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الخلفية ألف– 

االهتامم بصحة اإلنسان وعافيته هو حجر الزاوية يف اإلطار   –1
االتفاقية  يف  االهتامم  هذا  إىل  ويشار  رات.  املخدِّ ملراقبة  الدويل 
بربوتوكول  لة  املعدَّ بصيغتها   1961 لسنة  رات  للمخدِّ  الوحيدة 
واتفاقية  لسنة 1971،)5(  العقلية  املؤثِّرات  واتفاقية  عام 1972،)4( 
رات واملؤثِّرات  األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املرشوع يف املخدِّ
العقلية لسنة 1988،)6( التي تُعرف مجتمعًة باسم االتفاقيات الدولية 
هذه  تُلزم  وعافيته،  اإلنسان  لصحة  وضامناً  رات.  املخدِّ ملراقبة 
االتفاقيات الدول األطراف باتخاذ التدابري الالزمة لعالج األشخاص 
وإعادة  تأهيلهم  وإعادة  رات  املخدِّ مشاكل  من  يعانون  الذين 
إدماجهم يف املجتمع )املادة 38 من اتفاقية سنة 1961 واملادة 20 
رات  من اتفاقية سنة 1971(. وقد أكَّدت الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

عىل هذه النقطة يف تقريرها السنوي لعام 2015.)7(

رات  وعالج املصابني باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ  –2
األهداف  بني  من  املجتمع  يف  إدماجهم  وإعادة  تأهيلهم  وإعادة 
العملية الرئيسية الواردة يف التوصيات املتعلقة بخفض الطلب عىل 
رات يف الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية  املخدِّ
رات  املخدِّ ملشكلة  ي  بالتصدِّ املشرتك  “التزامنا  املعنونة  العامة، 
ال”.)8( ويف تلك الوثيقة الختامية،  العاملية ومواجهتها عىل نحو فعَّ
اضطراب  هو  رات  للمخدِّ االرتهان  بأنَّ  العامة  الجمعية  اعرتفت 
د يتَّسم بطابع مزمن وانتكايس وميكن عالجه من خالل  صحي معقَّ

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلَّد 976، الرقم 14152.  )4(

املرجع نفسه، املجلَّد 1019، الرقم 14956.  )5(

املرجع نفسه، املجلَّد 1582، الرقم 27627.  )6(

E/INCB/2015/1، الفقرة 1.  )7(

مرفق قرار الجمعية العامة دا–1/30.  )8(

إىل  ودعت  العلمية،  األدلة  عىل  القامئة  الطوعية  العالج  برامج 
تعزيز التعاون الدويل يف صوغ مبادرات العالج وتنفيذها.

وقد شكَّل تعاطي املؤثِّرات النفسانية التي تغريِّ املزاج جانباً   –3 
من الحضارات اإلنسانية عىل مدى آالف السنني. وميكن أن يتَّخذ هذا 
التعاطي، فيام يتعلَّق مبواد معيَّنة أو يف سياقات معيَّنة، منطاً َمرضيًّا 
تتعنيَّ معالجته. وأظهرت املجتمعات عىل امتداد تاريخ الحضارة 
تعاطي  والتساهل مع  التسامح  متفاوتة من  اإلنسانية مستويات 
املؤثِّرات النفسانية ومن مراقبته. وخضع بعض هذه املواد، مثل 
التبغ والكحول، للتنظيم برصامة أكرث أو أقل يف معظم املجتمعات. 
دة.  ة، ومن ثَمَّ وضعت تحت رقابة مشدَّ واعترُبت مواد أخرى ضارَّ
رات واملؤثِّرات العقلية الخاضعة  وهذا هو الحال بالنسبة للمخدِّ

رات. للمراقبة مبوجب االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

مستوى  أو  والتنظيم  املراقبة  مستوى  عن  النظر  وبغضِّ   –4
بني  مشرتك  عامل  هناك  املجتمع،  جانب  من  الرفض  أو  القبول 
اإليجاز  سبيل  عىل  إليها  يشار  التي  النفسانية،  املؤثِّرات  جميع 
نزوعها  وهو  رات”،  “املخدِّ بعبارة  الوثيقة  من  الفصل  هذا  يف 
تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  يف  تعاطيها  عقب  التسبُّب  إىل 
وترتبط  أم عرضيًّا.  متواتراً  التعاطي  أكان هذا  رات، سواًء  املخدِّ
رات مبستويات عالية من  االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
الوطنية،  املوارد  عىل  عبئاً  وتشكِّل  والعجز،  باألمراض  اإلصابة 
الصحة  منظمة  ر  وتقدِّ لها.  حدَّ  ال  إنسانية  معاناة  يف  وتتسبَّب 
الكحول  تعاطي  إىل  الراجع  العاملي  املرض  عبء  أنَّ  العاملية 
رات غري املرشوعة يصل إىل 5.4 يف املائة من إجاميل عبء  واملخدِّ
رات 0.9 يف  املرض.)9( وعىل وجه التحديد، يشكِّل االرتهان للمخدِّ

موارد  العاملي،  الصحي  املرصد  بيانات  العاملية،  الصحة  منظمة   )9(  

للوقاية من االضطرابات الناشئة عن تعاطي مواد اإلدمان والعالج منها. متاحة 
.www.who.int/gho/substance_abuse/en/ :باإلنكليزية عىل الرابط التايل
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اً عنه  املائة من عبء املرض العاملي الناتج عن جميع األسباب، معربَّ
لة حسب اإلعاقة، ويسهم االرتهان للمؤثِّرات  بسنوات العمر املعدَّ
األفيونية بأكرب حصة يف هذا العبء.)10( وقد أضاف ارتباط تعاطي 
رات مبخاطر تتعلَّق بالصحة العامة، مثل انتشار فريوس نقص  املخدِّ
املناعة البرشية وغريه من أنواع العدوى املنقولة بالدم، بُعداً آخر 
، يتعنيَّ عىل جميع البلدان والواليات  إىل هذا األثر الصحي. ومن ثَمَّ
القضائية وضع آليات ونظم لتقديم املساعدة واإلغاثة ملن يعانون 

رات. من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ

العالج وإعادة التأهيل وإعادة  باء– 
اإلدماج يف املجتمع بوصفها عنارَص 

رات أساسيًة لخفض الطلب عىل املخدِّ

رات عىل نهجني متداخلني  يشتمل خفض الطلب عىل املخدِّ  –5
رات )أو الوقاية  ولكن متاميزين، وهام: منع البدء يف تعاطي املخدِّ
إدماجهم  وإعادة  تأهيلهم  وإعادة  املتعاطني  وعالج  األولية(، 

يف املجتمع.

وكثرياً ما تركِّز تدابري خفض الطلب تركيزاً أكرب عىل أنشطة   –6
الوقاية األولية. فأنشطة خفض الطلب تنال يف كثري من األحيان 
دعامً أكرب، ومن ثَمَّ تحتلُّ مكانًة أبرز يف األُطر والربامج الوطنية 
يُعتقد  ذلك،  من  الرغم  وعىل  رات.  املخدِّ عىل  الطلب  لخفض 
أدلة محدودة  إىل  يستند  األولية  الوقاية  أنشطة  العديد من  أنَّ 
وأنَّه محدود من حيث التغطية وال يُعلم مدى جودته.)11( ويلزم 
الناشئة  باالضطرابات  املصابني  عالج  بقيمة  االعرتاف  من  مزيد 
يف  إدماجهم  وإعادة  تأهيلهم  وإعادة  رات  املخدِّ تعاطي  عن 
أسباب  ومثَّة  الفصل(.  هذا  يف  سيناقَش الحقاً  ما  )وهو  املجتمع 
مقنعة تقتيض من الحكومات االستثامر يف خدمات العالج وإعادة 

التأهيل، ومن بينها:

تعاطي  عن  الناشئة  باالضطرابات  املصابني  أنَّ  )أ(   
رات يعانون من أرضار بالغة عىل صحتهم البدنية والعقلية  املخدِّ

وعافيتهم، إىل جانب تراجع نوعية حياتهم وإنتاجيتهم؛

تعاطي  عن  ناشئة  باضطرابات  املصابني  بعض  أنَّ  )ب(   
رات قد يلجؤون إىل ارتكاب أعامل غري قانونية و/أو إجرامية  املخدِّ
امة من اإلدمان  رات، تدخلهم يف دوَّ لتغطية نفقات تعاطي املخدِّ

واملعاناة وتسهم يف زيادة عبء الجرمية عىل كاهل املجتمع؛

 Louisa Degenhardt and others, ”Global burden of disease  )10(  

 attributable to illicit drug use and dependence: findings from
 the Global Burden of Disease Study 2010“, The Lancet, vol. 382, 

No. 9904 )9 ترشين الثاين/نوفمرب 2013(، الصفحات 1564–1574.

