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  خدِّراتاملجلنة 
  واخلمسونالسابعة الدورة 

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١- ١٣فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٩َّالبند 

   التعاون الدويلتنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن 
   خدِّرات متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املصوب استراتيجية

   ،الرفيع املستوىجلنة املخدِّرات متابعة استعراض  :العاملية
  مشكلة لجمعية العامة بشأن لاالستثنائية دورة للمتهيداً 

       ٢٠١٦عقدها يف عام املزمع  العاملية، خدِّراتامل
  التصدِّي لتفّشي األيدز وفريوسه وسائر األمراض املنقولة بالدم     

      خدِّراتبني متعاطي امل
      تقرير املدير التنفيذي    

  ملخَّص  
ي األيـدز وفريوسـه     التـصدِّي لتفـشّ   " املعنـون    ،٤٩/٤ خدِّراتتقرير عمالً بقرار جلنة امل    أُعدَّ هذا ال    

ي مكتـب األمـم     صّدإمجاليـة عـن تـ     يقدِّم حملـة    وهو  ". خدِّراتوسائر األمراض املنقولة بالدم بني متعاطي امل      
ة بالـدم بـني متعـاطي    أليـدز وفريوسـه وسـائر األمـراض املنقولـ     ي التفـشّ  واجلرميـة  خـدِّرات املتحدة املعـين بامل   

 يتـضمن    أنـه  كمـا . ٢٠١٣ و ٢٠١٢، مبا يف ذلك موجز لألنشطة اليت نفذها املكتـب يف عـامي              خدِّراتامل
توصيات، ويشري إىل الفجوات والتحديات املتبقية فيما يتعلق بالتصّدي لأليدز وفريوسـه وسـائر األمـراض           

  .خدِّراتاملنقولة بالدم بني متعاطي امل
رات  لإلعالنـات والقـرارات واملقـرَّ   امتثـاالً كـامالً    على حنو يـشكِّلُ مساعدة تقنية  املكتب   يقدِّمو  

 يـساعد الـدول األعـضاء ومنظمـات اجملتمـع املـدين           هـو   ذات الصلة اليت اعتمدهتا هيئات األمـم املتحـدة، و         
مــن حيــث وفريوسـه  األيــدز بـشأن  والـشركاء اآلخــرين يف وضـع واعتمــاد وتنفيـذ اســتراتيجيات وبــرامج    

وفريوســه ، وخباصــة بــاحلقن، والــسياسات العامــة وبــرامج الوقايــة مــن األيــدز  خــدِّراتقتــه بتعــاطي املعال
  .وعالج املصابني هبما ورعايتهم ودعمهم يف السجون والبيئات املغلقة األخرى

                                                         
  *  E/CN.7/2014/1.  
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    مقدِّمة  -الًأو  
 األيـدز   يالتـصّدي لتفـشّ   "، املعنون   ٤٩/٤ خدِّراتأُعدَّ هذا التقرير عمالً بقرار جلنة امل        -١

، الــذي دعــت فيــه اللجنــة "خــدِّراتوفريوســه وســائر األمــراض املنقولــة بالــدم بــني متعــاطي امل 
  :الدول األعضاء إىل القيام، وفقاً لتشريعاهتا الوطنية، مبا يلي

إعطاء األولوية القصوى الستحداث تدابري بـشأن خفـض الطلـب اسـتناداً إىل                )أ(  
  ؛خدِّراتالية وجناعة العالج والوقاية ذوي الصلة باملالدراسات والبحوث اليت تربهن على فع

 تيــسِّر الوقايــة مــن تعاطيهــا    خــدِّراتاعتمــاد سياســات صــحية ذات صــلة بامل     )ب(  
 خـدِّرات وحصول متعاطيها على أنواع خمتلفة من الوقاية والعالج والرعاية فيمـا يتعلـق بارهتـان امل      

  ؛خدِّراتر األمراض املنقولة بالدم بسبب املفريوسه والتهاب الكبد وسائأو واإلصابة باأليدز 
 وأُسـرهم   خـدِّرات زيادة اجلهود املبذولة من أجل الترويج حلـصول متعـاطي امل            )ج(  

ــاً كــان نوعــه، والتعــاون عنــد االقتــضاء مــع       ــز أي ــة دون متيي ــة الــصحية واالجتماعي علــى الرعاي
  املنظمات غري احلكومية ذات الصلة؛

ــ  )د(   هــو مناســب ويف إطــار الــسياسات الوطنيــة املالئمــة،   ، حــسبما بلسُّإتاحــة ال
للحــصول علــى األدويــة واللقاحــات وســائر التــدابري الــيت تّتــسق مــع املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة  

 واليت برهنت على فعاليتها يف التقليل من خماطر اإلصابة باأليـدز وفريوسـه والتـهاب                خدِّراتامل
 بـاحلقن، وذلـك بإشـراف    خـدِّرات وسـاط متعـاطي امل  الكبد وسائر األمراض املنقولـة بالـدم يف أ    

  .من السلطات أو املؤسسات املختصة
، توصـيات فريـق العمـل العـاملي املعـين بتحـسني             ٤٩/٤كما أقرَّت اللجنـة، يف قرارهـا          -٢

التنــسيق بــشأن األيــدز فيمــا بــني املؤســسات املتعــدِّدة األطــراف واملــاحنني الــدوليني، وكــذلك    
لصادرة عن جملس تنـسيق برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك بـشأن األيـدز                 القرارات ذات الصلة ا   

 واجلرميــة أن يعمــد، وفقــاً خــدِّراتكمــا طلبــت إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل. وفريوســه
 إىل تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل    )١(،UNAIDS Technical Support Division of Labourللوثيقـة  

ها، رهناً بتوفر املـوارد مـن خـارج امليزانيـة، لكـي تـضع اسـتراتيجيات                 الدول األعضاء اليت تطلب   
وتدابري شاملة بـشأن خفـض الطلـب، مبـا يف ذلـك بـشأن الوقايـة والرعايـة فيمـا يتعلـق باأليـدز                      

                                                         
 UNAIDS technical support“األيدز،/اعة البشريةبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املن )1(  

division of labour: summary and rationale” (Geneva, August 2005) ً؛ وانظر أيضاUNAIDS Division 

of Labour 2010: Consolidated Guidance Note (Geneva, Joint United Nations Programme on 

HIV/AIDS, 2011). 
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. خــدِّرات، مبــا يتــسق مــع املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة امل  خــدِّراتوفريوســه يف ســياق تعــاطي امل 
 واجلرميـة أن    خـدِّرات ر التنفيذي ملكتب األمم املتحـدة املعـين بامل        وطلبت اللجنة كذلك إىل املدي    

  . القرارذلكيقدِّم إليها كل سنتني، اعتباراً من دورهتا احلادية واخلمسني، تقريراً عن تنفيذ 
    

    ي لهلوبائي والتدابري الالزمة للتصّدالوضع ا  -ثانياً  
 مليــون شــخص مــصاب  ٣٥,٣ إىل وجــود ٢٠١٢أشــارت التقــديرات يف هنايــة عــام    -٣

 مليــون ٣٢,٢يتــراوح العــدد بــني ( العــامل يف) فــريوس األيــدز(بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
مزيـد  تلقـى   ياألعوام املاضـية، إذ     مقارنـة بـ   زيـادة   ذلـك   وميثل  ).  مليون شخص  ٣٨,٨شخص و 

 مليـون   ٢,٣وهنـاك   . ينقـذ حيـاهتم   القهقريـة الـذي     العـالج املـضاد للفريوسـات       من األشخاص   
 مليـون شـخص     ١,٩يتـراوح العـدد بـني       (ة جديدة بفـريوس األيـدز علـى الـصعيد العـاملي             إصاب
يف عــدد اإلصــابات   يف املائــة٣٣، وهــو مــا ُيــشري إىل اخنفــاض بنــسبة  ) مليــون شــخص٢,٧و

 ٣,١يتـراوح العـدد بـني       ( مليـون    ٣,٤ والـيت بلغـت      ٢٠٠١رة يف عـام     اجلديدة عن تلـك املقـدَّ     
ويرجع اخنفاض نـسبة اإلصـابات اجلديـدة بـني البـالغني            ).  مليون شخص  ٣,٧مليون شخص و  

  )٢(. بشكل أساسي إىل اخنفاض انتقال العدوى عن طريق االتصال اجلنسي٢٠٠١منذ عام 
 متأخراً بشكل كبري فيمـا يتعلـق بتحقيـق    ما زال اجملتمع الدويل   ا يدعو إىل القلق أنَّ    ممو  -٤

 بـاحلقن إىل النـصف حبلـول عـام          راتخـدِّ وس األيـدز بـني متعـاطي امل       انتقـال فـري   هدف خفـض    
وبـاء األيـدز يف عـدة بلـدان يف      ي  يتسبب يف تفشّ   باحلقن   خدِّراتتعاطي امل زال   فما )٣(.٢٠١٥

 خـدِّرات  واجلرمية عدد متعـاطي امل     خدِّراتر مكتب امل  ، قدَّ ٢٠١٣ويف عام   . خمتلف أحناء العامل  
ـــ  مليــون ٢٢,٠خص و مليــون شــ١١,٢يتــراوح العــدد بــني  ( مليــون شــخص ١٤,٠بــاحلقن ب
 مليـون   ٣,٩ مليـون شـخص و     ١,٢يتـراوح العـدد بـني       ( مليـون شـخص      ١,٦، منـهم    )شخص
بنــسبة للفــريوس مــن املــصابني بفــريوس األيــدز، وهــو مــا ميثــل معــدل انتــشار عــاملي   ) شــخص
 .  باحلقنخدِّراتن متعاطي املم يف املائة ١١,٥

جنـوب شـرق أوروبـا وآسـيا         باحلقن بشكل كبري يف شرق و      خدِّراتوينتشر تعاطي امل    -٥
الـسكان الـذين تتـراوح      مـن    يف املائـة     ١,٣ بـاحلقن    خـدِّرات نـسبة متعـاطي امل     إذ تبلغ    ،الوسطى

                                                         
  )2( Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2013)  جنيف، برنامج األمم املتحدة

   ).٢٠١٣أليدز وفريوسه، ااملشترك بشأن 
تكثيف ): األيدز(اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسبة انظر  )3(  

   .)، املرفق٦٥/٢٧٧قرار اجلمعية العامة (املناعة البشرية واأليدز جهودنا من أجل القضاء على فريوس نقص 
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وعالوة علـى ذلـك، ترتفـع       ). أي أربعة أضعاف املتوسط العاملي    ( سنة   ٦٤ و ١٥أعمارهم بني   
قية وآســيا  بــاحلقن يف أوروبــا الــشرخــدِّراتمتعــاطي امل معــدالت اإلصــابة بفــريوس األيــدز بــني

فـريوس يف دول أفريقيـا   الينتقـل   حـني  يفو. الوسطى، وكـذلك يف شـرق وجنـوب شـرق آسـيا        
انتـشاره عـرب    بني جنسني متغايرين، فـإنَّ      اجلنسي   عرب االتصال    جنوب الصحراء الكربى أساساً   

عــدة بلــدان وتبلــغ عنــه  يــثري القلــق بــشكل كــبري يف شــرق أفريقيــا،   بــاحلقنخــدِّراتتعــاطي امل
  )٤(. أخرىأفريقية

ــد مــن االستقــصاءات        -٦ ــذ عــدد متزاي ــشر األخــرية تنفي ــسنوات الع ــة وشــهدت ال األحيائي
ــسكان،     ــسية مــن ال ــة يف جمموعــات رئي ــسلوكية املتكامل أســهم يف حتــسني فهــم  األمــر الــذي  وال

