
    
  ٦٩/١٢ج  التاسعة والستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٠  من جدول األعمال المؤقت ٦-١٢البند 
  A69/12    

  
  
  

  العمومي لمشكلة المخدرات العالمية،  يُبعد الصحال
في ذلك في سياق الدورة االستثنائية للجمعية العامة  بما

   المنعقدةلألمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية 
  ٢٠١٦ نيسان/ أبريل في

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
، نظر المجلس التنفيذي فـي دورتـه الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة فـي نسـخة ٢٠١٦في كانون الثاني/ يناير   -١

ثـــة المناقشـــات التـــي جـــرت فـــي دورة المجلـــس التنفيـــذي هـــذه وتراعـــي هـــذه النســـخة المحدَّ  ١التقريـــر.ســـابقة مـــن هـــذا 
بمقر األمم المتحدة في نيويورك في ، التي ُعقدت للجمعية العامة لألمم المتحدة الثالثين الدورة االستثنائيةوحصائل 

يتنـــاول دور المنظمـــة فـــي متابعـــة هـــذه الـــدورة ، وتشـــمل فرعـــًا جديـــدًا ٢٠١٦أبريـــل  نيســـان/ ٢١إلـــى  ١٩الفتـــرة مـــن 
  االستثنائية.

  
استعراض التقدُّم الُمحَرز فـي تنفيـذ اإلعـالن السياسـي وخطـة  فيهذه الدورة االستثنائية  تمثل الغرض منو   -٢

 ٢،العمل المتعلقين بالتعاون الـدولي صـْوب وضـع اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة لمواجهـة مشـكلة المخـدرات العالميـة
بمـــا فـــي ذلـــك تقيـــيم اإلنجـــازات التـــي تحقَّقـــت والتحـــدِّيات الماثلـــة فـــي مواجهـــة مشـــكلة المخـــدرات العالميـــة فـــي إطـــار 

  لمكافحة المخدرات وغيرها من صكوك األمم المتحدة ذات الصلة.  الثالث االتفاقيات الدولية
  
ـــة "  -٣ ـــة العامـــة القـــرار والوثيقـــة الختاميـــة المعنون ـــدورة االســـتثنائية، اعتمـــدت الجمعي ـــاوفـــي ال  المشـــترك التزامن

التي أعاد فيها رؤساء الدول والحكومات، ووزراء  ٣"فعَّال نحو على ومواجهتها العالمية المخدرات لمشكلة بالتصدِّي
األفـراد واألسـر والمجتمعـات المحليـة والمجتمــع يــع جم وعافيـةـحة ورفـــاه صــز يـبتعز  االلتـزاموممثلـو الـدول األعضـاء 

ككــل. وأعــادت التأكيــد علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون بــين كيانــات األمــم المتحــدة فــي نطــاق الواليــة المســندة إلــى كــل 
 خـــدراتالم لمكافحـــةالدوليـــــة  األعضـــاء فـــي تنفيـــذ المعاهـــداتدعــــم الـــــدول  أجـــلمـــــن جهـــــود مـــــن  تبذلـــهفيمــــا منهـــا، 

فـــي ســـياق البرنـــامج واالســـتراتيجيات والسياســـات  وكرامتــــهملجميـــع األفـــراد  نســــانق اإلحقــــو وتعزيـــز حمايـــة واحتـــرام 
  المتعلقة بالمخدرات. كما أصدرت توصيات عملية ُأشير في بعضها إشارة صريحة إلى منظمة الصحة العالمية.

  
                                                           

والمحضــــر المــــوجز للمجلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه الثامنــــة والثالثــــين بعــــد المائــــة، الجلســــة  ١٣٨/١١م تانظــــر الوثيقــــة    ١
 (باإلنكليزية)). ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  ٣عشرة، الفرع   الثالثة

 جيم.  ، الفرع١، الفصل E/2009/28)( ٨، الملحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر    ٢

ـــرابط التـــالي:  A/S-30/L.1الوثيقـــة    ٣  تـــم ،https://www.unodc.org/ungass2016/en/documentation.htmlالمتاحـــة علـــى ال
 .٢٠١٦ مايو/ أيار ٩ في االطالع
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وأدلــت المــديرة العامــة التــي تولــت قيــادة وفــد المنظمــة المشــارك فــي الــدورة االســتثنائية، بكلمــة ترحيــب أمــام   -٤
الجمعيـــة العامـــة فـــي الجلســـة االفتتاحيـــة للـــدورة، قالـــت فيهـــا أن مشـــكلة المخـــدرات العالميـــة ُتعـــد مـــن مصـــادر القلـــق 

يـولى للصـحة العموميـة فـي الوثيقـة الختاميـة وأكـدت الرئيسية بالنسبة إلـى المنظمـة، ورحبـت باالهتمـام الكبيـر الـذي 
 المعنـي المتحـدة األمـم مكتـباستعداد المنظمـة لتنفيـذ المهـام التـي ُأسـندت إلـى المنظمـة خـالل الـدورة، بالتعـاون مـع 

وأســهم وفــد المنظمــة بنشــاط فــي برنــامج الــدورة االســتثنائية بالمشــاركة فــي  ١وســائر الشــركاء. والجريمــة بالمخــدرات
اعــات المائــدة المســتديرة وفــي تنظــيم األحــداث الجانبيــة بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء ومكتــب األمــم المتحــدة اجتم

المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة وســـائر كيانـــات األمـــم المتحـــدة وجماعـــات المجتمـــع المـــدني، بمـــا فـــي ذلـــك االجتمـــاع 
  .للجميع وشاملة ومتوازنة متكاملة سياسة هامن تتألف التي األهمية البالغة العمومية الصحة عناصرالجانبي بشأن 

 
أكــدت المناقشــات ، "بعــدم وجــود نْهــج واحــد يناســب الجميــع ويصــلح لتحقيــق جميــع األغــراض"ومــع التســليم   -٥

أكثــر  ْهــجصــْوب وْضــع ن التــي جــرت فــي الــدورة االســتثنائية والوثيقــة الختاميــة الصــادرة عنهــا، أهميــة المضــي قــدماً 
ُيســلِّط الضــوء علــى حصــائل الصــحة العموميــة والنتــائج  فــي السياســات العالميــة لمكافحــة المخــدرات، توازنــًا وشــموالً 

لمكافحـة المخـدرات الـثالث اإلنمائية، على أن يستقيم هـذا النمـوذج ويتَّسـق مـع الغـرض األصـيل لالتفاقيـات الدوليـة 
تحــول اإلعــالن السياســي وثيقــة الختاميــة و الدعم تــالمتمثِّــل فــي تعزيــز صــحة اإلنســان ورفاهــه. فعلــى ســبيل المثــال، 

الوقايــة والعــالج والرعايــة، بمــا فــي ذلــك الصــحة العموميــة،  إلــىالسياســة الدوليــة لمكافحــة المخــدرات  محــور تركيــز
 ٢٠٣٠٢مــن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  ٥-٣الغايــة  توضــحوالتــدابير االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة. كمــا 

الوقايـة والعـالج مـن تعـاطي مـواد اإلدمـان، كمـا يـرتبط طيـف مـن الغايـات األخـرى  رورة تعزيـزالحكومات بضـالتزام 
يـدز ومكافحـة التهـاب الكبـد متعلقة بالقضاء علـى وبـاء األال ٣-٣سيَّما الغاية المخدرات، وال ارتباطًا خاصًا بمكافحة

