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  باملخدِّرات عنية باالجتار غري املشروعاللجنة الفرعية امل
 واملسائل ذات الصلة يف الشرقني األدىن واألوسط

  *٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤- ٢٠الرياض، 
  **تمن جدول األعمال املؤقَّ (د) ٥البند 
  احملدَّدة لألطفال  العملية املعدَّة خصيصاً لتلبية االحتياجاتتدابري ال

  وتيسري  والشباب من أجل وقايتهم من تعاطي املخدِّرات
   احتياجات القصَّر من مرتكيب جرائم املخدِّراتأخذ 

        يف االعتبار يف إطار نظام العدالة اجلنائية
عملية معدَّة خصيصاً لتلبية االحتياجات الفريق العامل املعين بوضع تدابري     

احملدَّدة لألطفال والشباب من أجل وقايتهم من تعاطي املخدِّرات وتيسري 
مرتكيب جرائم املخدِّرات يف االعتبار يف إطار أخذ احتياجات القصَّر من 

      نظام العدالة اجلنائية
      معلومات أساسية من األمانة مذكِّرة    

    مةمقدِّ  - أوالً  
عن أسئلة إرشادية للمناقشة  فضالًرة معلومات عن اهلدف من الفريق العامل، م هذه املذكِّتقدِّ  - ١

، والتـدابري  املخـدِّرات  ومعلومات أساسـية عـن موضـوع وقايـة وعـالج األطفـال والشـباب مـن تعـاطي         
، مبـا يشـمل زراعتـها واالجتـار هبـا. وتسـلط       باملخدِّرات الرامية إىل التصدي لتورطهم يف اجلرائم املتعلقة

، ٢٠٣٠يـق العامـل وخطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       على الروابط بني موضـوع الفر  أيضاًرة الضوء املذكِّ
  العاملية. املخدِّرات ة بشأن مشكلةعن الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العام فضالً
 املخــدِّرات يتنــاولوناألطفــال والشــباب الــذين أنَّ وقــد تزايــد اعتــراف الــدول األعضــاء بــ   -٢

ضـة  معرَّ ، وهـي فئـة  راتدِّاملراقبـة الدوليـة للمخـ   ب مسـتهدفة والذين يتجرون هبا يشكلون فئة كـبرية  
───────────────── 

 .الوثيقة متاحة باإلنكليزية والروسية والعربية فقط، وهي لغات عمل هذه اهليئة الفرعيةهذه  * 
**  UNODC/SUBCOM/51/1.  
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األطفال والشـباب املتـأثرون   ف .لديهم احتياجات خاصة تتطلب العنايةأنَّ لعوامل اخلطر السلبية، وب
جـرَّاء  ضون للعنف واحلرمان املرتبطني باالضطرابات اليت يصابون هبا مـن  معرَّ للمخدِّرات باالرهتان
 تلفــة مــن اجلــرائم املتعلقــةوميكــن أن يتــورط األطفــال واألحــداث يف ضــروب خم .املخــدِّرات تنــاول

واالجتـار هبـا واجلـرائم     املخـدِّرات  ، من بينها الزراعـة غـري املشـروعة للمحاصـيل وإنتـاج     باملخدِّرات
ويواجــه العديــد مــن نظــم قضــاء    .احلضــرية والعنــف الشــبايب والعنــف املتعلــق بأنشــطة العصــابات   

اجلنائية نسبة كبرية من األطفال والشباب املتـهمني أو املـدانني بارتكـاب جـرائم      األحداث والعدالة
مـا يواجـه    كـثرياً و .أو غـري املصـابني هبـا    املخـدِّرات تعاطي املصابني باضطرابات و باملخدِّرات تتعلق

زة للوفــاء حبقــوقهم هــؤالء األطفــال والشــباب صــعوبات خاصــة عنــدما ال تكــون هــذه الــنظم جمهَّــ  
  .دةواحتياجاهتم احملدَّ

ــة دإ      -٣ ــة العام ــرار اجلمعي ــى هــذا االهتمــام باملوضــوع يف ق ــذي يتضــمن  ٣٠/١-ويتجل ، ال
العامليـة، املعقـودة يف    املخـدِّرات  الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامـة بشـأن مشـكلة   

يـة وعـالج األطفـال    بشـأن وقا  ٥٨/٢و ٥٧/٣ املخـدِّرات  ، ويف قراري جلنة٢٠١٦نيسان/أبريل 
 ٣ورعايتهم، ويف أهداف التنمية املستدامة، وال سـيما األهـداف    املخدِّرات والشباب من تعاطي

  .١٦و ١١و ١٠و ٤و
    

    هدف الفريق العامل  - ثانياً  
يهــدف هــذا الفريــق العامــل إىل إبــراز أمهيــة التــدابري الــيت تراعــي احلقــوق واالحتياجــات     -٤

ويشـجع املشـاركون    .العامليـة  املخـدِّرات  والشباب فيما يتعلق مبشكلةدة لألطفال والظروف احملدَّ
علـى تبـادل خـرباهتم الوطنيــة يف تعمـيم التركيـز علـى األطفــال والشـباب يف مجيـع مراحـل إعــداد          

 .والعدالة اجلنائية باملخدِّرات وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والربامج املعنية

لتبــادل أفضــل املمارســات والــدروس  ون منــرباًوهتــدف حلقــة العمــل كــذلك إىل أن تكــ   -٥
املستفادة فيما يتعلق باملبادرات الوطنية الراميـة إىل تنفيـذ الصـكوك الدوليـة، مثـل املعـايري الدوليـة        

 واملعــايري الدوليــة للعــالج مــن االضــطرابات املرتبطــة بتعــاطي   )١(،املخــدِّرات للوقايــة مــن تعــاطي 
وقواعـد   )٣(منظمة الصحة العامليـة)، واتفاقيـة حقـوق الطفـل،    (اليت وضعها املكتب و )٢(املخدِّرات

(قواعـد بـيجني)، ومبـادئ األمـم      )٤(األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث
(مبــادئ الريــاض التوجيهيــة)، واســتراتيجيات األمــم  )٥(املتحــدة التوجيهيــة ملنــع جنــوح األحــداث

───────────────── 
  )١( www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html. 
  )٢( www.unodc.org/docs/treatment/UNODC-WHO_2016_treatment_standards_E.pdf. 
  )٣( https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/543/02/img/NR054302.pdf?OpenElement. 
  )٤( http:/unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/A_Ebook.pdf. 

  )٥(  http:/unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/A_Ebook.pdf.  

www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
www.unodc.org/docs/treatment/UNODC-WHO_2016_treatment_standards_E.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/A_Ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/A_Ebook.pdf
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النموذجيــة للقضــاء علــى العنــف ضــد األطفــال يف جمــال منــع اجلرميــة   املتحــدة وتــدابريها العمليــة 
  )٦(.والعدالة اجلنائية

لشـباب  ع املشاركون على تبادل اخلربات الوطنية املتعلقة مبشـاركة األطفـال وا  جَّكما يش  -٦
ومناقشـة الظـروف الـيت ال تـزال جتعـل األطفـال والشـباب عرضـة          باملخـدِّرات  يف اجلرائم املتعلقـة 

  .، مبا يف ذلك كسعاةباملخدِّرات ل وللمشاركة يف االجتارلالستغال
  :ولعل الفريق العامل يود أن ينظر يف األسئلة اإلرشادية التالية  -٧

 تنــاولمــا هــو الــدور الــذي ميكــن أن تؤديــه أجهــزة إنفــاذ القــانون يف منــع ســلوكيات    •  
  بني األطفال والشباب؟ املخدِّرات