ديناميات وخماطر اإلصابة بالفريوس يف بلد أو سـياق معـني، ووفـر بيانـات بالغـة األمهيـة بالنـسبة                      
عمليـات التـدّخل ملكافحـة اإلصـابة باأليـدز        الـربامج وتنفيـذها، وكـذلك رصـد وتقيـيم           لتخطيط  
والـسلوكية  األحيائيـة   االستقصاءات  ولئن مل يكن عدد      . باحلقن خدِّراتامل بني متعاطي    وفريوسه

 حبــث ٢٠٠ و١٢٥، فإهنـا قُــدرت مبــا يتـراوح بــني    معروفــاً بالتحديــداملتكاملـة املنفــذة حـىت اآلن  
 ويعـود   )٦( . بلـداً  ٥٠ واستقـصاء أحيـائي وسـلوكي متكامـل يف أكثـر مـن               )٥(وكياستقصائي سـل  

 خـدِّرات  وانتشار الفريوس بني متعـاطي امل       باحلقن خدِّراتعاطي امل بتالتغري يف التقديرات املرتبطة     
 فـإنَّ باحلقن إىل حتسن البيانات باإلضافة إىل عوامـل أخـرى منـها االختالفـات املنهجيـة؛ ومـن مث                 

 التغــيريات والتوجهــات املتعلقــة ديرت اجلديــدة ال ميكــن مقارنتــها مبــا ســبقها بغــرض تقــ التقييمــا
    .بالوباء على الصعيد العاملي بشكل موثوق

منتـشراً علـى الـصعيد      " اإلكـستاسي "طات األمفيتامينية وعقـار     زال استخدام املنشِّ   وما  -٧
الثين عشر شهراً األخـرية      مليون شخص هذه املواد خالل ا      ٥٣العاملي، حيث تعاطى أكثر من      

وُيعد السلوك اجلنسي غري املأمون مع شركاء من جمموعات يزيد فيها انتـشار             . ٢٠١١يف عام   
ــالفريوس       ــة ب ــر املخــاطر املتعلق ــه أكث ــصابني ب ــاطي  شــيوعاً الفــريوس وعــدد امل ــيت تواجــه متع ال

ويواجـه متعـاطو    ". الكـراك "ومتعـاطي كوكـايني     " اإلكـستاسي " األمفيتامينية وعقار    نشِّطاتامل
احملـاقن  /بـاحلقن ممـن ال يـستخدمون اإلبـر        )  األمفيتامينية والكوكـايني   نشِّطاتمثل امل  (نشِّطاتامل

                                                         
  ). A.13.XI.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠١٣تقرير املخدرات العاملي  )4(  
البحوث االستقصائية السلوكية ال تتضمن املكون املعين باختبار اإلصابة بفريوس األيدز، الذي تشمله  )5(  

  .  والسلوكية املتكاملةاألحيائيةائية البحوث االستقص
  )6( E. de Buhr, “Assessment of integrated biological and behavioral surveys (IBBS) for key 

Populations” ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٨، مشروع تقرير بتاريخ.  
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بـاحلقن احتمـاالت مماثلـة مـن حيـث انتقـال             نـشِّطات يتعاطون فيهـا تلـك امل      يف كل مرة     عقَّمةامل
  .مةري معقَّالفريوس ملا يواجهه من يتعاطون املواد األفيونية باستخدام معدات حقن غ

وميثل التهاب الكبد الوبائي جيم، الذي ينتقل أيضاً عن طريق معـدات احلقـن امللوثـة،                  -٨
وعلـى الـصعيد    .  بـاحلقن  خـدِّرات أحد التحديات الصحية الرئيسية األخرى بالنـسبة ملتعـاطي امل         

ة  واجلرميـ خـدِّرات ر مكتـب امل ويقـدِّ  )٧(. مليون شخص هبذا املرض    ١٥٠العاملي، ُيصاب حوايل    
ــاحلقن خــدِّراتنــصف متعــاطي امل أنَّ  ــهم ٥١( ب ــة من  مــصابني ٢٠١١كــانوا يف عــام  )  يف املائ

 احلـبس يزيـد مـن       فـإنَّ وكما هـو احلـال بالنـسبة لفـريوس األيـدز،            . بالتهاب الكبد الوبائي جيم   
  .التهاب الكبد الوبائيفرص انتقال 

وياً مـن الرجـال      مليـون شـخص سـن      ٣٠وهنالك على الـصعيد العـاملي مـا ال يقـل عـن                -٩
خمـاطر   علـى  ةالـسلوك املنطويـ  أشـكال   نتـشر   توالنساء واألطفال ممن يدخلون الـسجون، حيـث         

ويزيـد معـدل انتـشار فـريوس األيـدز، والعـدوى املنقولـة              . فـريوس األيـدز   انتشار   ويزيد   ةشديد
 عن طريق االتصال اجلنسي، والتهاب الكبد الوبـائي بـاء وجـيم، وداء الـسل مبقـدار مـرتني إىل                   

عــن معدلــه بــني الــسجناء بــني ) ويف بعــض احلــاالت إىل أكثــر مــن مخــسني مــرة (عــشرين مــرة 
ــاً  ــسكان عموم ــاطي امل  . ال ــسبة متع ــغ ن ــاحلقن خــدِّراتوميكــن أن تبل يف أو بأســاليب أخــرى   ب
ويف بعـض البلـدان،    . احملتجـزين، وخباصـة بـني النـساء يف البيئـات املغلقـة            عـدد   السجون نـصف    
 باحلقن إىل السجون وخيـضعون لالحتجـاز   خدِّراتملائة من متعاطي امل يف ا٥٠يدخل أكثر من   

 خـدِّرات السابق للمحاكمة مرة أو عدة مرات يف حياهتم، وهناك نسبة مرتفعـة مـن متعـاطي امل                
   )٩(،)٨(.املغلقةاألماكن باحلقن واملصابني بفريوس األيدز يف السجون وغريها من 

ميــة داعمــة التنفيــذ الفعــال لــربامج الوقايــة مــن   اتيــة وأطــر تنظيؤمبيئــة ويعــوق غيــاب   -١٠
املنفـذة بـشأن    قائمـة علـى األدلـة       التـدخالت   والفريوس األيدز ومعاجلة املصابني بـه ورعايتـهم،         

ووفقـاً لربنـامج األمـم املتحـدة املـشترك          .  حمدودة للغاية   باحلقن خدِّرات بني متعاطي امل   فريوسال

                                                         
  ).٢٠١٣يوليه /تنقيح متوز" (Cااللتهاب الكبدي : ١٦٤صحيفة وقائع رقم "منظمة الصحة العاملية،  )7(  
 HIV prevention, treatment and care in prisons and other closed settings: a"اإلرشادي املعنون  انظر املوجز )8(  

comprehensive package of interventions ") الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وتوفري العالج والرعاية
مكتب الصادر عن ) ٢٠١٣) (شاملة من التدخالتجمموعة : يئات املغلقةبجون وسائر الللمصابني به يف الس

 واجلرمية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم خدِّراتامل
 ).www.unodc.orgمتاح على املوقع الشبكي ( بشأن األيدز وفريوسه املتحدة املشترك

 Drug dependence treatment: interventions for drug users in " واجلرمية، خدِّراتاملكتب املعين بامل )9(  

prisons" متاح على املوقع الشبكي ،)www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf. ( 
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ــإنَّ   ــدز وفريوســه، ف ــاحلقن خــدِّراتاملوزعــة ســنوياً علــى متعــاطي امل   عــدد احملــاقن  بــشأن األي  ب
يف البلـدان   إالَّ   لكـل شـخص،      ٢٠٠يقترب من العدد املوصى به على الصعيد العاملي، وهـو            ال
  )١٠(.رتفعة الدخل، مع وجود بعض االستثناءاتامل

ويغيب االلتزام السياسي والرباجمـي القـوي جتـاه خفـض انتقـال الفـريوس بـني متعـاطي                     -١١
 بـاحلقن نـسبة   خدِّراتاليت تشكل فيها نسبة متعاطي امل باحلقن يف العديد من البلدان    اتخدِّرامل

ــوطين     كــبرية  ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــصابني باألوبئ ــن امل ــسبة تتجــاوز  م ــع   ٤٠ون ــن مجي ــة م  يف املائ
القـرارات  جتـسِّد   علـى مـستوى الـسياسة العامـة العامليـة،           و. اإلصابات اجلديدة بفـريوس األيـدز     

 وجملــس تنــسيق برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك بــشأن األيــدز   خــدِّراتجلنــة املا اعتمــدهتالــيت 
ــصادي واالجتمــاعي   ــفهــم ال ،٢٠٠٩ يف عــام ،وفريوســه واجمللــس االقت ــم  امل شترك ضــمن األم

 خـدِّرات فـريوس األيـدز بـني متعـاطي امل    النتـشار وبـاء    لتـصدي   التـدابري الالزمـة ل     بشأن   املتحدة
عـالج  اللشاملة من خـدمات الوقايـة مـن فـريوس األيـدز وخـدمات             ااجملموعة  وتتضمن  . باحلقن

   )١١(: باحلقن ما يليخدِّراتمتعاطي املذات الصلة من أجل رعاية الو
  برامج اإلبر واحملاقن؛  )أ(  
 مخــدِّراتالرهتــان للاأشــكال عــالج ســائر العــالج اإلبــدايل بــشبائه األفيــون و  )ب(  

  القائمة على األدلة؛
  وخدمات املشورة ذات الصلة؛ األيدز  بفريوس اختبار اإلصابة  )ج(  
  ؛القهقريةالعالج املضاد للفريوسات   )د(  
  الوقاية من األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وعالجها؛   )ه(  
    باحلقن وشركائهم اجلنسيني؛خدِّراتبرامج الواقي الذكري ملتعاطي امل  )و(  
 بـاحلقن وشـركائهم     خـدِّرات عـاطي امل  املعلومات والتثقيف واإلعالم املوجـه ملت       )ز(  

  اجلنسيني؛ 
  الوقاية من التهاب الكبد الفريوسي والتلقيح ضده وتشخيصه وعالجه؛   )ح(  

                                                         
 )10( Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2013. 

 )11( "Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to HIV Prevention, Treatment and 

Care for Injecting Drug Users ") خدِّراتاملاملوجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية مجيع متعاطي الفين الدليل 
 الصادر عن منظمة الصحة العاملية ومكتب ،)والرعاية هلمباحلقن من فريوس نقص املناعة البشرية وتوفري العالج 

 .)٢٠٠٩جنيف، منظمة الصحة العاملية، ( واجلرمية وبرنامج األيدز وفريوسه خدِّراتاملاألمم املتحدة املعين ب
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  .الوقاية من داء السل وتشخيصه وعالجه  )ط(  
ــ  -١٢ ــة  توطلب ــاللجن ــاره الوكالــة   خــدِّرات إىل مكتــب امل٥٦/٦ ايف قراره ــة، باعتب  واجلرمي

 مـن انتقـال     فيمـا يتعلـق باحلـدّ     باسم برنامج األمـم املتحـدة املـشترك         ت  إىل عقد االجتماعا  الداعية  
وال سيما متعاطيها بـاحلقن، مبـا يف ذلـك           باحلقن،   خدِّراتالعدوى بفريوس األيدز بني متعاطي امل     

السجناء، أن يعمل مـع رعـاة الربنـامج اآلخـرين، وخباصـة منظمـة الـصحة العامليـة وأمانـة برنـامج                       
املوجــه للبلــدان الفــين الــدليل رك، حــسب االقتــضاء، علــى تنفيــذ مــا جــاء يف األمــم املتحــدة املــشت

 باحلقن من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية وتـوفري             خدِّراتلتحديد أهداف لوقاية مجيع متعاطي امل     
 خـدِّرات العالج والرعاية هلم الصادر عن منظمة الصحة العاملية ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل            

  . ٢٠١٢تنقيح عام : األيدز وفريوسهاألمم املتحدة املشترك بشأن مج واجلرمية وبرنا
أن يوسِّع إىل حدٍّ كبري نطاق عملـه         أيضاً إىل املكتب     ٥٦/٦ ا يف قراره  اللجنة توطلب  -١٣

