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  لعمومي لمشكلة المخدرات العالميةعد الصحي االبُ 
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
فـــي اســـتعراض التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ اإلعـــالن للجمعيـــة العامـــة تمّثـــل الغـــرض مـــن الـــدورة االســـتثنائية  -١

السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صـوب وضـع اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة لمواجهـة مشـكلة المخـدرات 
لتحـديات المواجهـة فـي إطـار االتفاقيـات الدوليـة الـثالث لمكافحـة بما في ذلك تقييم اإلنجـازات المحققـة وا ١العالمية،

عّبـــر رؤســـاء الـــدول وفـــي الوثيقـــة الختاميـــة المعتمـــدة، المخـــدرات وغيرهـــا مـــن صـــكوك األمـــم المتحـــدة ذات الصـــلة. 
اد والحكومـــات ووزراء الـــدول األعضـــاء وممثلوهـــا عـــن التـــزامهم بتعزيــــز الصــــحة والرفــــاه والعافيـــة لـــدى جميــــع األفـــر 

واألسر والمجتمعـات المحليـة والمجتمـع ككـل. وأعـادوا تأكيـد ضـرورة توطيـد التعـاون بـين كيانـات األمـم المتحـدة فـي 
نطــاق الواليــة المســندة إلــى كــل منهــا، فيمـــا تبذلــه مــــن جهــــود مــــن أجــل دعـــم الــــدول األعضــاء فــي تنفيــذ المعاهــدات 

ق اإلنســـان لجميــع األفــراد وكرامتـــهم واحترامهــا فــي ســياق البــرامج الدوليــــة لمكافحــة المخــدرات وتعزيــز حمايــة حقـــو 
واالسـتراتيجيات والسياسـات المتعلقــة بالمخـدرات. وقـدموا عــالوة علـى ذلـك توصــيات عمليـة ُأشـير فــي بعضـها إشــارة 

علـــى  فـــي كلمتهـــا االفتتاحيـــة فـــي الـــدورة االســـتثنائية المـــديرة العامـــة وأكـــدتصـــريحة إلـــى منظمـــة الصـــحة العالميـــة. 
بتنفيذ المهـام التـي  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسائر الشركاء استعداد المنظمة، بالتعاون مع
 .ُأسندت إلى المنظمة أثناء الدورة

 
والغايات جريت مؤخرًا خالل دورات األجهزة الرئاسية التابعة للمنظمة التي أُ مناقشات الويراعي هذا التقرير  -٢

ضـمان تمتّــع الجميـع بأنمــاط مـن أهــداف التنميـة المســتدامة ( ٣ المرتبطــة بالمخـدرات والمدرجــة فـي الهــدفالصـحية 
والحصـــائل ذات الصـــلة للمناقشـــات المواضـــيعية التـــي دارت فـــي  ٢)عـــيش صـــحية وبالرفاهيـــة فـــي جميـــع األعمـــار
حة المتفـــق عليهـــا أثنـــاء الـــدورة العمليـــة بشـــأن المســـائل المتعلقـــة بالصـــالمحافـــل الدوليـــة للنهـــوض بتنفيـــذ التوصـــيات 

العمــومي عــد الصــحي االســتثنائية للجمعيــة العامــة. ويقــدم أيضــًا أحــدث المعلومــات عــن أنشــطة األمانــة المتصــلة بالبُ 
الهيئـة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة و التعـاون مـع مكتـب األمـم المتحـدة  أنشـطة هـالمشكلة المخدرات العالمية، بما في

 .المخدراتالدولية لمراقبة 
 
وتعد حاالت تعاطي المخدرات واالضطرابات الناجمة عن تعـاطي المخـدرات والحـاالت الصـحية المرتبطـة  -٣

أكثـــر مـــن  النفســـانية التـــأثيرويســـبب تعـــاطي المخـــدرات بهـــا مـــن الشـــواغل الرئيســـية فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة. 
ويمثّـــل عــبء المـــرض النــاجم عـــن  .٢٠١٥حالــة وفــاة فـــي الســنة حســـب آخــر تقـــديرات المنظمــة لعــام  ٤٥٠ ٠٠٠

٪ مـن عـبء المـرض فـي العـالم بينمـا يشـّكل تعـاطي المخـدرات عـن طريـق الحقـن ١,٥تعاطي المخـدرات مـا ينـاهز 
٪ مـن حـاالت العـدوى الجديـدة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري خـارج أفريقيـا جنـوب الصـحراء ٣٠ حسب التقـديرات

  في جميع األقاليم. Cووباء التهاب الكبد  Bالتهاب الكبد  كبيرة في تفشي وباءويساهم مساهمة الكبرى 
                                                           

)، الفصـل األول، E/2009/28(الوثيقـة  ٨، الملحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر    ١
 .htpps://www.unodc.org/ungass2016/en/documentation.htmlالفرع جيم والموقع اإللكتروني التالي: 