عديـــة) وعالجهـــا وتعزيـــز الصـــحة الم غيـــر( الســـارية غيـــر المتعلقـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض ٤-٣الوبـــائي، والغايـــة 
ـــــة  ـــــة  ٨-٣النفســـــية، والغاي ـــــة الصـــــحية الشـــــاملة، والغاي ـــــق التغطي ـــــة بتحقي ـــــة -٣المتعلق ـــــة بإتاحـــــة األدوي ب المتعلق

  ٣.األساسية
 
ــَد أن اإلجــراءات الراميــة إلــى الحــد مــن تعــاطي المخــدرات، عبــر إنفــاذ الحظــر المفــروض علــى اســتخدام   -٦ َبْي

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

علــى أن  ، علــى نطــاق قطاعــات متعــددة وعلــى نحــو منســق،حزمــة شــاملة مــن التــدابير الراميــة لمكافحــة المخــدرات
ابتــداًء مــن الوقايــة األوليــة والحــد مــن المخــاطر  –السلســلة المتصــلة الحلقــات للصــحة العموميــة  هــذه الحزمــة تشــمل

علـى أن تكـون هـذه  –عادة التأهيل والرعايـة إ تعاطي المخدرات و  الناجمة عن الضطراباتلجي مرورًا بالتدبير العال
التدابير راسخة في مبادئ الصحة العمومية األصيلة لإلنصاف والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان، والتركيز على 

                                                           
نــص الكلمــة التــي ألقتهــا المــديرة العامــة علــى الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة متــاح علــى الــرابط التــالي:    ١

http://www.who.int/dg/speeches/2016/world-drug-problem/en/، )٢٠١٦ مايو/ أيار ١٠ في االطالع تم(. 

  ، انظر٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  – ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1  ٢٠١٦ أيار/ مايو ١٠(تم االطالع في.(  

) بــــإجراء تقييمــــات ١٩٧١و ١٩٦١منظمــــة الصــــحة العالميــــة بموجــــب االتفاقيــــات الدوليــــة لمكافحــــة المخــــدرات (ُتكلَّــــف    ٣
ر مواد اإلدمان التي تنطوي على احتمال االعتماد عليها وٕامكانيـة إسـاءة اسـتعمالها، ومـن الممكـن أن تضـر بالصـحة. لمخاط

وتُنفَّــذ هــذه التقييمــات عــن طريــق مراجعــة وافيــة ودقيقــة للبيِّنــات تضــطلع بهــا لجنــة الخبــراء التابعــة للمنظمــة المعنيــة باالعتمــاد 
الخبــراء توصــيات بشــأن خضــوع المــواد موضــوع المراجعــة للمراقبــة الدوليــة مــن عدمــه.  علــى العقــاقير المخــدرة. وُتصــِدر لجنــة

يجري أيضًا تقييم الجدوى العالجية للمواد األفيونية والمؤثرات العقليـة لألغـراض الطبيـة، وتـواَزن الجـدوى العالجيـة للمـواد  كما
والمـؤثرات العقليـة باحتمـال االعتمـاد عليهـا وٕامكانيـة إسـاءة اسـتعمالها. وتُبلَّـغ توصـيات اللجنـة فـور تأكيـدها مـن ِقَبـل  األفيونية

المديرة العامـة لمنظمـة الصـحة العالميـة إلـى األمـين العـام لألمـم المتحـدة، ومـن بعـده إلـى لجنـة المخـدرات التخـاذ قـرار نهـائي 
  منظمة الصحة العالمية قاطعة بالنسبة لألمور الطبية والعلمية. بشأنها. والتقييمات التي تجريها
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الُمحدِّدات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ، مع إيالء االهتمام الواجب إلى األكثر احتياجاً البلدان والفئات السكانية 
  للصحة، والتدخُّالت الُمسَندة بالعلم والبيِّنات، واتباع ُنُهج ُتركِّز على الناس.

 
علـــى عناصـــر الصـــحة العموميـــة البالغـــة األهميـــة التـــي تتـــألف منهـــا سياســـة متكاملـــة  وُيركـــز هـــذا التقريـــر  -٧

تتــواءم مــع حصــائل الــدورة االســتثنائية الثالثــين للجمعيــة العامــة لألمــم  تومتوازنــة وشــاملة للجميــع لمكافحــة المخــدرا
عـالج المصـابين ؛ و ؛ وهذه العناصر هي: الوقاية من تعاطي المخدرات والحد من أوجـه الضـعف والمخـاطرالمتحدة

وتـدبيرها  الوقاية من األضرار المرتبطة بتعـاطي المخـدراتو  ؛تعاطي المخدرات ورعايتهم الناجمة عن ضطراباتالبا
 ؛ وٕاتاحة األدوية الخاضعة للمراقبة.عالجياً 

  
  الوقاية من تعاطي المخدرات والحد من أوجه الضعف والمخاطر

  
 بـــه تعـــاطي المخـــدرات والحـــاالت الصـــحية المرتبطـــةالناجمـــة عـــن ضـــطرابات االُيمثِّـــل تعـــاطي المخـــدرات و   -٨

وفاة سنويًا.  ٤٠٠ ٠٠٠شواغل رئيسية للصحة العمومية. فاستخدام العقاقير النفسانية التأثير مسؤول عن أكثر من 
مــن إجمــالي عــبء المــرض فــي العــالم، فــي حــين  ٪٠,٥٥تعــاطي المخــدرات  الناجمــة عــن ضــطراباتالكمــا ُتمثِّــل ا

ن حاالت العدوى الجديدة بفيروس العوز المناعي م ٪٣٠ُيشكِّل تعاطي المخدرات عن طريق الحقن ما ُيقدَّر بنسبة 
فــي  Cو Bالكبــد  التهــابالبشــري خــارج أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرى، وُيســِهم مســاهمة كبيــرة فــي حــدوث أوبئــة 

  جميع األقاليم التابعة للمنظمة.
 
ُتســبِّب والوقايــة مــن تعــاطي المخــدرات والحــد مــن أوجــه الضــعف والمخــاطر التــي تُفضــي إلــى التعــاطي و   -٩
تعــاطي المخــدرات همــا الركيــزة األساســية لسلســلة الصــحة العموميــة المتصــلة الحلقــات  الناجمــة عــن ضــطراباتالا

تقلـيص التكـاليف تعزيـز الرفـاه الصـحي واالجتمـاعي و للتصدِّي لمشكلة المخدرات. إذ تستطيع تدابير الوقاية الفعالـة 
البشــرية والمجتمعيــة الناجمــة عــن تعــاطي المخــدرات، خاصــة بــالتركيز علــى منــع األطفــال والمــراهقين والشــباب مــن 

نجاعة الوقاية من تعاطي مواد اإلدمان والحد من وبالتالي ُتمثِّل الشروع في التعاطي والحيلولة دون استمرارهم فيه. 
ل أفضل في مجال الصـحة العموميـة، منهـا الوقايـة مـن االضـطرابات النفسـية المخاطر نْهجًا أساسيًا لتحقيق حصائ

التــي ُتســبِّبها مــواد اإلدمــان، وتقليــل اإلصــابات والعنــف (اإلصــابات الناجمــة عــن الحــوادث علــى الطــرق واإلصــابات 
ف)، والوقايـة مـن المنزلية، وٕايذاء األطفال، والعنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي وغيرهمـا مـن أنـواع العنـ

األمــراض الســارية (خاصــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، والتهــاب الكبــد الفيروســي، والســل)، ومشــكالت الصــحة 
 وحــاالت الحمــلســيَّما األمــراض المنقولــة جنســيًا، وحــاالت الحمــل غيــر المقصــود، والالجنســية والصــحة اإلنجابيــة (

لـــى وجـــه الخصـــوص الســـرطان وأمـــراض القلـــب واألوعيـــة المصـــحوبة بمضـــاعفات)، واألمـــراض غيـــر الســـارية (وع
  الدموية وأمراض الكبد).