مع فئات اجملتمع املدين املعنية بغية معاجلة الثغرات يف توفري اخلدمات للمـصابني بفـريوس نقـص       
، وال سـيما بـاحلقن، بغيـة التـصدِّي          خـدِّرات تأثِّرين به، مبن فيهم متعـاطو امل      املناعة البشرية أو امل   

ملسأليت وصمة العار والتمييـز، ولـدعم زيـادة القـدرات واملـوارد مـن أجـل تـوفري بـرامج شـاملة                       
للوقاية وخـدمات العـالج والرعايـة وخـدمات الـدعم املتـصلة هبـا، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق منـها                   

، يف امتثـــال كامـــل خـــدِّراتفـــسية الـــشائعة الـــيت تـــرتبط بتعـــاطي امل باضـــطرابات الـــصحة الن
، ووفقــا للتــشريعات الوطنيــة، مـع مراعــاة مجيــع قــرارات  خـدِّرات لالتفاقيـات الدوليــة ملراقبــة امل 
  .اجلمعية العامة ذات الصلة

    
 واجلرمية فيما يتعلق باأليدز خدِّراتاملساعدة التقنية اليت قدَّمها مكتب امل  -ثالثاً  

    ٢٠١٣و ٢٠١٢ نيعامالفريوسه يف و
 واجلرميــة املــساعدة التقنيــة للــدول األعــضاء يف جمــال مكافحــة   خــدِّراتُيقــدِّم مكتــب امل  -١٤

مـــع االمتثـــال الكامـــل لإلعالنـــات والقـــرارات واملقـــررات ذات الـــصلة الـــيت وفريوســـه، األيـــدز 
، وجلنـة منـع اجلرميـة    خـدِّرات اعتمدهتا اجلمعية العامة، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وجلنـة امل        

. والعدالـــة اجلنائيـــة، وجملـــس تنـــسيق برنـــامج األمـــم املتحـــدة املـــشترك بـــشأن األيـــدز وفريوســـه 
باسـتراتيجية برنـامج األمـم    وفريوسـه    واجلرمية يف عمله بشأن األيـدز        خدِّراتويسترشد مكتب امل  

مي إىل إحـراز تقـدم علـى        ، اليت تر  ٢٠١٥-٢٠١١للفترة  بشأن األيدز وفريوسه    املتحدة املشترك   
ــة حلــصول   دَّداملــستوى العــاملي يف حتقيــق جمموعــة األهــداف احملــ   ة للبلــدان بــشأن إتاحــة اإلمكاني

اجلميع على خدمات الوقاية من فريوس األيدز وعالج املصابني به ورعايتهم وتـوفري الـدعم هلـم،                 
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إلعــالن الــسياسي ي الفــريوس والعمــل علــى تراجعــه، ممــا يــسهم يف حتقيــق أهــداف اووقــف تفــّش
 بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتــسبة         ٢٠١١الــصادر عــام  

مرفـق  (تكثيف جهودنا مـن أجـل القـضاء علـى فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واأليـدز                  ): األيدز(
  . ٢٠١٥، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام )٦٥/٢٧٧قرار اجلمعية العامة 

 واجلرمية، بصفته مشاركاً يف رعايـة برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك،               خدِّراتومكتب امل   -١٥
هــو الوكالــة الداعيــة إىل عقــد االجتماعــات ضــمن أُســرة هــذا الربنــامج املــشترك مــن أجــل محايــة 

 واحملتجـزين يف  الـسجناء ، وضـمان ُسـبل حـصول      األيـدز   من اإلصابة بفـريوس    خدِّراتمتعاطي امل 
:  املعنونــة املغلقــة علــى خــدمات وقايــة شــاملة مــن الفــريوس، وذلــك وفقــاً للوثيقــة  ســائر البيئــات

UNAIDS Division of Labour 2010: Consolidated Guidance Note .    ويـستفيد تقـسيم العمـل
ــز تــسخري واليــات      ــامج املــشترك املتعلقــة بتعزي ــسبية للربن ــا الن ــة مــن املزاي واملــوارد املؤســسة املعني

ها من أجل العمل معـاً علـى حتقيـق النتـائج، ومنـها تعزيـز العمـل املـشترك وتعزيـز                     اخلاصة بكلٍ من  
التـدابري الـيت تتخـذها    أيـضاً   واجلرمية خدِّراتاملويعزز مكتب .  األقصىاحلّدفعالية الشراكات إىل    

تركــز علــى الــصحة العامــة وتقــوم علــى حقــوق  ومــستنرية باألدلــة والــيت تكــون  ،األمــم املتحــدة
  . جتار بالبشر من حيث صلته بفريوس نقص املناعة البشرية واأليدزالتصدي للل ،اإلنسان

 واجلرميـة قدراتـه علـى مـساعدة البلـدان يف توسـيع تقـدمي         خدِّراتواستعرض مكتب امل    -١٦
خدمات احلّد من الضرر يف سياق فريوس األيدز، ومن ذلـك الـدعوة إىل املناصـرة، واملـساعدة                

 مم، بالتـشاور مـع أصـحاب املـصلحة علـى الـصعيد الـوطين ومنـه               التقنية، وبنـاء القـدرات، وقـا      
مزيـة نـسبية   فيهـا  ميتلـك املكتـب   رئيـسية  منظمات اجملتمع املـدين، بتحديـد جمـاالت اسـتراتيجية         

د يف اإلعــالن الــسياسي بــشأن وهــي قدرتــه علــى املــسامهة بــشكل أكــرب يف حتقيــق اهلــدف احملــدَّ
 بـاحلقن  خـدِّرات فـريوس يف أوسـاط متعـاطي امل   النتـشار  احلّد من ا املتمثل يف   و األيدز وفريوسه، 

  .٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٥٠بنسبة 
د املكتب، باالشتراك مع شركاء من منظمـات اجملتمـع املـدين العامليـة واإلقليميـة،                وحدَّ  -١٧

ريكـز  ل باحلقن وفـريوس األيـدز،       خدِّراتيف جمال تعاطي امل   عالية  أربعة وعشرين بلداً هلا أولوية      
التـصدي لوبـاء فـريوس      جمـال    يف   ٢٠١٥-٢٠١٣خالل الفتـرة    عليها  املكتب جهوده وموارده    

البيانــات الوبائيــة بــشأن تعــاطي  ) أ(: حتليــل العناصــر التاليــةإثــر البلــدان واخــتريت  )١٢(.األيــدز
                                                         

دها  حدَّاليت) ٢٠١٥-٢٠١٣الفترة ( باحلقن وفريوس األيدز خدِّراتيف جمال تعاطي املالعالية البلدان ذات األولوية  )12( 
وباكستان والربازيل )  اإلسالمية-مجهورية (األرجنتني وإندونيسيا وأوزبكستان وأوكرانيا وإيران املكتب هي 

زانيا املتحدة ومجهورية مولدوفا وجنوب أفريقيا والصني وطاجيكستان والفلبني ـوبيالروس وتايلند ومجهورية تن
 .املغرب وميامنار ونيجرييا واهلندوفييت نام وقريغيزستان وكازاخستان وكينيا ومصر و
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ــا يف ذلــــك يف الــــسجون؛   خــــدِّراتامل    بــــاحلقن والعــــبء الــــذي ميثلــــه فــــريوس األيــــدز، مبــ
خـدمات  تـوفري   بيئة السياسات العامة والتشريعات الـيت تتـيح         من حيث   استعداد البلدان   ) ب(و

الـواقي الـذكري،   بـرامج  شبائه األفيـون، و بـ اإلبدايل العالج أساسية مثل برامج اإلبر واحملاقن، و     
 واحمللـي التمويـل الـدويل     ومـن ذلـك     املـوارد،   ومن حيث   ،  القهقريةلعالج املضاد للفريوسات    وا

  .واملوارد البشرية
    

    األيدز/وضع السياسات العامة والربامج بشأن فريوس نقص املناعة البشرية  - ألف  
 مـن أجـل   ةالتقنيـ واملساعدة  واجلرمية إىل مناصرة توفري التدريب       خدِّراتدعا مكتب امل    -١٨

وضــع سياســات عامــة وبــرامج بــشأن األيــدز مــستنرية باألدلــة وتركــز علــى حقــوق اإلنــسان     
واحملتجـزين يف سـائر     والـسجناء    خـدِّرات ال وقايـة متعـاطي امل     يف جمـ  وتدعم ُنهج الصحة العامـة      

  .األيدز ومعاجلتهم ورعايتهممن فريوس البيئات املغلقة 
ــاطي امل         -١٩ ــين بتع ــاالت املع ــني الوك ــل املــشترك ب ــق العام ــاع للفري ــد اجتم  خــدِّراتوُعق

، ٢٠١٢وبر  أكتـ /وفريوس األيدز، واملعين بالسجون وفـريوس األيـدز يف فيينـا يف تـشرين األول              
ــه   واجلرميــةخــدِّراتمكتــب املوترأســه  ــامج األمــم   وشــاركت في ــة، وبرن منظمــة العمــل الدولي

املتحــدة املــشترك بــشأن األيــدز وفريوســه، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، وبرنــامج األمــم     
 واسـتعرض االجتمـاع مـسامهات هيئـات         صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،       املتحدة اإلمنائي، و  

. والــسجون وفــريوس األيــدز    وفــريوس األيــدز، خــدِّراتتحــدة يف جمــايل تعــاطي امل  األمــم امل
 التحــديات الــيت تواجــه تنفيــذ األنــشطة األساســية، واسُتكــشفت   خــالل االجتمــاعواســُتبينت 

الــصعيد الفــرص اجلديــدة لتكثيــف التعــاون فيمــا بــني الوكــاالت وحتــسني طرائــق التنفيــذ علــى  
  .العاملي واإلقليمي والقُطري

ــتقين العــاملي حــول تعــاطي امل    -٢٠  وفــريوس نقــص نــشِّطة املخــدِّراتوخــالل االجتمــاع ال
، والـذي نظمـه   ٢٠١٢ينـاير  /يف كـانون الثـاين  بالربازيـل  يف سـاو بـاولو    املعقود  املناعة البشرية،   

 واجلرميــة باالشــتراك مــع حكومــة الربازيــل، أوصــى كبــار البــاحثني واخلــرباء خــدِّراتمكتــب امل
 وفـريوس األيـدز وممثلـو اجملتمـع املـدين وبرنـامج             نـشِّطات بلـدان املتـأثرة بتعـاطي امل      الفنيون من ال  

د باعتماد هنج حمـدَّ   وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     بشأن األيدز وفريوسه    األمم املتحدة املشترك    
ــبعض    ــدة ل ــاطي   األهــداف ملعاجلــة االحتياجــات الفري ــة مــن متع  خــدِّراتامل اجملموعــات الفرعي

ــشِّ ــاجلنس،     طاملن ــل املــشتغلني ب ــسية، مث ــات ســكانية رئي ــضاً إىل فئ  ة، وال ســيما مــن ينتمــون أي
 لكــوهنم أكثــر عرضــة لإلصــابة بفــريوس األيــدز والرجــال الــذين ميارســون اجلــنس مــع أمثــاهلم،

  .شديدة خطورةاملنطوية على املمارسات اجلنسية بسبب 
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 واجلرميــة يف خــدِّراتملمكتــب االــيت دعمهــا وســاعدت نتــائج الدراســات والتقييمــات   -٢١
إىل مناصـرة وضـع سياسـات عامـة مـستنرية باألدلـة، ووضـع أولويـات لـربامج وحتديـد                     الدعوة  

م مـن املكتـب وضـع خريطـة بالـدوائر األساسـية             ويتضمن الدعم املقـدَّ   . تكاليفها يف عدة بلدان   
ريع النتـشار   سـ وإجـراء    وفريوس األيدز يف جنـوب أفريقيـا،         خدِّراتمسألة تعاطي امل  تعاجل  اليت  