 ".٢٠٣٠الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  ٧٠/١القرار    ٢
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 عبـأً بلغت مشكالت الصحة العموميـة الناجمـة عـن تعـاطي المـواد النفسـانية التـأثير أبعـادًا مفزعـة وتشـكل و  -٤
العولمـة السـريعة وتطـورات و . بعيـدإلـى حـد  ممكـنفـإن تجنبـه صحيًا واجتماعيًا كبيـرًا علـى صـعيد العـالم، ومـع ذلـك 

زيـــادة تـــوافر وتنـــوع المركبـــات االصـــطناعية ذات الخصـــائص النفســـانية التـــأثير والمســـببة و التكنولوجيـــا واالتصـــاالت 
اسـتجابة سياسـاتية وبرمجيـة كافيـة ومتناسـبة لمشـكلة المخـدرات. وتضـطلع اسـتراتيجيات كلها تتطلب أمور  لالعتماد

ر مهــم ومتنــامي فــي تخفيــف األضــرار الناجمــة عــن المخــدرات علــى جميــع الصــحة العموميــة وقطــاع الصــحة بــدو 
المســتويات. وفــي الوقــت ذاتــه تواجــه الــُنظم الصــحية تحــديات كبيــرة مثــل األوبئــة المســتجدة لتعــاطي المــواد الجديــدة 

دات الدوليـة النفسانية التأثير وضرورة تحقيق التوازن المناسـب بـين تـوافر األدويـة الخاضـعة للمراقبـة بموجـب المعاهـ
ــــة مــــن  ــــل خــــدمات الوقاي ــــة دون تســــريبها وٕاســــاءة اســــتعمالها ومعاقرتهــــا. ومــــازال تموي الخاصــــة باألدويــــة، والحيلول
االضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات وعالجها وتقليص أضرارها، وتصريف شؤون هذه الخدمات وتنظيمها، 

نطبق هذه التحديات على الُنظم الصـحية المتطـورة ولكنهـا تمثل جميعها تحديات في الواليات القضائية المختلفة. وت
اسـتجابة  الوضـع وتنفيـذالتحتيـة الالزمـة لتقيـيم  حيث تنقص أو تنعدم الُبنـىأكبر حجمًا في البلدان الشحيحة الموارد 

عموميـة قطاع الصحة السياساتية والبرمجية المالئمـة. وُيعـد تعزيـز قـدرة البلـدان علـى االسـتجابة لتحـديات الصـحة ال
المتعلقــة بالمخــدرات، وتقــديم الــدعم التقنــي الــالزم، مــن المهــام المهمــة التــي تضــطلع بهــا المنظمــة لتنفيــذ توصــيات 

لـم ُتعطـى تـدابير الصـحة العموميـة األولويـة  ماالدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات العالمية. و 
وحـاالت العجــز الناجمـة عــن تعـاطي المخــدرات وأثــره لوفيـات والمراضــة الكافيـة ولــم تُتخـذ إجــراءات عاجلـة، ســتظل ا

 تمثل جميعها مشكلة صحية عمومية كبيرة على الصعيد العالمي. ،على العافية الواقع
  
الوقايـة تعزيـز مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة التـزام الحكومـات ب ٣المدرجـة فـي الهـدف  ٥-٣وتحدد الغايـة  -٥

وعالجهــا. وهنـاك عـدة غايـات أخـرى لهــا أيضـًا صـلة خاصـة بالمسـائل الصــحية  المـوادإسـاءة اسـتعمال حـاالت مـن 
ومكافحــة  يــدزاألالتــي تشــير إلــى وضــع نهايــة لوبــاء  ٣-٣المرتبطــة بسياســة مكافحــة المخــدرات وخصوصــًا الغايــة 

نفســية؛ ال تعزيــز الصــحةو  هــاوعالج الســاريةاألمــراض غيــر  مــن الوقايــةالتــي تتصــل ب ٤-٣؛ والغايــة لتهــاب الكبــدا
األدويــــة  التــــي تشــــير إلــــى إتاحــــة ب-٣؛ والغايــــة تحقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملةالتــــي تتعلــــق ب ٨-٣والغايــــة 
  ١.األساسية

  
لألمـم المتحـدة بشـأن مشـكلة  للجمعيـة العامـة دور المنظمـة فـي متابعـة الـدورة االسـتثنائية

  المخدرات العالمية
 
والتنسـيقية لشـؤون الصـحة فـي منظومـة األمـم المتحـدة، بـدور تضطلع المنظمة بوصفها السـلطة التوجيهيـة  -٦

مهــم فــي النهــوض بــنهج الصــحة العموميــة فــي مواجهــة مشــكلة المخــدرات العالميــة وتعزيــز دور الــُنظم الصــحية فــي 
الحد من عبء المرض النـاجم عـن تعـاطي المخـدرات النفسـانية التـأثير وتحسـين تمتـع السـكان بالعافيـة علـى جميـع 

