. ويمكن الوقاية من الشروع في تعاطي مـواد اإلدمـان مـن خـالل اتبـاع نْهـج 

دف عوامـل الخطـر والعوامـل الوقائيـة فـي أوسـاط الفئـات العمريـة المختلفـة بطيـٍف مـن شامل متعدد القطاعـات يسـته
أو الوقايـــة مـــن تعـــاطي  و/التـــدخُّالت، منهـــا تـــدابير الحـــد مـــن العـــرض، وتصـــميم بـــرامج وأنشـــطة لتعزيـــز الصـــحة 

لمشــروعة تســعى إلــى تقليــل الــدافع لــدى النــاس للحصــول علــى المخــدرات غيــر او ُتكيَّــف حســب الســياق المخــدرات 
وتعاطيها. وتشير البيِّنات المتراكمة حتى اآلن إلى ضرورة تكييف اسـتراتيجيات الوقايـة وبرامجهـا بمـا يتناسـب وسـن 
ر تنفيذ هـذه التـدخُّالت فيهـا. وينبغـي كـذلك أن تكـون  الفئة السكانية الُمسَتهدفة، ومستوى المخاطر، واألوضاع الُمقرَّ

ال يتجــزأ مــن السياســات وخطــط العمــل الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات، التــي ينبغــي هــذه االســتراتيجيات والبــرامج جــزءًا 
دعمهــا بأســلوب مناســب فــي تصــريف الشــؤون يســتهدف الصــحة العموميــة وُأُطــر قانونيــة مواتيــة لمشــاركة عــدد مــن 

خـدرات، أو القطاعات الحكومية والمجتمع المدني مشاركة فعالة. إذ لم تثبت فعالية مجرد التعريف وحسب بآثار الم
تـــوفير معلومـــات عـــن أخطـــار المخـــدرات. وينبغـــي إيـــالء اهتمـــام خـــاص إلـــى الُمحـــدِّدات االجتماعيـــة واالقتصـــادية 
لتعــاطي المخــدرات، والتصــدِّي لهــذه العوامــل التــي تزيــد ضــعف األفــراد والمجتمعــات، وتنشــر الســلوكيات المحفوفــة 

سـع، وغالبـًا مـا تُـؤثِّر فيهـا السياسـات والممارسـات الُمتَّبعـة فـي بالمخاطر أو ُتكرِّسـها. وهـذه الُمحـدِّدات ذات نطـاق وا
 البطالة والتهميش. كتلك السياسات والممارسات التي تعالج مشكلتي القطاعات األخرى، 

  
  عالج المصابين باضطرابات تعاطي المخدرات ورعايتهم

  
العـــالج للمصـــابين باضـــطرابات مـــن العناصـــر األساســـية لسياســـة شـــاملة بشـــأن مكافحـــة المخـــدرات تـــوفير   -٨

تعاطي المخدرات والحاالت الصحية المرتبطة ورعايتهم على أسـاس أخالقـي واسـتنادًا إلـى البيِّنـات. وتتحقـق أفضـل 
حصــائل العــالج متــى ُنفِّــذ نْهــج شــامل متعــدد التخصصــات؛ وهــو الــْنهج الــذي ينبغــي أن يتضــمن تــدخُّالت دوائيــة 

ة ُتركِّــز علــى االحتياجــات المختلفــة للمصــابين وُتلبِّــي هــذه االحتياجــات، بمــا فــي ونفســية واجتماعيــة متنوعــة ومتكاملــ
ذلـــك الحـــاالت الصـــحية المرتبطـــة بتعـــاطي المخـــدرات مثـــل اإلصـــابات، وحـــاالت االنتحـــار واالضـــطرابات النفســـية 

الكبـد  التهـابالناجمة عن تعـاطي المخـدرات، وزيـادة جرعـة المخـدرات، والعـدوى بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري، و 
الفيروسي. وتسـتطيع الخـدمات العالجيـة أن تُـؤثِّر علـى مسـتوى الفئـات السـكانية متـى انتظمـت هـذه الخـدمات حـول 
سلسلة متصلة الحلقات بدءًا من الفرز والتدخُّالت السريعة مرورًا بالتشخيص المبكر والعالج الرسمي وبرامج إعـادة 