 
وينبغــي مواصـــلة الجهــود الراميـــة إلــى تفعيـــل األبعــاد الوقائيـــة لالتفاقيــات الدوليـــة لمكافحــة المخـــدرات، مـــع   -١٠

ة كاملـة مـن االحتـرام الكامـل لحقـوق اإلنسـان، كمـا ينبغـي أن تتـوافر لألفـراد المحتـاجين فـرص الحصـول علـى سلسـل
ـا كـان الغالـب علـى التـدابير الوقائيـة، التـي تهـدف إلـى الحـد مـن العـرض، أن والرعايـة خيارات الوقاية والعـالج . ولمَّ

فـي  ،ُتركِّز على االستراتيجيات المعنية بإنفاذ القوانين ومكافحة أسواق االتجار غير المشـروع، فقـد أدى هـذا الوضـع
وممارســات لإلنفــاذ ُتكــرِّس التمييــز، وتــدعو إلــى انتهاكــات حقــوق اإلنســان، إلــى سياســات  ،بعــض أجــزاء مــن العــالم

وُتســِهم فــي العنــف المــرتبط بشــبكات إجراميــة، وتمنــع النــاس حقهــم فــي الحصــول علــى تــدخُّالت هــم فــي حاجــة إليهــا 
 لتحســـــين صـــــحتهم. ولتجـــــاوز مـــــا ســـــبق، مـــــن األهميـــــة البالغـــــة أن تُـــــدَمج التـــــدخُّالت الوقائيـــــة بشـــــكل شـــــرعي فـــــي

االســـتراتيجيات الوطنيـــة لمكافحـــة المخـــدرات، وأن تُنفَّـــذ مـــن منظـــور عـــادل يســـتند إلـــى البيِّنـــات ويســـتهدف الصـــحة 
  لناس وُيركِّز على حقوق اإلنسان.العمومية ويتمحور حول ا
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ويمكن الوقاية من الشروع في تعاطي مواد اإلدمان من خالل اتباع نْهج شامل متعدد القطاعات يستهدف   -١١
التــي تنفــذ فــي أمــاكن  عوامــل الخطــر والعوامــل الوقائيــة فــي أوســاط الفئــات العمريــة المختلفــة بطيــٍف مــن التــدخُّالت

وســـائر  وُتعنـــى باألســـر والمجتمعـــات المحليـــة واســـتخدام شـــبكة اإلنترنـــت ووســـائل التواصـــل االجتمـــاعي –متعـــددة 
 ُتكيَّــف حســب الســياقة مــن تعــاطي المخــدرات والوقايــ، منهــا تصــميم بــرامج لتعزيــز الصــحة المنصــات اإللكترونيــة

 . وتشــير البيِّنــات المتراكمــة حتــى اآلن إلــى ضــرورة تكييــف اســتراتيجيات الوقايــة وبرامجهــاوتــدابير الحــد مــن العــرض
ر تنفيـذ هـذه التـدخُّالت  وتدخالتها بما يتناسب وسن الفئة السـكانية الُمسـَتهدفة، ومسـتوى المخـاطر، واألوضـاع الُمقـرَّ

. وينبغي كذلك أن تكون هـذه االسـتراتيجيات والبـرامج جـزءًا بما في ذلك أماكن الرعاية الصحية وأماكن العمل ،فيها
ال يتجزأ من السياسات وخطط العمل الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينبغي دعمها بأسلوب مناسب فـي تصـريف 

عـدد مــن القطاعــات الحكوميـة والمجتمــع المــدني الشـؤون يســتهدف الصـحة العموميــة وُأطُــر قانونيـة مواتيــة لمشــاركة 
إذ لــم تثبــت فعاليــة مجــرد  ١.، وباســتخدام معــايير الوقايــة مــن تعــاطي المخــدرات المعتــرف بهــا دوليــاً مشــاركة فعالــة

التعريــف وحســب بآثــار المخــدرات، أو تــوفير معلومــات عــن أخطــار المخــدرات. وينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص إلــى 
ة واالقتصـــــادية لتعـــــاطي المخـــــدرات، والتصـــــدِّي لهـــــذه العوامـــــل التـــــي تزيـــــد ضـــــعف األفـــــراد الُمحـــــدِّدات االجتماعيـــــ

والمجتمعات، وتنشر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أو ُتكرِّسها. وهذه الُمحدِّدات ذات نطاق واسع، وغالبـًا مـا تُـؤثِّر 
والممارســـات التـــي تعـــالج مشـــكلتي  كتلـــك السياســـاتفيهـــا السياســـات والممارســـات الُمتَّبعـــة فـــي القطاعـــات األخـــرى، 

 البطالة والتهميش. 
  

  تعاطي المخدرات ورعايتهم الناجمة عن ضطراباتالعالج المصابين با
  

ضــطرابات المــن العناصــر األساســية لسياســة شــاملة بشــأن مكافحــة المخــدرات تــوفير العــالج للمصــابين با  -١٢
ورعايتهم على أسـاس أخالقـي واسـتنادًا إلـى البيِّنـات. به تعاطي المخدرات والحاالت الصحية المرتبطة الناجمة عن 

وتتحقــق أفضــل حصــائل العــالج متــى ُنفِّــذ نْهــج شــامل متعــدد التخصصــات؛ وهــو الــْنهج الــذي ينبغــي أن يتضــمن 
ــــز علــــى االحتياجــــات المختلفــــة للمصــــابين وُتلبِّــــي هــــذه  تــــدخُّالت دوائيــــة ونفســــية واجتماعيــــة متنوعــــة ومتكاملــــة ُتركِّ

جـــات، بمـــا فـــي ذلـــك الحـــاالت الصـــحية المرتبطـــة بتعـــاطي المخـــدرات مثـــل اإلصـــابات، وحـــاالت االنتحـــار االحتيا
والعـدوى بفيـروس العـوز المنـاعي  ٢،واالضطرابات النفسية الناجمة عن تعـاطي المخـدرات، وزيـادة جرعـة المخـدرات

الكبد الفيروسي. وتستطيع الخدمات العالجية أن ُتؤثِّر على مستوى الفئات السكانية متى انتظمت  التهابالبشري، و 
هذه الخدمات حول سلسلة متصـلة الحلقـات بـدءًا مـن الفـرز والتـدخُّالت السـريعة مـرورًا بالتشـخيص المبكـر والعـالج 

وٕاعـــادة الـــدمج االجتمـــاعي إلـــى منظمـــات  الموجهـــة إلـــى التعـــافي وبـــرامج إعـــادة التأهيـــل والرعايـــة المزمنـــة الرســـمي
ونشر استراتيجيات وتدخُّالت فعالـة وأخالقيـة. وينبغـي أن تتضـمن االسـتراتيجيات وخطـط العمـل المساعدة المتبادلة 

 الناجمــة عــن ضــطراباتالالوطنيــة لمكافحــة المخــدرات عنصــرًا رئيســيًا يتعلــق بــدعم السياســات لعــالج المصــابين با
ورعــايتهم علــى أســاس أخالقــي واســتنادًا إلــى البيِّنــات بــه المرتبطــة  المصــاحبة الت الصــحيةتعــاطي المخــدرات والحــا

وتقديم العالج والرعاية إليهم، مع توفير التمويل الكافي، وتطبيق آليات مناسـبة لتصـريف الشـؤون وضـمان الجـودة، 
بــدائل عــات المحليــة بالعافيــة و العــالج وخــدمات دعــم التعــافي التــي تيســر التوظيــف واإلســكان وتمتــع المجتموتــوفير 

  لعقوبة السجن بسبب الجرائم البسيطة ذات الصلة بالمخدرات.
 