الــيت ميكــن اختاذهــا لتحقيــق حتســني كــبري يف تغطيــة ونوعيــة  مــا هــي التــدابري امللموســة   •  
 املخـدِّرات  وتغطية ونوعية خدمات العالج من تعـاطي  املخدِّرات تدخالت الوقاية من

  ورعاية املتعاطني وإعادة تأهيلهم؟
مــا هــي اإلجــراءات الالزمــة لزيــادة عــرض بــدائل لإلدانــة أو العقــاب علــى اجلــرائم ذات   •  

ــتهالك  ــلة باالسـ ــلة   الصـ ــابع الطفيـــف املتصـ ــرائم ذات الطـ ــا مـــن اجلـ  الشخصـــي وغريهـ
  وما هي النماذج الفعالة اليت ميكن تبادهلا بشأن هذه البدائل؟ )٧(؟باملخدِّرات

ما هي العوامل اليت ينبغي أن تنظر فيها نظم العدالة لدى تـوفري عقوبـات علـى اجلـرائم       •  
  تتناسب مع مدى خطورهتا؟ باملخدِّرات املتعلقة

  واجلرمية؟ املخدِّرات ما هي التدابري اليت اختذت لتعزيز وقاية األطفال من التورط يف  •  
ويطـورون ممارسـات متخصصـة مـن أجـل       هل يتلقى أفراد أجهزة إنفاذ القانون تدريباً  •  

/املتورطني يف أنشــطة املخــدِّرات بتعــاطيدعــم األطفــال املصــابني باضــطرابات متعلقــة  
  ؟تباملخدِّرا إجرامية متصلة

لـدى اجلهـات الفاعلـة يف نظـام محايـة األطفـال       أنَّ ما هـي التـدابري الـيت اختـذت لضـمان        •  
وصحتهم وقضاء األحداث القدرة على محاية حقوق األطفال الذين يعانون من مشاكل 

  وتلبية احتياجاهتم عند احتكاكهم بنظام العدالة؟  املخدِّرات متعلقة بتعاطي
هل توجد تـدابري إلدراج العـالج مـن تعـاطي مـواد اإلدمـان يف نظـام قضـاء األحـداث            •  

احمللي (على سبيل املثال الفحص والتقييم فيما يتعلق بتعـاطي مـواد اإلدمـان عنـد إلقـاء      
القبض أو االعتقال؛ أو بدء العالج يف انتظار احملاكمة أو أثناء وجـودهم يف االحتجـاز   

───────────────── 
  )٦(  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/549/65/pdf/N1454965.pdf?OpenElement. 

اليت عقدت خالل الدورة االستثنائية للجمعية انظر ورقة املعلومات األساسية الجتماع املائدة املستديرة الثالثة   )٧(  
: ٢٠١٦العاملية لعام  املخدِّرات العامة بشأن مشكلة

www.unodc.org/documents/ungass2016//Background/RTpapers/Roundtable_3_FINAL_12April_clean.pdf. 

www.unodc.org/documents/ungass2016//Background/RTpapers/Roundtable_3_FINAL_12April_clean.pdf
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ول إىل برامج العالج اجملتمعية؛ أو العالج أثنـاء االحتجـاز   السابق للمحاكمة؛ أو الوص
  والعالج اجملتمعي بعد اإلفراج)؟

    
 املخدِّرات للجمعية العامة بشأن مشكلة تنفيذ أحكام الدورة االستثنائية  - ثالثاً  

  ٢٠٣٠ لعام العاملية وخطة التنمية املستدامة
   

    العاملية املخدِّرات للجمعية العامة بشأن مشكلة الدورة االستثنائية  - ألف  
ســت الــدول األعضــاء، يف الوثيقــة اخلتاميــة الصــادرة عــن الــدورة االســتثنائية الــثالثني كرَّ  -٨

ــودة يف نيســا     ــم املتحــدة، املعق ــة لألم ــة العام ــة  ٢٠١٦ أبريلن/للجمعي ــا املشــترك  "واملعنون التزامن
، اليت اعتمدهتا اجلمعيـة يف قرارهـا   "العاملية ومواجهتها على حنو فعال املخدِّرات بالتصدي ملشكلة

 باملخـدِّرات  للتوصيات بشأن مسائل جامعـة مـن بينـها توصـيات متعلقـة     يا فرع ، قسما٣٠/١ً-دإ
ــا          ــيت يواجهه ــة ال ــاة االحتياجــات والظــروف املعين ــة إىل مراع ــرزت احلاج ــذلك أب والشــباب، وب

 .العاملية (انظر املرفق) خدِّراتامل الشباب فيما يتصل مبشكلة

وتعهدت الدول األعضـاء بتعزيـز التنسـيق الفعـال بـني قطاعـات القضـاء والتعلـيم وإنفـاذ            -٩
ــة ال     ــن أجــل كفال ــة، م ــانون واخلــدمات االجتماعي ــا للقصَّــ    الق ــى النحــو املناســب يف م ــر عل ر نظ

دة، مبـا يشـمل االحتياجـات    مـن احتياجـات حمـد    باملخـدِّرات  واألطفال املتـأثرين بـاجلرائم املتصـلة   
العقلية والبدنيـة، مبـا يف ذلـك يف سـياقات إجـراءات العدالـة اجلنائيـة عنـد االقتضـاء، بوسـائل مـن            

  .وخدمات الدعم ذات الصلة املخدِّرات بينها تزويد احملتاجني خبدمات العالج من
بتنفيـذ تـدابري عمليـة مالئمـة للسـن ومصـممة حبيـث تلـيب          أيضـاً والتزمت الـدول األعضـاء     -١٠

ــات         ــابلني للتضــرر، يف القطاع ــع الق ــراد اجملتم ــائر أف ــال والشــباب وس االحتياجــات اخلاصــة لألطف
التشريعية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية التعليمية، مبا يف ذلك تـدابري تـوفر هلـم فـرص     

واملـؤثرات   املخـدِّرات  واملقصود من ذلك هو احليلولـة دون تعـاطي   .تيااحلياة الصحية واملستدامة ذا
العقلية، والتصدي لتورط األطفال والشباب واستخدامهم واستغالهلم يف زراعة احملاصـيل وإنتاجهـا   

 واملؤثرات العقلية وسائر أشكال اجلـرائم املتصـلة   باملخدِّرات وتصنيعها بصفة غري مشروعة واالجتار
  .جرام املتصالن بالشباب وبالعصاباتمبا فيها اجلرمية احلضرية والعنف واإل ،باملخدِّرات

    
    ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام   - باء  

ــة املســتدامة لعــام     -١١ ــهج متعــدد   ٢٠٣٠باعتمــاد خطــة التنمي ــدول األعضــاء بن ، التزمــت ال
بروح من املسـؤولية العامـة واملشـتركة، مبـا يف ذلـك يف التصـدي        األبعاد إزاء التنمية وبالعمل معاً

    .العاملية املخدِّرات ملشكلة
 املخــدِّرات رات أو املتورطــون يف جــرائمدِّواألطفــال والشــباب املتــأثرون باالرهتــان للمخــ   - ١٢

ــه مــن اضــطرابات متعلقــة بتعــاطي      ــرتبطني مبــا يعانون أو  املخــدِّرات معرضــون للعنــف واحلرمــان امل
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ــورطهم يف جــرائم  ــة املســتدامة،      املخــدِّرات بت ــداف التنمي ــق أه ــق حتقي ــرض طري ــذي يعت ــر ال ، األم
(ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيـع األعمـار) واهلـدف     ٣سيما اهلدف  وال
للجميــع)  د املنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص الــتعلم مــدى احليــاة  (ضــمان التعلــيم اجليِّــ ٤

(جعــل املــدن  ١١(احلــد مــن انعــدام املســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينــها) واهلــدف     ١٠ف واهلــد
 ١٦ومســتدامة) واهلــدف   واملســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصــمود       

(التشــجيع علــى إقامــة جمتمعــات مســاملة ال يهمــش فيهــا أحــد مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة،    
اجلميــع إىل العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة    وإتاحــة إمكانيــة وصــول

ســائر للجميــع علــى مجيــع املســتويات، وإهنــاء إســاءة معاملــة األطفــال واســتغالهلم واالجتــار هبــم و    
  أشكال العنف املرتكب ضدهم).