 بــاحلقن يف ثالثــة مقاطعــات يف جنــوب  خــدِّراتاأليــدز واملخــاطر املتعلقــة بــه بــني متعــاطي امل  
دراسـة  إجـراء   دراسـة وبائيـة لتقيـيم انتـشار الفـريوس يف الـسجون يف نيبـال؛ و                إجـراء   أفريقيا؛ و 

دراســة عــن مــدى مالئمــة    إجــراء  وفــريوس األيــدز يف بــنغالديش؛ و  خــدِّراتوطنيــة عــن امل 
ــد ــاطي امل  اخلـ ــول متعـ ــة وصـ ــصحية وإمكانيـ ــدِّراتمات الـ ــصح خـ ــة الـ ــدمات احلمايـ ة ي إىل خـ

واالجتماعيـــــة يف أذربيجـــــان وأوزبكـــــستان وتركمانـــــستان وطاجيكـــــستان وقريغيزســـــتان  
ــة عــن     إجــراء وكازاخــستان؛ و دراســة مــشتركة مــع جامعــة ييــل بالواليــات املتحــدة األمريكي

ــدز والتــهاب ا   ــة   تعــاطي مــواد اإلدمــان وفــريوس األي ــائي جــيم وداء الــسل، وإمكاني ــد الوب لكب
  . ل إىل اخلدمات الصحية يف السجون يف أذربيجان وطاجيكستان وقريغيزستانوالوص
 واجلرميـة وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك،           خـدِّرات  مكتـب امل   أعدَّويف جنوب آسيا،      -٢٢

ــرة      ــة للفت ــدول األعــضاء، اســتراتيجية إقليمي ــة تــشاور مــع ال  ٢٠١٥-٢٠١٢مــن خــالل عملي
 وانتقــال فــريوس األيــدز عــرب االتــصال خــدِّراتتعــاطي املاملتعلقــة بللتــصدي للمــسائل املترابطــة 

م املكتـب مـساعدة تقنيـة وعـزز         وقـدَّ . اجلنسي، مبا يف ذلك يف السجون وسـائر البيئـات املغلقـة           
نكـا  القدرات الوطنية على استعراض وتنفيذ اخلطط العملياتيـة يف بـنغالديش وبوتـان وسـري ال             

ففـي اهلنـد ُوضـعت إجـراءات تـشغيلية موحـدة، بـدعم مـن املكتـب،          . وملـديف ونيبـال واهلنـد   
بغـرض حتـسني نوعيـة        باحلقن من األيدز وعالجهـم ورعايتـهم       خدِّراتلتدابري وقاية متعاطي امل   

مة، وأُجريت عدة دراسات عن احلّد من الضرر، منـها دراسـات            خدمات احلّد من الضرر املقدَّ    
 الـيت حتـول دون إجـراء اختبـارات كـشف اإلصـابة بـالفريوس وخـدمات املـشورة          عن العقبـات  

  . باحلقنخدِّراتبني متعاطي املالقهقرية ذات الصلة، واستيعاب العالج املضاد للفريوسات 
ــب       -٢٣ ــسجون، وضــع مكت ــق بال ــا يتعل ــة  خــدِّراتاملوفيم ــارواجلرمي ــاً لإط لرصــد اً إقليمي

 الكـربى بغيـة تقـدمي توجيهـات إىل سـلطات الـسجون            صحراءأفريقيا جنوب الـ    لبلدان   والتقييم
ــدز        ــريوس األيـ ــة بفـ ــشطة املتعلقـ ــدمات واألنـ ــيم اخلـ ــد وتقيـ ــذ ورصـ ــيط وتنفيـ ــة لتخطـ الوطنيـ

م أيضاً مـساعدة تقنيـة إلدمـاج        كما قدَّ . األمراض املعدية يف السجون   بسائر  والتدخالت املعنية   
سـتراتيجية الوطنيـة املعنيـة بـالفريوس        فريوس األيدز يف السجون ضـمن اخلطـط اال        بشأن  مكون  

  . يف عدة بلدان يف جنوب آسيا
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ــا مكتــب امل   -٢٤ ــة     خــدِّراتودع ــسياسات العام ــد مــن ال ــة إىل مناصــرة وضــع املزي  واجلرمي
، وإزالـة احلـواجز الـيت حتـول دون          خـدِّرات املمتعاطيـات   لـصاحل   يدز  ألاوالربامج املعنية بفريوس    

اخلـدمات الـيت تراعـي الُبعـد     إىل  تقيـيم االحتياجـات    من خـالل ،حصوهلن على خدمات شاملة 
 باحلقن والشريكات يف العالقات اجلنـسية مـع متعـاطي      خدِّراتاملأجل متعاطيات   اجلنساين من   

بفــريوس املتعلقــة وُوضــعت ورقــة سياســة عامــة ودليــل عملــي للخــدمات   .  بــاحلقنخــدِّراتامل
بغـرض تعزيـز اخلـدمات املتعلقـة         خـدِّرات طيـات امل  املقدَّمـة ملتعا  لُبعد اجلنـساين    واملراعية ل األيدز  

السجون اإليرانية بتجريـب الربوتوكـول   مصلحة وقامت . بفريوس األيدز اليت تراعي هذا الُبعد   
،  يف الـسجون   بـشأن فـريوس األيـدز وداء الـسل         واجلرميـة    خدِّراتالذي وضعه مكتب امل   األول  

األيـدز  /ريوس نقـص املناعـة البـشرية   مـن فـ  الـسجينات  ونشرت جمموعة مواد تدريبية عن وقايـة      
  .واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي

املكتـب املعـين    يبذهلا   اليت   جهود املناصرة ويف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ساعدت         -٢٥
يف حتديـد   املعنيـة باأليـدز     ربامج الوطنيـة    الـ إىل  والـدعم الـتقين الـذي يقدمـه          واجلرمية   خدِّراتبامل

تعلق بالسجون وسائر البيئات املغلقة، ووضع أهداف ومواءمـة الـسياسات واخلطـط             أولويات ت 
 ومرافق الـسجون ضـمن األطـر االسـتراتيجية         غري املشروعة  خدِّراتملاملعنية با العملياتية الوطنية   

ففي مصر، جيـري املكتـب      ). يف مصر واملغرب على سبيل املثال     (الوطنية املعنية بفريوس األيدز     
 يف البلـد بغـرض تنـوير        شبائه األفيـون  لللعالج اإلبدايل   الع إمكانية إنشاء برنامج     دراسة الستط 

 على الصعيد الوطين والدعوة إىل مناصرة هذا العـالج، وحتديـد النمـوذج           عملية اختاذ القرارات  
  .لسياق املصريلتقدمي هذا العالج يف االتشغيلي األكثر مالءمة 

واجلرميــة، وهيئــات أخــرى تابعــة لألمــم   اتخــدِّرامل، أصــدر مكتــب ٢٠١٢ويف عــام   -٢٦
، همإعـادة تأهيلـ    و مخـدِّرات القـسري للمـرهتنني لل    االحتجـاز   مراكز  املتحدة، بياناً مشتركاً عن     

املراكــز وتنفيــذ خــدمات صــحية واجتماعيــة   هــذه اهليئــات الــدول إىل إغــالق هــذه فيــه دعــت 
وأشــرك املكتــب وبرنــامج  )١٣(.طوعيــة يف اجملتمــع تــستنري باألدلــة وتقــوم علــى حقــوق اإلنــسان

األمم املتحدة املـشترك منظمـات وشـبكات اجملتمـع املـدين، وشـركاء مـاحنني، وهيئـات أخـرى                    
ــيني يف    ــة  مناقــشات تابعــة لألمــم املتحــدة، وخــرباء تقن بغــرض إعــالم  مستفيــضة وجهــود دولي

سألة قوق اإلنسان فيما يتعلـق مبـ      كذلك حب خاطر اإلصابة بفريوس األيدز و    مبصانعي السياسات   
ــاطي امل  مراكــز  ــاري ملتع ــة  . خــدِّراتاالحتجــاز اإلجب ــم املتحــدة   وحتــت رعاي ــة عمــل األم فرق

                                                         
-www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//2012/03/drugمتاح على املوقع الشبكي  )13( 

detentioncentre/JC2310_Joint_Statement6March12FINAL_En.pdf. 
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األيـدز آلسـيا واحملـيط      / باحلقن وفريوس نقص املناعـة البـشرية       خدِّراتاإلقليمية املعنية بتعاطي امل   
  .مخدِّرات، دعم املكتب التوسع يف تقدمي خدمات جمتمعية طوعية لعالج االرهتان للاهلادئ
وقام املكتب، بالشراكة مع منظمات اجملتمع املدين، بأنشطة مناصـرة وأنـشطة تدريبيـة                -٢٧

 علـى خـدمات جمتمعيـة خاصـة         خـدِّرات إمكانيـة حـصول متعـاطي امل      لتعزيـز   على نطـاق واسـع      
فعلى سـبيل املثـال، نظـم املكتـب         . نوعيتها، والتصدي للوصم والتمييز   بفريوس األيدز وحتسني    

ــشرين األول ــوبأك/يف ت ــشأن    ٢٠١٢ رت ــة ب ــة الثاني ــشاورة اإلقليمي ــع القــسري  امل مراكــز التجمُّ
 يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، باالشــتراك مــع اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة  خــدِّراتملتعــاطي امل

ــابع آلســيا واحملــيط اهلــادئ آلســيا واحملــيط اهلــادئ، وفريــق الــدعم اإلقليمــي    لربنــامج األمــم  الت
امهات من اجملتمع املدين، وشارك يف استضافة املـشاورة الوكالـة الوطنيـة             املتحدة املشترك، ومبس  

ــا خــدِّراتملكافحــة امل  شــارك املكتــب يف ،٢٠١٣ســبتمرب /ويف أيلــول.  التابعــة حلكومــة ماليزي
يف برازيليــا، الــيت عقــدت مــن اإلكــراه إىل الــتالحم، : خــدِّراتتنظــيم النــدوة الدوليــة املعنيــة بامل

املتعلقـة بعـالج االرهتـان      الفـضلى   مـشارك بغـرض تبـادل املمارسـات          ٥٠٠وحضرها أكثر من    
 يف  متعـدِّدة  من الضرر، والدروس املستفادة من التشريعات املنفـذة يف بلـدان             احلّد و مخدِّراتلل

املكفولـة  خمتلف أحناء العامل، وتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل التوعيـة بأمهيـة محايـة حقـوق اإلنـسان                     
  .خدِّراتاململتعاطي 

 بــاحلقن خــدِّرات، حــدَّث املكتــب التقــديرات العامليــة عــن تعــاطي امل ٢٠١٣ويف عــام   -٢٨
 باحلقن، وأسس شـراكات مـع وكـاالت أخـرى           خدِّراتفريوس األيدز بني متعاطي امل    انتشار  و

برنامج األمم املتحدة املـشترك بـشأن األيـدز وفريوسـه، ومنظمـة             (ضمن منظومة األمم املتحدة     
املتعلقـة   هتدف إىل حتسني البيانات العاملية واإلقليمية والوطنيـة          ،)بنك الدويل الصحة العاملية، وال  

 باحلقن، والبيانات املتعلقة خبدمات مكافحـة فـريوس األيـدز         خدِّراتبفريوس األيدز وتعاطي امل   
وصمم املكتـب   . بالتعاون الوثيق مع منظمات اجملتمع املدين     ،   باحلقن خدِّراتاملقدمة ملتعاطي امل  

 وأبرمه مع منظمة الصحة العاملية وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك والبنـك الـدويل بـشأن             اتفاقاً
آليــة لالســتعراض املــشترك والوصــول إىل اتفــاق حــول التقــديرات الــيت تنــشرها األمــم املتحــدة  