رات  املخدِّ تقرير  والجرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب   )11(  

العاملي 2015، الفصل األول، القسم دال )“ما هي األساليب الناجعة يف مجال 
رات؟”(. الوقاية من تعاطي املخدِّ

مهم  عامل  األقران  أنَّ ضغط  إىل  تشري  األبحاث  أنَّ  )ج(   
للمرتهنني  العالج  رات. ولذلك يؤدِّي توفري  يف بدء تعاطي املخدِّ
يف تعاطي  آخرين  أشخاص  بدء  خطر  من  الحدِّ  إىل  رات  للمخدِّ
رات تحت تأثري املرتهنني. وبعبارة أخرى، قد يسهم توفري  املخدِّ
خدمات العالج وإعادة التأهيل ملن يعانون من االرتهان يف منع 

انضامم أفراد آخرين من دوائرهم إىل صفوف املتعاطني؛

أنَّ الحكومات ملَزمة، بوصفها أطرافاً يف االتفاقيات  )د(   
للمصابني  العالج  خدمات  بتقديم  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية 
باإلدمان. فاملادة 38 من اتفاقية سنة 1961 واملادة 20 من اتفاقية 
سنة 1971 كلتاهام تلزمان الحكومات بإيالء اهتامم خاص للوقاية 
رات وعالج الذين يعانون منه وإعادة تأهيلهم  من االرتهان للمخدِّ
وإعادة إدماجهم يف املجتمع، واتخاذ جميع التدابري املمكنة عمليًّا 
وتعزيز  الغاية،  هذه  لتحقيق  جهودها  وتنسيق  ذلك،  لتحقيق 

تدريب العاملني يف تلك املجاالت؛

أنَّ من شأن احرتام حق الذين يعانون من االضطرابات  )ه (   
رات يف الحصول عىل الخدمات الصحية  الناشئة عن تعاطي املخدِّ
والتمييز  الوصمة  ة  حدَّ من  التخفيف  يف  يسهم  أن  والعالجية 

املرتبطني بهذه االضطرابات؛

أنَّ األبحاث تُظهر باستمرار أنَّ االستثامر يف العالج  )و(   
يوفِّر األموال للحكومات، إذ إنَّ التكلفة املالية لتوفري العالج أقلُّ 
بتعاطي  املرتبطة  االضطرابات  تسبِّبها  التي  التكلفة  من  كثرياً 
رات وما يتصل بها من مشاكل، مثل البطالة والتغيُّب عن  املخدِّ
العمل والجرمية )مبا يف ذلك تكلفة إقامة العدالة الجنائية وإنفاذ 

القانون( واملرض والوفاة املبكِّرة والعجز؛

تحقيق  يف  األهمية  الحاسمة  العوامل  بني  من  أنَّ  )ز(   
الجميع  متتُّع  )ضامن  املستدامة  التنمية  أهداف  من   3 الهدف 
عىل  العمل  األعامر(  جميع  يف  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأمناط 
املواد  استعامل  إساءة  من  الوقاية  “تعزيز   5–3 الغاية  تحقيق 

وعالج ذلك”.

وهناك فجوة كبرية يف جميع أنحاء العامل يف توافر املوارد   –7
رت  قدَّ وقد  التأهيل.  وإعادة  العالج  خدمات  لتقديم  الالزمة 
لعالج  عامليًّا  املتاحة  ة  األرَسَّ عدد  أنَّ  العاملية  الصحة  منظمة 
ى 1.7 رسير لكل 000 100  رات والكحول ال يتعدَّ االرتهان للمخدِّ
ة املتاحة يف بلدان الرشيحة العليا من فئة  شخص، وأنَّ عدد األرَسَّ
الرشيحة  بلدان  أضعاف عددها يف  يبلغ عرشة  املتوسط  الدخل 
0.7 رسير  مقابل  ة  أرَسَّ  7.1( املتوسط  الدخل  فئة  من  الدنيا 
املعني  املتحدة  األمم  مكتب  ويشري  100 شخص(.)12(   000 لكل 
كل  بني  من  فقط  واحداً  أنَّ  إىل  )املكتب(  والجرمية  رات  باملخدِّ
رات عىل  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  إىل  املحتاجني  من  أفراد   6

 Atlas on Substance Use (2010): العاملية،  الصحة  منظمة   )12(  

 Resources for the Prevention and Treatment of Substance Use
Disorders )جنيف، 2010(.
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مستوى العامل يستطيع االلتحاق بربامج العالج. والرقم املقابل يف 
أمريكا الالتينية هو واحد من بني كل 11 شخصاً، ويف أفريقيا واحد 
أكرث وضوحاً  املوارد  فجوة  أنَّ  مامَّ يبنيِّ  18 شخصاً،  كل  بني  من 
تنفق  ففيام  الدخل.  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف 
العقلية  الصحة  عىل  دوالراً   50 حوايل  الدخل  املرتفعة  البلدان 
واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  البلدان  تنفق  سنويًّا،  شخص  لكل 
الدخل نحو دوالرين فقط للشخص يف السنة. وإضافة إىل ذلك، 
وإعادة  العالج  خدمات  عىل  الحصول  يف  تفاوت  عادًة  هناك 
التأهيل داخل البلدان نفسها. فعىل سبيل املثال، كثرياً ما تكون 
االضطرابات  لعالج  خدمات  تقديم  عىل  قادرة  الصحية  النظم 
الناشئة عن تعاطي الكحول، ال االضطرابات الناشئة عن تعاطي 
رات عادًة  رات. وتتاح خدمات العالج من االرتهان للمخدِّ املخدِّ
بني  رات  للمخدِّ االرتهان  ينترش  وباملثل،  فقط.  الكربى  املدن  يف 
يعانني  الاليت  النساء  لكن فرص حصول  النساء،  أكرث من  الرجال 
رات عىل خدمات العالج وإعادة التأهيل تقلُّ  من مشاكل املخدِّ
بنسبة كبرية عن فرص الرجال، وذلك بسبب وصمة العار وعدم 
ة جانب  توافر خدمات عالج تراعي االعتبارات الجنسانية.)13( ومثَّ
هام آخر لفجوة العالج هو الفارق يف نوع العالج املتاح وفرصة 
البلدان  ثلث  أكرث من  يُبلِّغ  العامل،  عليه. فعىل مستوى  الحصول 
عن توافر تدخُّالت العالج النفيس–االجتامعي، بينام يبلِّغ أقلُّ من 
الربع عن توافر تدخُّالت العالج باألدوية، عىل الرغم من وجود 
يف  الة  فعَّ باألدوية  العالج  تدخُّالت  أنَّ  تثبت  قوية  أدلة  قاعدة 
رات.  عالج أنواع كثرية من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
الحصول  وتيرسُّ  العالج  خدمات  توافر  فعند  ذلك  عىل  وعالوة 
عليها، ميكن أن تكون نوعيتها سيِّئة، وقد ال تكون قامئة عىل األدلة 

العلمية أو مدعومة باملعايري أو املبادئ التوجيهية الدولية.

جيم–  املفاهيم األساسية املتعلقة 
رات باالضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ

رات  املخدِّ تعاطي  مثل  مصطلحات  بني  التمييز  املهم  من   –8
 ،)drug abuse( رات  املخدِّ استعامل  وإساءة   ،)drug use(
 ،)harmful use of drugs( رات  للمخدِّ الضار   والتعاطي 
رات  املخدِّ وإدمان   ،)drug dependence( رات  للمخدِّ واالرتهان 
)drug addiction(، ألنَّ استخدام املصطلحات غري السليم ميكن 
أن يسهم يف الوصم والتمييز. ومن منظور العدالة الجنائية، ميكن 
يف بعض البلدان أن يؤدِّي تعاطي أحد املؤثِّرات النفسانية املدرجة 
رة أو املؤثِّرات العقلية ولو ملرة  يف الجداول ضمن العقاقري املخدِّ

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم   )13(  

 A gender perspective on the impact of drug use,“ ،)املتحدة للمرأة
the drug trade, and drug control regimes”، تقرير موجز عن السياسة 

العامة )متوز/يوليه 2014(.

ا من منظور اإلدمان والعلوم السلوكية،  واحدة إىل العقوبة.)14( أمَّ
رات ملرة واحدة سلوكاً َمرضيًّا  فقد ال يكون استهالك أحد املخدِّ
رات والعواقب املرتتِّبة عليه  بالرضورة، إذ إنَّ منط تعاطي املخدِّ
هام ما يفرِّق بني السلوك املَريض والسلوك غري املَريض، عىل الرغم 

من أنَّ األخري يكون خطراً يف الكثري من األحيان.

فئتني  لألمراض  الدويل  للتصنيف  العارش  التنقيح  د  ويحدِّ  –9
وتتصالن  رات  املخدِّ تناول  إىل  ترجعان  رئيسيتني  تشخيصيتني 
بهذه املناقشة، وهام: التعاطي الضار ومتالزمة االرتهان. ويُقصد 
يُلحق  رات  املخدِّ تعاطي  من  منط  رات  للمخدِّ الضار  بالتعاطي 
رات،  ا االرتهان للمخدِّ الرضر بالصحة البدنية أو العقلية للفرد. أمَّ
رات إحدى األولويات القصوى  فهو حالة يصبح فيها تعاطي املخدِّ
السلوكيات  من  مجموعة  عىل  وتنطوي  املتعاطي،  حياة  يف 
إىل  املرادف  األقدم،  “اإلدمان”  مصطلح  يزال  وال  بها.  املرتبطة 
حدٍّ بعيد ملصطلح “االرتهان”، راسخاً يف األدبيات العلمية وكالم 
“إساءة  مصطلح  ا  أمَّ السبب.  لهذا  يُستخدم  زال  وما  العامة، 
يف  تشخيصية  كفئة  مستخَدماً  كان  فقد  رات”  املخدِّ استعامل 
املايض، لكن استعيض عنه إىل حدٍّ بعيد بعباريت “التعاطي الضار 
رات”. ويف  رات” و”االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ للمخدِّ
هذا  يف  أساساً  املستخدَمني  املصطلحني  فإنَّ  السياق،  هذا  ضوء 
عن  الناشئة  و“االضطرابات  رات”  املخدِّ “تعاطي  هام  الفصل 