قـد  على متتع اجلميع بأمناط عيش صـحية وبالرفاهيـة يف مجيـع األعمـار، و     ٣ز اهلدف ويركِّ  - ١٣
 استعمال املـواد، مبـا يشـمل تعـاطي     إساءةالتزمت الدول األعضاء بأن تعمل على "تعزيز الوقاية من 

ــة املخــدِّرات ــة مــن    ٥- ٣" (الغاي ــة الصــحية الشــاملة، مبــا يف ذلــك احلماي ) وكــذلك "حتقيــق التغطي
يـة حصـول   املخاطر املالية، وإمكانية احلصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية اجليدة وإمكان

  ).٨- ٣امليسورة التكلفة" (الغاية دة الفعالة اجلميع على األدوية واللقاحات األساسية املأمونة اجليِّ
وعـالج املتعـاطني    املخـدِّرات  وميكن أن يؤدي تعزيز جودة خـدمات الوقايـة مـن تعـاطي      -١٤

بشــأن حقـــوق  لتزامــات الدوليـــة  االورعايتــهم وإعــادة تأهيلـــهم، املســتندة إىل األدلـــة العلميــة و    
، كمـا ميكـن أن   ٥-٣اإلنسان، وزيادة تغطية هذه اخلـدمات، إىل دعـم هـدف التنميـة املسـتدامة      

يكفل رفاه األطفال والشباب واألسر واجملتمعات احمللية يف احلاضر واملستقبل عن طريق احلد مـن  
، ال راتاملخـدِّ  تعـاطي  ناشئة عنالولالضطرابات  املخدِّرات العبء الصحي واالجتماعي لتعاطي

سيما العبء على أفراد اجملتمع القابلني للتضرر، كاألطفال والنساء ومـن يعـانون مـن اضـطرابات     
الصحة العقلية املزامنة ومن يعيشون يف بيئات السجون وكذلك املهمشني، يف سـياق هنـج شـامل    

  ومتوازن مستند إىل الصحة العامة.ومتكامل 
عضـاء بإهنـاء إسـاءة معاملـة األطفـال واسـتغالهلم       ، التزمت الـدول األ ١٦ويف إطار اهلدف   -١٥

). وميكـن أن يسـاعد   ٢-١٦واالجتار هبم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف املرتكب ضـدهم (الغايـة   
على حتقيق هذا اهلدف تقدمي الدعم للبلدان يف ضـمان أن ينـال األطفـال خدمـة ومحايـة أفضـل مـن        

  ل العنف ضد األطفال والتصدي هلا.جانب نظم العدالة، ووضع تدابري ملنع مجيع أشكا
وجلنـة منـع    املخـدِّرات  مـة مـن جلنـة   الع على معلومـات عـن املسـامهات املقدَّ   وميكن االطِّ  -١٦

، علـى العنـوان   ٢٠٣٠اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، فيمـا يتصـل بتنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام          
  .www.unodc.org/unodc/en/commissions/commissions-2030.htmlالشبكي 
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    املخدِّرات تناولوقاية األطفال والشباب من   - رابعاً  
سـتة   ال تتاح فرصة احلصول على خدمات العالج سوى لشـخص واحـد فقـط مـن كـل       -١٧

، وختفي هذه البيانـات اختالفـات   املخدِّرات أشخاص يعانون من االضطرابات الناشئة عن تعاطي
 املخـدِّرات  متنـاويل عميقة بني املناطق وبني اجلنسني (توجد امرأة واحدة فقط بني كل مخسة من 

 متنـــاويلاخلاضـــعني للعـــالج، علـــى الـــرغم مـــن أنـــه توجـــد امـــرأة واحـــدة بـــني كـــل ثالثـــة مـــن 
ومل يقـم مـا ال يقـل     .ويف العادة تتركز هذه التغطية املنخفضة يف املناطق احلضـرية  )٨(.)املخدِّرات

ــة والعــالج مــن      ــة الســتراتيجياهتا اخلاصــة بالوقاي  عــن ثلــث الــدول األعضــاء املبلغــة بوضــع ميزاني
تــوفري  كجــزء مــن املخــدِّرات م خــدمات الوقايــة والعــالج مــن مــا ال تقــدَّ كــثرياًو )٩(.املخــدِّرات

ويضاف إىل التغطية املنخفضـة الوصـم    .اخلدمات الصحية العادي يف إطار النظام الصحي الوطين
 .عن تدين نوعية اخلدمات فضالًوالتمييز، 

على جهود معزولـة راميـة إىل التوعيـة     املخدِّرات ما تعتمد استراتيجيات الوقاية من كثرياًو  -١٨
وقلما تستند هذه االستراتيجيات إىل فهم علمي  )١٠(.بني الشباب وعموم اجلمهور املخدِّرات خبطر

أو عنـدما   املخـدِّرات  تنـاول للعوامل اليت تزيد من قابلية األطفال والشباب للتضـرر عنـدما يبـدؤون    
وهـذه القابليـة للتضـرر     .املخـدِّرات  تعـاطي  ناشـئة عـن  تتطور حـاالهتم إىل اإلصـابة باالضـطرابات ال   

 املخــدِّرات عــن ســيطرة الفــرد إىل حــد بعيــد، وميكــن التصــدي هلــا عــن طريــق الوقايــة مــن  خارجــة
  .باالستناد إىل األدلة العلمية، اليت ميكن أن تبدأ يف سن مبكرة جدا ويف سياقات متنوعة

مــا ال تســتند خــدمات التــدخل املبكــر والعــالج والرعايــة والتعــايف وإعــادة التأهيــل  كــثرياًو  -١٩
إىل فهـم   املخـدِّرات  تعـاطي  ناشـئة عـن  اج يف اجملتمع للشباب املصابني باالضـطرابات ال وإعادة اإلدم

متعــدد العوامــل يتســم بطــابع مــزمن   داًمعقَّــيا صــح رات بوصــفه اضــطراباًدِّعلمــي لالرهتــان للمخــ 
ومما يبعث على القلق بوجه خاص، عالوة علـى شـح اخلـدمات الراميـة إىل منـع تنـاول        .وانتكاسي

اجلرعات املفرطة وانتقال فريوس نقص املناعة البشـرية والتـهاب الكبـد الفريوسـي وسـائر األمـراض       
، نـدرة اخلـدمات الراميـة إىل التصـدي لعلـو معـدل انتشـار        املخـدِّرات  بتنـاول املنقولة بالدم املرتبطـة  

عـن ذلـك،    فضالًو .رابات الصحة العقلية املرافقة، وكذلك ندرة اخلدمات يف بيئات السجوناضط
عن طريق احلقن على خدمات الوقايـة   املخدِّرات توجد صعوبة يف حصول الشباب الذين يتعاطون

الفعالـــة مــــن فـــريوس نقــــص املناعــــة البشـــرية، بــــالنظر إىل علــــو مســـتويات الوصــــم واخلــــوف     
  .بالسناملتعلقة  واحلواجز

───────────────── 
. انظر xvة ، الصفح٢٠١٥"، ٢٠١٥العاملي  املخدِّرات واجلرمية، "تقرير باملخدِّرات مكتب األمم املتحدة املعين  )٨(  

 ,UN Women, A gender perspective on the impact of drug use, the drug trade, and drug control regimes أيضاً

UN Women Policy Brief (2014). 