ــة املُّتبعــة     خــدِّراتمتعــاطي املبــشأن  ــدز، واســتعراض املنهجي ــاحلقن وفــريوس األي لــدى هــذه  ب
 /وُنفـذ االسـتعراض املـشترك األول يف تـشرين الثـاين     .  التقـديرات صول إىل هـذه  للواملؤسسات  

كما أضـفى املكتـب الطـابع الرمسـي علـى تعاونـه مـع منظمـات اجملتمـع املـدين                     . ٢٠١٣نوفمرب  
 باحلقن وفريوس األيـدز مـن خـالل     خدِّراتبشأن تبادل املعلومات االستراتيجية عن متعاطي امل      

يف واسـتهل تنفيـذها      ُوضـعت    ، الـيت  املكتب ومنظمات اجملتمع املـدين    شتركة بني   املعمل  الخطة  
  .٢٠١٣عام 
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وبالشراكة مـع البنـك الـدويل، اسـتهل املكتـب مـشروعاً يهـدف إىل حتـسني تقـديرات               -٢٩
ــاطي امل  ــدد متع ــاحلقن وخــدِّراتع ــدل  ب ــن خــالل إجــراء      مع ــهم م ــدز بين ــريوس األي ــشار ف انت

لتقدير املستخدمة يف بلدان خمتـارة، وعـن طريـق إجـراء            نهجية ا مللتقديرات القائمة و  لاستعراض  
 بـاحلقن وفـريوس األيـدز يف        خـدِّرات لتقدير انتشار تعاطي امل   حسب االقتضاء   دراسات جديدة   

  .تلك البلدان
    

خدمات  تعزيز الوقاية من فريوس األيدز وعالج املصابني به ورعايتهم وتوفري  - باء  
     هلمالدعم

ــب امل   -٣٠ ــدَّم مكت ــيم      تخــدِّراق ــوارد، وتقي ــة يف جمــال حــشد امل ــساعدة التقني ــة امل  واجلرمي
االحتياجــات الربناجميــة، وبنــاء القــدرات، والرصــد والتقيــيم مــن أجــل تعزيــز خــدمات الوقايــة   

 وفقــاً للمجموعــة الــشاملة مــن  ،فــريوس األيــدز وعــالج املــصابني بــه ورعايتــهم ودعمهــم  مــن
ــها خــدمات فــريوس األيــدز   ــاحلقنخــدِّراتاململتعــاطي املــراد إتاحت الــسجون وســائر ويف  )١٤( ب

  )١٥(.البيئات املغلقة
وتقوم منظمات اجملتمع املدين بدور بالغ األمهية يف تقدمي خـدمات الوقايـة مـن فـريوس            -٣١

م مكتـب   وقـدَّ .  بـاحلقن ورعايتـهم ودعمهـم      خـدِّرات األيدز وعالج املصابني به من متعـاطي امل       
تقنيــاً إىل منظمــات اجملتمــع املــدين لتقــدمي خــدمات احلــّد مــن  واجلرميــة دعمــاً ماليــاً وخــدِّراتامل

والتوعيـة،  الضرر، وبناء القدرات، واملشاركة يف املؤمترات واالجتماعات، والـدعوة للمناصـرة            
 ٢٠١٢فعلى سبيل املثـال، تعـاون املكتـب يف عـام            . وتقييمات الوضع العملية  وإجراء البحوث   

دين علـى مـستوى العـامل، اسـتفاد أكثـر مـن ثلثيهـا                من منظمـات اجملتمـع املـ       ٢٨٠مع أكثر من    
ماليـني   ٣م أكثـر مـن      وقُدِّ. مهمن الدعم املايل الذي قدَّ    )  بلداً ١٠٠ منظمة يف أكثر من      ١٩٦(

إىل منظمـات اجملتمــع املــدين  ) ٢٠١٢ يف املائـة مــن إمجـايل نفقــات املكتـب يف عــام    ١٥(دوالر 
                                                         

 )14(  "Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to HIV Prevention, Treatment and 

Care for Injecting Drug Users ") خدِّراتاملاملوجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية مجيع متعاطي الفين الدليل 
 الصادر عن منظمة الصحة العاملية ومكتب ،)باحلقن من فريوس نقص املناعة البشرية وتوفري العالج والرعاية هلم

 ).٢٠١٢جنيف، منظمة الصحة العاملية، تنقيح ( واجلرمية وبرنامج األيدز وفريوسه خدِّراتاملين ب املعاملتحدةاألمم 

 HIV prevention, treatment and care in prisons and other closed settings: a“اإلرشادي  املوجز )15( 

comprehensive package of interventions”)  البشرية وتوفري العالج والرعاية الوقاية من فريوس نقص املناعة
 خدِّراتاملمكتب  الصادر عن ،)شاملة من التدخالتجمموعة : املغلقةوسائر البيئات للمصابني به يف السجون 

 برنامج األمم املتحدة املشترك ومنظمة الصحة العاملية و اإلمنائياملتحدةبرنامج األمم  ومنظمة العمل الدولية وواجلرمية
 .ريوسهبشأن األيدز وف
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تتنـاول  ملـشاريع    املائـة مـن هـذه املـوارد           يف ٨٤على الصعيدين القُطري واإلقليمي؛ وخصصت      
 يف املائــة املتبقيــة ١٦حــني ُخصــصت نــسبة الـــيف  بــاحلقن، خــدِّراتفــريوس األيــدز وتعــاطي امل

  . يف السجوناأليدز مكافحة فريوس ملشاريع 
اجملتمـع املـدين    منظمـات    واجلرميـة مـع      خدِّراتومن األمثلة األخرى على عمل مكتب امل        -٣٢

باحلّد من الضرر يف أوروبا وآسيا الوسـطى، والـشبكة األوروبيـة    ملعلومات املعين   اكز  مرعمله مع   
إصالحات الـسياسة العامـة املتعلقـة بفـريوس األيـدز وداء الـسل       بشأن   ،اآلسيوية للحد من الضرر   

.  ويف الـسجون   خـدِّرات والتهاب الكبد الوبائي باء والتهاب الكبـد الوبـائي جـيم بـني متعـاطي امل               
) Persaudaraan Korban Napza Indonesia (خــدِّراتيا، تلقــت شــبكة متعــاطي املويف إندونيــس

 مخـدِّرات دعماً بغرض إدراج برامج مكافحة اجلرعـات املفرطـة ضـمن بـرامج عـالج االرهتـان لل                 
ويف ميامنـار، قـام املكتـب    . وخدمات الوقايـة مـن فـريوس األيـدز ومعاجلـة املـصابني بـه ورعايتـهم           

دعماً ماليــاً وتقنيــاً إىل الــشبكة   قدَّمــكمــا . خــدِّراتببنــاء قــدرات الــشبكة الوطنيــة ملتعــاطي امل    
أجـل  مـن   احلّد من الضرر    باألوروبية اآلسيوية للحد من الضرر لوضع مقترح متويل إقليمي يتعلق           

  . إىل الصندوق العاملي ملكافحة األيدز وداء السل واملالرياتقدميه 
 خـدِّرات ويف العديد من البلـدان الـيت يتركـز فيهـا وبـاء فـريوس األيـدز بـني متعـاطي امل             -٣٣

 بـاحلقن مـن الوصـول إىل خـدمات احلـّد مـن الـضرر                خـدِّرات متعاطيـات امل  ال تـتمكن    باحلقن،  
وهنـض املكتـب بـاحلوار    . على قدر حمدود منـها إالَّ صلن حي ال هنَّ ة العامة، أو  يواخلدمات الصح 

ــدعوة   ــاملي وال ــساين،       إىل الع ــد اجلن ــي الُبع ــيت تراع ــدز ال ــريوس األي ــرامج مكافحــة ف  مناصــرة ب
إىل خـدمات الوقايـة     أكثر إنـصافاً     والسجينات على حنو     خدِّراتومناصرة وصول متعاطيات امل   

اخلــاص  وأســهم املكتــب يف جــدول األعمــال.  وفريوســهوالعــاجل والرعايــة ذات الــصلة باأليــدز
بربنامج األمم املتحدة املشترك لإلجـراءات القُطريـة املعجلـة لـصاحل النـساء والفتيـات واملـساواة          
بني اجلنـسني ومكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن خـالل العمـل علـى الـصعيد العـاملي                         

اخلـدمات الـيت تراعـي الُبعـد اجلنـساين، ومنـها        وفري  تـ وتقدمي املساعدة التقنيـة يف      وتعزيز  للتوعية  
والـسجينات   خـدِّرات متعاطيـات امل فيما خيص خدمات منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل      

    .سائر البيئات املغلقة يف عدة بلدانواملقيمات يف 
 مي اخلدمات على تقدمي خـدمات مـستنرية باألدلـة تراعـي الُبعـد             وتعززت قدرات مقدِّ    -٣٤

أفغانــستان وأوكرانيــا  يف عــدة بلــدان، منــها علــى ســبيل املثــال خــدِّراتاجلنــساين ملتعاطيــات امل
  :ا األنشطة التاليةفيه اليت ُنفذت ،وباكستان ونيبال واهلند
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ــة واملنظمــات       )أ(   ــشراكة مــع احلكومــات البلدي ــب، بال ــق املكت ــا، أطل يف أوكراني
ــة ــساء   ،احمللي ــساء مــن أجــل الن ــادرة ن ــيت تقــدم خــدمات مكافحــة   ،)Women 4 Women( مب  ال

ــات امل   ــدز إىل متعاطي ــريوس األي ــائلي   خــدِّراتف ــسابقات وضــحايا العنــف الع ــسجينات ال .  وال
 ٢ ٣٠٠ومكَّنت مبادرة املنح الصغرية هذه منظمات اجملتمع املدين مـن الوصـول إىل أكثـر مـن       

الـيت  لُبعـد اجلنـساين     ة ل املراعيـ كما أُطلق أيضاً منـشور يـصف منـاذج اخلـدمات            . امرأة وأطفاهلن 
  ؛لنساء املستضعفاتصاحل اليدعمها املكتب 

يف أفغانستان، تشارك املكتب مع عشر منظمات حملية لتقـدمي خـدمات قائمـة        )ب(  
 سـتة سـجون رئيـسية للنـساء         يفعلى األدلة للوقاية من الفريوس ومعاجلة املصابني به ورعايتهم          

ل، يف كابـ (ومخـسة مواقـع جمتمعيـة    ) خشان، وبلـخ ل، وهراة، وبروان، وننكرهار، وبد   يف كاب (
  ؛ )وهراة، وننكرهار، وبدخشان، وبلخ

 ، وجمموعـــة Dristi Nepalيف نيبــال، دعـــم املكتـــب، بالـــشراكة مـــع منظمـــة    )ج(  
 وإعــادة التأهيــل التابعــة ملنظمــة رؤيــة  خــدِّراتاجملتمعــات احملليــة ومراكــز العــالج مــن امل  دعــم

ــشباب ــدمي(Youth Vision) الـ ــن  ، تقـ ــاملة مـ ــة شـ ــ جمموعـ ــة بدمات اخلـ ــدز  املتعلقـ ــريوس األيـ فـ
  ؛ خدِّراتملتعاطيات امل

ح مقدمـة إىل عـشر مـن منظمـات          َنمـ  باكستان، دعـم املكتـب، مـن خـالل           يف  )د(  
ــدمي    ــدين، تق ــع امل ــاجملتم ــة ب دمات اخل ــشاملة املتعلق ــن    ال ــر م ــدز ألكث ــريوس األي ــن ٥ ٥٠٠ف  م
   باحلقن؛خدِّراتالسجينات ومتعاطيات امل

يف اهلنــد، دعــم املكتــب مبــادرة جتريبيــة لتقــدمي خــدمات الوقايــة مــن فــريوس      )ه(  
 يف الواليات األربـع   باحلقن   خدِّراتملتعاطيات امل األيدز وخدمات العالج والرعاية ذات الصلة       