ونشــر اســتراتيجيات وتــدخُّالت فعالــة وأخالقيــة. المســاعدة المتبادلــة مــات التأهيــل وٕاعــادة الــدمج االجتمــاعي إلــى منظ
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وينبغي أن تتضمن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لمكافحة المخدرات عنصـرًا رئيسـيًا يتعلـق بـدعم السياسـات 
واسـتنادًا  لعالج المصابين باضطرابات تعاطي المخدرات والحاالت الصحية المرتبطة ورعايتهم على أساس أخالقي

ــيهم، مــع تــوفير التمويــل الكــافي، وتطبيــق آليــات مناســبة لتصــريف الشــؤون  إلــى البيِّنــات وتقــديم العــالج والرعايــة إل
   وضمان الجودة، وتوفير بدائل لعقوبة السجن بسبب الجرائم البسيطة ذات الصلة بالمخدرات.

 
اإلدمـان ومـا يـرتبط بـه مـن عواقـب صـحية وقد ثبتت فعالية الخدمات العالجيـة فـي الحـد مـن تعـاطي مـواد   -٩

واجتماعيــة. وتــوافرت البيِّنــات األقــوى حــول نجاعــة عــالج االعتمــاد علــى المــواد األفيونيــة بمســاعدة األدويــة (العــالج 
، ويمكـن اسـتخدامه لـدعم طـرق أخـرى جيـداً  ببدائل األفيون). وتدعم كذلك البيِّنات المتوافرة التدبير العالجي الطـارئ

ثبتـت فعاليـة التــدخُّالت النفسـية واالجتماعيـة التقليديــة والجماعـات العالجيـة فــي تحسـين صـحة المصــابين للعـالج. و 
تعاونيـة باضطرابات تعاطي المخدرات وأدائهم داخـل المجتمـع. وتـرتبط المشـاركة األطـول فـي المنظمـات الصـحية ال

كـاليف الرعايـة الصـحية، وٕادخـال تحسـينات التي يقودهـا النظـراء باالسـتمرار فـي اإلقـالع عـن التعـاطي، وانخفـاض ت
فــي المؤشــرات األخــرى التــي تقــيس تأديــة الوظــائف. ومــن الممكــن أن تكــون البــرامج الداخليــة لإلقــالع عــن تعــاطي 

  فراد متى كان من المحتمل أن يكون النتشالهم من بيئاتهم التي يعيشون فيها مزايا خاصة.ألالمخدرات ذات قيمة ل
 

بحوث إلـى أن اإلنفـاق علـى العـالج يـؤدي إلـى تحقيـق وفـورات مـن خـالل الحـد مـن الجـرائم وتشير نتائج ال  -١٠
المرتبطة بالمخدرات، وخفض أوجه اإلنفاق على نظام العدالة الجنائيـة والرعايـة الصـحية. ومـع األخـذ فـي الحسـبان 

سبة الوفورات إلى االستثمار قد نطاقًا أوسع للتكاليف المرتبطة بالجريمة والصحة واإلنتاجية االجتماعية، ظهر أن ن
. ومـــن الممكـــن عـــالج اضـــطرابات تعـــاطي مـــواد اإلدمـــان وتـــدبيرها بطـــرق تجمـــع بـــين الفعاليـــة ١:١٣إلـــى وصـــلت 

ــــن صــــحة المصــــابين وعــــافيتهم وكــــذلك صــــحة أســــرهم  وانخفــــاض التكلفــــة فــــي آن واحــــد، بمــــا ُينِقــــذ األرواح، وُيحسِّ
تكـاليف العـالج والرعايـة إذا مـا ُقوِرنـت بالتكـاليف تقـل كثيـرًا المجتمعـات. و  وعافيتهم، وُيقلِّص التكاليف التي تتكبدها

غير المباشرة الضطرابات تعاطي المخدرات والحاالت الصـحية المرتبطـة، بمـا فـي ذلـك التكـاليف المتعلقـة بالبطالـة 
  الوفيات المبكرة واإلعاقة. والتغيُّب عن العمل وارتكاب الجرائم ونظام العدالة الجنائية وٕانفاذ القانون، فضًال عن