تقرير املدير التنفيذي عن اإلجراءات اليت اختذهتا الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن   )٩(  
 ).E/CN.7/2016/6العاملية ( املخدِّرات التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة

دير التنفيذي عن اإلجراءات اليت اختذهتا الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن تقرير امل  )١٠(
 ).E/CN.7/2016/6العاملية ( املخدِّرات التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة
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مـع مـا ميكـن أن يـوفره التنفيـذ املنـتظم خلـدمات الوقايـة          صـارخاً  ويتباين هذا الوضع تبايناً  -٢٠
، املســتندة إىل األدلــة العلميــة وااللتزامــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان، علــى املخــدِّرات والعــالج مــن

ويف املعايري الدولية املشتركة بني املكتـب   املخدِّرات النحو املبني يف املعيار الدويل للوقاية من تعاطي
دة وتسـتطيع الوقايـة اجليِّـ    .املخـدِّرات  ومنظمة الصحة العاملية بشأن العالج مـن اضـطرابات تعـاطي   

وبدء العديد  املخدِّرات تناولواملستندة إىل األدلة العلمية أن متنع بدء  املخدِّرات النوعية من تعاطي
ــة      ة األخــرىريمــن الســلوكيات اخلطــ  ــدارس مــن دون إذن والعدواني ــا يف ذلــك التغيــب عــن امل (مب

  )١١(.اخل)، ومن مث ضمان أن ينمو األطفال والشباب يف صحة وأمان ،واجلنوح والعنف
وميكن خلدمات العالج والرعاية وإعادة التأهيل وإعـادة اإلدمـاج يف اجملتمـع املسـتندة إىل       -٢١

ــة األ    ــوق وكرام ــرام حق ــة وإىل احت ــة العلمي ــذين  األدل ــراد ال ــاولونف ــن   املخــدِّرات يتن ــانون م ويع
ــاول      املخــدِّرات تعــاطي ناشــئة عــن االضــطرابات ال ــة مــن تن أن حتمــي الصــحة مــن خــالل الوقاي

واالعـتالالت  " C" اجلرعات املفرطة ومن فريوس نقص املناعة البشرية والتـهاب الكبـد الفريوسـي   
الشـباب يسـتعيدون السـيطرة علـى حيـاهتم      الصحية املرافقة األخرى (العواقب)، وميكن أن جتعـل  

ويف احلـالتني كلتيهمـا، أثبتـت هـذه اخلـدمات أهنـا        )١٢(.ويبدؤون حياة كاملة ومنتجة عند التعـايف 
  )١٣(.ناجعة وفعالة من حيث التكلفة

أن تقــدم الــدعم لألطفــال والشــباب   املخــدِّرات وينبغــي خلــدمات الوقايــة والعــالج مــن    -٢٢
رة الرضاعة والطفولـة املبكـرة إىل فتـرة الطفولـة واملراهقـة؛ وينبغـي       طوال مراحل تطورهم، من فت

أن تستهدف الـربامج والسياسـات السـكان عمومـا (الوقايـة الشـاملة للجميـع)، ولكـن ينبغـي أن          
الفئات املعرضـة للخطـر بصـفة خاصـة (الوقايـة االنتقائيـة) واألفـراد املعرضـني للخطـر           أيضاًتدعم 

ــة التفري  ــة للتضــرر    بصــفة خاصــة (الوقاي ــة للقابلي ــة والبيئي ــة)؛ وينبغــي التصــدي للعوامــل الفردي دي
وللقدرة على التكيف، على السواء، يف سياقات متعددة (مثل األسر واملدارس واجملتمعات احملليـة  

  )١٤(.وأماكن العمل، اخل)

───────────────── 
 ).٢٠١٣( املخدِّرات ولية للوقاية من تعاطياملعايري الدواجلرمية،  باملخدِّرات مكتب األمم املتحدة املعين  )١١(

واجلرمية/منظمة الصحة العاملية، املعايري الدولية بشأن العالج من  باملخدِّرات مكتب األمم املتحدة املعين  )١٢(
مبادئ العالج من واجلرمية،  باملخدِّرات )؛ مكتب األمم املتحدة املعين٢٠١٦، (املخدِّرات اضطرابات تعاطي

واجلرمية ومنظمة الصحة  باملخدِّرات ؛ ورقة مناقشة مشتركة بني مكتب األمم املتحدة املعينلمخدِّراتل االرهتان
احلد من العواقب الصحية واالجتماعية واجلرمية،  باملخدِّرات )؛ مكتب األمم املتحدة املعين٢٠٠٩العاملية (

من واجلرمية،  باملخدِّرات مم املتحدة املعين)؛ مكتب األ٢٠٠٩( : هنج شاملاملخدِّرات الوخيمة النامجة عن تعاطي
 ).٢٠١٠( بالرعاية الصحية ال بالعقوبة للمخدِّرات العالج من االرهتان –اإلكراه إىل التالحم 

)؛ منظمة ٢٠١٣( املخدِّرات املعايري الدولية للوقاية من تعاطيواجلرمية،  باملخدِّرات مكتب األمم املتحدة املعين  )١٣(
العاملية، مبا يف ذلك يف سياق الدورة االستثنائية  املخدِّرات الصحة العاملية، "البعد الصحي العمومي ملشكلة

"، تقرير من األمانة إىل ٢٠١٦العاملية املقرر عقدها يف عام  املخدِّرات للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مشكلة
 ).٢٠١٦دورة الثامنة والثالثون بعد املائة () الEB138/11( ،اجمللس التنفيذي

 ).٢٠١٣( املخدِّرات املعايري الدولية للوقاية من تعاطيواجلرمية،  باملخدِّرات مكتب األمم املتحدة املعين  )١٤(
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ــة للوقايــة مــن تعــاطي   وفقــاًو  -٢٣ ، ينبغــي أن تكــون جمموعــة مــن  املخــدِّرات للمعــايري الدولي
االجتمــاعي الطــوعي القــائم علــى األدلــة متاحــة ويســهل  -ات العــالج الصــيدالين والنفســيخــدم

الوصول إليها وميسورة التكلفة، من خالل شـبكة مـن السـياقات (اخلـدمات اخلارجيـة اجملتمعيـة،       
والفحــص، والتــدخل املختصــر، واإلحالــة إىل العــالج، والعــالج اإلقــامي القصــري األمــد، وعــالج 

، والعالج اإلقامي الطويـل األمـد، وإدارة التعـايف) إىل جانـب الرعايـة الصـحية       املرضى اخلارجيني
  )١٥(.واحلماية االجتماعية

ومن حيث البىن التحتية، ينبغي دعم التدخالت القائمة على األدلة عـن طريـق التخصـيص      - ٢٤
ــن           ــدد م ــع ع ــوطين وبالتنســيق م ــام الصــحي ال ــياق النظ ــتمر يف س ــايف واملس ــل الك ــوازن للتموي املت
القطاعــات األخــرى، والســيما إنفــاذ القــانون، والعدالــة، والتعلــيم، والرعايــة االجتماعيــة والعمــل،  