وٕاذ تعترف المنظمة بمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ككيان يضطلع بدور ريـادي فـي  .المستويات
منظومة األمم المتحدة في التصدي لمشكلة المخـدرات العالميـة، سـيتوجب عليهـا أن تكثّـف جهودهـا لضـمان اتسـاق 

األمـراض غيـر السـارية والصـحة ل التي تعنـى بالمخـدرات فـي مجـاالت مثـالسياسات ذات التوجه الصحي العمومي 
النفسية؛ وٕاتاحة األدوية األساسية واستخدامها الرشيد؛ ومكافحة الكحـول والتبـغ؛ والعنـف واإلصـابات والسـالمة علـى 

                                                           
) بـإجراء تقييمـات ١٩٧١و ١٩٦١ُتكلَّف منظمة الصحة العالمية بموجـب االتفاقيـات الدوليـة لمكافحـة المخـدرات (لعـامي    ١

لمخاطر مواد اإلدمان التي تنطوي على احتمال االعتماد عليها وٕامكانية إساءة استعمالها ويمكن أن تضـر بالصـحة. وُتجـرى 
ات تضطلع بها لجنة الخبراء التابعة للمنظمة المعنية باالعتمـاد علـى المخـدرات. هذه التقييمات عن طريق مراجعة دقيقة للبّين

وُتصِدر لجنة الخبـراء توصـيات بشـأن مـدى ضـرورة خضـوع المـواد قيـد المراجعـة للمراقبـة الدوليـة. كمـا تقـيَّم الجـدوى العالجيـة 
تمـــاد عليهـــا وٕامكانيـــة إســـاءة اســـتعمالها وٕاضـــرارها للمـــواد األفيونيـــة والمـــؤثرات العقليـــة لألغـــراض الطبيـــة وتقـــارن باحتمـــال االع

بالصحة. وُيبلَّغ األمين العام لألمـم المتحـدة ثـم لجنـة المخـدرات بتوصـيات اللجنـة بعـد تأكيـدها مـن ِقَبـل المـدير العـام للمنظمـة 
 ة والعلمية.التخاذ قرار نهائي بشأنها. وتكون التقييمات التي تجريها المنظمة حاسمة بالنسبة إلى المسائل الطبي
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الطرق؛ والوقاية من فيروس العوز المنـاعي البشـري والتهـاب الكبـد الفيروسـي والسـل وسـائر األمـراض غيـر السـارية 
وسـيتعين عليهـا تـوفير الـدعم نسية واإلنجابية؛ وتعزيز الُنظم الصحية واالستجابة للطوارئ. ومكافحتها؛ والصحة الج
تعزيـز اسـتجابة الصـحة مـن أجـل  وسـائر كيانـات الصـحة العموميـة علـى الصـعيد الُقطـريالخاص لـوزارات الصـحة 

 العمومية لمشاكل المخدرات.
 
التـــي تتـــألف منهـــا سياســـة شـــاملة ومتوازنـــة  بعناصـــر الصـــحة العموميـــةوٕان اإلجـــراءات الفعالـــة المتصـــلة  -٧

لمكافحــة المخــدرات تتطلــب التعــاون الــدولي المكثّــف بــين الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم المتحــدة وســائر الشــركاء 
المعنيين؛ وتوطيد التعاون بين القطاعات المتعددة؛ وتعزيز قدرة األمانة علـى تقـديم الـدعم إلـى الـدول األعضـاء فـي 

أما الدعم التقني الفعال المقدم إلى البلدان فـي سـعيها إلـى تنفيـذ منظمة وكجزء من وظائفها األساسية. إطار والية ال
 المرتبطـــة بالمخـــدراتالتوصـــيات العمليـــة المتصـــلة بالصـــحة والمعتمـــدة خـــالل الـــدورة االســـتثنائية وتحقيـــق الغايـــات 

جديـــدًا مـــن الجهـــود المنســـقة التـــي تبـــذلها  مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فسيســـتلزم مســـتوىً  ٣المدرجـــة فـــي الهـــدف 
بــد مــن تعزيــز التعــاون بــين المنظمــة ومكتــب األمــم المتحــدة والكيانــات األمــم المتحــدة والمنظمــات المعنيــة األخــرى. 

المعنــي بالمخــدرات والجريمــة والهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات وســائر هيئــات األمــم المتحــدة المختصــة فــي نطــاق 
بوصـفها هيئـة األمـم المتحـدة المعنيـة برسـم بـاالعتراف بالـدور األولـي للجنـة المخـدرات  إلى كل منهـا الوالية المسندة

 السياسات التي تقع على عاتقها المسؤولية العامة عن مسائل مكافحة المخدرات.
  