 
ــه للصــحة العموميــة بــين مكافحــة المخــدرات ونظــام العدالــة الجنائيــة والنظــام الصــحي فــي   -١١ والتنســيق الُموجَّ

وســعه أن يزيــد التغطيــة العالجيــة بشــكل ملحــوظ، ومــن ثــمَّ ُيقلِّــل تعــاطي المخــدرات ويمنــع الجريمــة وُيقلِّــص معــدل 
وينبغـــي أن تتـــوافر أمـــام المحتـــاجين فـــرص الحصـــول علـــى خيـــارات الوقايـــة والعـــالج  إلـــى ارتكـــاب الجـــرائم. ةدوْ الَعـــ

المستمرة والمتكاملة، سواًء تلك التي ُيقدِّمها القطاع الصحي العام أم الخاص، مع حماية الناس من مكابدة مخـاطر 
الهدف النهائي الُمتمثِّل في مالية، والتركيز على الوقاية وتحسين صحة المصابين وأدائهم في المجتمع، وصوًال إلى 

الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك الرعايـــة الصـــحية  الـــُنظمتعـــافيهم. وهنـــاك تـــدخُّالت ناجعـــة وغيـــر ُمكِلفـــة ينبغـــي دمجهـــا فـــي 
نظـر إلـى مسـتوى تعاطيـه للمخـدرات أو نـوع المخـدرات الاألولية. وينبغي أن يحصل الفرد، ذكرًا كان أو أنثـى، دون 

لصــحية، والعــالج مــن اضــطرابات تعــاطي المخــدرات والحــاالت الصــحية المرتبطــة، التــي يتعاطهــا، علــى الرعايــة ا
هــة إلــى الصــحة العموميــة أن  وٕاعــادة دمجــه فــي المجتمــع. وينبغــي علــى سياســات العــالج ومكافحــة المخــدرات الُموجَّ

ول علـى العـالج مـن ُتمكِّن الناس من إدراك ما يعانونه من مشكالت وأن يلتمسوا العون، وأن ُتوفِّر لهم ُسـُبل الحصـ
 اضطرابات تعاطي المخدرات ورعايتهم بتكلفة ميسورة.

  
  الوقاية من األضرار المرتبطة بتعاطي المخدرات وتدبيرها عالجياً 

  
ُتوِلي ُأُطر سياسة مكافحة المخدرات الحالية اهتمامًا كافيًا إلى الحد من األضرار التي تلحق باألفراد أو  ال  -١٢

الصحة العموميـة جـرَّاء تعـاطي المخـدرات. فالحـد مـن الضـرر جـزء مـن إطـار لتعزيـز الصـحة العموميـة يهـدف إلـى 
مجتمعـــات، والحـــد منهـــا وتخفيـــف آثارهـــا. وغالبـــًا الوقايـــة مـــن األضـــرار التـــي يلحقهـــا تعـــاطي المخـــدرات بـــاألفراد وال
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يكـــون الحـــد مـــن الضـــرر قضـــية حساســـة اجتماعيـــًا وسياســـيًا، علمـــًا بـــأن هـــدفها هـــو الحفـــاظ علـــى حيـــاة األفـــراد  مـــا
القــوانين والسياســات والممارســات العقابيــة تفــرض وســالمتهم، مــع عــدم اشــتراطها اإلقــالع عــن تعــاطي المخــدرات. و 

تحول بينهم وبين الحصول على خدمات الحد من الضرر، بل وتُقِصيهم في بعض األحيان،  على المتعاطين قيوداً 
وهــو مــا ُيضــِعف فاعليــة تــدخُّالتها الُمســَندة بالبيِّنــات. وتضــمن تــدخُّالت الحــد مــن الضــرر، متــى ُنفِّــذت فــي إطــار 

ها االجتمـاعي األوسـع نطاقـًا، استراتيجية شـاملة لمكافحـة المخـدرات، النظـرة إلـى قضـية تعـاطي المخـدرات فـي سـياق
والتصـــدِّي لقضـــايا الفقـــر والعزلـــة االجتماعيـــة والوصـــم والتهمـــيش والعنـــف المنزلـــي وســـائر أشـــكال العنـــف والصـــحة 

  العمومية. 
 