فعالية الخدمات العالجية في الحد من تعاطي مواد اإلدمـان ومـا يـرتبط بـه مـن عواقـب  من ثبتنظرًا لما و   -١٣
يــة وتنفيــذها لضــمان إتاحــة ينبغــي تشــجيع وتعزيــز التعــاون الــدولي فــي إعــداد المبــادرات العالج صــحية واجتماعيــة

                                                           
 ٢٠١٥انظــــر المعــــايير الدوليــــة للوقايــــة مــــن تعــــاطي المخــــدرات. مكتــــب األمــــم المتحــــدة المعنــــي بالمخــــدرات والجريمــــة،    ١
)https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html ٢٠١٦أيار/ مايو  ١٠، تم االطالع في.( 

٢                     See Community management of opioid overdose. Geneva: World Health Organization; 2014 
(http://www.who.int/substance_abuse/publications/management_opioid_overdose/en/, accessed 10 May 2016).  
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الحصول دون تمييز على طيف واسع مـن التـدخالت العالجيـة باالسـتناد إلـى البّينـات العلميـة الدالـة علـى فعاليتهـا، 
وتــوافرت البيِّنــات  ١.بمــا فــي ذلــك التــدخالت المصــممة خصيصــًا لالحتياجــات المحــددة للمــراهقين والنســاء والحوامــل

اد علـى المـواد األفيونيـة بمسـاعدة األدويـة (العـالج ببـدائل األفيـون). وتـدعم كـذلك األقوى حول نجاعة عالج االعتم
، ويمكـــن اســـتخدامه لـــدعم طــــرق أخـــرى للعـــالج. وثبتـــت فعاليــــة جيـــداً  البيِّنـــات المتـــوافرة التـــدبير العالجـــي الطــــارئ

الناجمـة  ضـطراباتالن باالتدخُّالت النفسـية واالجتماعيـة التقليديـة والجماعـات العالجيـة فـي تحسـين صـحة المصـابي
التــي تعاونيــة تعــاطي المخــدرات وأدائهــم داخــل المجتمــع. وتــرتبط المشــاركة األطــول فــي المنظمــات الصــحية ال عــن

يقودهــا النظــراء باالســتمرار فــي اإلقــالع عــن التعــاطي، وانخفــاض تكــاليف الرعايــة الصــحية، وٕادخــال تحســينات فــي 
. ومـــن الممكـــن أن تكـــون البـــرامج الداخليـــة لإلقـــالع عـــن تعـــاطي المؤشـــرات األخـــرى التـــي تقـــيس تأديـــة الوظـــائف

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

وتشير نتائج البحوث إلـى أن اإلنفـاق علـى العـالج يـؤدي إلـى تحقيـق وفـورات مـن خـالل الحـد مـن الجـرائم   -١٤
مرتبطة بالمخدرات، وخفض أوجه اإلنفاق على نظام العدالة الجنائيـة والرعايـة الصـحية. ومـع األخـذ فـي الحسـبان ال

نطاقًا أوسع للتكاليف المرتبطة بالجريمة والصحة واإلنتاجية االجتماعية، ظهر أن نسبة الوفورات إلى االستثمار قد 
تعاطي مواد اإلدمان وتـدبيرها بطـرق تجمـع بـين  عن االضطرابات الناجمة. ومن الممكن عالج ١:١٣إلى وصلت 

الفعالية وانخفاض التكلفة في آن واحد، بما ُينِقـذ األرواح، وُيحسِّـن صـحة المصـابين وعـافيتهم وكـذلك صـحة أسـرهم 
كـاليف تكـاليف العـالج والرعايـة إذا مـا ُقوِرنـت بالتتقـل كثيـرًا وعافيتهم، وُيقلِّص التكاليف التي تتكبدها المجتمعـات. و 

، بمـا فـي ذلـك التكـاليف بـه تعـاطي المخـدرات والحـاالت الصـحية المرتبطـة الناجمة عن الضطراباتلغير المباشرة 
المتعلقــة بالبطالــة والتغيُّــب عــن العمــل وارتكــاب الجــرائم ونظــام العدالــة الجنائيــة وٕانفــاذ القــانون، فضــًال عــن الوفيــات 

  المبكرة واإلعاقة.
 

ــه للصــحة العموميــة بــين مكافحــة المخــدرات ونظــام العدالــة الجنائيــة والنظــام الصــحي فــي  والتنســيق  -١٥ الُموجَّ
وســعه أن يزيــد التغطيــة العالجيــة بشــكل ملحــوظ، ومــن ثــمَّ ُيقلِّــل تعــاطي المخــدرات ويمنــع الجريمــة وُيقلِّــص معــدل 

صـــول علـــى خيـــارات الوقايـــة والعـــالج إلـــى ارتكـــاب الجـــرائم. وينبغـــي أن تتـــوافر أمـــام المحتـــاجين فـــرص الح ةدوْ الَعـــ
المستمرة والمتكاملة، سواًء تلك التي ُيقدِّمها القطاع الصحي العام أم الخاص، مع حماية الناس من مكابدة مخـاطر 
مالية، والتركيز على الوقاية وتحسين صحة المصابين وأدائهم في المجتمع، وصوًال إلى الهدف النهائي الُمتمثِّل في 

الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك الرعايـــة الصـــحية  الـــُنظماك تـــدخُّالت ناجعـــة وغيـــر ُمكِلفـــة ينبغـــي دمجهـــا فـــي تعـــافيهم. وهنـــ
نظر إلى مستوى تعاطيـه للمخـدرات أو نـوع ال، ذكرًا كان أو أنثى، دون دون تمييز األولية. وينبغي أن يحصل الفرد

تعــاطي  االضــطرابات الناجمــة عــنمــن والعــالج  وخــدمات الوقايــة المخــدرات التــي يتعاطهــا، علــى الرعايــة الصــحية،
إعـادة دمجـه فـي المجتمـع. وينبغـي علـى سياسـات الخدمات التي تيسر ، و به المخدرات والحاالت الصحية المرتبطة

هة إلى الصحة العمومية أن ُتمكِّن الناس مـن إدراك مـا يعانونـه مـن مشـكالت وأن  العالج ومكافحة المخدرات الُموجَّ
االضطرابات العالج من  طيف واسع من التدخالت، بما في ذلك فِّر لهم ُسُبل الحصول علىيلتمسوا العون، وأن ُتو 

وينبغـــي لوضـــع وتنفيـــذ اإلرشـــادات الخاصـــة بالقواعـــد،  تعـــاطي المخـــدرات ورعـــايتهم بتكلفـــة ميســـورة. الناجمـــة عـــن
طرابات الناجمـة عـن تعـاطي وأنشطة بناء القدرات في مجال الوقاية والعالج من االضـ ٢واألدوات التقنية، والمعايير

زان ويُكثفان على الصعيد الدولي.  المخدرات، أن ُيعزَّ
                                                           

١         See Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disorders in 
pregnancy. Geneva: World Health Organization; 2014 
(http://www.who.int/substance_abuse/publications/pregnancy_guidelines/en/, accessed 10 May 2016). 