جملتمع املدين واجلامعات والقطـاع اخلـاص. وينبغـي ضـمان جـودة نوعيـة اخلـدمات عـن         عن ا فضالً
طريــق مجــع البيانــات، واملعــايري الوطنيــة املســتندة إىل األدلــة العلميــة الدوليــة، واالعتمــاد، وأنشــطة    
التــدريب والرصــد والتقيــيم املســتمرة. ويــتعني أن تطــور بأســلوب علمــي خيــارات جديــدة لعــالج   

  ال سيما االضطرابات الناشئة عن استخدام املنشطات واملؤثرات النفسانية اجلديدة. االضطرابات،
    

  املصابون باضطرابات ناشئة واألطفال والشباب احملتكون بنظام العدالة   - خامساً  
    باملخدِّرات املتورطون يف جرائم متصلة أو املخدِّرات تعاطيعن 
الدول األطراف إىل "تعزير إقامـة قـوانني وإجـراءات    عندما يتعلق األمر باألطفال، تسعى   -٢٥

على األطفال الذين يدعى أهنـم انتـهكوا قـانون العقوبـات      وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً
وينبغـي   .مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل)     ٣-٤٠ املـادة ( )١٦("أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلـك 

ذ تــدابري متناســبة لــيس فقــط مــع خطــورة أن هتــدف الــنظم املتخصصــة الــيت يــتم إنشــاؤها إىل اختــا
   .(أ) من قواعد بيجني) ١-١٧ (املادة )١٧(مع ظروف األطفال واحتياجاهتم أيضاًاجلرمية بل 

باتفاقية حقوق الطفل، تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك     وعمالً  -٢٦
غــري  تنــاول املخــدراتالتــدابري التشــريعية واإلداريــة واالجتماعيــة والتربويــة، لوقايــة األطفــال مــن  

  )١٨(.املشروع، وملنع استخدام األطفال يف إنتاج هذه املواد واالجتار هبا بصفة غري مشروعة
يف سـن مبكـرة يسـهم يف     ألغـراض غـري طبيـة    املخـدِّرات  تنـاول أنَّ ل البحوث علـى  وتد  -٢٧

 .لدى هـؤالء األطفـال   املخدِّرات تعاطي ناشئة عنزيادة احتمال حدوث حاالت االضطرابات ال
بصـفة غـري    املخدِّرات يتناولومما يثري القلق بوجه خاص األطفال الذين يعيشون مع شخص بالغ 

───────────────── 
طرابات العالج من اض بشأنواجلرمية/منظمة الصحة العاملية، املعايري الدولية  باملخدِّرات مكتب األمم املتحدة املعين  )١٥(

 ).٢٠١٦( املخدِّرات تعاطي

 من اتفاقية حقوق الطفل. ٣-٤٠انظر املادة   )١٦(

 (أ) من قواعد بيجني. ١-١٧انظر املادة   )١٧(

 من اتفاقية حقوق الطفل. ٣٣املادة   )١٨(
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ــذين يعيشــون يف  املخــدِّرات تعــاطيمشــروعة أو يعــاين مــن اضــطراب ناشــئ مــن    ، واألطفــال ال
الشوارع والذين يعملون فيها، واأليتام، وال سيما األطفال يف مناطق الـرتاع، واألطفـال احملـتكني    

مجع بيانات موثوقة عن األطفال يف هـذه احلـاالت وتـوفري     أيضاًا ومن الصعب جد .بنظام العدالة
    .املخدِّرات دمات مكيفة خصيصا للوقاية والعالج منخ
وضــمن النظــام القضــائي، يكــون األطفــال عرضــة للوقــوع ضــحايا للجرميــة والتــورط يف    -٢٨

مــا تســتغلهم العصــابات   كــثرياًو .ارتكــاب اجلــرائم بأنفســهم، بينمــا ال يزالــون يف ســن تكوينيــة  
ويف العديد مـن البلـدان، يكـون     .املشروعة غري املخدِّرات واجلماعات اإلجرامية املنظمة يف سوق

غالبية األطفال احملتجزين إما يعانون من مشاكل تتعلـق بتعـاطي مـواد اإلدمـان أو ارتكبـوا جـرائم       
يف العديـد   وال يزال االعتماد املفـرط علـى حرمـان األطفـال مـن احلريـة شـائعاً        .باملخدِّرات تتعلق

اعتقــال  جيــب أن جيــرى"اتفاقيــة حقــوق الطفــل تــنص علــى أنــه أنَّ مـن البلــدان، علــى الــرغم مــن  
كملجــأ أخــري وألقصــر فتــرة  إالَّ للقــانون وال جيــوز ممارســته  وفقــاًالطفــل أو احتجــازه أو ســجنه 

  )١٩(."زمنية مناسبة
ترتيبـات  "وتنص اتفاقية حقوق الطفـل علـى أن تتـاح بشـأن األطفـال املخـالفني للقـانون          -٢٩

اية واإلرشاد واإلشراف؛ واملشورة؛ واالختبار؛ واحلضانة؛ وبرامج التعلـيم  خمتلفة، مثل أوامر الرع
والتــدريب املهــين وغريهــا مــن بــدائل الرعايــة املؤسســية، لضــمان معاملــة األطفــال بطريقــة تالئــم   

عديـدة ال تـزال تفتقـر     اًبلـدان أنَّ بيـد   )٢٠(رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجـرمهم علـى السـواء".   
ومحايـة األطفـال.    املخـدِّرات  وانني والسياسات والتدابري اخلاصة بالوقايـة مـن  إىل ما يكفي من الق

ــثرياًو ــون، ويشــكل التواصــل         ك ــة واملهنيــون الالزم ــا ال توجــد املؤسســات املتخصصــة الالزم م
ويف بلدان عديدة، ال تزال هناك ثغرات يف إشـراك األسـرة    .شائعاً والتعاون بني املؤسسات حتدياً

ووســائط اإلعـالم واجملتمـع املــدين، وكـذلك فيمـا يتعلــق بالبيانـات واإلحصــاءات      واجملتمـع احمللـي   
املتاحــة عــن حجــم املشــكلة وأداء نظــم محايــة الطفــل والصــحة والتعلــيم والعدالــة يف التعامــل مــع  

  .املخدِّرات تناولاألطفال الذين يعانون من مشاكل 
ــدابري     -٣٠ ــة للتـ ــدنيا النموذجيـ ــدة الـ ــم املتحـ ــد األمـ ــد   وتـــنص قواعـ ــة (قواعـ غـــري االحتجازيـ

ــو) ــدابري غــري          )٢١(طوكي ــة الت ــني جمموع ــن ب ــي، يف احلــاالت املناســبة، أن تكــون م ــه ينبغ ــى أن عل
االحتجازية املتاحة لتلبية احتياجات اجلناة بفعالية تدابري شىت، من قبيل معاجلـة كـل مـن احلـاالت     

جية، والعـالج املتخصـص،   االجتماعية على حدة، والعالج اجلماعي، وبرامج اإلقامة يف دور عال
علـى   أيضاًوتنص هذه القواعد  .يتوالها فنيون لديهم القدر املناسب من التدريب واخلربة العملية

ويتطلـب   .إىل فـرض تـدبري احتجـازي   يـا  يـؤدي تلقائ  بري غري االحتجازية ينبغي أالَّاإخفاق التدأنَّ 
 املخـدِّرات  تعـاطي  ناشـئة عـن  ضـطرابات  ازدياد تطبيق التـدابري غـري االحتجازيـة علـى املصـابني با     

───────────────── 
 .من قواعد بيجني ١٩و ١٣املادتني  أيضاًانظر  .٣٧اتفاقية حقوق الطفل، املادة   )١٩(