  الحد من الطلب والتدابير المتصلة بذلك
  
ي التـي ُتعنـى بالمخـدرات فـي الـُنظم الصـحية، دعمًا لتنفيذ السياسات والبرامج ذات التوجـه الصـحي العمـوم -٨

ستكّثف المنظمة وظائفهـا المتعلقـة بوضـع القواعـد والمعـايير فـي مجـاالت الوقايـة والتـدخل المبكـر والعـالج والرعايـة 
والحد من األضرار والتعافي والتأهيل وٕاعادة اإلدماج االجتماعي، بالتركيز على االضـطرابات الناجمـة عـن تعـاطي 

وسـتعزز المنظمـة تقـديم أحـدث المعلومـات المنتظمـة عـن البّينـات  واالعتالالت المصـاحبة المرتبطـة بهـا. المخدرات
التــي تشـــهد علـــى فعاليـــة االســـتراتيجيات والتـــدخالت للوقايــة والعـــالج ومردوديتهـــا، وتحّســـن جمـــع المعلومـــات بشـــكل 

عيدين العـالمي واإلقليمـي، وتجمـع وتنشـر منهجي عبر نظم المنظمة واستقصاءاتها الراهنة لجمع البيانات على الص
االحتياجـــات المحـــددة الممارســـات الجيـــدة لـــدعم وضـــع اســـتراتيجيات الوقايـــة والعـــالج وتنفيـــذها، أخـــذًا فـــي الحســـبان 
وســـائر كيانـــات األمـــم  لألطفـــال والشـــباب والنســـاء وبالعمـــل مـــع مكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة

 المبــادئ التوجيهيــة والقواعــد ومنتجــات المعلومــات والمعــاييرعلــى ذلــك، ستضــع المنظمــة  اءً المتحــدة المعنيــة. وبنــ
فـي مجـاالت الوقايـة  بهدف تحسين جودة التدخالت الدعم التقنيعلى الطلب  وترّوج لها وتنفذها وتقّيمها وتقدم بناءً 
فـي السـياق العـام لتحقيـق التغطيـة  حيةفـي الـُنظم والخـدمات الصـ والتغطية بهـاوالعالج والرعاية والحد من األضرار 

ســتقدم األمانــة الــدعم  ١وفــي اإلطــار العــام لالســتراتيجية العالميــة بشــأن المــوارد الصــحية البشــرية، الصــحية الشــاملة.
تــوافر القــوى العاملــة الصــحية وٕاتاحتهــا وتقبلهــا وتغطيتهــا وجودتهــا علــى نحــو شــامل إلــى الــدول األعضــاء لضــمان 

حاالت تعاطي المخدرات واالضطرابات الناجمة عـن تعـاطي المخـدرات واالعـتالالت الصـحية ألغراض الوقاية من 
 المرتبطة بها وتدبيرها العالجي بشكل فعال على جميع مستويات الُنظم الصحية.

 
ز برنامج تعاون المنظمة مع  -٩ بشأن عـالج حـاالت  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةوسيعزَّ

بلدًا من أجل تطوير الخدمات ويوسَّع  ٢٠ى المخدرات ورعايتها الذي سبق أن قدم الدعم إلى أكثر من االعتماد عل
مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي نطاقــه ليشــمل مجــاالت أخــرى متصــلة بالصــحة. فاألمثلــة األخيــرة علــى التعــاون مــع 

ضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي تشــمل وضــع المعــايير لعــالج االفــي مجــال الحــد مــن الطلــب  بالمخــدرات والجريمــة

                                                           
االســــتراتيجية العالميــــة بشــــأن المــــوارد الصــــحية البشــــرية: القــــوى بشــــأن ) ٢٠١٦( ١٩-٦٩ع ص جالمعتمــــدة فــــي القــــرار    ١

 .٢٠٣٠  العاملة
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المخدرات والنهوض بالمعايير الدولية بشـأن الوقايـة مـن تعـاطي المخـدرات وتعزيـز التعـاون فـي إطـار مبـادرة مكتـب 
األمم المتحدة "اإلنصات أوًال" وجمع المعلومـات عـن الممارسـات الجيـدة للتفاعـل ذي التوجـه الصـحي العمـومي بـين 

ن وتطوير خدمات عالج االعتماد علـى المخـدرات لفائـدة األشـخاص المقيمـين فـي قطاع الصحة وقطاع إنفاذ القانو 
المنـــاطق الريفيـــة وتحديـــد االضـــطرابات الناجمـــة عـــن تعـــاطي المـــواد الجديـــدة النفســـانية التـــأثير وتـــدبيرها العالجـــي. 

إعالميـة للـدول  مشـاركة فـي تنظـيم جلسـاتومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الوستواصل المنظمة 
األعضـــاء واجتماعـــات للخبـــراء التقنيـــين ومشـــاورات علميـــة والتعـــاون إلعـــداد منتجـــات المعلومـــات واألدوات التقنيـــة 

 المشتركة وتقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتطوير نظمها لعالج تعاطي المخدرات.
  