، مكتـب األمـم International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders: draft for field testingانظـر:    ٢
    ٢٠١٦ / مايوالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة الصحة العالمية؛ أيار

)https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_59/ECN72016_CRP4_V1601463.pdf 
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  الوقاية من األضرار المرتبطة بتعاطي المخدرات وتدبيرها عالجياً 
  

ال ُتوِلي ُأُطر سياسة مكافحة المخدرات الحالية اهتمامًا كافيًا إلى الحد من األضرار التي تلحق باألفراد أو   -١٦
ُيعـد  وفقًا للسياقات الوطنية الحد من الضررتنفيذ التدخالت الرامية إلى مية جرَّاء تعاطي المخدرات. فالصحة العمو 

مــن إطــار لتعزيــز الصــحة العموميــة يهــدف إلــى الوقايــة مــن األضــرار التــي يلحقهــا تعــاطي المخــدرات بــاألفراد  اً جــزء
من الضرر قضية حساسة اجتماعيًا وسياسيًا، علمـًا يكون الحد  والمجتمعات، والحد منها وتخفيف آثارها. وغالبًا ما

تفــرض بــأن هــدفها هــو الحفــاظ علــى حيــاة األفــراد وســالمتهم، مــع عــدم اشــتراطها اإلقــالع عــن تعــاطي المخــدرات. و 
القوانين والسياسات والممارسات العقابية على المتعاطين قيـودًا تحـول بيـنهم وبـين الحصـول علـى خـدمات الحـد مـن 

الُمســـَندة بالبيِّنـــات. وتضـــمن  هـــذه التـــدخالتقِصـــيهم فـــي بعـــض األحيـــان، وهـــو مـــا ُيضـــِعف فاعليـــة الضـــرر، بـــل وتُ 
تدخُّالت الحد من الضـرر، متـى ُنفِّـذت فـي إطـار اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة المخـدرات، النظـرة إلـى قضـية تعـاطي 

عزلــة االجتماعيــة والوصــم والتهمــيش المخــدرات فــي ســياقها االجتمــاعي األوســع نطاقــًا، والتصــدِّي لقضــايا الفقــر وال
  والعنف المنزلي وسائر أشكال العنف والصحة العمومية. 

 
وبــالنظر إلــى البيِّنــات حــول جــدوى ُنُهــج الحــد مــن الضــرر فــي معالجــة االعتمــاد علــى المخــدرات وتحســين   -١٧

نـــًا مُ  زًا مـــن اســـتجابة شـــاملة الحصـــائل الصـــحية األوســـع نطاقـــًا، هنـــاك حاجـــة إلـــى أن تكـــون هـــذه التـــدخُّالت ُمكوِّ عـــزَّ
لحـق بمتعـاطي مـواد تي تر الار ضلتعاطي مواد اإلدمان. وتتوافر أيضًا بيِّنات قوية على أن البرامج التي تحد من األ

اإلدمــان علــى المــدى القصــير والطويــل تعــود بالفائــدة كــذلك علــى المجتمــع ككــلٍّ فــي شــكل تراجــع معــدالت الجريمــة 
  مِّشوا سلفًا في الحياة العامة.الفوائد التي تتحقق نتيجة دمج أفراد المجتمع الذين هُ  واالضطراب العام، عالوة على

 
يدز األوقد أصدرت منظمة الصحة العالمية باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة   -١٨

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

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

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

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

ك المسـتفيدين منهـا بصـورة منتظمـة، بمـا يتـيح الفـرص لتيسـير ُسـُبل البرامج أيضًا مـدخًال إلـى خـدمات أخـرى، وُتشـرِ 
وينبغـــي أن تتـــاح الخـــدمات األوســـع نطاقـــًا الخاصـــة بالوقايـــة والعـــالج  الحصـــول علـــى الخـــدمات الصـــحية األخـــرى.

الذين يتعاطون المخدرات، بما في ذلـك  األشخاصوالرعاية الصحية المتاحة لعموم السكان على نحو منصف أمام 
لألشـخاص المتعايشـين مـع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والعـالج  القهقريـة للفيروسـات المضـادة األدويـةاحـة إت

  .Cو  Bالفعال للمصابين بالعدوى المزمنة بالتهاب الكبد
 

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

ــيــدز، والمُ ألالمتحــدة المشــترك المعنــي بمكافحــة ا ه إلــى البلــدان لتحديــد األهــداف المتعلقــة باإلتاحــة الشــاملة لخــدمات الوقايــة وجَّ
، جنيف، ٢٠١٢تنقيح  – دمات العالج منه ورعاية مرضاه لمتعاطي المخدرات بالحقنمن فيروس العوز المناعي البشري وخ

تــــــــــم  http://apps.who.int.iris/bitstream/10665/77969/1/978941504379_eng.pdf( ٢٠١٢منظمــــــــــة الصــــــــــحة العالميــــــــــة؛ 
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وينبغــي علــى االســتراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات أن ُتســلِّط الضــوء علــى منطــق الصــحة العموميــة   -١٩
لدْمج التدخُّالت والخدمات الرامية إلى الحد من الضرر في البرامج الوطنية، بما في ذلك البيِّنات حول تأثيرها على 

الحـد مـن الضـرر، فـي إطـار اسـتراتيجية وطنيـة أوسـع  تعاطي المخدرات ومكافحتهـا. ويتطلـب التنفيـذ الفعَّـال لبـرامج
نطاقًا لمكافحة المخـدرات، تـوفير بيئـة تشـريعية مواتيـة والنظـر فـي اإلجـراءات ذات الصـلة الـوراد اتخاذهـا فـي ضـوء 

للطفـل  االستراتيجية الوطنية لمكافحة المخـدرات، حسـبما يقتضـيه السـياق الـوطني، مثـل تعزيـز الممارسـات المراعيـة
فــي خــدمات عــالج تعــاطي المخــدرات، واتبــاع ُنهُــج متكاملــة مــع الخــدمات المجتمعيــة وخــدمات رفــاه األســرة  رةواألســ

والطفل، وكذلك اتباع ُنهُـج تعتمـد علـى األقـران للحـد مـن األضـرار المرتبطـة بتعـاطي األفـراد للمخـدرات. كمـا ينبغـي 
تعاطي المخدرات (والوقاية من اإلصـابة بفيـروس  كذلك توافر المراجع حول أهمية تقديم خدمات مناسبة للوقاية من

فــي الكبــد) وعــالج المصــابين ورعــايتهم فــي الســجون، وللفئــات الســكانية الُمحتَجــزة  والتهــابالعــوز المنــاعي البشــري 
 .األماكن الُمغَلقة األخرى

  
  إتاحة األدوية الخاضعة للمراقبة

  
الكثيــر مــن المــواد الخاضــعة للمراقبــة الدوليــة أدويــة أساســية ذات أهميــة بالغــة فــي تخفيــف األلــم وللرعايــة   -٢٠

الُملطِّفــة، ولعــالج األمــراض النفســية والعصــبية، كمــا ُتســتخَدم هــذه المــواد فــي التخــدير والجراحــة والتوليــد، ولعــالج 
عتماد على المواد األفيونية. وضـمان تـوافر كميـات تعاطي مواد اإلدمان، بما في ذلك اال االضطرابات الناجمة عن

كافية من المواد الخاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية هو أحد األهداف التـي تسـعى إلـى تحقيقهـا االتفاقيـات 
االتفاقيـات الدولية لمكافحة المخدرات التي تلتزم بها الدول األعضاء، ولمَّا تُنفَّذ عالميًا بعد. وينبغي أن يهدف تنفيذ 

الدولية إلى الوفاء "بااللتزام المزدوج على الحكومات أن ُترسي نظامًا للمراقبة يضمن توفير كميات كافية من المـواد 
الخاضعة للمراقبة الستخدامها في األغراض الطبية والعلمية، مع الحيلولة في الوقت ذاته دون إسـاءة اسـتعمالها أو 

   ١تسريبها أو االتجار بها".
 