وبــالنظر إلــى البيِّنــات حــول جــدوى ُنُهــج الحــد مــن الضــرر فــي معالجــة االعتمــاد علــى المخــدرات وتحســين   -١٣
زًا مـــن اســـتجابة شـــاملة الحصـــائل الصـــحية األوســـع نط نـــًا ُمعـــزَّ اقـــًا، هنـــاك حاجـــة إلـــى أن تكـــون هـــذه التـــدخُّالت ُمكوِّ

لتعاطي مواد اإلدمان. وتتوافر أيضًا بيِّنات قوية على أن البرامج التي تحد مـن الضـرر الـذي يلحـق بمتعـاطي مـواد 
شــكل تراجــع معــدالت الجريمــة  اإلدمــان علــى المــدى القصــير والطويــل تعــود بالفائــدة كــذلك علــى المجتمــع ككــلٍّ فــي
  مِّشوا سلفًا في الحياة العامة.واالضطراب العام، عالوة على الفوائد التي تتحقق نتيجة دمج أفراد المجتمع الذين هُ 

 
 يدزاألوقد أصدرت منظمة الصحة العالمية باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة   -١٤

بـيَّن حزمــة  ٢٠١٢،١ عـام ُنقِّـح فــي ٢٠٠٩ عـام ومكتـب األمـم المتحـدة المعنــي بالمخـدرات والجريمـة دلـيًال تقنيــًا فـي
شــاملة مــن التــدخُّالت الُمســَندة بالبيِّنــات للحــد مــن األضــرار المرتبطــة بتعــاطي المخــدرات (عــن طريــق الحقــن). وقــد 
القى هذا الدليل وحزمة التدخالت الواردة به تأييدًا واستحسانًا واِسعْين من هيئات األمـم المتحـدة والمـانحين الـدوليين 

ائج عنــدما نفَّــذت البلــدان كــًال مــن البــرامج الخاصــة بــاإلبر والمحــاقن والعــالج ببــدائل الرئيســيين. وتحقَّقــت أفضــل النتــ
نات أخرى شملتها الحزمة، وحيثما ُنفِّـَذت هـذه التـدخُّالت علـى نطـاق واسـع بمـا يكفـي حتـى  األفيون، إلى جانب ُمكوِّ

كلٍّ مـن التـدبير العالجـي لالعتمـاد علـى تؤثِّر على مستوى الفئات السكانية. ويلعب العالج ببدائل األفيون دورًا في 
ورعايــة  Cو Bالمــواد األفيونيــة والوقايــة مــن حــاالت العــدوى بفيــروس العــوز المنــاعي وااللتهــاب الكبــدي الفيروســي 

مرضاهم. والبرامج الخاصة بـاإلبر والمحـاقن تتسـم بالفعاليـة لقـاء التكـاليف، وتُقلِّـل بشـكل ملحـوظ انتقـال الفيروسـات 
ع علــى تعــاطي المخــدرات عــن طريــق الحقــن. وُتمثِّــل هــذه عــن طريــق الــد م، كمــا ثبــت فــي الوقــت ذاتــه أنهــا ال ُتشــجِّ

البرامج أيضًا مـدخًال إلـى خـدمات أخـرى، وُتشـِرك المسـتفيدين منهـا بصـورة منتظمـة، بمـا يتـيح الفـرص لتيسـير ُسـُبل 
  الحصول على الخدمات الصحية األخرى.