الناجمة عـن تعـاطي المخـدرات وستُبذل جهود خاصة لتعزيز وتنفيذ المعايير الخاصة بعالج االضطرابات  -١٠
والمنظمة فـي وضـعها، بعـد اختبارهـا ووضـع صـيغتها  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةالتي شارك 

النهائية، وغيرها من المعايير الدولية المعنية المتصلة بالوقاية مـن تعـاطي المخـدرات والحـد مـن األضـرار المرتبطـة 
تقــديم اإلرشــادات والمســاعدة والتــدريب بشــأن اســتخدام هــذه المعــايير علــى نحــو ز علــى بتعــاطي المخــدرات. وســُيركَّ 

علــى  مالئــم إلــى أصــحاب المهــن الصــحية والســلطات المختصــة والمؤسســات، بمــا فــي ذلــك اإلشــهاد واالعتمــاد بنــاءً 
وعلـى التعـاون  لتعزيز قدرة الخدمات والمؤسسات الصحية واالجتماعية على التفاعلوستولى عناية خاصة  الطلب.

حسب االقتضاء مع قطاعات العدل والتعليم وٕانفاذ القانون، من أجل تحقيق أهداف الصحة العمومية باالستناد إلى 
فهــم مفــاده أن االضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي المخــدرات تعــد اعــتالالت صــحية وأن االعتمــاد علــى المخــدرات 

ودوائرهــا األوليــة علــى المســتوى القطــري فــي يــق بــين المنظمــة يعتبــر مرضــًا. وفــي هــذا الصــدد، يكتســي التعــاون الوث
ودوائره األولية على المسـتوى  المعني بالمخدرات والجريمةمكتب األمم المتحدة و قطاعي الصحة والصحة العمومية 

 مكافحة المخدرات وٕانفاذ القانون أهمية فائقة. القطري في قطاعي
  

الصــحة بشــأن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والتهــاب الكبــد وفــي إطــار االســتراتيجيات العالميــة لقطــاع  -١١
مكتـب األمـم ستعزز المنظمة وتدعم تنفيذ التدخالت المبينة فـي الـدليل التقنـي المشـترك بـين المنظمـة و  ١الفيروسي،
ت ذابهـدف تحقيـق الغايـات  ٢وبرنامج األمم المتحدة المشـترك لمكافحـة األيـدز المعني بالمخدرات والجريمةالمتحدة 

مكتـب تمشيًا مع أهداف التنمية المستدامة. وستواصل المنظمة التعاون مع  ٢٠٣٠و ٢٠٢٠المسار السريع لعامي 
فـــي مجـــاالت وضـــع سياســـات وتـــدخالت مســـندة بالبّينـــات للوقايـــة مـــن  المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــةاألمـــم المتحـــدة 

ي حــاالت اإلصــابة بهــذه األمــراض وعالجهــا فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والتهــاب الكبــد الفيروســي والســل وتحــر 
  ورعايتها في المجتمع المحلي والسجون وتنفيذ هذه السياسات والتدخالت ورصدها.

  
  
  
  
  

                                                           
االســـتراتيجيات العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري  بشـــأن) ٢٠١٦( ٢٢-٦٩ع ص جالقــرار    ١

 .٢٠٢١-٢٠١٦والعدوى المنقولة جنسيًا للفترة والتهاب الكبد الفيروسي 

الــدليل التقنــي المشــترك بــين منظمــة الصــحة العالميــة ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة وبرنــامج األمــم    ٢
ه إلى البلدان لتحديـد الغايـات المتعلقـة باإلتاحـة الشـاملة لخـدمات ا لوقايـة مـن فيـروس المتحدة المشترك لمكافحة األيدز والُموجَّ

العــوز المنــاعي البشــري ومعالجــة المصــابين بــه مــن متعــاطي المخــدرات بــالحقن ورعــايتهم، جنيــف، منظمــة الصــحة العالميــة، 
  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٢٠١٢تنقيح 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77969/1/9789241504379_eng.pdf?ua=1 تشـــرين الثـــاني/  ٢، تـــم االطـــالع فـــي
 ).٢٠١٦نوفمبر 
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  إتاحة األدوية الخاضعة للمراقبة
  

ُيعد ضمان إتاحة المواد الخاضعة للمراقبة لألغـراض الطبيـة والعلميـة كجـزء مـن السياسـة الدوائيـة الوطنيـة   -١٢
المتوازنة عنصرًا أساسـيًا فـي عـدد مـن القـرارات الصـادرة عـن جمعيـة الصـحة، مثـل القـرارات بشـأن المكافحـة الفعالـة 