  ). االندغمانيبور، وميزورام، وميغااليا، ونا(يف الشمال الشرقي 
برنـامج العـالج باالسـتعانة      (شبائه األفيـون    ببدايل  اإلعالج  ويّسر املكتب تعزيز تقدمي ال      -٣٥

م املكتـب  فعلـى سـبيل املثـال قـدَّ    . يف عـدة دول أعـضاء  ) مبواد ناهضة ذات خواص شبه أفيونيـة    
ــا يف كازاخــستان للتوســع يف     ــاً تقني ــدمي دعم ــدايل  تق ــالج اإلب ــون  الع ــشبائه األفي ــن خــالل  ب م

 ،يف كازاخـستان  بـشبائه األفيـون     بـدايل   استعراض مبادئ توجيهيـة عـن إدارة مواقـع العـالج اإل           
ويف اهلنـد، دعـم     .  التابع لوزارة الصحة   مخدِّراتلاالرهتان ل املركز الوطين ألحباث    بالتعاون مع   

يف إطـار اخلـدمات الـصحية يف الـسجون، ومـن            بـشبائه األفيـون     املكتب إدراج العالج اإلبدايل     
يف بــشبائه األفيــون لعــالج اإلبــدايل ، ممــا كفــل اســتدامة خــدمات ا البوبرينــورفنيذلــك اشــتراء 
بـشبائه   املكتب تقريراً علمياً عن تنفيذ العـالج اإلبـدايل         أعدَّوعالوة على ذلك،    . سجون تيهار 
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 وإجراءات تشغيلية موحدة لنـشر العـالج اإلبـدايل     ) ٢٠١٢-٢٠٠٨( يف سجون تيهار     األفيون
ومنــها الربنــامج الــوطين  ية وعممــه علــى اجلهــات املعنيــة الرئيــس  يف الــسجون، بــشبائه األفيــون

 يف مدينـة    لبوبرينـورفني ويف باكستان، بدأ املكتب برناجمـاً جتريبيـاً ل         )١٦(.ملكافحة األيدز يف اهلند   
  .  وعزز قدرات مقدمي اخلدماتروالبندي،

 مـن الالجـئني األفغـان       خـدِّرات املكتب خدمات للحد من الـضرر ملتعـاطي امل        قدَّمكما    -٣٦
وباكــستان، وللعائــدين يف أفغانــستان، ومــن ذلــك دعــم      ) ســالمية اإل-مجهوريــة (يف إيــران 

املتعلقــة دمات اخلــمراكــز التمــاس املــشورة وعمليــات التواصــل تيــسرياً لتقــدمي  /املالجــئ الليليــة
  .فريوس األيدزب

ــؤخراً     -٣٧ ــب م ــشأ املكت ــشراكة   وأن ــة لل ــه داخــل   بــشأنالــشبكة األفريقي ــدز وفريوس  األي
ة تقـدمي الـدعم الـتقين واملـايل ملـساعدة مـوظفي الـسجون،                وواصل من خالل الـشبك     السجون،

وسلطات الصحة العامة، وأعضاء اجملتمع املـدين، واحلكومـات احملليـة للتغلـب علـى التحـديات                  
  . الكبرية املتعلقة بالتصدي لفريوس األيدز يف السجون

ظـم املكتـب    زيـادة االسـتثمارات احملليـة يف جمـال احلـّد مـن الـضرر، ن               وبغية الدعوة إىل      -٣٨
خـالل املـؤمتر الـدويل    بـشأن األيـدز وفريوسـه،      والبنك الدويل وبرنامج األمـم املتحـدة املـشترك          

اقتـصاد  " اجتماعـاً بعنـوان      ،٢٠١٣يونيـه   /يف حزيـران  فلنيوس   من األضرار الذي ُعقد يف       للحّد
بـار  مـسؤولني ك  ضم  ،  "ومتويل االستراتيجيات الفعالة للحد من الضرر يف سياق فريوس األيدز         

، عـالوة علـى وزيـر ماليـة     أذربيجان وأوكرانيا ومجهورية مولدوفا وجورجيا وطاجيكستان من  
قريغيزستان، وكبار اخلـرباء مـن الـصندوق العـاملي ملكافحـة األيـدز والـسل واملالريـا، وبرنـامج               

واجلرميـة، والبنـك الـدويل،     خـدِّرات امل، ومكتـب   بشأن األيـدز وفريوسـه  األمم املتحدة املشترك 
االجتماع االستثمار يف برامج احلـّد مـن الـضرر          املشاركون يف   وناقش  . نظمة الصحة العاملية  وم

دمات اخلــ تقــدمي ُتــشري إىل أنَّالــيت  جمموعــة كــبرية مــن األدلــة  اســتناداً إىل خــدِّراتملتعــاطي امل
العــالج املــضاد للفريوســات  شبائه األفيــون وبــبــدايل لعــالج اإلفــريوس األيــدز، مثــل ا املتعلقــة ب
الـصحة العامـة، واخنفـاض يف    تكاليف ، هو استثمار جيد يؤدي إىل وفورات كبرية يف       القهقرية

  .نوعيةاجلرائم الصغرى، وبيئات أكثر أمناً، وحياة أطول وأفضل 
 واجلرمية حلقات عمل ملنظمات اجملتمـع املـدين         خدِّرات، عقد مكتب امل   ٢٠١٣ويف عام     -٣٩

أن تعــزز لــدى ســلطاهتا املعنيــة بإنفــاذ  زيــادة قــدراهتا علــى يف عــشرة مــن بلــدان األولويــة العاليــة ل 
                                                         

 ,Rolling out of Opioid Substitution Treatment (OST) in Tihar Prisons واجلرمية، املخدِّراتمكتب  )16( 

India: Scientific Report. 



 

V.13-89060 17 
 

E/CN.7/2014/12 

 مـن   احلـدّ  بـاحلقن إىل خـدمات       خـدِّرات  ضمان إمكانية أفضل لوصول متعـاطي امل       مفهوَمالقانون  
آرائهـــا كمـــا أتاحـــت حلقـــات العمـــل أيـــضاً فرصـــة ملنظمـــات اجملتمـــع املـــدين لتبـــادل  . الـــضرر

  .  على خفض الضرر مع مسؤويل إنفاذ القانونواهتماماهتا وأفكارها بشأن كيفية حتسني العمل
    

    الفضلى وتعميمهااملمارسات وإعداد األدوات واملبادئ التوجيهية   - جيم  
بالتعاون مع الشركاء الـوطنيني والـدوليني       وتعميمها  أسهم إنتاج وثائق توجيهية عاملية        -٤٠

 ،اإلبـر واحملـاقن  تـوفري   بـرامج  يف تسهيل التوسع يف، املعنيني، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين      
 وغــري ذلــك مــن االســتجابات القائمــة علــى األدلــة لفائــدة   ،والعــالج اإلبــدايل بــشبائه األفيــون 

  .  ونزالء السجون وسائر البيئات املغلقةنشِّطة املخدِّراتاملأو /شبائه األفيون ومتعاطي 
 الدوليـة وبرنـامج     منظمـة العمـل    إرشـادي، بالتعـاون مـع        مـوجز بإعـداد   املكتب  وبادر    -٤١

بـشأن األيـدز   األمم املتحدة اإلمنـائي ومنظمـة الـصحة العامليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك           
الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية وعـالج املـصابني بـه ورعايتـهم يف                "بعنوان  وفريوسه  

لبلـدان علـى    بغـرض مـساعدة ا    " جمموعة شاملة من التـدخالت    : السجون وسائر البيئات املغلقة   
وُيراعــي . لأليــدز وفريوســه يف الــسجون وســائر البيئــات املغلقــة  تــصدي للتــدابري فعالــة وضــع 

ــة واإلعالنــات    اإلرشــادي املــوجز  ــادئ التوجيهي ــها القواعــد واملب مبــادئ القــانون الــدويل، ومن
 الـصحة يف الـسجون، واملعـايري الدوليـة آلداب مهنـة الطـب،             تنظم مسائل   والعهود الدولية اليت    

ويهــدف املــوجز إىل دعــم متخــذي القــرارات يف وزارات العــدل،      . ومعــايري العمــل الدوليــة  
والسلطات املسؤولة عن البيئات املغلقة ووزارات الـصحة، والـسلطات املـسؤولة عـن الـسالمة                

ــة   ــصحة املهني ــات     ،يف مكــان العمــل وال ــريوس يف البيئ ــصدي للف ــدابري الت ــذ ت  يف ختطــيط وتنفي
يقة الضوء على جمموعة شاملة من مخسة عشر تدخالً ضرورياً للوقايـة مـن              وتسلط الوث . املغلقة

  . على حنو فعالالفريوس ومعاجلته يف السجون وسائر البيئات املغلقة
، وهــو مــصمم دليــل الــشرطة إىل التــصدي الفعــال للعنــف ضــد املــرأة  ونــشر املكتــب   -٤٢

هـذا  ويتنـاول   . لتـصدي لـه   ملساعدة ضباط الشرطة وتوجيههم بغرض منع العنف ضـد املـرأة وا           
حقوق الضحايا واجلناة على السواء، ويلقي الضوء على الصالت بني العنف ضد املـرأة              الدليل  

  .وانتشار فريوس األيدز
دليــل تقــين عــن وقايــة  "عامليــة بعنــوان إرشــادية وجيــري وضــع الــصيغة النهائيــة لوثيقــة    -٤٣

ورقــة : ج املــصابني بــه ورعايتــهمطات مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وعــال متعــاطي املنــشِّ
 نــشِّطة املخــدِّراتاالجتمــاع الــتقين العــاملي حــول تعــاطي امل    اســتناداً إىل توصــيات  " مناقــشة
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وفريوس نقص املناعة البشرية، الذي ُنظم بالتعاون مـع حكومـة الربازيـل وُعقـد يف سـاو بـاولو                    
ــاين  ــل يف كــانون الث ــاير /بالربازي ــد  ٢٠١٢ين مــن املــشاورات مــع أصــحاب   ، واســتناداً إىل املزي

  .املصلحة املعنيني، ومنهم منظمات اجملتمع املدين
توجيهــات بــشأن "املعنــون وأســهم املكتــب يف وضــع منــشور منظمــة الــصحة العامليــة     -٤٤

، ودعـم   "بد الفريوسـي مـن النـوعني بـاء وجـيم           باحلقن من التهاب الك    خدِّراتوقاية متعاطي امل  
التـهاب  رصد  ن كخطوة أوىل حنو تقدمي إرشادات شاملة بشأن         املنظمة يف نشر الدليل يف امليدا     

  .هذه الفئة السكانية الرئيسيةلدى الكبد الفريوسي والوقاية منه وعالجه 
فــريوس بــشأن ويف اهلنــد، طــور املكتــب قــدرات حمليــة هبــدف تقــدمي خــدمات شــاملة    -٤٥

ة تــستهدف املعلّمــني  بــاحلقن مــن خــالل تطــوير ونــشر أدلــة تدريبيــ خــدِّراتاأليــدز ملتعــاطي امل
وُوِضـَع  . األقران، والعاملني يف اإلرشـاد، ومـوظفي الـصحة، واملستـشارين، ومـديري املـشاريع              

بإمكانيـة وصـول    والقانونيـة املتعلقـة     دليل متعدد التخصصات عـن النـواحي االجتماعيـة الطبيـة            
ماعيـة،   واألشـخاص رهـن االحتجـاز إىل خـدمات احلمايـة الـصحية واالجت              خـدِّرات متعاطي امل 

والـــدليل موجــــه إىل املؤســــسات التعليميـــة اجلامعيــــة يف جمــــال الرعايـــة الــــصحية، والعدالــــة    
اثـين عـشر اجتماعـاً استـشارياً        أعمـال   السجون، والعمل االجتمـاعي، وهـو مـبين علـى           /اجلنائية

  . داخل البلد وحلقيت عمل ُعقدتا يف آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية
الدليل الفـين املوجـه للبلـدان لتحديـد أهـداف لوقايـة مجيـع               وأسهم املكتب يف مراجعة       -٤٦