مـــن الســـكان فـــي العـــالم)  ٪٨٣مليـــون نســـمة ( ٥٥٠٠وتشـــير تقـــديرات منظمـــة الصـــحة العالميـــة إلـــى أن   -٢١
يعيشــون فــي بلــدان تــنخفض أو تنعــدم بهــا فــرص الحصــول علــى األدويــة الخاضــعة للمراقبــة مــن أجــل عــالج آالم 

لرعايــة الُملطِّفــة وعــددهم متوســطة إلــى شــديدة. كمــا تشــير التقــديرات إلــى أنــه مــن بــين األفــراد الــذين يحتــاجون إلــى ا
وبالمثـل، ال يتـوافر فـي  ٢.) على الرعاية التي يحتاجون إليهـا٪١٥ماليين فرد ( ٣مليون فرد، ال يحصل سوى  ٢٠

أكثر األحيان عالج االعتماد على األفيون بمواد أفيونيـة ممتـدة المفعـول، فيمـا ُيعـَرف باسـم العـالج ببـدائل األفيـون، 
مــن البلــدان فــي  ٪٩٠وفــي مــا يقــُرب مــن  ٣المتــوافرة حــول نجاعــة هــذا النــوع مــن العــالج.علــى الــرغم مــن البيِّنــات 

جرعـة محـددة يوميـًا (وحـدة قيـاس ألغـراض إحصـائية  ١٠٠ عن ، يقل استهالك المسكنات األفيونيةاإلقليم األفريقي

                                                           
ضــمان تحقيــق التــوازن فــي السياســات الوطنيــة بشــأن المــواد الخاضــعة للمراقبــة: إرشــادات حــول تــوافر األدويــة الخاضــعة    ١

  ٢٠١١للمراقبة وٕامكانية الحصول عليها. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/guide_nocp_sanend/en/index/html أيــــــار/  ١٠االطــــــالع فــــــي  تـــــم

  ).٢٠١٦مايو 
ــــــــرابط التــــــــالي:    ٢ (تــــــــم  /http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/palliative-care-20140128/enانظــــــــر ال

  ).٢٠١٦أيار/ مايو  ١٠االطالع في 
ى المـــواد األفيونيـــة. جنيـــف، انظــر المبـــادئ التوجيهيـــة حــول المعالجـــة الدوائيـــة بمســـاعدة نفســية واجتماعيـــة لالعتمـــاد علــ   ٣

   .٢٠٠٩منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf ،  ـــم االطـــالع فـــي أيـــار/  ١٠ت

  )٢٠١٦مايو 
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ريبـًا مسـتويات الجرعـات "جرعة يومية مبيعة") لكل مليون نسمة يوميًا، كما ينخفض في نصف بلـدان هـذا اإلقلـيم تق
  ١جرعة يومية مبيعة. ٢٠٠جرعات، علمًا بأن االستهالك الكافي ُيعدُّ  ٥اليومية المبيعة عن 

 
واستأثر االلتزام بمنع إساءة استعمال المواد الخاضعة للمراقبة أو استخدامها في غير األغـراض الطبيـة أو   -٢٢

فـاق االهتمـام الـذي حظـي بـه االلتـزام بضـمان تـوفير كميـات كافيـة تسريبها أو االتجار بها بقدٍر كبيـر مـن االهتمـام 
من هذه المواد لألغراض الطبية والعلمية. وهو ما حدا بالكثير مـن البلـدان أن تُسـنَّ قـوانين وتشـريعات تسـد الطريـق 

تـي ال مبـرر باستمرار وبصورة حاسـمة أمـام إمكانيـة الحصـول علـى األدويـة الخاضـعة للمراقبـة. فـالقيود التنظيميـة ال
لها ال تعكس القيمة العالجية لألدوية الخاضعة للمراقبة والمخاطر المحتملة على الصحة إذا ما ُفِرضت قيـود علـى 
الوصــول إلــى هــذه األدويــة. ويتعــين علــى أي نْهــج ملتــزم تتبنــاه الصــحة العموميــة للتصــدِّي لمشــكلة المخــدرات أن 

إليهــا مــن أجــل عــالج األمــراض بفعاليــة، وبــذل الجهــود ذات الصــلة  يتنــاول مســألة تــوافر األدويــة وٕامكانيــة الوصــول
مـؤخرًا، الـدول األعضـاء  اتخـذتهابتقديم خدمات الرعاية الصـحية. ودعـت جمعيـة الصـحة العالميـة، بموجـب قـرارات 

بشــأن تعزيــز  ))٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص عالقــرار (تكفــل إمكانيــة الوصــول إلــى األدويــة الخاضــعة للمراقبــة، مثــل  أن
 )) بشـــأن٢٠١٥( ١٥-٦٨ع  ص  جالقـــرار (الرعايـــة الُملطِّفـــة كعنصـــر مـــن عناصـــر الرعايـــة الشـــاملة طيلـــة العمـــر، و

  تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير كعنصر من عناصر التغطية الصحية الشاملة.
 

ية الخاضعة للمراقبـة، خاصـة تلـك الُمدَرجـة وعلى السياسات الوطنية لمكافحة المخدرات أن تدرك أن األدو   -٢٣
فــي قائمــة منظمــة الصــحة العالميــة النموذجيــة لألدويــة األساســية، هــي أدويــة ضــرورية لألغــراض الطبيــة والعلميــة. 
وٕالى جانب معايرة القيود التنظيمية التي تراعي توافر هذه األدوية، ينبغي علـى راسـمي السياسـات النظـر فـي وضـع 

مكينيـــة لتعزيـــز الفهـــم العـــام للفائـــدة العالجيـــة لألدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة واســـتخدامها علـــى نحـــو وتنفيـــذ سياســـات ت
تعاطي المخـدرات المرتبطـة بتعـاطي  االضطرابات الناجمة عنمسؤول، مع الحيلولة في الوقت ذاته دون اإلصابة ب

ز بـرامج بنـاء القُـُدرات بـدءًا مـن تـدريب العقاقير التي ُتصـَرف بوصـفة مـن الطبيـب. وٕادراكـًا لهـذه الغايـة، ينبغـي تعزيـ
المهنيين الصحيين في مرحلة التعليم الجامعي. ويجوز للحكومات أن ُتدِرج قضـية تـوافر األدويـة الخاضـعة للمراقبـة 
وٕامكانيـــة الوصـــول إليهـــا لجميـــع األغـــراض الطبيـــة ذات الصـــلة فـــي خطـــط السياســـة الدوائيـــة الوطنيـــة، وأن ُتضـــمِّن 

للمراقبة ذات الصلة في قوائم وطنية لألدوية األساسية، وبرامج محددة لمكافحـة األمـراض وغيرهـا األدوية الخاضعة 
 من سياسات الصحة العمومية.