وســـوف ُتعـــزز  ١والصـــرع. ،والرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية والتخـــدير وتعزيـــز الرعايـــة الملطفـــة، للســـرطان،
المنظمــة وتتوســع فــي أنشــطتها الراميــة إلــى وضــع اإلرشــادات الخاصــة بالقواعــد وبثهــا، وتواصــل تقــديم الــدعم التقنــي 
إلــى البلــدان فــي ســبيل تحســين اإلتاحــة الكافيــة للمــواد الخاضــعة للمراقبــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة، بالتعــاون مــع 

وســائر كيانــات األمــم المتحــدة  المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــةمــم الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات ومكتــب األ
المختصة. وتقوم المنظمة كجزء من وظيفتها األساسية بتنقيح قائمة المنظمة النموذجيـة لألدويـة األساسـية بانتظـام، 

مانــة حاليــًا علــى بمــا فــي ذلــك األدويــة الخاضــعة للمراقبــة بموجــب المعاهــدات الدوليــة الخاصــة باألدويــة. وتعكــف األ
استعراض أدوية عـالج األلـم واالضـطرابات النفسـية والسـلوكية التـي سـتنظر لجنـة الخبـراء التابعـة للمنظمـة والمعنيـة 
باختيــار األدويــة األساســية واســتعمالها، فــي إضــافتها إلــى القــوائم النموذجيــة أثنــاء اجتماعهــا الحــادي والعشــرين فــي 

ـــك، ٢٠١٧آذار/ مـــارس  ـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن التـــدبير . وفضـــًال عـــن ذل تعكـــف األمانـــة أيضـــًا علـــى صـــياغة المب
  جي لآلالم الناجمة عن السرطان.العال

  
وتتبع المنظمة نهجًا تعاونيًا في إتاحة األدوية الخاضعة للمراقبة وتعمل عن قرب مع مكتب األمم المتحدة   -١٣

، من أجل تقديم التدريب والدعم إلى البلـدان فـي سـبيل المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
تحقيــق الحــد األمثــل مــن إتاحــة األدويــة الخاضــعة للمراقبــة. وتســهم المنظمــة بنشــاط فــي "مشــروع الــتعلم" التــابع لهــذه 
 الهيئــة األخيــرة، الــذي يقــدم التــدريب إلــى الســلطات الوطنيــة علــى المســائل ذات األهميــة المتعلقــة باألدويــة الخاضــعة

فــي كينيــا وفــي تمــوز/  ٢٠١٦للمراقبــة. وقــد انعقــدت أولــى الحلقــات الدراســية اإلقليميــة والوطنيــة فــي نيســان/ أبريــل 
وســـيكون تعزيـــز التعـــاون مـــع الهيئـــة الدوليـــة لمراقبـــة المخـــدرات الزمـــًا مـــن أجـــل تقـــدير  فـــي تايلنـــد. ٢٠١٦يوليـــو 

  .االحتياجات من هذه األدوية واألسس المرجعية الستهالكها
  

وكذلك فإن المنظمة ُتعد جـزءًا مـن البرنـامج العـالمي المشـترك (بالتعـاون مـع مكتـب األمـم المتحـدة المعنـي   -١٤
بالمخــدرات والجريمــة واالتحــاد مــن أجــل مكافحــة الســرطان علــى الصــعيد الــدولي) المعنــي بإتاحــة األدويــة الخاضــعة 

يهـدف البرنـامج الـذي يجـري حاليـًا تنفيـذه فـي جمهوريـة للمراقبة لألغراض الطبية، والسيما التـدبير العالجـي لأللـم. و 
دعــــم البلــــدان فــــي التعــــرف علــــى العقبــــات فــــي ســــبيل اإلتاحــــة إلــــى لشــــتي،  -الكونغــــو الديمقراطيــــة وغانــــا وتيمــــور

واستراتيجيات ُقطرية من لها، عن طريق فحص السياسات والتشريعات وسلسلة اإلمدادات، ووضع خطط  والتصدي
  أجل التحسين.

  
   المسائل الشاملة

  
إن اإلجــراءات الراميــة إلــى الحــد مــن تعــاطي المخــدرات عــن طريــق إنفــاذ الحظــر المفــروض علــى اســتخدام   -١٥

 اآلنالمواد الخاضعة للمراقبة الدولية ألغراض غير طبية واستراتيجيات إنفـاذ القـوانين ذات الصـلة، قـد طغـت حتـى 
علــى تنفيــذ االســتراتيجيات الوطنيـــة لمكافحــة المخــدرات. ولــذا فثمـــة حاجــة إلــى التأكــد مـــن تنفيــذ حزمــة شــاملة مـــن 
التدابير الرامية إلى مكافحة المخدرات، على نطاق قطاعات متعددة وعلى نحو منسق، على أن تشمل هذه الحزمـة 

األولية والحد من المخاطر ومرورًا بالتدبير العالجي  بدءًا من الوقاية –السلسلة المتصلة الحلقات للصحة العمومية 