رات”. تعاطي املخدِّ

أن  ميكن  رات  املخدِّ تعاطي  يف  يبدأون  الذين  فاألشخاص   –10
رات وتفاقم العواقب السلبية  يصلوا، مع تصاعد تعاطيهم للمخدِّ
لهذا التعاطي، إىل مرحلة التعاطي الضار ويف نهاية املطاف مرحلة 
رات  رات والتعاطي الضار للمخدِّ االرتهان. ويشكِّل تعاطي املخدِّ
ومنط  ة  الشدَّ تزايد  من  متوالية  سلسلة  رات  للمخدِّ واالرتهان 
رات  التعاطي. ويف أيِّ مجتمع بعينه، ميكن عرض منط تعاطي املخدِّ
ح يف الشكل الوارد أدناه، تتألَّف  عىل شكل هرم. وكام هو موضَّ
رات عىل اإلطالق.  قاعدة ذلك الهرم من الذين ال يتعاطون املخدِّ
الذين  من  مؤلَّفة  أصغر  فئة  الهرم  من  الوسطى  الطبقة  ومتثِّل 
رات، لكن منط تعاطيهم ليس َمرضيًّا. وأخرياً، ميثِّل  يتعاطون املخدِّ
االضطرابات  من  يعانون  الذين  الهرم،  قمة  يف  األصغر،  القسم 
رات. وعىل الرغم من أنَّ الذين يعانون  الناشئة عن تعاطي املخدِّ
الجزء  ميثِّلون  رات  املخدِّ تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من 
األصغر من الهرم، فمن املهم مالحظة أنَّهم مسؤولون عن النصيب 
األكرب من الرضر والعواقب السلبية التي تلحق بهم وعن العبء 
املجتمع ككل. ويف  له  يتحمَّ الذي  األمراض  الصلة من  األكرب ذي 
رات العاملي 2017، أشار املكتب إىل أنَّ العامل خرس  تقرير املخدِّ
يف عام 2015 سنوات عمر صحية قدرها 28 مليون سنة بسبب 
رات، منها 17 مليون سنة من سنوات العمر الصحية  تعاطي املخدِّ

أنَّ األطراف ليست ملزَمة  املناسبات  العديد من  الهيئة يف  أوضحت   )14(  

العدالة  عقوبات  بفرض  رات  املخدِّ ملراقبة  املتحدة  األمم  معاهدات  مبوجب 
رات. الجنائية عىل متعاطي املخدِّ
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رات، عىل  ُخرست بسبب االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
الرغم من أنَّ هذه االضطرابات مل تصب سوى 10 يف املائة فقط 
تتاح  ال  ولألسف،  رات.  املخدِّ يتعاطون  كانوا  الذين  من  تقريباً 
خدمات العالج إالَّ لشخص واحد من بني كل 6 أشخاص يعانون 
مستوى  عىل  رات  املخدِّ تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من 
، يجب إيالء أولوية كربى إلتاحة خدمات العالج  العامل. ومن ثَمَّ
وإعادة التأهيل ملن يعانون من االضطرابات الناشئة عن تعاطي 
رات وال يعانون من أحد  املخدِّ يتعاطون  أنَّ من  رات. غري  املخدِّ
االضطرابات الناشئة عن تعاطيها قد يحتاجون أيضاً إىل املساعدة 
رات. للحيلولة دون زيادة تفاقم مشاكلهم املتعلقة بتعاطي املخدِّ

رات )شكل تمثيلي( هرم أنماط تعاطي المخدِّ

العوامل املرتبطة باالضطرابات  دال– 
رات الناشئة عن تعاطي املخدِّ

الناشئة  االضطرابات  إىل  للنظر  طريقة  أفضل  تتمثَّل   –11
بيولوجية  عوامل  عن  ناشئة  اعتبارها  يف  رات  املخدِّ تعاطي  عن 
تعاطي  يسبِّب  وحيد  عامل  يوجد  وال  واجتامعية.  ونفسية 
عة من عوامل الخطر  رات. فهناك مجموعة متنوِّ الشخص للمخدِّ
تعاطي  إىل  تفيض  وقد  بينها  فيام  تتفاعل  التي  الوقاية  وعوامل 
العوامل عوامل  لها الحقاً. وتشمل هذه  االرتهان  ثُمَّ  رات  املخدِّ
ناشئة  وبيولوجية  جينية  عوامل  جانب  إىل  مسبقة،  شخصية 
من  أدمغة  يف  تحدث  التي  البيولوجية  العصبية  االختالالت  عن 
رات. وباإلضافة إىل ذلك، توجد عوامل بيئية. ومن  يتعاطون املخدِّ
بني هذه العوامل هناك عدد من العوامل االجتامعية والثقافية 
رات  والقانونية التي تزيد من احتامل تعاطي الشخص أحد املخدِّ
ثُمَّ اإلصابة باالرتهان له. وقد يؤدِّي التساهل االجتامعي والثقايف 
عىل  يؤثِّر  مامَّ  توافره،  ازدياد  إىل  رات  املخدِّ أحد  تعاطي  بشأن 

احتامل قيام الناس بتعاطيه. وباملثل، تبنيَّ أنَّ الحرمان االجتامعي 
تُستخدم  وقد  رات،  املخدِّ تعاطي  باحتامل  مرتبط  واالقتصادي 
املشاكل  ملواجهة  الذايت  التداوي  أشكال  من  كشكل  رات  املخدِّ
مثل  الطفولة،  يف  سيِّئة  تجارب  من  أحياناً  تنبع  التي  الشخصية 
الوظيفي  الخلل  أشكال  من  وغريها  واإلهامل  املعاملة  إساءة 
د كذلك  رات قد تحدِّ لألرُسة. وأخرياً، توجد عوامل متعلقة باملخدِّ
ح أن تؤدِّي  مقدار احتامل التعاطي، إذ إنَّ بعض العقاقري من املرجَّ
فبعض  التعاطي.  عن  الناجمة  االضطرابات  إىل  غريها  من  أكرث 
اإلدمان  يف  تسبُّباً  أكرث  تعترب  األفيونية،  املؤثِّرات  رات، مثل  املخدِّ
العوامل  من  عدد  وهناك  القنَّب.  مثل  األخرى،  العقاقري  من 
املتعاطني.  إرادة  عن  خارجة  رات  للمخدِّ االرتهان  عن  املسؤولة 
دون بأنفسهم مدى قابليتهم الجينية أو البيولوجية  فالناس ال يحدِّ
الثقافية  املامرسات  يف  التأثري  عىل  القدرة  وال ميتلكون  ر،  للترضُّ
السائدة يف أحيائهم، وليست لهم سيطرة عىل القوانني والسياسات 
قدرة  رات. ومسألة مدى  املخدِّ توافر  د مدى  تحدِّ التي  الوطنية 
أو  رات  للمخدِّ باالرتهان  التحكم يف احتامل إصابتهم  الناس عىل 
مدى حرية اختيارهم يف هذا الصدد هي موضع نقاش.)15( وبناًء 
م، يتعنيَّ عدم النظر إىل املصابني باالضطرابات الناشئة  عىل ما تقدَّ
رات عىل أنَّهم ضحايا وأصحاب معاناة، بل عىل  عن تعاطي املخدِّ
أنَّهم مرىض، وال ينبغي أن يعاملوا معاملة من ينخرط عمداً يف 
سلوك غري مرغوب فيه أو غري قانوين. وأفضل إطار ملساعدتهم هو 

مرافق العالج وإعادة التأهيل.

مجرى ومسار االضطرابات الناشئة  هاء– 
رات والتعايف منها عن تعاطي املخدِّ

رات مسارها،  تأخذ االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ  –12
بعد ظهورها، مثل األمراض املزمنة غري املُعدية األخرى مثل داء 
كَّري أو ارتفاع ضغط الدم. وتشرتك طرائق عالج جميع هذه  السُّ

األمراض املزمنة غري املُعدية يف خصائص معيَّنة:

بالرضورة  يعني  أن  دون  األعراض  العالج  يُخفِّف  )أ(   
القضاء عىل السبب الجذري للمرض؛

من  مهامًّ  جزءاً  الحياة  ومنط  السلوك  تغيري  يشكِّل  )ب(   
العالج؛

يشيع حدوث انتكاسات عىل الرغم من تلقِّي العالج. )ج(   

رات  املخدِّ تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من  والتعايف   –13
القيام بعدة محاوالت  ممكن، لكنه يستلزم يف كثري من األحيان 
العالج. وبالنسبة إىل معظم  برامج  الطويل األجل يف  واالنخراط 

 Allison Kurti and Jesse Dallery, ”Review of Heyman’s  )15(  
 addiction: a disorder of choice“, Journal of Applied Behaviour