 .من اتفاقية حقوق الطفل ٤٠أمور، املادة انظر، يف مجلة   )٢٠(

)٢١(  https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/A_Ebook.pdf. 
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الذين ارتكبوا جرائم أن تتعاون سـلطات الصـحة العامـة وسـلطات العدالـة تعاونـا نشـطا وبصـفة         
    .روتينية هبدف تعزيز تأهيل هؤالء األشخاص وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

وعنــدما يــؤول األمــر إىل نظــام العدالــة اجلنائيــة، حيــتفظ اجملرمــون املصــابون باضــطرابات     -٣١
أن  أيضـاً وال ميكـن   .حبقهم يف احلصول علـى اخلـدمات املبينـة أعـاله     املخدِّرات تعاطي ناشئة عن

األكثـر خطـورة أو األنـواع أخـرى      املخـدِّرات  حيرم من هذه اخلدمات املسجونون بسبب جـرائم 
م، الذين ينبغي أن يتمتعوا بنفس مستويات الرعاية الصـحية املتاحـة يف اجملتمـع، وينبغـي     من اجلرائ

ــا يف ذلــك فيمــا خيــص فــريوس نقــص املناعــة البشــرية        ــة، مب ــالوا اســتمرارية العــالج والرعاي أن ين
  .راتدِّواالرهتان للمخ

    
ائم رات وتورطهم يف اجلرن التقين ملنع تعاطي الشباب للمخدِّالتعاو  - سادساً  

    باملخدِّرات املتصلة
ــن     - ٣٢ ــة م ــاولتتصــدى الوقاي ــال والشــباب      املخــدِّرات تن ــل األطف ــيت جتع ألوجــه الضــعف ال

وميكـن أن تكـون األسـر مـن      .أو غريه من السلوكيات اخلطرة املخدِّرات تناولمعرضني خلطر بدء 
ــة      ــة املبكــرة مــن املراهق ــاة األطفــال وخــالل املرحل ــة يف حي ــوى العوامــل الوقائي ــة   .أق وســوء الرعاي

األسرية وعدم أداء األسرة وظيفتها واإلمهال واالنتهاك من أقـوى عوامـل اخلطـر املرتبطـة مبجموعـة      
الرعايـة واملراقبـة املتجاوبـة     قابل فـإنَّ ويف امل .من السلوكيات اخلطرة، من بينها تعاطي مواد اإلدمان

والدافئة من الوالدين هـي مـن أقـوى العوامـل الوقائيـة، حـىت يف اجملتمعـات الفقـرية واملهمشـة، وقـد           
بـرامج التـدريب علـى املهـارات األسـرية ناجعـة وفعالـة مـن حيـث التكلفـة يف الوقايـة مـن             أنَّ ثبت 
   .ا من السلوكيات اخلطرة، مبا يف ذلك العنفوتعاطي مواد اإلدمان وغريمه املخدِّرات تناول

قائمــة علــى األدلــة يف مجيــع أحنــاء  الجيــرب الــربامج  ٢٠١٠ ومــا فتــئ املكتــب منــذ عــام   -٣٣
ــامل ــام .العـ ــب إىل   ٢٠١٥ ويف عـ ــل املكتـ ــل عمـ ــده، وصـ ــات    ٢ ٥٠٠ وحـ ــاء واألمهـ ــن اآلبـ مـ

عن سـلوكهم يف األسـرة ويف    فضالًاالرتباط بني اآلباء واألطفال تعزيزا إجيابيا،  معزِّزاًواألطفال، 
 أيضـاً وتعـاطي مـواد اإلدمـان فحسـب بـل       املخـدِّرات  تناولوهذه الربامج وقائية ال من  .املدرسة

تـدريب أكثـر    ٢٠١٥ واتسـاقا مـع ذلـك، مت يف عـام     .من إساءة معاملة األطفـال وعنـف الشـباب   
    .مل يف املستقبلمن امليسرين واملدربني لتمكني البلدان من مواصلة هذا الع ٣٣٠ من
وباملثل، استمر يف مخسة بلدان جتريب الوقاية املدرسية املستندة إىل األدلة ملن يف املرحلـة    -٣٤

   وأكملــت صــربيا جتريــب برنــامج ليــونز كويســت ملهــارات فتــرة املراهقــة    .املبكــرة مــن املراهقــة 
)Lions Quest Skills for Adolescence ــدة حــوايل ــل األويل    ١ ٦٠٠ ) لفائ ــب، وأشــار التحلي طال

 تعـاطي للنتائج بعد إجراء االختبارات إىل وجود تأثري كـبري علـى مسـتوى تعزيـز مهـارات رفـض       
    .مواد اإلدمان وعلى تصورات ضرر الكحول بني هؤالء الطالب

تكـون فعالـة عنـدما تسـتند إىل األدلـة العلميـة        املخـدِّرات  تنـاول الوقاية مـن  أنَّ ويف حني   -٣٥
ويف هـذا السـياق، واصـل     .العديد من األنشطة الوقائية مرجتلـة وال يـتم تقييمهـا   أنَّ ملؤسف فمن ا
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 .٢٠١٤و ٢٠١٣، الذي بـدأ يف عـامي   املخدِّرات املكتب نشر املعايري الدولية للوقاية من تعاطي
مــن واضــعي السياســات وغريهــم مــن أصــحاب املصــلحة الــوطنيني مــن   ٢٨٠ونــاقش أكثــر مــن 

يف بلــداهنم، وخططــوا لســبل حتســينها  املخــدِّرات الــنظم الوطنيــة للوقايــة مــن بلــدا ٣٠أكثــر مــن 
 ناجعــاً ، لكــي تصــبح اســتثماراًاملخــدِّرات للمعــايري الدوليــة للوقايــة مــن تعــاطي  وفقــاًوتقييمهــا، 

    .من حيث التكلفة يف رفاه األطفال والشباب وأسرهم وجمتمعاهتم وفعاالً
 تنــاول"، الراميــة إىل تعزيــز الوقايــة مــن الًمحلــة "اصــغوا أوَّأطلــق املكتــب  ٢٠١٦ويف عــام   -٣٦

(متاحـة جبميـع لغـات     www.unodc.org/listenfirstبني عموم اجلمهور وال سـيما اآلبـاء:    املخدِّرات
يِّ لة على مفهوم االستماع إىل األطفال والشـباب باعتبـاره األسـاس أل   األمم املتحدة). وتركز احلم

 ا ا صـح جهد ناجح يف دعم منو الشباب منـووأطلـق شـريط الفيـديو اخلـاص باحلملـة خـالل       وآمنـاً ي .
. ٢٠١٦حدث رفيع املستوى هو الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة املعقودة يف عـام  

احلدث جاللة ملكة السويد، ورئـيس اجلمعيـة العامـة، ورئيسـا كـل مـن املكتـب        وشاركت يف هذا 
شخص. وشوهد شـريط   ٥ ٠٠٠إىل أكثر من يا ومنظمة الصحة العاملية، وأربعة وزراء، ومت بثه ح

مرة، باللغات الست لألمم املتحدة. وخالل األشهر اليت تلـت احلـدث، أطلقـت     ٨٠ ٠٠٠الفيديو 
تماعي صحيفة وقـائع لواضـعي السياسـات وأخـرى لآلبـاء، وسـيلي ذلـك        يف وسائط التواصل االج

ــع         ــى املوق ــيني املمارســني. وتلق ــائع للمعلمــني واألخصــائيني الصــحيني واملهن إطــالق صــحائف وق
  زيارة منفردة. ٦٠ ٠٠٠الوثائق األخرى املرتبطة باحلملة  أيضاًالشبكي الذي يتضمن 