 
لوطنيــة لمكافحــة المخــدرات أن ُتســلِّط الضــوء علــى منطــق الصــحة العموميــة وينبغــي علــى االســتراتيجيات ا  -١٥

لدْمج التدخُّالت والخدمات الرامية إلى الحد من الضرر في البرامج الوطنية، بما في ذلك البيِّنات حول تأثيرها على 
تراتيجية وطنيـة أوسـع تعاطي المخدرات ومكافحتهـا. ويتطلـب التنفيـذ الفعَّـال لبـرامج الحـد مـن الضـرر، فـي إطـار اسـ

نطاقًا لمكافحة المخـدرات، تـوفير بيئـة تشـريعية مواتيـة والنظـر فـي اإلجـراءات ذات الصـلة الـوراد اتخاذهـا فـي ضـوء 
للطفـل  االستراتيجية الوطنية لمكافحة المخـدرات، حسـبما يقتضـيه السـياق الـوطني، مثـل تعزيـز الممارسـات المراعيـة

فــي خــدمات عــالج تعــاطي المخــدرات، واتبــاع ُنهُــج متكاملــة مــع الخــدمات المجتمعيــة وخــدمات رفــاه األســرة  واألســرة
والطفل، وكذلك اتباع ُنهُـج تعتمـد علـى األقـران للحـد مـن األضـرار المرتبطـة بتعـاطي األفـراد للمخـدرات. كمـا ينبغـي 

                                                           
لــدليل التقنــي المشــترك بــين منظمــة الصــحة العالميــة ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة وبرنــامج األمــم ا   ١

ــيــدز، والمُ أللمعنــي بمكافحــة االمشــترك االمتحــدة  ه إلــى البلــدان لتحديــد األهــداف المتعلقــة باإلتاحــة الشــاملة لخــدمات الوقايــة وجَّ
، جنيف، ٢٠١٢تنقيح  – من فيروس العوز المناعي البشري وخدمات العالج منه ورعاية مرضاه لمتعاطي المخدرات بالحقن

  ٢٠١٢منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://apps.who.int.iris/bitstream/10665/77969/1/978941504379_eng.pdf  كــانون األول/ ٢٣تــم االطــالع فــي 

  ).٢٠١٥ديسمبر 
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عاطي المخدرات (والوقاية من اإلصـابة بفيـروس كذلك توافر المراجع حول أهمية تقديم خدمات مناسبة للوقاية من ت
فــي الكبــد) وعــالج المصــابين ورعــايتهم فــي الســجون، وللفئــات الســكانية الُمحتَجــزة  والتهــابالعــوز المنــاعي البشــري 
 .األماكن الُمغَلقة األخرى

  
  إتاحة األدوية الخاضعة للمراقبة

  
ساســية ذات أهميــة بالغــة فــي تخفيــف األلــم وللرعايــة الكثيــر مــن المــواد الخاضــعة للمراقبــة الدوليــة أدويــة أ  -١٦

الُملطِّفــة، ولعــالج األمــراض النفســية والعصــبية، كمــا ُتســتخَدم هــذه المــواد فــي التخــدير والجراحــة والتوليــد، ولعــالج 
اضــطرابات تعــاطي مــواد اإلدمــان، بمــا فــي ذلــك االعتمــاد علــى المــواد األفيونيــة. وضــمان تــوافر كميــات كافيــة مــن 

الخاضــعة للمراقبــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة هــو أحــد األهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا االتفاقيــات الدوليــة  المــواد
لمكافحة المخدرات التي تلتزم بها الدول األعضاء، ولمَّا تُنفَّذ عالميًا بعد. وينبغي أن يهدف تنفيذ االتفاقيات الدوليـة 

أن ُترســـي نظامـــًا للمراقبـــة يضـــمن تـــوفير كميـــات كافيـــة مـــن المـــواد إلـــى الوفـــاء "بـــااللتزام المـــزدوج علـــى الحكومـــات 
الخاضعة للمراقبة الستخدامها في األغراض الطبية والعلمية، مع الحيلولة في الوقت ذاته دون إسـاءة اسـتعمالها أو 

   ١تسريبها أو االتجار بها".
 