                                                           
 ٢٠-٦٨ج ص ع)، و٢٠١٥( ١٥-٦٨ج ص ع)، و٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص ع)، و٢٠٠٥( ٢٢-٥٨ج ص عالقـــــــــــــــــــــــــرارات    ١
 ) بالترتيب.٢٠١٥(
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علــى أن ترتكــز هــذه التــدابير  –لالضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي المخــدرات والتأهيــل والرعايــة وتقلــيص األضــرار 
إلـــى مبـــادئ الصـــحة العموميـــة األساســـية الخاصـــة باإلنصـــاف والعدالـــة االجتماعيـــة وحقـــوق اإلنســـان، وتركـــز علـــى 

ئــــات الســــكانية األمــــس حاجــــة، وتــــولي االهتمــــام الواجــــب للُمحــــدِّدات االقتصــــادية واالجتماعيــــة والبيئيــــة البلــــدان والف
  للصحة، والتدخالت المسنَّدة بالعلم والبيِّنات، والنهوج التي تركز على الناس.

  
المحـــددة وســوف تراعـــي المنظمـــة فـــي عملهـــا الخـــاص بالمســـائل المتعلقـــة باألدويـــة، االحتياجـــات الصـــحية   -١٦

لألطفــال والشــباب والنســـاء، بمــا فـــي ذلــك النســـاء الحوامــل، وتعطــي األولويـــة لوضــع اإلرشـــادات الخاصــة بالقواعـــد 
والمعـــايير واألدوات التقنيـــة، وتنفيـــذها وتقييمهـــا، فـــي ســـبيل تحســـين التغطيـــة بالتـــدخالت المالئمـــة الخاصـــة بالوقايـــة 

هـــذه التـــدخالت، وضـــمان إتاحـــة األدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة  والعـــالج والرعايـــة وتقلـــيص األضـــرار، وتعزيـــز فعاليـــة
لالستخدامات الطبية. وقد تعاونت المنظمة مؤخرًا مع مكتب األمم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة واليونسـكو 
 علــى تطــوير اســتجابة القطــاع التعليمــي الســتخدام المــواد النفســانية التــأثير مــع التركيــز علــى دور هــذا القطــاع فــي

  ألطفال والمراهقين لهذه المواد.الوقاية من تعاطي ا
  

، واتفاقيـة ١٩٧٢بصـيغتها المعدلـة بموجـب بروتوكـول عـام  ١٩٦١ووفقًا لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسـنة   -١٧
، ُتســـند مســـؤولية اســـتعراض المـــواد وتقييمهـــا لتحديـــد إذا مـــا كـــان ينبغـــي أن تخضـــع ١٩٧١المـــؤثرات العقليـــة لعـــام 

ويتضمن الوفاء بهذه الوالية ضمان تزويد لجنة الخبراء التابعة للمنظمة  ١بموجب االتفاقيات، إلى المنظمة.للمراقبة 
بالبيانـات الوثيقـة بهـدف اسـتعراض المـواد النفسـانية التـأثير األوسـع انتشـارًا واألشـد  ،المعنية باالعتماد على األدويةو 

ذلـك المشـورة المسـندة بالبّينـات فـي الوقـت المالئـم مـن أجـل تيسـير  استمرارًا وٕاضرارًا. وسوف تقدم لجنة الخبـراء بعـد
اتخاذ لجنة المخدرات للقرارات المستنيرة بشأن جدولة المواد النفسانية التأثير. وسوف تسـتمر لجنـة الخبـراء فـي عقـد 

ي بالمخدرات والجاجتماعاتها السنوية. وُيلتمس دعـم  م المتحدة المعن دول األعضاء، ومكتب األم ةال والهيئـة ، ريم
اد  ،الدولية لمراقبة المخدرات ة بشأن االعتم ات الوثيق ع البيِّن ان في جم والمركز األوروبي لرصد المخدرات واإلدم

وتعكـف األمانـة علـى إنشـاء  .على المواد ومعاقرتھا واألضرار التي تلحقھا بالصحة، كي تستعرضھا لجنة الخبراء
د المواد التي يمكـن معاقرتهـا أو االعتمـاد عليهـا أو التـي قـد تضـر بالصـحة، بمـا فـي ذلـك المـواد الجديـدة آلية لترصّ 

  استعراضها من ِقبل لجنة الخبراء.  لتبريرالنفسانية التأثير والتي ال توجد بيانات كافية عنها 
  

المخــدرات والجريمــة وغيــره مــن وســوف ُينفــذ المزيــد مــن العمــل بالتعــاون مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي ب  -١٨
المنظمــــات الدوليــــة، بشــــأن رصــــد تعــــاطي المخــــدرات والوفيــــات والمراضــــة الناجمــــة عــــن تعــــاطي المخــــدرات فـــــي 
المجموعــات الســكانية علــى جميــع المســتويات، وســوف يشــمل تقــديم الــدعم التقنــي واإلرشــادات إلــى الــدول األعضــاء 