العــاملي بشــأن العنــف ضــد األطفــال يف جمــال منــع  والبلــد الرائــد األول يف إطــار الربنــامج  -٣٧
أحــرز تقــدم كــبري يف تــوفري  ٢٠١٦-٢٠١٥اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة هــو كولومبيــا. ويف الفتــرة 

 احلمايــة الفعالــة لألطفــال احملــتكني بنظــام العدالــة. وتتعلــق نســبة كــبرية مــن احلــاالت جبــرائم           
ومدينـة بوغوتـا    "Hospital Centro-Oriente" . وينفذ املكتـب باالشـتراك مـع مستشـفى    املخدِّرات

 طفـالً  ١٥٠لألطفال احملـرومني مـن حريتـهم. ويسـتفيد حـوايل       املخدِّرات استراتيجية للعالج من
. وبـدأ املكتـب مـع حكومـة مقاطعـة      مصـمم خصيصـاً   املخـدِّرات  من برنامج للعالج الشامل مـن 

ة، بغية هتيئـة سـبل العـيش املسـتدامة مـن      توليما العمل مع األسر ذات األطفال احملرومني من احلري
أجل ضمان بيئة آمنة خالية من العنف. وقام خرباء من املكتب يف جمـال قضـاء األحـداث بتطبيـق     
ممارسات العدالـة اإلصـالحية بقصـد التـأثري يف اإلجـراءات القضـائية اخلاصـة باألطفـال اخلاضـعني          

كر للذين يقضون عقوبة السـجن يف أربـع   لالحتجاز السابق للمحاكمة وبقصد حتقيق اإلفراج املب
ــز الســالم بــني         ــى تعزي ــع عل ــاطق األرب ــا. وركــز عمــل املكتــب يف هــذه املن ــاطق مــن كولومبي من
جمموعات األطفال يف مرافق االحتجاز. وهبدف حتقيـق جـو مـن عـدم العنـف جلميـع األطفـال يف        

ــاء الســالم وأنشــطة ذات صــلة،      ــة، تلــك املرافــق، عقــد املكتــب حلقــات عمــل لبن تشــمل التوعي
عـن ذلـك،    فضـالً أسفرت عن عقد اتفاقات سالم واالخنراط يف أنشطة مشتركة بني الثقافـات. و 

من املهنيني العاملني يف جمـال العدالـة يف أربـع منـاطق مـن       ١٥٠قام املكتب بتعزيز قدرات حوايل 
والتصـدي لـذلك    البلد يف ميدان الوقاية من العنف املرتكب ضد األطفـال احملـتكني بنظـام العدالـة    

ــت   ــف. وأجري ــة لإلجــراءات القضــائية،        أيضــاًالعن ــدابري البديل ــق الت ــة أساســية بشــأن تطبي دراس
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ــاطق مــن البلــد.       ــة يف ثــالث من ــدة املهنــيني العــاملني يف جمــال العدال وعقــدت حلقــات عمــل لفائ
العنـف ضـد   "استراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجيـة للقضـاء علـى     واستنادا إىل

حقـق املكتـب كـذلك تعزيـز محايـة األطفـال        )٢٢(األطفال يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة"،   
احملتكني بنظام العدالة، من خالل العمـل مـع حكومـات املقاطعـات واحلكومـات احملليـة، وخباصـة        

  حكومة مدينة بوغوتا وحكومة مقاطعة توليما.

───────────────── 
 .٦٩/١٩٤قرار اجلمعية العامة   )٢٢(
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      ملرفقا
 الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة بشــأن مشــكلة  حيتــوي الفــرع ذو الصــلة مــن  

الطلـب والتـدابري ذات الصـلة،     "توصـيات عمليـة بشـأن خفـض    )، ٣٠/١-العاملية (دإ املخدِّرات
 :، على األحكام التالية"فيها تدابري الوقاية والعالج، وكذلك سائر املسائل املتعلقة بالصحة مبا

التزامنا بتعزيز صحة ورفـاه وازدهـار مجيـع األفـراد واألسـر واجملتمعـات احملليـة        نعاود تأكيد   ‐١
واجملتمع ككل، وبتيسري اتباع أساليب حياة صحية، من خالل مبادرات فعالـة وشـاملة ومسـتندة    

تتخـذ علـى مجيـع املسـتويات وتشـمل، مبـا يتوافـق         املخـدِّرات  إىل أدلة علمية خلفض الطلب علـى 
، تـدابري للوقايـة والتـدخل    املخـدِّرات  نيـة واالتفاقيـات الدوليـة الـثالث ملراقبـة     مع التشـريعات الوط 

املبكر والعالج والرعاية واملعافاة وإعادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج يف اجملتمـع، وكـذلك مبـادرات       
مـن إضـرار بصـحة النـاس ومـن عواقـب        املخدِّرات وتدابري ترمي إىل تقليل ما يترتب على تعاطي

  :ونوصي باختاذ التدابري التالية اجتماعية،
 

    املخدِّرات الوقاية من تعاطي    
اختاذ تدابري فعالة وعملية للوقاية األولية حتمي الناس، وخصوصا األطفـال والشـباب،     (أ)  

وبتعزيـز   املخـدِّرات  بتزويـدهم مبعلومـات دقيقـة عـن خمـاطر تعـاطي       املخدِّرات من البدء يف تناول
ــة مســاندة وبيئــات       ــوفري خــدمات والدي ــاة صــحية، وبت ــار أســاليب حي املهــارات والفــرص الختي

 اجتماعية صحية، وبضمان املساواة يف إمكانية احلصول على التعليم والتدريب املهين؛  
للوقايـة مـن اإلصـابة التدرجيـة باضـطرابات شـديدة        أيضـاً اختاذ تـدابري فعالـة وعمليـة      (ب)  

، بالقيام بتدخالت مبكرة موجهة توجيهـا مناسـبا لصـاحل األشـخاص     املخدِّرات ناشئة عن تعاطي
  املعرضني لتلك اإلصابة؛  

زيادة توافر تـدابري وأدوات الوقايـة املسـتندة إىل أدلـة علميـة، الـيت تسـتهدف الفئـات           (ج)  
فئــات املعرضــة للخطــر يف بيئــات متعــددة، وحتســني نوعيــة تلــك التــدابري  العمريــة ذات الصــلة وال

واألدوات وتوسيع نطاقها لتصـل إىل فئـات شـىت، منـها الشـباب داخـل املـدارس وخارجهـا، مـن          
ومحـالت للتوعيـة العامـة، تشـمل اسـتخدام اإلنترنـت        املخـدِّرات  خالل برامج للوقاية من تعـاطي 

منصات االتصال احلاسـويب املباشـر، ووضـع وتنفيـذ منـاهج      ووسائط التواصل االجتماعي وسائر 
وقائيــة وبــرامج للتــدخل املبكــر الســتخدامها يف النظــام التعليمــي جبميــع مســتوياته، وكــذلك يف    
ــدرة املعلمــني وســائر االختصاصــيني       ــز ق التــدريب املهــين، مبــا يف ذلــك يف أمــاكن العمــل، وتعزي

  والرعاية أو التوصية هبا؛ املعنيني على تقدمي خدمات املشورة والوقاية
تعزيز رفـاه اجملتمـع ككـل بوضـع اسـتراتيجيات وقائيـة فعالـة مسـتندة إىل أدلـة علميـة،             (د)  