 ، بــاحلقن مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وتــوفري العــالج والرعايــة هلــم  خــدِّراتمتعــاطي امل
 واجلرميـة وبرنـامج     خـدِّرات الصادر عن منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحـدة املعـين بامل           

متالزمـة نقـص املناعـة املكتــسب    /س نقـص املناعـة البـشرية   األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريو     
 وإجـراء اختبـارات ميدانيـة واستـشارة        الـدليل ، عن طريـق دعـم وضـع         ٢٠١٢تنقيح  ): األيدز(

م الــدليل املــنقح إطــاراً موســعاً لتقيــيم ويقــدِّ. اخلــرباء يف هــذا اجملــال، وخباصــة يف آســيا الوســطى
وضع أولويات للمؤشـرات مـع املزيـد مـن التركيـز            نوعية التدخالت األساسية، وإرشاداً بشأن      

اإلبـر واحملـاقن،    تـوفري    بالتحديد، مثل بـرامج      خدِّراتعلى التدخالت اليت تستهدف متعاطي امل     
وخــدمات املــشورة ذات األيــدز شبائه األفيــون، واختبــار اإلصــابة بفــريوس بــوالعــالج اإلبــدايل 

  .القهقريةالصلة، والعالج املضاد للفريوسات 
االحتـاد الروسـي وأذربيجـان وأوزبكـستان وأوكرانيـا          (يف آسيا الوسطى وشرق أوروبا      و  -٤٧

ــدوفا وطاجيكــستان وقريغيزســتان وكازاخــستان    ــة مول ــستان ومجهوري  ُدرب حــوايل ،)وتركمان
طبـيني يف    ال طبـيني وغـري   الوظفني  املـ عاملني يف جمال الرعاية الـصحية، و      من ال ( من املهنيني    ١ ٣٠٠
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عـاملني يف   الدمات من منظمات اجملتمـع املـدين، و       اخلنفاذ القانون، ومقدمي    السجون، ومسؤويل إ  
ففـي أوكرانيـا،    . شبائه األفيـون، مبـا يف ذلـك يف الـسجون          بـ على إدارة العـالج اإلبـدايل       ) اإلرشاد

، بالتعــاون مــع معهــد  ٢٠١٣فربايــر /شــباطإىل ينــاير /كــانون الثــاينالفتــرة مــن نظــم املكتــب يف 
سـجون الدولـة، حلقـة عمـل عـن عـالج االرهتـان              ومـصلحة    األوكـراين    سياسات الـصحة العامـة    

توصيات بشأن عدة مسائل منـها تنفيـذ العـالج اإلبـدايل       صدرت إثرها    ، يف السجون  مخدِّراتلل
يف الــسجون ومرافــق االحتجــاز قبــل احملاكمــة، وبنــاء قــدرات املــوظفني الطبــيني    بــشأن األفيــون 

  . لتنفيذ العالج اإلبدايل السجونواملسؤولني ذوي الصلة يف قطاع
ــة يف األالقائمــة علــى الفــضلى  واجلرميــة املمارســات خــدِّراتكمــا عّمــم مكتــب امل   -٤٨ دل

 وهـي أفريقيـا، وآسـيا الوسـطى، ومشـال أفريقيـا      ( يف مخـس منـاطق       مخـدِّرات معاجلة االرهتان لل  
 يـة كوماحلشبكات الـ  مـن خـالل   ،)والشرق األوسط، وأمريكـا اجلنوبيـة، وجنـوب شـرق آسـيا      

نظمـات  املامعـات، و  اجلعالج، وخدمات الرعايـة الـصحية األوليـة، و        ال، ومراكز   وطنيةاللية و احمل
، إىل جانـب حتـسني      مخـدِّرات  الوصول إىل العالج من االرهتـان لل       ُسبلكومية، وحسَّن   احلغري  

وركـز العمـل علـى الـدعوة إىل املناصـرة، وبنـاء القـدرات،               . الدمج االجتماعي وإعادة التأهيـل    
، وتقــدمي مخــدِّراتسني اخلــدمات ممــا يعــزز الوصــول إىل فهــم أفــضل لعــالج االرهتــان لل   وحتــ

شـامالً  هنجـاً  عالجـه   كاضـطراب صـحي يـستوجب    مخـدِّرات الرعاية، واالعتراف باالرهتان لل 
  .متعدد التخصصات

    
  عمليات استعراض القوانني والسياسات العامة وبناء قدرات موظفي  - دال  

    إنفاذ القوانني
ــسَّر   -٤٩ ــة       ي ــة املتعلق ــة الوطني ــسياسات العام ــشريعات وال ــف الت ــتعراض وتكيي ــب اس املكت
م تــدريبات، وقــام  ، والعدالــة اجلنائيــة، وإدارة الــسجون، وفــريوس األيــدز، وقــدَّ     خــدِّراتبامل

 بـاحلقن   خـدِّرات مبادئ توجيهيـة وأدوات لتحـسني فـرص اسـتفادة متعـاطي امل            وتعميم  بإصدار  
 سائر البيئات املغلقة بشكل متكافئ مـن خـدمات الوقايـة مـن فـريوس                واحملتجزين يف والسجناء  

صول علـى سـلع مثـل    احلـ ، مبـا يف ذلـك إمكانيـة       وخدمات العالج والرعايـة ذات الـصلة      األيدز  
ــاقن املعقَّ  ــر واحمل ــذكري  اإلب ــواقي ال ــة وال ــكم ــيا     ، وذل ــا، وآس ــدان يف شــرق أوروب ــدة بل  يف ع

مشــال أفريقيــا والــشرق األوســط، واجلنــوب الوســطى، وجنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا، و
  .األفريقي وشرق أفريقيا، وأمريكا الالتينية

ووضع املكتب برناجماً تدريبياً لتوعية موظفي إنفاذ القانون بـشأن احلـّد مـن الـضرر يف                   -٥٠
سياق فريوس األيدز، وتعزيز فهمهم لكيفية تأثري ممارسات إنفاذ القانون، إجيابياً وسـلبياً، علـى              
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ومعاجلــة األيــدز  بــاحلقن مــن خــدمات الوقايــة مــن فــريوس خــدِّراتاســتفادة متعــاطي املفــرص 
يف عـشرة مـن   التدريبــي  وُعقدت حلقات عمل بغرض جتريب الربنـامج       . ورعايتهماملصابني به   

زانيا املتحـدة وجنـوب أفريقيـا وطاجيكـستان         ـوهي تايلنـد ومجهوريـة تنـ      (بلدان األولوية العالية    
، ومن املقـرر أن ُينفـذ الربنـامج         )ام وقريغيزستان وكازاخستان وميامنار واهلند    والفلبني وفييت ن  

ويهـدف الربنـامج إىل     . ٢٠١٥-٢٠١٤ي يف بلدان أخرى ذات أولوية عالية يف الفتـرة           ـالتدريب
 مـن منـاهج     اًفريوس األيـدز بوصـفه جـزء      املتعلق ب تدريب  الإضفاء الصفة املؤسسية على برنامج      

ليــة، وتعزيــز الــشراكات يف جمــال احلــّد مــن الــضرر بــني وكــاالت إنفــاذ أكادمييــات الــشرطة احمل
القانون، ومنظمات اجملتمـع املـدين، والقطاعـات االجتماعيـة والـصحية وغريهـا مـن القطاعـات               

وعـالوة علـى ذلـك، طُـورت جمموعـة أدوات لتـدريب مـوظفي إنفـاذ القـانون يف                    . ذات الصلة 
 وغريهم مـن الفئـات االجتماعيـة املهمـشة          خدِّراتاملمع متعاطي   التواصل  باكستان على تعزيز    

هذه األدوات لتـستخدمها معاهـد      مت  وُعمِّاملعرضة خلطر اإلصابة بفريوس األيدز وإشراكهم،       
  .تدريب الشرطة

وقام املكتب بتنظيم ودعم مشاركة مسؤولني كبار يف جمـال إنفـاذ القـانون والـسجون               -٥١
ومنــها إقليميــة للتوعيــة هبــذا اجملــال، ان يف أنــشطة يف مجهوريــة مولــدوفا وجورجيــا وكازاخــست

 بشأن دور سلطات إنفاذ القـانون يف ختطـيط وتنفيـذ       األوىلاملشاورة اإلقليمية   على سبيل املثال    
الـيت عقـدت    سيا الوسـطى وشـرق أوروبـا،        آالوطنية للتصدي لوباء األيدز وفريوسه يف       التدابري  

 مــسؤويل إنفــاذ القــانون ت هــذه املــشاورةعــومج. ٢٠١٢أكتــوبر /يف كييــف يف تــشرين األول
والــصحة العامــة وممثلــي اجملتمــع املــدين يف شــرق أوروبــا وآســيا الوســطى الستكــشاف الفــرص 

النتـشار  املتاحة أمـام التعـاون املتعـدد القطاعـات لتعزيـز دور إنفـاذ القـانون يف سـياق التـصدي               
  . بصفة خاصةخدِّراتمتعاطي امللدى وباء فريوس األيدز 

التقنـيني مـن مخـسة بلـدان     واملـوظفني  عدد من كبار املسؤولني  مشاركة  ودعم املكتب     -٥٢
الـدويل  الـصعيد    واملـؤمترات علـى      التوعيـة ة مـن أنـشطة      لسلـس يف  يف آسيا الوسـطى وأذربيجـان       

ــوطين  ــة بتعــاطي امل   واإلقليمــي وال ــسياسات العامــة والتــدخالت املعني  وفــريوس خــدِّرات عــن ال
ــو    ــى حق ــة عل ــدز القائم ــة، و األي ــسان واألدل ــق اإلن ــشريعية ذات السائل امل ــت ــصلة، وال سائل امل

اجتمـاع مائـدة مـستديرة عـن دور أجهـزة         املكتـب   ظـم   نفعلى سـبيل املثـال،      . خرىاألصحية  ال
مؤسـسة مكافحـة األيـدز يف     (ريوس األيدز باالشتراك مـع شـركائه    إنفاذ القانون يف التصدي لف    

فحــة فــريوس األيــدز، ومعهــد اجملتمــع املفتــوح،  الــشرق والغــرب، وشــبكة إنفــاذ القــانون ومكا
يف ) ، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         بـشأن األيـدز وفريوسـه      وبرنامج األمم املتحـدة املـشترك     

ومجــع احلــدث بــني ممثلــي ســلطات إنفــاذ القــانون . ٢٠١٣نــوفمرب /بيــشكيك يف تــشرين الثــاين
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أرمينيــا وأوزبكــستان (ق أوروبــا وممثلــي اجملتمــع املــدين مــن خمتلــف أحنــاء آســيا الوســطى وشــر 
لتبـادل املمارسـات    ) وأوكرانيا وتركمانستان ومجهورية مولـدوفا وطاجيكـستان وكازاخـستان        

 يف إطـار عمـل      ، باعتبارهـا تنـدرج    الفئات السكانية الرئيـسية   لدى  املتعلقة بالوقاية من الفريوس     
  . الشرطة يف هذه البلدان

عمل الشرطي الفعـال يف جمـال الوقايـة مـن فـريوس             حتديد قضايا ومبادئ ال   ودعم املكتب     -٥٣
االجتمــاع التــشاوري ســياق يف  ،األيــدز ومعاجلــة املــصابني بــه ورعايتــهم يف اجملتمعــات املهمــشة 

 عرضـة املالـسكانية   الفئـات   املتعلـق بـأكثر     اللقاء التشاوري الدويل بـشأن العمـل الـشرطي          "املعنون  
يف رومـا   املعقـود   " للخطـر عرضـة   األشـخاص    أكثردور أجهزة الشرطة يف حتسني صحة       : للخطر
 ومنتـدى  ،بكة إنفاذ القـانون وفـريوس األيـدز    شتنظيمه يف  تشاركالذي  ، و ٢٠١٢مايو  /يف أيار 