.Analysis, vol. 45, No. 1 )2012(, pp. 229–240

 األشخاص الذين يعانون من 
 اضطرابات ناشئة عن تعاطي 

رات )~ %0.5( المخدِّ

 األشخاص الذين يتعاطون 
رات، لكن نمط تعاطيهم   المخدَّ

ا )~ %5( ليس َمرضيًّ

األشخاص الذين ال يتعاطون المخدرات 
على اإلطالق )~ %95(
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تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من  التعايف  يكون  األفراد، 
يعود  ما  وعادًة  معزوالً.  وليس حدثاً  متواصلة  عملية  رات  املخدِّ
تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من  يعانون  الذين  غالبية 
ويُنظر  العالج.  فرتة  انتهاء  بعد  رات  املخدِّ تعاطي  إىل  رات  املخدِّ
رات مرة واحدة بعد تحقيق االمتناع عن  إىل الزلَّة )تعاطي املخدِّ
رات باتِّباع منط االرتهان بعد  التعاطي( واالنتكاسة )تعاطي املخدِّ
األساسية  املراحل  من  أنَّهام  عىل  التعاطي(  عن  االمتناع  تحقيق 
واملتوقَّعة يف عملية التعايف. فمن غري الواقعي أن يُتوقَّع أن يحقِّق 
رات بعد فرتة  شخص ما االمتناع الطويل األمد عن تعاطي املخدِّ
الواقعي توقُّع  أنَّه من غري  مثلام  من العالج القصري األجل، متاماً 
دم  ضغط  إىل  الدم  ضغط  يف  ارتفاع  من  يعاين  مريض  يصل  أن 
املضاد الرتفاع  العالج  له  م  قُدِّ إذا  واحدة  نهاية سنة  بعد  عادي 
عليه،  وبناًء  تدريجيًّا.  قُلِّص  ثُمَّ  فقط  أيام  لبضعة  الدم  ضغط 
باعتبارها تدخُّالت  التأهيل  العالج وإعادة  برامج  ينبغي تصميم 
ن اسرتاتيجيات ملنع االنتكاس. ومن املهم أن  طويلة األجل تتضمَّ
ال تعاقب القوانني والسياسات الوطنية املتعاطني بسبب انتكاسهم 
بعد العالج. ومن املهم أيضاً مالحظة أنَّ العالج يجدي يف حاالت 
م  رات. وبعبارة أخرى، يقدِّ االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
الة لعالج  العلم الحديث يف مجال الرعاية الصحية اسرتاتيجيات فعَّ
رات. ويتمثَّل املؤرشِّ األهم  االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
لتحقيق نتيجة عالجية جيِّدة يف مواصلة العالج ألطول مدة الزمة.

االرتهان  من  يعانون  الذين  أنَّ  الشائعة  األوهام  ومن   –14
رات.  املخدِّ تعاطي  عن  االنقطاع  يف  ال يرغبون  رات  للمخدِّ
رات سمة مميَّزة  فاملحاوالت الفاشلة للتوقُّف عن تعاطي املخدِّ
العالج  خدمات  توافر  وقلَّة  رات.  للمخدِّ لالرتهان  وتشخيصية 
تحرم  التي  هي  عليها  الحصول  سبل  وقلَّة  واملقبولة  املناسبة 
رات أو االنقطاع  املصابني من فرصة الحدِّ من سلوك تعاطي املخدِّ
والية  يف  راً  مؤخَّ أجريت  استقصائية  دراسة  يف  أفيد  وقد  عنه. 
ر بأكرث من  000 232 شخص  البنجاب يف الهند بأنَّه من بني ما يقدَّ
مرتهن للمؤثِّرات األفيونية حاول أكرث من 80 يف املائة أن يتوقَّفوا 
عىل  حصلوا  فقط  املائة  يف   15 أنَّ  غري  رات.  املخدِّ تعاطي  عن 
املساعدة من قطاع العالج املنظم، مامَّ يدلُّ عىل االنتشار الواسع 

للطلب عىل خدمات العالج وقلَّة توافرها.)16(

يجد  رات،  املخدِّ تعاطي  عن  االمتناع  تحقيق  بعد  وحتى   –15
عن  ناجمة  اضطرابات  من  يعانون  الذين  األفراد  من  العديد 
يف  ووضعهم  مكانتهم  استعادة  يف  صعوبة  رات  املخدِّ تعاطي 
بتعاطي  املرتبطة  العار  وصمة  ومتثِّل  ومجتمعاتهم.  أرسهم 
رات عائقاً كبرياً يف سبيل التعايف. ففي دراسة أجريت لصالح  املخدِّ
تبنيَّ  العامل،  أنحاء  جميع  يف  بلداً   14 يف  العاملية  الصحة  منظمة 
رات يقرتن بأعىل مستويات الوصم أو االستهجان  أنَّ إدمان املخدِّ

البنجاب،  والتمكني، وحكومة والية  االجتامعية  العدالة  وزارة  الهند،   )16(  
 Punjab opioid dependence survey:“ األرسة،  ورعاية  الصحة   وزارة 

.http://pbhealth.gov.in/ :متاح عىل املوقع التايل .”brief report

املجتمعي من بني 18 حالًة َمرضيًَّة.)17( ومن ثّمَّ يجب أن تعالج 
الوصم  مشكلة  رات  املخدِّ عىل  الطلب  لخفض  الوطنية  الربامج 
وإعادة  التأهيل  إعادة  أجل  من  املساعدة  م  تقدِّ وأن  والتمييز 
اإلدماج يف املجتمع بغية منح املصابني باالضطرابات الناشئة عن 
رات فرصة السرتداد مكانتهم يف املجتمع كمواطنني  تعاطي املخدِّ

مسؤولني ومنتجني.

رات  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  نتيجة  تكون  أالَّ  وينبغي   –16
االمتناع  مقابل  رات  املخدِّ تعاطي  استمرار  بثنائية  دة فقط  محدَّ
التام عن التعاطي. فقد ثبت أنَّه حتى من دون تحقيق االمتناع 
الضارة  العواقب  من  الحدَّ  األشخاص  بعض  قد يستطيع  التام، 
بحياة  التمتُّع  إىل  رات وقد ميضون  للمخدِّ تعاطيهم  املرتتِّبة عىل 
الشخصية  الصحة  يف  ن  التحسُّ فأوجه  نسبيًّا.  ومثمرة  ة  مستقرَّ
واألداء االجتامعي )العالقات يف أماكن العمل واألرسة واملجتمع(، 
نتائج معتربة  الجرائم، هي  أو  الخطر  السلوك  الحدُّ من  وكذلك 
رات،  ومرغوبة للعالج من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
، ينبغي أالَّ تظلَّ  رات. ومن ثَمَّ إىل جانب الحدِّ من تعاطي املخدِّ
خدمات العالج وإعادة التأهيل مركَّزًة حرصاً عىل الغاية النهائية 
كذلك  ينبغي  بل  رات،  املخدِّ تعاطي  عن  االنقطاع  يف  املتمثِّلة 
رات  اعتبار األهداف الوسيطة املتمثِّلة يف الحدِّ من تعاطي املخدِّ
أ من العملية الرامية  والعواقب الضارة املرتتِّبة عليه جزءاً ال يتجزَّ

إىل إعادة التأهيل التامة وإعادة اإلدماج التامة يف املجتمع.

الت العالجية مبادئ التدخُّ واو– 

حاالت  هي  رات  املخدِّ تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات   –17
وإعادة  للعالج  الة  فعَّ تدخُّالت  لها  وتوجد  للعالج  قابلة  َمرضيَّة 
ونفسية  بيولوجية  حاالت  االضطرابات  هذه  وتعترب  التأهيل. 
د األوجه بالقدر نفسه.  د ومتعدِّ دة، وعالجها معقَّ واجتامعية معقَّ
دة  االً، فإنِّه ينطوي عادًة عىل عنارص متعدِّ وليك يكون العالج فعَّ
رات والعواقب املرتتِّبة  تستهدف مختلف جوانب االرتهان للمخدِّ
عليه. وقد وضعت منظمة الصحة العاملية واملكتب تسعة مبادئ 

رات:)18( لعالج االرتهان للمخدِّ

رات وإمكانية الحصول عليه  املبدأ 1– توافر عالج االرتهان للمخدِّ
ويرس تكلفته وجاذبيته ومالءمته. ينبغي أن يكون باستطاعة من 
من  كبرية  مجموعة  الحصول عىل  رات  املخدِّ إدمان  من  يعانون 
االحتياجات.  من  عة  متنوِّ مجموعة  تلبِّي  التي  العالج  خدمات 

 Robin Room and others, ”Cross–cultural views on stigma,  )17(  
 valuation parity and societal attitudes towards disability“, in Disability
 and Culture: Universalism and Diversity, T. Bedirhan Üstün and 

.others, eds. )Seattle, Hogrefe and Huber Publishers, 2001(

الصحة  ومنظمة  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب   )18(  
العاملية “Principles of drug dependence treatment”، ورقة نقاش )آذار/

مارس 2008(.

http://pbhealth.gov.in/
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وتُعترب عوامل مثل يرس التكلفة وسهولة الحصول عىل العالج من 
الناحية الجغرافية ودقة التوقيت ومرونة ساعات العمل وسهولة 
االستخدام واالستجابة الحتياجات األفراد من العوامل التي تسهم 

رات. يف يرس الحصول عىل خدمات العالج من االرتهان للمخدِّ

املبدأ 2– الفحص والتقييم والتشخيص وتخطيط العالج. عملية 
أيُّ  عليه  يقوم  الذي  األساس  هي  الشامل  التشخييص  التقييم 
ال وفردي. وتشمل عنارص هذه العملية الفحص  نهج عالجي فعَّ
والسلوكيات  رات  املخدِّ تعاطي  الكتشاف  املثال،  سبيل  )عىل 
املثال،  سبيل  )عىل  والتشخيص  والتقييم  به(،  املرتبطة  الخطرة 
له(،  املصاحبة  األخرى  النفسية  واألمراض  رات  للمخدِّ االرتهان 
ته واملزاج  والتقييم الشامل )عىل سبيل املثال، مرحلة املرض وشدَّ

والشخصية والوضع الوظيفي(، ووضع خطة عالج فردية.