تركز على احتياجات األفراد واألسر واجملتمعات احمللية وتصمم خصيصا لتلبية تلـك االحتياجـات،   
  س غري متييزي؛، وعلى أسااملخدِّرات ضمن إطار سياسات وطنية شاملة ومتوازنة بشأن
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إشــراك مقــرري السياســات والربملــانيني واملــربني واجملتمــع املــدين واألوســاط العلميــة      (ه)  
واملؤسسات األكادميية والفئات املستهدفة واألفـراد الـذين هـم يف طـور التعـايف مـن االضـطرابات        

عالقــة الناشــئة عــن تعــاطي مــواد اإلدمــان ونظــرائهم وأســرهم وســائر األشــخاص املــرتبطني هبــم ب  
اتكالية وكذلك القطاع اخلاص، عند االقتضاء، يف صـوغ بـرامج وقائيـة هتـدف إىل توعيـة النـاس       

، وإشـــراك أشـــخاص آخـــرين، منـــهم اآلبـــاء  املخـــدِّرات باألخطـــار واملخـــاطر املرتبطـــة بتعـــاطي
واألمهــات ومقــدمو خــدمات الرعايــة واملعلمــون ومجاعــات النظــراء واالختصاصــيون الصــحيون   

ــاعيون والرابطــات الرياضــية       واألوســاط الد ــة واألخصــائيون االجتم ــادة اجملتمعــات احمللي ينيــة وق
  واالختصاصيون اإلعالميون والصناعات التروحيية، حسب االقتضاء، يف تنفيذ تلك الربامج؛

ــاذ         (و)   ــيم وإنف ــة والتعل ــة بالصــحة العمومي ــني الســلطات املعني ــاون ب ــز التع النظــر يف تعزي
  ات الوقائية؛القانون لدى صوغ املبادر

تطـوير املرافــق التروحييــة وحتســينها، وتيســري وصــول األطفــال والشــباب إىل األنشــطة    (ز)  
ــها إنعــاش         ــاة صــحية، بوســائل من ــة، تشــجيعا ألمنــاط وأســاليب حي ــة االعتيادي الرياضــية والثقافي

مـن أجـل   األماكن العامة وحتسينها، والترويج لتبادل التجارب واملمارسات اجليدة يف هذا امليدان 
  زيادة تعزيز فعالية التدخالت الوقائية؛

تشــجيع وحتســني اجلمــع املنــهجي للمعلومــات واألدلــة، وكــذلك تبــادل البيانــات           (ح)  
وانتشـارها   املخـدِّرات  املوثوقة والقابلـة للمقارنـة، علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل، عـن تعـاطي        

عيـة واالقتصـادية وغريهـا مـن عوامـل اخلطـر،       الوبائي، مبا فيها البيانـات املتعلقـة بالعوامـل االجتما   
ومجعية الصحة العاملية على الترويج الستخدام املعايري املعتـرف   املخدِّرات والعمل من خالل جلنة

، وتبـــادل املخـــدِّرات هبـــا دوليـــا، حســـب االقتضـــاء، مثـــل املعـــايري الدوليـــة للوقايـــة مـــن تعـــاطي
، املخــدِّرات ج فعالــة للوقايــة مــن تعــاطي املمارســات الفضــلى، بغيــة صــوغ اســتراتيجيات وبــرام  

واجلرميــة ومنظمــة الصــحة العامليــة وســائر  باملخــدِّرات بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين
  كيانات األمم املتحدة ذات الصلة؛

  
 وحيتــوي الفــرع ذو الصــلة مــن الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة بشــأن مشــكلة 

 املخـدِّرات  :تجماال لعدة الشاملة املسائل بشأن عملية "توصيات) ٣٠/١-دإ (العاملية املخدِّرات
 :يةالتال األحكام على ية"احملل واجملتمعات والنساء واألطفال والشباب اإلنسان، وحقوق

نعــاود تأكيــد التزامنــا بــاحترام ومحايــة وتعزيــز مجيــع حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية    ‐٤
 املتأصـــلة لألفـــراد كافـــة وســـيادة القـــانون لـــدى صـــوغ وتنفيـــذ السياســـات اخلاصـــة  والكرامـــة 
 :، ونوصي باختاذ التدابري التاليةباملخدِّرات

  
ع املستضعفون املخدِّرات وحقوق اإلنسان، والشباب والنساء واألطفال وأفراد اجملتم    

   واجملتمعات احمللية
(…) 
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السـلطات احملليـة املختصـة علـى مرافـق العـالج       تشجيع اإلشراف الفعـال مـن جانـب      (ج)  
وإعادة تأهيل املـرهتنني هلـا، ضـمانا لكفايـة نوعيـة اخلـدمات املقدمـة يف هـذا اجملـال           املخدِّرات من

أفعــال حمتملــة تنطــوي علــى معاملــة أو عقوبــة قاســية أو ال إنســانية أو مهينــة، مبــا  أيِّ وبغيــة منــع 
  يتوافق مع التشريعات الوطنية والقانون الدويل املنطبق؛  

مواصــلة اســتبانة ومعاجلــة عوامــل احلمايــة وعوامــل اخلطــر، وكــذلك الظــروف الــيت      (د)  
يف ذلـك   ، مبـا باملخـدِّرات   االجتارتزال جتعل النساء والفتيات عرضة لالستغالل وللمشاركة يف ال

  ؛  باملخدِّرات كمهربات، بغية منع تورطهن يف اجلرائم املتصلة
تعزيز التنسيق الفعال بني قطاعات القضاء والتعليم وإنفاذ القـوانني ودوائـر اخلـدمات      (ه)  

ــة،  ــاًاالجتماعيـ ــو املناســـب يف      وفقـ ــى النحـ ــر علـ ــة النظـ ــل كفالـ ــن أجـ ــة، مـ ــريعات الوطنيـ للتشـ
 مــن القصــر ولألطفــال املتــأثرين جبــرائم مرتبطــة  املخــدِّرات حتياجــات اخلاصــة ملــرتكيب جــرائماال

، مبا فيها االحتياجات على صعيد الصحة العقلية والبدنية، يف سياقات منـها إجـراءات   باملخدِّرات
 تاملخــدِّرا العدالــة اجلنائيــة عنــد االقتضــاء، بوســائل منــها تزويــد احملتــاجني خبــدمات العــالج مــن  

  وخبدمات الدعم ذات الصلة؛  
تنفيذ تدابري عملية مالئمة للسن ومصممة حبيث تلـيب االحتياجـات اخلاصـة لألطفـال       (و)  

ــاعي      ــريعي واإلداري واالجتمـ ــاع التشـ ــعفني، يف القطـ ــع املستضـ ــراد اجملتمـ ــائر أفـ ــباب وسـ والشـ
مسـتكفية، مـن   واالقتصادي والثقـايف والتعليمـي، وتشـمل تـدابري تـوفر هلـم فرصـا حليـاة صـحية و         

ــاطي    ــن تع ــهم م ــراطهم واســتخدامهم     املخــدِّرات أجــل وقايت ــة والتصــدي الخن ــؤثرات العقلي وامل
ــاج     ــة احملاصــيل غــري املشــروعة وإنت ــة وصــنعها    املخــدِّرات واســتغالهلم يف زراع ــؤثرات العقلي وامل

هـا جـرائم   ، مبـا في باملخـدِّرات  واالجتار هبا بصورة غري مشروعة ويف سائر أشكال اجلـرائم املتصـلة  
الـدول األطـراف    املدن وأفعال العنف واجلرائم املرتبطة بالشباب والعصابات، مبـا يفـي بالتزامـات   

ــع جنــوح األحــداث        ــة ملن ــادئ األمــم املتحــدة التوجيهي ــة حقــوق الطفــل ومبــا يراعــي مب يف اتفاقي
  (مبادئ الرياض التوجيهية)؛

(…).  
 