مـــن الســـكان فـــي العـــالم)  ٪٨٣مليـــون نســـمة ( ٥٥٠٠وتشـــير تقـــديرات منظمـــة الصـــحة العالميـــة إلـــى أن   -١٧
يعيشــون فــي بلــدان تــنخفض أو تنعــدم بهــا فــرص الحصــول علــى األدويــة الخاضــعة للمراقبــة مــن أجــل عــالج آالم 
متوســطة إلــى شــديدة. كمــا تشــير التقــديرات إلــى أنــه مــن بــين األفــراد الــذين يحتــاجون إلــى الرعايــة الُملطِّفــة وعــددهم 

وبالمثـل، ال يتـوافر فـي  ٢.) على الرعاية التي يحتاجون إليهـا٪١٥د (ماليين فر  ٣مليون فرد، ال يحصل سوى  ٢٠
أكثر األحيان عالج االعتماد على األفيون بمواد أفيونيـة ممتـدة المفعـول، فيمـا ُيعـَرف باسـم العـالج ببـدائل األفيـون، 

مــن البلــدان فــي  ٪٩٠وفــي مــا يقــُرب مــن  ٣علــى الــرغم مــن البيِّنــات المتــوافرة حــول نجاعــة هــذا النــوع مــن العــالج.
جرعـة محـددة يوميـًا (وحـدة قيـاس ألغـراض إحصـائية  ١٠٠ عن ، يقل استهالك المسكنات األفيونيةاإلقليم األفريقي

"جرعة يومية مبيعة") لكل مليون نسمة يوميًا، كما ينخفض في نصف بلـدان هـذا اإلقلـيم تقريبـًا مسـتويات الجرعـات 
  ٤جرعة يومية مبيعة. ٢٠٠جرعات، علمًا بأن االستهالك الكافي ُيعدُّ  ٥عن  اليومية المبيعة

 
واستأثر االلتزام بمنع إساءة استعمال المواد الخاضعة للمراقبة أو استخدامها في غير األغـراض الطبيـة أو   -١٨

ان تـوفير كميـات كافيـة تسريبها أو االتجار بها بقدٍر كبيـر مـن االهتمـام فـاق االهتمـام الـذي حظـي بـه االلتـزام بضـم
من هذه المواد لألغراض الطبية والعلمية. وهو ما حدا بالكثير مـن البلـدان أن تُسـنَّ قـوانين وتشـريعات تسـد الطريـق 
باستمرار وبصورة حاسـمة أمـام إمكانيـة الحصـول علـى األدويـة الخاضـعة للمراقبـة. فـالقيود التنظيميـة التـي ال مبـرر 

ة لألدوية الخاضعة للمراقبة والمخاطر المحتملة على الصحة إذا ما ُفِرضت قيـود علـى لها ال تعكس القيمة العالجي
                                                           

ضــمان تحقيــق التــوازن فــي السياســات الوطنيــة بشــأن المــواد الخاضــعة للمراقبــة: إرشــادات حــول تــوافر األدويــة الخاضــعة    ١
  ٢٠١١ف: منظمة الصحة العالمية؛ للمراقبة وٕامكانية الحصول عليها. جني

)http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/guide_nocp_sanend/en/index/html  ــــــم االطــــــالع فــــــي ت
  ).٢٠١٥ديسمبر  كانون األول/ ٢٢
(تـــم االطـــالع  /http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/palliative-care-20140128/enانظـــر    ٢

  ).٢٠١٥ديسمبر  كانون األول/ ٢٢في 
انظــر المبـــادئ التوجيهيـــة حــول المعالجـــة الدوائيـــة بمســـاعدة نفســية واجتماعيـــة لالعتمـــاد علــى المـــواد األفيونيـــة. جنيـــف،    ٣

  .٢٠٠٩منظمة الصحة العالمية؛ 
لمراقبــة الدوليـة: ضــمان وصــول كــاٍف لألغــراض تقريـر الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات بشـأن تــوافر العقــاقير الخاضــعة ل   ٤

  ). E/INCB/2010/1/Supp.1(الوثيقة  ٢٠١٠الطبية والعلمية. فيينا: الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات؛ 
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الوصــول إلــى هــذه األدويــة. ويتعــين علــى أي نْهــج ملتــزم تتبنــاه الصــحة العموميــة للتصــدِّي لمشــكلة المخــدرات أن 
بــذل الجهــود ذات الصــلة يتنــاول مســألة تــوافر األدويــة وٕامكانيــة الوصــول إليهــا مــن أجــل عــالج األمــراض بفعاليــة، و 

مـؤخرًا، الـدول األعضـاء  اتخـذتهابتقديم خدمات الرعاية الصـحية. ودعـت جمعيـة الصـحة العالميـة، بموجـب قـرارات 
بشــأن تعزيــز  ))٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص عالقــرار (تكفــل إمكانيــة الوصــول إلــى األدويــة الخاضــعة للمراقبــة، مثــل  أن

 )) بشـــأن٢٠١٥( ١٥-٦٨ع  ص  جالقـــرار (الرعايـــة الُملطِّفـــة كعنصـــر مـــن عناصـــر الرعايـــة الشـــاملة طيلـــة العمـــر، و
  تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير كعنصر من عناصر التغطية الصحية الشاملة.