علمية.  أدلة  إىل  استناداً  رات  للمخدِّ االرتهان  عالج   –3 املبدأ 
رات لنفس املعايري  يجب أن يخضع اعتامد عالج االرتهان للمخدِّ
املَرضيَّة األخرى. ومن  الحاالت  الصارمة املطبَّقة العتامد عالج 
االرتهان  لعالج  املعتمدة  الطرائق  جميع  تقوم  أن  ينبغي   ، ثَمَّ
رات يف بلد معنيَّ عىل أحدث املامرسات الجيِّدة املستندة  للمخدِّ
ر العلوم  إىل األدلة وإىل الرصيد العلمي املرتاكم، مع مراعاة تطوُّ

املستمر. الصحية 

وكرامة  اإلنسان،  وحقوق  رات،  للمخدِّ االرتهان  عالج   –4 املبدأ 
رات  للمخدِّ املرتهنني  ضد  التمييز  مامرسة  عدم  ينبغي  املرىض. 
معايري  تطبيق  ويجب  رات.  املخدِّ تعاطي  يف  تاريخهم  بسبب 
عىل  األخرى  املَرضيَّة  الحاالت  عىل  املنطبقة  األخالقي  العالج 
يف  املرىض  حق  ذلك  ويشمل  أيضاً.  رات  للمخدِّ االرتهان  عالج 
مي خدمات الرعاية مببادئ  ف واالختيار والتزام مقدِّ حرية الترصُّ
اإلحسان وعدم اإليذاء والرسية. ويف هذا السياق، ترحِّب الهيئة 
عىل  القضاء  بشأن  راً  مؤخَّ الصادر  املشرتك  املتحدة  األمم  ببيان 

التمييز يف سياقات الرعاية الصحية.)19(

دة والظروف الخاصة.  املبدأ 5– استهداف الفئات الفرعية املحدَّ
قد تكون هناك احتياجات خاصة لفئات فرعية من السكان مثل 
املراهقني والنساء والحوامل واألشخاص الذين يعانون من أمراض 
رات واملشتغلني بالجنس واألقليات  نفسية مصاحبة لتعاطي املخدِّ
املهاجرون  مبن فيهم  اجتامعيًّا،  شني  املهمَّ واألفراد  العرقية 
تلك  معالجة  عند  االحتياجات  هذه  مراعاة  ويجب  والالجئون. 

رات. الفئات من االرتهان للمخدِّ

يعامل  الجنائية.  العدالة  ونظام  اإلدمان  من  العالج   –6 املبدأ 
يف  جرمية  باعتباره  رات  املخدِّ تعاطي  القضائية  الواليات  بعض 
حدِّ ذاته. غري أنَّه نظراً إىل أنَّ االضطرابات الناشئة عن تعاطي 

املتحدة  األمم  “بيان  العاملية،  الصحة  ومنظمة  املتحدة  األمم   )19(  
 .2017 الصحية”،  الرعاية  سياقات  يف  التمييز  عىل  القضاء  بشأن  املشرتك 
http://www.who.int/mediacentre/news/ الرابط التايل:  عىل  متاح 

.statements/2017/discrimination–in–health–care/ar/

هو  للعالج  األمثل  اإلطار  فإنَّ  َمرضيَّة،  حاالت  هي  رات  املخدِّ
نظام الرعاية الصحية وليس نظام العدالة الجنائية. وينبغي أن 
هذه  ملعالجة  لة  املفضَّ البيئة  هو  الصحية  الرعاية  نظام  يكون 
عدم وجودها.  العالجية يف حال  القدرات  ى  تُنمَّ وأن  املشاكل، 
يف  متمثِّلة  مزدوجة  فائدة  للسجن  كبديل  العالج  ولتقديم 
الحدِّ من املعاناة والعجز إضافة إىل الحدِّ من الجرمية. ويسهم 
هذا  فاعلية  يف  ذلك  عن  الناتج  التكاليف  يف  الكبري  التخفيض 

النهج من حيث التكلفة.

املرىض.  وتوجيه  واملشاركة  املحيل  املجتمع  إرشاك   –7 املبدأ 
ل نوعي يف منوذج تقديم العالج، من اعتباره  يلزم إحداث تحوُّ
قامئة  خدمة  اعتباره  إىل  التوجيهات  إصدار  عىل  قامئة  خدمة 
مع  املحيل،  املجتمع  إطار  يف  م  تُقدَّ التعاون  من  أكرب  قدر  عىل 
املحلية  ومجتمعاتهم  وأرُسهم  رات  املخدِّ متعاطي  إرشاك 
للخدمات  التخطيط  عملية  يف  املحلية  املعنية  واألطراف 

ومتابعتها. وتنفيذها  العالجية 

رات.  للمخدِّ االرتهان  لخدمات عالج  الرسيرية  اإلدارة  املبدأ 8– 
ميكن إقامة نظم إدارة رسيرية تتَّسم باملساءلة والفاعلية من خالل 
واإلرشاف  للرصد  وآليات  كتابية،  وبروتوكوالت  سياسات  وضع 
لني. وإضافة إىل ذلك، ينبغي تطبيق نظم  من جانب موظفني مؤهَّ

لالعتامد والتصديق وضامن الجودة للخدمات العالجية.

املبدأ 9– النظم العالجية: وضع السياسات والتخطيط االسرتاتيجي 
ن  وتنسيق الخدمات. يوىص بوضع نهج منطقي وتدريجي يتضمَّ
مي  مقدِّ قدرات  وبناء  الوضع  وتقييم  عالجية  سياسات  صياغة 

خدمات الرعاية ووضع نظم لضامن الجودة.

نُُهج العالج وطرائقه زاي– 

ال ميكن تربير إطالق اسم العالج عىل كل نشاط يؤدِّي إىل   –18
الناشئة  االضطرابات  رات. ويعرَّف عالج  املخدِّ تعاطي  الحدِّ من 
بدنية  مشاكل صحية  من  بها  يرتبط  وما  رات  املخدِّ تعاطي  عن 
وعقلية بأنَّه “نشاط يستهدف مبارشة األشخاص الذين يواجهون 
دة  رات ويهدف إىل تحقيق نتائج محدَّ مشاكل يف تعاطيهم للمخدِّ
ة هذه املشاكل و/أو القضاء عليها،  فيام يتعلَّق بالتخفيف من حدَّ
ويقوم بتنفيذه مهنيون متمرِّسون أو معتَمدون، يف إطار مامرسات 
العالج الطبي أو النفيس أو املساعدة االجتامعية املعرتف بها )أو 

أنشطة من هذا النوع(”.)20(

رات  ويف حني أنَّ املبادئ العامة للعالج من االرتهان للمخدِّ  –19
رات والفئات  قد تبدو متشابهة فيام يتعلَّق مبختلف أنواع املخدِّ
السكانية، فإنَّ الحالة املثىل هي أن يتلقَّى كل مريض عالجاً فرديًّا 

 EMCDDA Treatment رات واإلدمان،  املخدِّ لرصد  األورويب  املركز   )20(  
نيسان/ )لشبونة،   Strategy, Work programmes and strategies series

أبريل 2010(.
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حسب احتياجاته الخاصة، قد تختلف طبيعته تبعاً لعوامل مثل 
الدافع  ومستوى  االرتهان  ة  شدَّ ومدى  املستخَدم  ر  املخدِّ نوع 
غيابه(.  )أو  االجتامعي  الدعم  توافر  العالج ومدى  لتلقِّي  الذايت 
ر الهجوع  رات مرضاً مزمناً ومتكرِّ ونظراً إىل كون االرتهان للمخدِّ
م ملرة واحدة  واالنتكاس، ال يكون العالج القصري األجل الذي يقدَّ
كافياً يف العادة ملعظم األفراد، وميكن أن يكون من املفيد تعامل 

املريض باستمرار مع األرسة واملجتمع املحيل.

دولية  معايري  العاملية  الصحة  ومنظمة  املكتب  وقد وضع   –20
رات، من أجل دعم  لعالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
وأخالقية.)21(  الة  فعَّ عالجية  خدمات  تطوير  يف  األعضاء  الدول 
للتقييم  ونُُهجه  العالج  طرائق  من  عة  متنوِّ مجموعة  وخضعت 
من حيث مدى استناد فاعليتها إىل األدلة العلمية. ومن بني هذه 

الطرائق والنُُّهج:

يف  األنشطة  هذه  تستهدف  املجتمعية.  التوعية  )أ(   
ولكنهم  رات  املخدِّ يتعاطون  الذين  األشخاص  األول   املقام 
الخدماُت األساسية  ن  الحايل. وتتضمَّ الوقت  يتلقَّون عالجاً يف  ال 
بشأن  والتوعية  األسايس،  الدعَم  التوعية  برامج  مها  تقدِّ التي 
ل الرسيع، واإلحالة إىل مراكز العالج  رات، والفحص، والتدخُّ املخدِّ

رات، وخدمات تبديل اإلبر؛ من االرتهان للمخدِّ

العالج.  إىل  واإلحالة  الرسيع،  ل  والتدخُّ الفحص،  )ب(   
من  يعانون  الذين  األشخاص  أساساً  التدخُّالت  هذه  تستهدف 
غري  بيئات  يف  املوجودين  رات  املخدِّ بتعاطي  تتعلَّق  مشاكل 
صة، مثل مراكز الرعاية األولية والرعاية يف حاالت الطوارئ  متخصِّ
والخدمات االجتامعية والسجون. وتتوافر أدوات فحص معيارية 
وصالحة إضافة إىل كتيبات إرشادية ميكن تعديلها مبا يتناسب مع 
مختلف الثقافات من أجل القيام بتدخُّالت عالج نفيس–اجتامعي 
رات،  املخدِّ تعاطي  من  الحدِّ  يف  الة  فعَّ الربامج  وهذه  رسيعة. 
مسارات  من  املبكِّرة  املراحل  يف  ال يزالون  من  لدى  وبخاصة 