  
  الرْصد والتقييم

  
مناســـبة  ُنظـــمتتطلـــب إعـــادة تـــوازن سياســـة مكافحـــة المخـــدرات، لتحقيـــق أهـــداف الصـــحة العموميـــة، وضـــع   -٢٤

 والتقييم على حٍد سواء. وينبغي أن يشمل الرْصد المستوى الوطني واإلقليمي والعالميللرْصد والتقييم وتعزيزها على 
باســـتخدام المســـوح الســـكانية قضـــية تعـــاطي المخـــدرات فـــي أوســـاط الفئـــات الســـكانية عبـــر مراحـــل الحيـــاة المختلفـــة، 

تعـاطي المخـدرات علـى الصـحة  التدابير الُمتَّخـَذة للتصـدِّي لمشـكلة أثرالوسائل األخرى، كما ينبغي أن يشمل تقدير و 
بما في ذلك الوفيات والمراضة الناجمة العمومية. وُيعدُّ رْصد معدالت الوفيات والمراضة التي ُتعَزى إلى المخدرات، 

وكــذلك معــدل التغطيــة بالتــدخُّالت الوقائيــة والعالجيــة عــن تعــاطي المــواد النفســانية التــأثير االصــطناعية الجديــدة، 
الضرر وجودة هذه التدخُّالت جميعًا في مختلف ميادين ومراحل الرعاية الصحية داخل القطـاع  وتدخُّالت الحد من

العام وخارجه، شرطًا أساسيًا إلعـداد سياسـة ُمسـَندة بالبيِّنـات، ولتقيـيم فعاليـة الخيـارات المختلفـة التـي تتيحهـا سياسـة 
قد ُوضعت على الصعيد الدولي، تعزيز التعاون  ويتطلب ضمان أن ُنظم الرصد والتقييم الفعالة مكافحة المخدرات.

بـــــين كيانـــــات األمـــــم المتحـــــدة المعنيـــــة، وســـــائر المنظمـــــات الحكوميـــــة الدوليـــــة، والســـــلطات الوطنيـــــة، والمؤسســـــات 
                                                           

تقريـر الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات بشـأن تــوافر العقــاقير الخاضــعة للمراقبــة الدوليـة: ضــمان وصــول كــاٍف لألغــراض    ١
  ).  E/INCB/2010/1/Supp.1(الوثيقة  ٢٠١٠الطبية والعلمية. فيينا: الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات؛ 
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األكاديمية، مع وجود آليات عالمية وٕاقليمية فعالة للتنسيق تستند إلى عمليات وآليات جمع البيانات وتبادلهـا وبثهـا، 
  عليها والمستدامة. التي يعول

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

  المخدرات العالمية
  

سلطت الدورة االسـتثنائية الثالثـون للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة الضـوء علـى أهميـة تحـول محـور تركيـز   -٢٥
اســتجابة السياســات لمشــكلة المخــدرات العالميــة إلــى تــدابير الصــحة العموميــة، ونصــت علــى تجديــد االلتــزام بتعزيــز 

مـــن األضـــرار الناجمـــة عـــن تعـــاطي سياســـات وبـــرامج الصـــحة العموميـــة ذات التوجـــه الصـــحي، مـــن أجـــل الوقايـــة 
المخـــدرات النفســـانية التـــأثير والحـــد مـــن هـــذه األضـــرار. وتضـــطلع المنظمـــة بوصـــفها الســـلطة التوجيهيـــة والتنســـيقية 
للصـحة فــي منظومــة األمــم المتحـدة، بــدور خــاص فــي تعزيـز نهــج الصــحة العموميــة فـي مواجهــة مشــكلة المخــدرات 

ي الحــد مــن عــبء المــرض النــاجم عــن تعــاطي المخــدرات النفســانية التــأثير العالميــة، وتعزيــز دور الــُنظم الصــحية فــ
وتحســـين تمتـــع الســـكان بالعافيـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي واإلقليمـــي والـــوطني. والمعالجـــة الفعالـــة لعناصـــر الصـــحة 

لــب تتطسياســة شــاملة ومتوازنــة بشــأن المخــدرات علــى النحــو الموضــح فــي هــذا التقريــر،  التــي تتــألف منهــاالعموميـة 
التعاون الدولي المكثف بين الدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة وسائر الشـركاء المعنيـين؛ وتعزيـز التعـاون بـين 
القطاعـــات المتعـــددة؛ وتعزيـــز قـــدرة األمانـــة علـــى تقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء فـــي إطـــار واليتهـــا وكجـــزء مـــن 

مشــكالت الصــحية واالجتماعيــة الناجمــة عــن تعــاطي وظائفهــا األساســية، فــي وضــع اســتجابة الصــحة العموميــة لل
المخــدرات النفســانية التــأثير وتنفيــذ هــذه االســتجابة وتقييمهــا. كمــا ينبغــي تعزيــز التعــاون بــين المنظمــة ومكتــب األمــم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخـدرات وسـائر كيانـات األمـم المتحـدة المختصـة، فـي 

 طاق الوالية المسندة إلى كل منها. ن
  

ومن أجل دعـم تنفيـذ السياسـات والبـرامج ذات التوجـه الصـحي التـي ُتعنـى بالمخـدرات فـي الـُنظم الصـحية،   -٢٦
يلــزم علـــى المنظمــة أن تكثـــف وظائفهــا المتعلقـــة بوضــع القواعـــد فــي مجـــاالت الوقايــة، والتـــدخل المبكــر، والعـــالج، 

، مــع التركيــز علــى االضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي المخــدرات جتمــاعييــل، والــدمج االوالرعايــة، والتعــافي، والتأه
، ومــع مراعـاة االحتياجــات المحـددة لألطفـال والشــباب والنسـاء. وبالتــالي المرتبطـة بـه والحـاالت الصـحية المصــاحبة

وماتيـة والمعـايير والتـرويج فيلزم بذل المزيد من الجهود من أجل وضـع المبـادئ التوجيهيـة والقواعـد والمنتجـات المعل
لهــا وتنفيــذها، وتقــديم الــدعم التقنــي مــن أجــل تحســين جــودة التــدخالت الوقائيــة والعالجيــة والتغطيــة بهــا فــي الــُنظم 

وينبغي التركيـز بصـفة خاصـة علـى تعزيـز  في السياق العام لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ،والخدمات الصحية
ت الناجمـــة عـــن تعـــاطي المخـــدرات التـــي وضـــعها مكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــي وتنفيـــذ معـــايير عـــالج االضـــطرابا

بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة المتعلقة بالوقاية مـن تعـاطي 
اإلرشـــادات  المخـــدرات وبالحـــد مـــن األضـــرار المرتبطـــة بتعـــاطي المخـــدرات. كمـــا ينبغـــي أيضـــًا التركيـــز علـــى تقـــديم

والتــدريب علــى اســتخدامها المالئــم إلــى الفنيــين الصــحيين والســلطات المختصــة والمؤسســات، بمــا بشــأنها والمســاعدة 
في ذلك ألغراض اإلشهاد واالعتماد. وسـوف يلـزم إيـالء عنايـة خاصـة لتعزيـز قـدرة الخـدمات والمؤسسـات الصـحية 

ء، مــع قطاعــات العــدل والتعلــيم وٕانفــاذ القــانون، مــن أجــل حســب االقتضــا تماعيــة علــى التفاعــل وعلــى التعــاونواالج
تحقيــق أهــداف الصــحة العموميــة باالســـتناد إلــى فهــم مفــاده أن االضــطرابات الناجمـــة عــن تعــاطي المخــدرات هـــي 

  حاالت صحية وأن االعتماد على المخدرات هو مرض.
 