 
ية الخاضعة للمراقبـة، خاصـة تلـك الُمدَرجـة وعلى السياسات الوطنية لمكافحة المخدرات أن تدرك أن األدو   -١٩

فــي قائمــة منظمــة الصــحة العالميــة النموذجيــة لألدويــة األساســية، هــي أدويــة ضــرورية لألغــراض الطبيــة والعلميــة. 
وٕالى جانب معايرة القيود التنظيمية التي تراعي توافر هذه األدوية، ينبغي علـى راسـمي السياسـات النظـر فـي وضـع 

مكينيـــة لتعزيـــز الفهـــم العـــام للفائـــدة العالجيـــة لألدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة واســـتخدامها علـــى نحـــو وتنفيـــذ سياســـات ت
مسؤول، مع الحيلولة في الوقت ذاته دون اإلصابة باضطرابات تعـاطي المخـدرات المرتبطـة بتعـاطي العقـاقير التـي 

الُقـــُدرات بـــدءًا مـــن تـــدريب المهنيـــين ُتصـــَرف بوصـــفة مـــن الطبيـــب. وٕادراكـــًا لهـــذه الغايـــة، ينبغـــي تعزيـــز بـــرامج بنـــاء 
الصحيين في مرحلة التعليم الجامعي. ويجوز للحكومات أن ُتدِرج قضـية تـوافر األدويـة الخاضـعة للمراقبـة وٕامكانيـة 
الوصـــول إليهـــا لجميـــع األغـــراض الطبيـــة ذات الصـــلة فـــي خطـــط السياســـة الدوائيـــة الوطنيـــة، وأن ُتضـــمِّن األدويـــة 

الصــلة فــي قــوائم وطنيــة لألدويــة األساســية، وبــرامج محــددة لمكافحــة األمــراض وغيرهــا مــن الخاضــعة للمراقبــة ذات 
 سياسات الصحة العمومية.

  
  الرْصد والتقييم

  
مناســـبة  ُنظـــمتتطلـــب إعـــادة تـــوازن سياســـة مكافحـــة المخـــدرات، لتحقيـــق أهـــداف الصـــحة العموميـــة، وضـــع   -٢٠

على حٍد سواء. وينبغـي أن يشـمل الرْصـد قضـية  واإلقليمي والعالميالمستوى الوطني للرْصد والتقييم وتعزيزها على 
تعــاطي المخـــدرات فـــي أوســاط الفئـــات الســـكانية عبــر مراحـــل الحيـــاة المختلفــة، والعـــبء المرضـــي الــذي ُيعـــَزى إلـــى 

د معـدالت المخدرات، وتأثير التدابير الُمتَّخَذة للتصدِّي لمشكلة تعاطي المخدرات على الصحة العمومية. وُيعـدُّ رْصـ
الوفيات والمراضة التي ُتعـَزى إلـى المخـدرات، وكـذلك معـدل التغطيـة بالتـدخُّالت الوقائيـة والعالجيـة وتـدخُّالت الحـد 
من الضرر وجودة هذه التدخُّالت جميعًا في مختلف ميادين ومراحل الرعاية الصحية داخل القطاع العـام وخارجـه، 

لبيِّنـــات، ولتقيـــيم فعاليـــة الخيـــارات المختلفـــة التـــي تتيحهـــا سياســـة مكافحـــة شـــرطًا أساســـيًا إلعـــداد سياســـة ُمســـَندة با
 المخدرات.

    
  إلجراء المطلوب من المجلس التنفيذيا
  

  مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.المجلس   -٢١
  
  

=     =     =  