) التغطيـة بـالعالج الـالزم ١تولى عناية خاصة لرصد كل من ( من أجل تحسين ُنظم الرصد الوطنية لديها. وسوف
لالضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي المخــدرات والمــواد األخــرى، باســتخدام المعلومــات التــي تســتند إلــى المتــاح مــن 

ـــُنظم الصـــحية المخـــدرات فـــي  والتقـــديرات الخاصـــة بمـــدى انتشـــار االضـــطرابات الناجمـــة عـــن تعـــاطي ،مؤشـــرات ال
المســتمدة مــن ُنظــم المعلومــات المتاحــة المدرجــة فــي المرصــد الصــحي العــالمي للمنظمــة أو  ســكانية،المجموعــات ال
) تغطيــة األشـــخاص الــذين يتعـــاطون المخـــدرات فــي سلســـلة الوقايــة مـــن فيــروس العـــوز المنـــاعي ٢( ٢المرتبطــة بـــه

                                                           
. جنيـف: Guidance on the WHO review of psychoactive substances for international controlانظـر:    ١

    ٢٠١٠منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/GLS_WHORev_PsychoactSubst_IntC_2010.pdf، 

 ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢تم االطالع في 

  انظر المرصد الصحي العالمي لمنظمة الصحة العالمية:   ٢
Resources for the prevention and treatment of substance use disorders   

)http://www.who.int/gho/substance_abuse/en ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢، تم االطالع في.( 



   EB140/29    ١٤٠/٢٩ت  م

7 

البشـــري واختبـــار الكشـــف عنـــه وعالجـــه. وســـتعمل المشـــاريع الجديـــدة علـــى وضـــع مجموعـــات المؤشـــرات المالئمـــة 
وتعزيــز قــدرة الــدول األعضــاء علــى البحــث فــي ســبيل توليــد البيانــات العلميــة وتجميعهــا وتحليلهــا والتبليــغ عنهــا كــي 

الصــحة العموميــة واألعبــاء االجتماعيــة ُيسترشــد بهــا فــي وضــع السياســات والبــرامج التــي تســتهدف الحــد مــن أعبــاء 
المرتبطة بالمخدرات. ويلزم بذل جهـود خاصـة فيمـا يتعلـق بـالمواد الجديـدة النفسـانية التـأثير، والسـيما جمـع البيانـات 
عن معدل انتشار تعاطيها واستمرارها والضرر الذي تلحقه بالصحة. وسيتضمن تدفق العمـل هـذا اسـتعراض وتقيـيم 

الدالــة علــى أثــر تعــاطي المخــدرات واالضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي المخــدرات علــى صــحة  وتلخــيص البيِّنــات
السكان عـن طريـق إصـدار التقـارير التقنيـة، وتقـديرات المنظمـة لعـبء المـرض الـذي ُيعـزى إلـى تعـاطي المخـدرات، 

  واستعراض البّينات الدالة على فعالية خيارات السياسات المطروحة والتدخالت. 
  

مجــال الوبائيــات، نظمــت المنظمــة بالتعــاون مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة  وفــي  -١٩
) لمناقشـة الفـرص المتاحـة والطـرق الممكنـة لتعزيـز تنسـيق ومواءمـة الجهـود ٢٠١٦مشاورة (جنيف، آب/ أغسـطس 

دى انتشـار االضـطرابات الناجمـة الدولية الرامية إلى تحسين البيانات الوبائية الخاصة بمدى تعـاطي المخـدرات، ومـ
عــن تعــاطي المخــدرات فــي المجموعــات الســكانية، وأثرهــا علــى الصــحة العموميــة والعافيــة. وقــد ُأنشــئ فريــق عامــل 
تقني مشترك بين الوكاالت ومعني بالخصائص الوبائية للمخدرات بهـدف تحسـين التنسـيق والتعـاون بـين المنظمـات 

بمـــا فـــي ذلـــك الكيانـــات والمؤسســـات الحكوميـــة الدوليـــة اإلقليميـــة مثـــل االتحـــاد الحكوميـــة الدوليـــة فـــي هـــذا المجـــال، 
وٕاصـدار التقـديرات المشـتركة فيمـا يتعلـق بتعـاطي المخـدرات  ،والمركز األوروبي لرصد المخدرات واإلدماناألفريقي 
لمخـــدرات العـــالمي وضـــع التقـــديرات العالميـــة الـــواردة فـــي تقريـــر اوأســـفر هـــذا التعـــاون بـــين الوكـــاالت عـــن وعواقبـــه. 

الســنوي الصــادر عــن مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، بشــأن عــدد األشــخاص الــذين يتعــاطون 
      المخدرات حقنًا ومعدالت انتشار العدوى بفيروس العوز المناعي البشري وفيروس التهاب الكبد في صفوفهم. 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
 

  التقرير.بهذا المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا   -٢٠
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