رات؛ تعاطي املخدِّ

يف  الداخليني  للمرىض  األجل  القصري  العالج  )ج(   
املستشفيات أو داخل املؤسسات اإليوائية. الهدف األسايس من 
السموم، هو  إزالة  باسم  أيضاً  العالج، املعروف  النوع من  هذا 
وتيسري  رات  املخدِّ تعاطي  عن  االنقطاع  أعراض  من  التخفيف 
استقرار الحالة البدنية والعاطفية للمريض يف بيئة آمنة ومحمية. 
والعديد  األفيونية  واملؤثِّرات  البن زوديازيبينات  إىل  فبالنسبة 
يتعلَّق  فيام  الرئييس  ن  املكوِّ يتمثَّل  األخرى،  العقاقري  فئات  من 
بإزالة السموم يف عالج أعراض االنقطاع باستخدام األدوية. ويف 
أفضل  أنَّ  إىل  تشري  قوية  أدلة  توجد  األفيونية،  املؤثِّرات  حالة 
طريقة لعالج أعراض االنقطاع هي استخدام أدوية ناهضة مثل 

الصحة  ومنظمة  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب   )21(  
 International Standards for the Treatment of Drug Use“ العاملية، 

Disorders: Draft for Field Testing” )آذار/مارس 2017(.

ئة مثل  مات املهدِّ البوبرينورفني وامليثادون.)22( وبالنسبة إىل املنوِّ
الطويلة  البن زوديازيبينات  باستخدام  يوىص  البن زوديازيبينات، 
أيام.  بضعة  مدى  عىل  تدريجيًّا  تقلَّل  كافية  بجرعات  املفعول 
ذاتها.  كامالً يف حدِّ  السموم، خطأً، عالجاً  إزالة  تعترب  ما  وغالباً 
بيد أنَّ معالجة أعراض االنقطاع ليست سوى الخطوة األوىل يف 
احتامل  ويكون  رات.  للمخدِّ االرتهان  من  األمد  الطويل  العالج 
االنتكاس وتعاطي الجرعات الزائدة مرتفعاً عقب أيِّ شكل من 
أشكال إزالة السموم. وملنع حدوث االنتكاسات، يلزم أن تبدأ يف 
التحضريات ألنشطة تهدف إىل ضامن  العالج  هذه املرحلة من 

استمرار مشاركة املريض الطويلة األجل يف عملية العالج؛

املرىض  عالج  يستهدف  الخارجيني.  املرىض  عالج  )د(   
كاٍف  اجتامعي  بدعم  يحظون  الذين  األفراد  أساساً  الخارجيني 
باألدوية  تدخُّالت  إىل  بحاجة  لكنهم  املنزل  يف  كافية   وموارد 
و/أو تدخُّالت نفسية–اجتامعية ملدة طويلة. وال يحتاج معظم 
تعاطي  عن  الناشئة  االضطرابات  من  يعانون  الذين  األشخاص 
الداخليني، بل ميكن عالجهم  رات إىل تلقِّي رعاية املرىض  املخدِّ
فاعلية  تثبت  قوية  أدلة  قاعدة  وتوجد  خارجيني.  كمرىض 
من  كجزء  مة  املقدَّ باألدوية  التدخُّالت  من  عة  متنوِّ مجموعة 
منظمة  وتويص  رات.  للمخدِّ االرتهان  من  األمد  الطويل  العالج 
بجرعات  امليثادون  أو  البوبرينورفني  باستخدام  العاملية  الصحة 
األفيوين.)23(  املفعول  ذات  الناهضة  باملواد  صياين  كعالج  كافية 
االرتهان  من  الداخليني  املرىض  لعالج  األخرى  األشكال  ومن 
النالرتيكسون  ار  عقَّ األدوية  باستخدام  األفيونية  للمؤثِّرات 
املناهض ذو املفعول األفيوين، الذي يوىص باستخدامه للمرىض 
ذوي الدافع الذايت القوي للغاية للعالج. غري أنَّه ال توجد سوى 
االرتهان  ولعالج  العالج.)24(  هذا  فاعلية  عىل  متواضعة  أدلة 
أو  لألمفيتامينات  االرتهان  )أْي  النفسية  واملنبِّهات  للقنَّب 
اطِّراد  تثبت  أدلة  أيُّ  الراهن  الوقت  يف  توجد  ال  الكوكايني(، 
فاعلية أيِّ عالج باألدوية. ولذا، يظلُّ العالج النفيس–االجتامعي 
رات.  النهج األسايس للعالج من االرتهان لتلك الفئات من املخدِّ
أشكال  من  مجموعة  توجد  باألدوية،  العالج  جانب  وإىل 
وإعادة  االنتكاس  منع  يف  الة  الفعَّ النفيس–االجتامعي  العالج 
الشخصية  الطوارئ،)25( واملقابالت  إدارة  املرىض، تشمل  تأهيل 

 L. Gowing, R. Ali, and J. White, ”Opioid antagonists with  )22(  
 minimal sedation for opioid withdrawal“, The Cochrane Library,

.No. 2 )2002(

 Guidelines for the Psychosocially العاملية،  الصحة  منظمة   )23(  
 Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence 

)جنيف، 2009(.

 S. Minozzi and others, ”Oral naltrexone maintenance  )24(  
 treatment for opioid dependence“, Cochrane Database of

.Systematic Reviews, No. 4 )2011(

 M. Prendergast and others, ”Contingency management  )25(  
 for treatment of substance use disorders: a meta‐analysis“,

.Addiction, vol. 101, No. 11 )November 2006(, pp. 1546–1560
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الهادف إىل  املعريف،)27( والعالج  السلويك  التحفيزية،)26( والعالج 
منع االنتكاسات. وتحقِّق معظم أشكال العالج املذكورة أفضل 

النتائج عند اقرتانها بالعالج باألدوية؛

اإليوائية.  املؤسسات  داخل  األجل  الطويل  العالج  )ه(   
داخل  األجل  الطويل  للعالج  شيوعاً  األكرث  الصورة  تتمثَّل 
املؤسسات اإليوائية يف العالج الجامعي، حيث يُتوقَّع من املرىض 
املكوث لفرتة طويلة ترتاوح بني 6 أشهر و24 شهراً. ويف املايض، 
كان العالج الطويل األجل داخل املؤسسات اإليوائية يشتمل عىل 
العالج النفيس–االجتامعي فقط، غري أنَّ النُّهج الحديثة قد تشتمل 
أيضاً عىل استخدام األدوية. وقد أوضحت الدراسات االستعراضية 
م  يقدِّ الجامعي  العالج  أنَّ  قليلة عىل  األدلة  أنَّ  النطاق  الواسعة 

فوائد كبرية، إالَّ يف حال تقدميه داخل السجون؛)28(

التعايف،  مرحلة  إدارة  التعايف.  مرحلة  إدارة  )و(   
املعروفة أيضاً باسم الرعاية الالحقة أو الدعم االجتامعي، هي 
يتعلَّق  فيام  التعايف  إىل  الهادفة  األمد  الطويلة  للرعاية  منوذج 
خالل  من  التعاطي  عن  االمتناع  يف  نجحوا  الذين  باألشخاص 
عىل  املرحلة  هذه  يف  الرتكيز  وينصبُّ  للعالج.  أخرى  أشكال 
منع حدوث االنتكاس، عن طريق دعم التغيري الذي يحدث يف 
طريق  وعن  الشخصية،  عافيتهم  ويف  لألفراد  االجتامعي  األداء 
ويكاد  املحيل.  مجتمعهم  يف  مكانتهم  اسرتداد  يف  مساعدتهم 
التعايف. ولذا فبدالً  االنتكاس أن يكون جزءاً حتميًّا من مرحلة 
م  تقدَّ األجل،  القصري  للعالج  مراراً  يخضعون  املرىض  ترك  من 
أطول  لفرتة  التعايف  إدارة مرحلة  نهج  إطار  الدعم يف  خدمات 
املرىض  الرتكيز عىل حرية  بكثري، مع  أقل  برتكيز وتكلفة  ولكن 

ف وضامن مشاركة مجتمعاتهم املحلية؛ يف الترصُّ

السلبية  العواقب  من  الحدِّ  إىل  الرامية  التدخُّالت  )ز(   
العواقب  من  للحدِّ  معيَّنة  نُهج  تُستخدم  رات.  املخدِّ لتعاطي 
تعاطي  الحدِّ مبارشة من  بدالً من  رات،  املخدِّ لتعاطي  السلبية 
يف  وبخاصة  النُّهج،  هذه  اتِّباع  ويشيع  ذاته.  حدِّ  يف  رات  املخدِّ
الحدِّ من احتامل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية  سياق 
تنترش  التي  بالدم  املنقولة  الفريوسية  العدوى  أنواع  وسائر 
اعتمدت  وقد  الحقن.  طريق  عن  رات  املخدِّ يتعاطون  من  بني 
املتحدة  األمم  وبرنامج  واملكتب  العاملية  الصحة  منظمة 
البرشية/األيدز مجموعة  املناعة  املشرتك املعني بفريوس نقص 

 G. Smedslund and others, ”Motivational interviewing for  )26(  
.substance abuse“, The Cochrane Library )11 May 2011(

 M. Magilland, L. A. Ray, ”Cognitive–behavioral treatment  )27(  
 with adult alcohol and illicit drug users: a meta–analysis of
 randomized controlled trials“, Journal of Studies on Alcohol and