الصــحة العموميــة ذات الطــابع  ونظــرًا لضــرورة التصــدي لمشــكلة المخــدرات العالميــة عــن طريــق اســتجابة  -٢٧
المتعـــدد األبعـــاد والمتعـــدد القطاعـــات، ســـيلزم علـــى المنظمـــة أن تكثـــف جهودهـــا لضـــمان اتســـاق سياســـات الصـــحة 
العمومية ذات التوجه الصحي التي ُتعنى بالمخدرات والسياسات الخاصة بمجاالت الصحة العمومية األخرى، مثـل 

ٕاتاحــة األدويــة األساســية واســتخدامها الرشــيد؛ ومكافحــة الكحــول والتبــغ؛ األمــراض غيــر الســارية والصــحة النفســية؛ و 
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والعنف واإلصابات والسالمة على الطرق؛ والوقاية من فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبـد والسـل وسـائر 
رئ. وســـوف األمــراض غيــر الســـارية ومكافحتهــا؛ والصـــحة الجنســية واإلنجابيــة؛ والـــُنظم الصــحية واالســـتجابة للطــوا

ينبغــي بــذل جهــود خاصــة لــدعم وزارات الصــحة وســائر كيانــات الصــحة العموميــة علــى الصــعيد الُقطــري فــي تعزيــز 
  العمومية لمشكلة المخدرات.  الصحةاستجابة 

 
وُيعــد ضــمان إتاحــة األدويــة الخاضــعة للرقابــة لالســتخدام الطبــي المشــروع كجــزء مــن سياســة دوائيــة وطنيــة   -٢٨

ضروريًا في عدد من استراتيجيات المنظمة وخطط العمل التي وضعتها لمعالجة مجـاالت الصـحة  متوازنة، عنصراً 
 ٣وتعزيــز الرعايــة الملطفــة، ٢وٕاتاحــة األدويــة األساســية، ١العموميــة األوســع نطاقــًا مثــل المكافحــة الفعالــة للســرطان،

ســـيلزم علـــى المنظمـــة أن تعـــزز و  ٥والوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا. ٤وتحســـين الصـــحة النفســـية،
أنشــطتها مــن أجــل وضــع اإلرشــادات الخاصــة بالقواعــد وبثهــا، وتقــديم الــدعم التقنــي لتحســين اإلتاحــة الكافيــة للمــواد 
الخاضعة للرقابة من أجل األغراض الطبية والعلميـة، بالتعـاون مـع الهيئـة الدوليـة لمراقبـة المخـدرات، ومكتـب األمـم 

  ت والجريمة، وسائر كيانات األمم المتحدة المختصة، في نطاق الوالية المسندة لكل منها.المتحدة المعني بالمخدرا
 

، واتفاقيـة ١٩٧٢بصـيغتها المعدلـة بموجـب بروتوكـول عـام  ١٩٦١ووفقًا لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسـنة   -٢٩
إذا مـــا كانـــت ينبغـــي أن تخضـــع ، ُتســـند مســـؤولية اســـتعراض المــواد وتقييمهـــا لتحديـــد ١٩٧١المــؤثرات العقليـــة لعـــام 

ويتضــمن الوفــاء بهــذه المســؤولية ضــمان األداء الفعــال للجنــة الخبــراء  ٦للمراقبــة بموجــب االتفاقيــات، إلــى المنظمــة.
المعنية باالعتماد على األدوية التابعة للمنظمـة بهـدف تقـديم المشـورة المسـندة بالبّينـات فـي الوقـت المالئـم مـن أجـل 

ير، وبهــدف اســتعراض تيســير اتخــاذ القــرارات المســتنيرة مــن ِقبــل لجنــة المخــدرات بشــأن جدولــة المــواد النفســانية التــأث
  المواد النفسانية التأثير الجديدة األوسع انتشارًا واألشد استمرارًا وٕاضرارًا.  

 
وفيما يتعلق بأنشطة المنظمة الجارية في مجال رصد عوامل الخطـر علـى الصـحة وتقيـيم قـدرة ُنظـم الرعايـة   -٣٠

األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة  الصحية، سـيلزم بـذل المزيـد مـن الجهـود وتعزيزهـا، بالتعـاون مـع مكتـب
فــي مجــال رصــد تعــاطي المخــدرات والوفيــات والمراضــة الناجمــة عــن المخــدرات فــي  ،والمنظمــات الدوليــة األخــرى

أوساط السكان على جميع المستويات، بما في ذلك فيما يتعلق بالدعم التقنـي واإلرشـاد المقـدم إلـى الـدول األعضـاء 
الرصد الوطنية لديها. وسيلزم إيالء عناية خاصة لرصد التغطية بالعالج الالزم لالضطرابات من أجل تحسين ُنظم 

الناجمة عـن تعـاطي المخـدرات والمـواد األخـرى، باالسـتناد إلـى المتـاح مـن مؤشـرات الـُنظم الصـحية وتقـديرات مـدى 
م المعلومات المتاحـة، المدرجـة انتشار االضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات في أوساط السكان باستخدام ُنظ

وسـيلزم تنفيـذ مبـادرات جديـدة مـن أجـل تطـوير قـدرة الـدول  ٧في المرصد الصحي العالمي للمنظمة أو المرتبطة به.

                                                           
 ).٢٠٠٥( ٢٢-٥٨ج ص ع القرار   ١

 ).٢٠١٤( ٢٢-٦٧ج ص ع القرار   ٢

 ).٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص ع القرار   ٣

 ).٢٠١٣( ٨-٦٦ج ص ع القرار   ٤

 ).٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص ع القرار   ٥

             ٦ See Guidance on the WHO review of psychoactive substances for international control, Geneva: World 
Health Organization; 2010 
(http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/GLS_WHORev_PsychoactSubst_IntC_2010.pdf , accessed 
10 May 2016). 

٧      See WHO’s Global Information System on Resources for the Prevention and Treatment of Substance Use 
Disorders (http://www.who.int/gho/substance_abuse/en/, accessed 10 May 2016). 
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األعضاء على البحث وتعزيزها في سبيل توليد البيانـات العلميـة وتجميعهـا وتحليلهـا والتبليـغ عنهـا كـي ُيسترشـد بهـا 
مج التـــي تســـتهدف الحـــد مـــن أعبـــاء الصـــحة العموميـــة واألعبـــاء االجتماعيـــة المرتبطـــة فـــي وضـــع السياســـات والبـــرا

أنشــطة تتنــاول اســتعراض وتقيــيم وتلخــيص البيِّنــات الدالــة علــى أثــر  إجــراء بالمخــدرات. وســيتطلب تــدفق العمــل هــذا
لتقــارير ار اتعــاطي المخــدرات واالضــطرابات الناجمــة عــن تعــاطي المخــدرات علــى صــحة الســكان عــن طريــق إصــد

وتقديرات المنظمة لعبء المرض الذي ُيعزى إلـى تعـاطي المخـدرات، واسـتعراض البّينـات الدالـة علـى فعاليـة  التقنية
  خيارات السياسات المطروحة والتدخالت. 

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمـًا بـالتقرير وبتقـديم اإلرشـادات بشـأن اضـطالع المنظمـة بمزيـد مـن   -٣١
في مشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك في سياق الدورة االسـتثنائية  للُبعد الصحي العمومياألنشطة لالستجابة 

 .٢٠١٦تي انعقدت في نيسان/ أبريل لللجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية ا
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