  . واملنظمة الدولية لقانون التنمية) Forum Droghe (خدِّراتامل
 أســهم املكتــب، بالتعــاون مــع صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   ،ويف آســيا الوســطى  -٥٤

اء آخرين، يف حتسني خدمات وقاية ضحايا االجتـار واملهـاجرين املهـربني وشـركائهم يف            وشرك
   .العالقات اجلنسية يف املنطقة من فريوس األيدز

    
    االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

 أو خـدِّرات ملتعـاطي امل القـسري   كانت بعض البلدان تنظـر يف التقليـل مـن العـالج      لئن  -٥٥
 القائم على الصحة العامـة وحقـوق اإلنـسان واملـستنري باألدلـة لعـالج تعـاطي                   النهج ه، فإنَّ ئإهنا
فالعديــد مــن الــنظم الوطنيــة ملراقبــة     :  واالرهتــان هلــا مل ُينفــذ بعــد بــشكل كــاف     خــدِّراتامل
الرعايـة الـصحية؛ وينتـشر العـالج        ال  العقوبـات والـسجن،     مفـرط إىل     تستند بشكل    خدِّراتامل

 أو خـدِّرات ؛ ومـن الـشائع التمييـز ضـد متعـاطي امل         العـالج ة باسـم    واملمارسات العقابي القسري  
  .املرهتنني هلا واملصابني باأليدز وفريوسه ووصمهم وانتهاك حقوقهم اإلنسانية

ــسياسات العامــة واالســتراتيجيات       -٥٦ ــأثرة، جيــب اســتعراض ال ــدان املت ويف العديــد مــن البل
ت التسعة الواردة يف اجملموعة الشاملة الصادرة عن تنفيذ التدخالإلتاحة باأليدز املتعلقة والربامج  

 بـشأن األيـدز     وبرنامج األمم املتحـدة املـشترك       واجلرمية خدِّراتومكتب امل  منظمة الصحة العاملية  
 ويف البلدان الـيت ُيعـزى وبـاء فـريوس األيـدز هبـا               . باحلقن خدِّراتاملعنية مبتعاطي امل   و )١٧(وفريوسه

اإلبـر  تـوفري  تنفيـذ بـرامج   يتـصدر  ، جيـب أن   علـى حنـو غـري مـأمون     باحلقنخدِّراتتعاطي امل إىل  
                                                         

  واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشتركخدِّراتين الصادر عن منظمة الصحة العاملية ومكتب املفالدليل ال )17( 
 .هبشأن األيدز وفريوس
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يجـب توسـيع نطـاق    ف. املفعول قائمة األولويـات  املديدة  واحملاقن والعالج الصياين بشبائه األفيون      
املفتوحـة  راكـز   املمنـها التوعيـة التواصـلية، و      ( إليـصال اخلـدمات      متعدِّدةالربامج واستخدام مناذج    

، وحتديد احلواجز اليت حتول دول الوصول إىل تلك         )تثقيف بواسطة األقران  ، وال لتماس املشورة ال
وجيـب تكثيـف املـشاركة الفعليـة ملنظمـات اجملتمـع املـدين الـيت متثـل متعـاطي                    . اخلدمات وإزالتـها  

  .وبناء قدراهتا وتشملهم خدِّراتامل
 باحلقن علـى    خدِّراتالتصدي لوباء فريوس األيدز، الذي ُيعزى إىل تعاطي امل        يندرج  و  -٥٧

ــأمون،    ــري م ــني حنــو غ ــيا الوســطى      ب ــشرقية وآس ــا ال ــية، وخباصــة يف أوروب ــات األساس األولوي
 بـاحلقن أخـذت تـربز       خـدِّرات  خمـاطر الفـريوس املقترنـة بتعـاطي امل         بيد أنَّ . وجنوب شرق آسيا  

. يـا أيضاً يف املناطق اليت تشهد بالفعل معدالت مرتفعة من اإلصابة بالفريوس، وخباصة يف أفريق             
، وخباصة يف جنوب شرق آسـيا، وأمريكـا   نشِّطةوعلى الصعيد العاملي، يرتفع تعاطي العقاقري امل 

ي، وُتثري الـصلة بـني تعـاطي هـذه العقـاقري وانتقـال فـريوس األيـدز بـني بعـض                 ـالالتينية والكاريب 
قن،  بـاحل  خـدِّرات الفئات السكانية الرئيسية، سـواء عـن طريـق العالقـات اجلنـسية أو تعـاطي امل                

ومــن مث جيــب االســتثمار يف تطــوير املزيــد مــن التــدابري القائمــة علــى األدلــة  . الكــثري مــن القلــق
  .نشِّطةمتعاطي العقاقري املصاحل لللتصدي لفريوس األيدز 

ــا يتعلـــق بالـــسجون، جيـــب أن    -٥٨ ــة خـــدِّراتمتعـــاطي املتفـــسح للـــسجناء وفيمـ  إمكانيـ
 ،حلـّد مـن الـضرر     ا وتـدابري    مخدِّرات االرهتان لل  اخلدمات الصحية، ومنها معاجلة   االستفادة من   

خـرين يف اجملتمـع، وجيـب إعطـاء األولويـة      اآلتـاح أمـام    املـستوى امل  على األقـل    مبستوى يساوي   
الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة     "عن اإلرشادي  تدخالً الواردة يف املوجز  لتنفيذ اخلمسة عشر  

جمموعــة : املغلقــةوســائر البيئــات يف الــسجون لمــصابني بــه والرعايــة لعــالج تــوفري الالبــشرية و
ــدخالت   ــن الت ــب امل  ،"شــاملة م ــصادر عــن مكت ــةخــدِّرات ال ــة   و واجلرمي ــة العمــل الدولي  منظم

 بـشأن   برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك        و منظمة الصحة العاملية   و برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   و
  .األيدز وفريوسه

ــي   -٥٩ ــسجون  وينبغـ ــدخالت يف الـ ــة     إدراج التـ ــة املعنيـ ــربامج الوطنيـ ــط والـ ــمن اخلطـ ضـ
تأسـيس آليـات تنـسيق    ينبغـي   كمـا   .  واأليدز وداء السل، وختصيص موارد لتنفيذها      خدِّراتبامل

وطنية، تشمل سلطات السجون، ووزارات الصحة والعمل، واللجان الوطنيـة املعنيـة باأليـدز،              
  .داء السل، ومنظمات اجملتمع املدينالوطنية املعنية بربامج الو

بــدالً مــن وضــع تــدابري بديلــة أكثــر العديــد مــن البلــدان يف اللجــوء إىل احلــبس  يغــايلو  -٦٠
ــاطي     ــسبة ملتع ــة، وخباصــة بالن ــا.خــدِّراتاملفعالي ــن      وم ــسابقون مم ــسجناء ال ــسجناء وال زال ال
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 مــن الوصــم، متعــدِّدةأو املــصابني بفــريوس األيــدز يعــانون مــن أشــكال / وخــدِّراتيتعــاطون امل
ة والتعلـيم والتوظيـف واإلدمـاج االجتمـاعي         يمن حقوقهم يف الرعاية الصح    ُيحرمون  وغالباً ما   

، مخــدِّراتونــادراً مــا تتــوافر خــدمات معاجلــة االرهتــان لل . والغــذاء وظــروف املعيــشة الالئقــة 
ــة وإعــادة  خــدمات الو ــلالرعاي ــصلةتأهي ــة   ذات ال ــات املغلق ــسجون وســائر البيئ وتظــل .  يف ال

ــة  ــاالســتفادة مــن  إمكاني ــدايل    ب ــر واحملــاقن، والعــالج اإلب ــذكري، واإلب ــواقي ال ــرامج ال شبائه ب
ــصلة،        ــشورة ذات ال ــشرية وخــدمات امل ــار اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة الب ــون، واختب األفي

، ومنع انتقال الفريوس من األمهـات إىل األطفـال حمـدودة       القهقريةوالعالج املضاد للفريوسات    
اإلبر واحملـاقن يف بعـض الـسجون فقـط     توفري  وتتوافر برامج .يف السجون وسائر البيئات املغلقة  

يف الـسجون يف عـشرين   بـشبائه األفيـون   تتوافر برامج العالج اإلبـدايل     يف حني   يف سبعة بلدان،    
ال تتــوافر بــرامج الكــشف عــن داء الــسل والتــهاب الكبــد واإلصــابات  وكــثرياً مــا . بلــداً فقــط

انعكاسـات خطـرية    انقطاعهـا   النعدام هذه اخلدمات أو     و. املنقولة باالتصال اجلنسي ومعاجلتها   
  . على نتائج العالج وخماطر تتعلق بانتقال فريوس األيدز وداء السل

 ، بـاحلقن  خـدِّرات بـني متعـاطي امل    األيـدز    بفـريوس    ةويف إطار التصدِّي الشامل لإلصـاب       -٦١
، والتـهاب    الـسل  داءمبـا يف ذلـك حـاالت        املـشتركة األخـرى،      العنايـة بـالظروف الـصحية        يلزم

وينبغــي تزويــد . الكبـد جــيم، واألمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي ومــشاكل الــصحة العقليــة 
  .  باحلقن بالوسائل املناسبة ملعاجلة هذه املشاكل الصحية املتزامنةخدِّراتمتعاطي امل

مراجعــة التــشريعات الــيت متنــع تقــدمي اخلــدمات األساســية للوقايــة مــن فــريوس  وينبغــي   -٦٢
 خـدِّرات أليدز ومعاجلة املصابني به ورعايتهم، أو اليت حتد من تقدمي هذه اخلدمات ملتعـاطي امل             ا

 هبـدف الـسماح بتقـدمي هـذه التـدخالت      ،واحملتجزين يف سائر البيئات املغلقـة والسجناء  باحلقن  
، خـدِّرات الوكاالت الوطنية ملراقبـة امل    تعمل  ولتحقيق هذا الغرض، من الضروري أن       . ودعمها

بالتعـاون  هيئات إنفاذ القانون، ووزارات العدل والداخلية والصحة، ومنظمات اجملتمع املدين           و
  .الوثيق فيما بينها

م يف جمــاالت البحــوث والرصــد   ئــهــا بــشكل مال فيثمر وشــهدت البلــدان الــيت اســت     -٦٣
ة، هــا املــوارد البــشرية والــنظم احلكوميــة ونظــم اجملتمــع املــدين ذات الــصل فيوالتقيــيم، وُعــززت 

سـتراتيجي للتـصدي لفـريوس األيـدز بـني          االطـابع   واتـساماً بال  وضع تدابري أكثر فعاليـة وجناعـة        
 العديــد مــن البلــدان مــا تــزال تفتقــر إىل البيانــات املوثوقــة  بيــد أنَّ.  بــاحلقنخــدِّراتمتعــاطي امل

هــذه وحتتــاج الالزمــة لوضــع سياســات عامــة واســتجابات برناجميــة شــاملة ومــستنرية باألدلــة،   
 وتقيـيم وبـاء األيـدز وخـدمات الوقايـة منـه            للقيام علـى حنـو فعـال برصـد         تقينإىل دعم   لبلدان  ا
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بـالنظر إىل   ،   بـاحلقن  خـدِّرات تعـاطي امل  وخدمات العالج والرعاية ذات الصلة الـالزم توفريهـا مل         
  .السجون وسائر البيئات املغلقةاخلدمات بشكل عاجل يف اجملتمعات وأمهية توفري هذه 

ة للحياة املتعلقـة    ذزيادة التمويل الداخلي للخدمات املنق    املسارعة إىل   املهم للغاية   ومن    -٦٤
تجــزين يف ســائر واحملوالــسجناء  بــاحلقن خــدِّراتملتعــاطي املبتقــدميها بفــريوس األيــدز املوصــى 

  .البيئات املغلقة
 