.Drugs, vol. 70, No. 4 )2009(, pp. 516–527

 L. A. Smith, S. Gates and D. Foxcroft, ”Therapeutic  )28(  
 communities for substance–related disorder“, Cochrane Database

.of Systematic Reviews, No. 1 )2006(

نقص  بفريوس  اإلصابة  من  للوقاية  تدخُّالت  تسعة  من  شاملة 

وعالج  بالحقن  رات  املخدِّ يتعاطون  من  بني  البرشية  املناعة 

املجموعة  هذه  أنَّ  الهيئة  وتدرك  ورعايتهم.)29(  به  املصابني 

الشاملة قد تمَّ اعتامدها عىل نطاق واسع من جهات من بينها 

العامة)30( واملجلس االقتصادي واالجتامعي)31( ولجنة  الجمعية 

لتقييم  املذكورة  التسعة  التدابري  خضعت  وقد  رات.)32(  املخدِّ

معاً  م  تُقدَّ عندما  الفاعلية  مستويات  أعىل  تحقِّق  علمي. وهي 

)أ( برامج  كمجموعة واحدة. وتتمثَّل هذه األنشطة فيام ييل: 

اإلبر واملحاقن؛ )ب( العالج اإلبدايل باملؤثِّرات األفيونية وغريه 

اختبارات  )ج(  رات؛  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  أشكال  من 

الصلة؛  ذات  املشورة  وخدمات  األيدز  بفريوس   اإلصابة 

من  الوقاية  )ه(  القهقرية؛  للفريوسات  املضاد  العالج  )د( 

وعالجها؛  وتشخيصها  الجنيس  باالتصال  املنقولة  اإلصابات 

والتوعية  اإلعالم  )ز( أنشطة  الذكرية؛  العوازل  توزيع  )و( 

الكبد  التهاب  من  الوقاية  )ح(  األهداف؛  دة  املحدَّ والتواصل 

الوقاية من  والتلقيح ضده وتشخيصه وعالجه؛ )ط(  الفريويس 
داء السل وتشخيصه وعالجه؛)33(

النُُّهج األخرى. هناك نقاش دائر منذ سنوات عديدة  )ح(   

البعض  يعتربها  الشاملة  املجموعة  بخالف  أخرى  أنشطة  حول 

رات.  تدخُّالت تهدف إىل الحدِّ من العواقب السلبية لتعاطي املخدِّ

وتجري بعض الحكومات اختبارات بشأن برامج العالج الصياين 

عىل  يحصلون  ال  الذين  للمرىض  طبيًّا  املوصوف  بالهريوين 

من  ليس  هذا  أنَّ  من  الرغم  عىل  العالج،  من  أخرى  أشكال 

الصياين  العالج  أنَّ  إىل  األبحاث  وتشري  لة.)34(  املفضَّ العالج  صور 

للهريوين  املرتهنني  األفراد  يساعد  قد  طبيًّا  املوصوف  بالهريوين 

رات الشوارع  عىل االستمرار يف العالج والحدِّ من تعاطيهم ملخدِّ

رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  العاملية  الصحة  منظمة   )29(  
والجرمية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/
 WHO, UNODC, UNAIDS )األيدز(:  املكتسب  املناعة  نقص  متالزمة 
 Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to
HIV Prevention Treatment and Care for Injecting Drug Users: تنقيح 

عام 2012 )جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2012(.

اإلعالن السيايس بشأن فريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة نقص   )30(  
املناعة املكتسب )األيدز(: تكثيف جهودنا من أجل القضاء عىل فريوس نقص 

املناعة البرشية واأليدز )مرفق قرار الجمعية العامة 277/65(.

قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي 6/2009.  )31(  

رات 9/53. قرار لجنة املخدِّ  )32(  

وهي   ،”Evidence for action“ سلسلة  العاملية،  الصحة  منظمة   )33(  
نقص  فريوس  بشأن  السياسات  عن  موجزة  وتقارير  فنية  أبحاث  عن  عبارة 
التايل:  الرابط  بالحقن. متاحة عىل  رات  املخدِّ البرشية/األيدز ومتعاطي   املناعة 

.www.who.int/hiv/pub/idu/idupolicybriefs/en/index.html

 Ambros A. Uchtenhagen, ”Heroin maintenance treatment:  )34(  
 from idea to research to practice“, Drug Alcohol Review, vol. 30, 

.No. 2 )2011(, pp. 130–137

http://www.who.int/hiv/pub/idu/idupolicybriefs/en/index.html
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وتقليل أنشطتهم غري القانونية.)35( ولكن نظراً إىل خطر التأثريات 
السلبية وعدد من االعتبارات التنفيذية، مل توِص منظمة الصحة 
العاملية أو وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة بهذا العالج. ومن 
مرافق  والنقاش  الجدل  تثري  ما  كثرياً  التي  األخرى  التدابري  بني 
رات. والغرض  الَحقن الخاضعة لإلرشاف، أو غرف تعاطي املخدِّ
َحقن  بأدوات  رات  املخدِّ متعاطي  تزويد  هو  املرافق  هذه  من 
الَحقن  مرافق  وال تقوم  رات.  املخدِّ لَحقن  آمن  ومحيط  آمنة 
رات بنفسها يف العادة. وقد جرى  الخاضعة لإلرشاف بتوفري املخدِّ
خالله  فُحصت  املرافق  هذه  فاعلية  مدى  لتحديد   استعراض 
75 دراسًة منشورة وخلص االستعراض إىل أنَّ مرافق الَحقن اآلمن 
وتعزيز  إليهم،  الوصول  يصعب  أشخاص  جذب  يف  نجحت  قد 
أساليب الَحقن األكرث أماناً، والحدِّ من خطر تناول جرعات زائدة، 
رات يف العلن وكميات املحاقن امللقاة  وتقليل حاالت َحقن املخدِّ
العلمية  األدلة  فإنَّ   ، ثَمَّ ومن  املحيل.)36(  املجتمع  األرض يف  عىل 
الهيئة يف  تزايد رسيع. وقد ذكرت  املرافق يف  فاعلية هذه  عىل 
تقريرها السنوي لعام 2016 أنَّ الهدف النهايئ لهذه املرافق يجب 
دون  رات  املخدِّ لتعاطي  السلبية  العواقب  من  الحدُّ  يكون  أن 
رات أو التشجيع عليه، وأنَّ اإلحالة إىل  التجاوز عن االتِّجار باملخدِّ
أ من   برامج العالج وإعادة التأهيل يجب أن تكون جزءاً ال يتجزَّ

هذه التدابري.)37(

فاعلية عالج االضطرابات الناشئة  حاء– 
رات من حيث التكلفة عن تعاطي املخدِّ

تكون  رات،  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  يف  االستثامر  عند   –21
من  أقلَّ  أنَّ  له  يؤسف  ومامَّ  املهمة.  االعتبارات  أحد  التكاليف 
نصف مجموع عدد البلدان يف جميع أنحاء العامل، ليس من بينها 
امليزانية  يف  يدرج  الدخل،  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  البلدان 
رات.  صاً عىل وجه التحديد للعالج من االرتهان للمخدِّ بنداً مخصَّ
التمويل  هي  العالج  خدمات  لتمويل  وسائل  ثالث  وأهمُّ 
واملنظامت  للعالج،  الخاضعني  ومدفوعات  الرضائب،  بواسطة 
غري الحكومية، بهذا الرتتيب. ويبدو أنَّ البلدان املنخفضة الدخل 
مدفوعات  عىل  التمويل  معظم  يف  تعتمد  الدخل  واملتوسطة 

الخاضعني للعالج.)38(

 M. Ferri, M. Davoli and C. A. Perucci, ”Heroin  )35(  
 maintenance for chronic heroin–dependent individuals“, Cochrane

.Database of Systematic Reviews, No. 12 )2011(

 Chloé Potier and others, ”Supervised injection services:  )36(  
 what has been demonstrated? A systematic literature review“,

.Drug and Alcohol Dependence, vol. 145, No. 1 )2014(, pp. 48–68

E/INCB/2016/1، الفقرة 720.  )37(  

 Atlas on Substance Use (2010): العاملية،  الصحة  منظمة   )38(  

 Resources for the Prevention and Treatment of Substance Use
Disorders )جنيف، 2010(، الفصل 2، الصفحتان 26 و27.

مختلف  يف  جرت  التي  الدراسات  فإنَّ  عامة،  وبصفة   –22
االرتهان  من  العالج  أنَّ  باطِّراد  أظهرت  قد  والبلدان  البيئات 
دوالر  فكل  التكلفة.  حيث  من  للغاية  ال  فعَّ رات  للمخدِّ
بني  يرتاوح  عائداً  يحقِّق  رات  املخدِّ من  العالج  عىل   يُنفق 
وانخفاض  الجرمية  الت  معدَّ تراجع  بسبب  دوالرات،  و7   4
وعند  الجنائية.  العدالة  نظام  لها  يتحمَّ التي  التكاليف 
الصحية،  الرعاية  نظام  يف  أيضاً  قة  املحقَّ الوفورات  إضافة 
استعراض  أُجري  وقد   .1:12 نسبة  الوفورات  إجاميل  يتجاوز 
من  عة  متنوِّ ملجموعة  اقتصادية  تقييميًة  ل ـ 11 دراسًة 
مختلف  يف  قة  املحقَّ االقتصادية  الفوائد  تناول  العالجات، 
النتائج )النشاط اإلجرامي، واالستفادة من الخدمات  مجاالت 
غري  رات  املخدِّ عىل  والنفقات  العمل،  وإيرادات  الصحية، 
اإلجرامي  النشاط  تخفيض  أنَّ  إىل  وخلص  املرشوعة(، 
الفوائد  أكرب  هام  الصحية  الرعاية  خدمات  من  واالستفادة 
عن  الناشئة  االضطرابات  عالج  من  قة  املحقَّ االقتصادية 
رات  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  أنَّ  كام  رات.)39(  املخدِّ تعاطي 
سبيل  فعىل  الجنائية.  العدالة  تدخُّالت  من  بكثري  تكلفة  أقلُّ 
يف الواليات  بامليثادون  الصياين  العالج  تكلفة  رت  قُدِّ املثال، 
املتحدة األمريكية بنحو 700 4 دوالر لكل مريض سنويًّا، فيام 
سنويًّا. سجني  لكل  دوالر   24  000 مببلغ  السجن  تكلفة  ر  تُقدَّ

حوايل  يقتصد  أن  ميكن  الجنائية  العدالة  نظام  أنَّ  ر  وقُدِّ  )40( 

فقط  املائة  ل ـ 10 يف  العالج  توفري  باليني دوالر من خالل   4.8
النطاق  واسع  استعراض  وخلص  لني. )41(  املؤهَّ الجناة  من 
ينبغي  التكلفة،  فاعلية  حيث  من  أنَّه،  إىل  العلمية  لألدبيات 
امليثادون  مثل  الناهضة،  باملواد  الصياين  العالج  يعترب  أن 
للمؤثِّرات  االرتهان  للعالج من  ل  املفضَّ الخيار  والبوبرينورفني، 

األفيونية.)42(

 Kathryn McCollister and Michael French, ”The relative  )39(  

 contribution of outcome domains in the total economic benefit
 of addiction interventions: a review of first findings“, Addiction, 

.vol. 98, No. 12 )2003(, pp. 1647–1659

 United States, Department of Health and Human Services,  )40(  
 National Institute on Drug Abuse, Principles of Drug Addiction
 Treatment: A Research–based Guide, 3rd ed., NIH Publication 

.No. 12–4180 )2012(

 Gary Zarkin and others, ”Lifetime benefits and costs of  )41(  
 diverting substance–abusing offenders from State prison“, Crime

.& Delinquency, vol. 61, No. 6 )2012(, pp. 829–850

 Chris Doran, ”Economic evaluation of interventions for  )42(  
معلومات  وثيقة   ،illicit opioid dependence: a review of evidence“
ة للتقديم لالجتامع الثالث للفريق املعني باإلعداد الفني للمبادئ  أساسية معدَّ
األفيونية  للمؤثِّرات  االرتهان  عالج  بشأن  العاملية  الصحة  ملنظمة  التوجيهية 
باألدوية مع الدعم النفيس–االجتامعي، املنعقد يف جنيف من 17 إىل 21 أيلول/

سبتمرب 2007.
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تنظيم تقديم خدمات العالج  طاء– 
وإدارتها

رات هو  رغم االعرتاف الواسع النطاق بأنَّ االرتهان للمخدِّ  –23
حالة صحية َمرضيَّة، ال يزال عالجه يف العديد من البلدان منفصالً 
الفصل سلباً عىل جودة  الرعاية الصحية. ويؤثِّر هذا  عن تقديم 
تجنُّبها  ميكن  التي  النفقات  ويزيد  للمرتهنني،  املتاحة  الرعاية 
رات يف  والتي ال داعي لها. ومن املهم دمج عالج االرتهان للمخدِّ

خدمات الرعاية الصحية العامة لألسباب اآلتية:

العقلية  باألمراض  يرتبط  رات  املخدِّ تعاطي  أنَّ  )أ(   
والحاالت املرضية األخرى؛

أنَّ دمج الخدمات يؤدِّي إىل تحسني تنسيق خدمات  )ب(   
الرعاية، مامَّ يفيض يف النهاية إىل تحسني النتائج الصحية؛

رات ضمن نظام الرعاية  أنَّ تقديم العالج من املخدِّ )ج(   
ال من حيث التكلفة؛ الصحية العام فعَّ

أنَّ الدمج ميكن أن يؤدِّي إىل الحدِّ من أوجه التفاوت  )د(   
مرافق  يف  االنتظار  فرتات  وتقليل  الصحية  الخدمات  توفري  يف 

رات. العالج من تعاطي املخدِّ

ويؤدِّي دمج خدمات عالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي   –24
الرعاية  نظام  متكني  إىل  الصحية  الرعاية  خدمات  مع  رات  املخدِّ
الصحية من تقديم الخدمات ملن يعانون من مشاكل طفيفة إىل 
رات، الذين يشكِّلون أكرب نسبة من  متوسطة تتعلَّق بتعاطي املخدِّ
رات. ويقلِّل ذلك من الحاجة إىل عالج أكرث تكثيفاً  متعاطي املخدِّ
رات. وقد  املخدِّ تفاقم مشاكل  تكلفة، ويحول دون زيادة  وأكرب 
عة يف هذا الصدد عىل امتداد سلسلة متواصلة  تمَّ بيان مناذج متنوِّ
من  العالج  خدمات  بني  التنسيق  املمكن  فمن  الرعاية:  من 
رات وخدمات الرعاية الصحية، مامَّ يعني استمرار الفصل  املخدِّ
بني الخدمات ولكن مع توافر قدر من التعاون والتواصل؛ ومن 
املمكن تقديم نوعي الخدمات يف مكان واحد، مامَّ يعني أن يكونا 
ن مستقلَّني عن بعضهام؛  قريبني من بعضهام ماديًّا ولكنهام يظالَّ
يتعاونا  أن  يعني  بينهام، مامَّ  التكامل  تحقيق  أيضاً  ومن املمكن 
تعاوناً وثيقاً بناًء عىل التكامل التام أو الدمج التام بينهام. ولكل 
منوذج من هذه النامذج مزاياه وعيوبه، ولكن يبدو أنَّ تحقيق 
األساليب  أكرث  تحقيقه، هو  أمكن  متى  التكامل،  قدر من  أقىص 
فاعلية يف تقديم الخدمات، وال سيَّام يف البيئات املحدودة املوارد. 
وعليه، فمن املفيد تقديم خدمات عالج االضطرابات الناشئة عن 
كانت  إذا  عامَّ  النظر  بغضِّ  نفسه،  اإلطار  يف  رات  املخدِّ تعاطي 
املواد املعنية خاضعة للمراقبة أم غري خاضعة لها، وبغضِّ النظر 
عن نوع هذه املواد. وينبغي تحقيق تكامل هذه الخدمات مع 
نظام الرعاية الصحية العام، عىل أالَّ يهَمل الرتكيز عىل العالج من 

رات. تعاطي املخدِّ

دة عالج فئات سكانية محدَّ ياء– 

األطفال واملراهقون  –1

رات  املخدِّ تعاطي  يف  الفريدة  أمناطهم  للمراهقني   –25
رات يف  واحتياجاتهم الفريدة من حيث العالج. وأيُّ تعاٍط للمخدِّ
د التجربة،  أوساط املراهقني هو مدعاة للقلق، حتى وإن كان ملجرَّ
رات يعرِّضهم للمزيد من أنواع السلوك الخطر  ألنَّ تعاطي املخدِّ
تعاطي  عن  الناشئة  باالضطرابات  اإلصابة  احتامل  من  ويزيد 
تها. وقد بيَّنت البحوث العواقب السلبية الخطرية  رات وشدَّ املخدِّ
واملراهقني.)43( ومن  األطفال  أدمغة  رات عىل منو  املخدِّ لتعاطي 
رات، حتى وإن  ، فالعالج مفيد للمراهقني الذين يتعاطون املخدِّ  ثَمَّ
رات ميكن تشخيصه.  مل يعانوا من اضطراب ناشئ عن تعاطي املخدِّ
ال لألطفال واملراهقني ما ييل:  وتشمل صعوبات تقديم عالج فعَّ
رات لدى  البحوث املتعلقة مبسائل تعاطي املخدِّ )أ( عدم كفاية 
الخاصة  لألدوية  مامَّ  التأكُّد  عدم  )ب(  السكان؛  من  الفئة  هذه 
التدخُّالت  بالبالغني من أثر عىل األطفال واملراهقني؛ )ج( توفري 
مستويات  مراعاة  مع  للمراهقني  املالمئة  النفسية–االجتامعية 
منوهم اإلدرايك وتجاربهم يف الحياة. وتؤدِّي األرسة واملجتمع دوراً 
رات. ويكون للعديد من  مهامًّ يف عالج املراهقني من تعاطي املخدِّ
لإليذاء  التعرُّض  من  تاريخ  رات  املخدِّ يتعاطون  الذين  املراهقني 
البدين أو العاطفي أو الجنيس، وينبغي تحديد حاالت اإليذاء هذه 

ومعالجتها بالتزامن عند االقتضاء.)44(

النساء  –2

رات  يبلغ احتامل تعاطي الرجال عىل مستوى العامل للمخدِّ  –26
من  تعاطيها  احتامل  أضعاف  ثالثة  من  يقرب  ما  املرشوعة  غري 
األفيونية  للمؤثِّرات  النساء  تعاطي  احتامل  بينام  النساء،  جانب 
ويف  بالرجال.  مقارنًة  أكرب  طبية  بوصفات  املرصوفة  ئات  واملهدِّ
أكرث شيوعاً  رات  املخدِّ تعاطي  الناشئة عن  االضطرابات  أنَّ  حني 
رات بني النساء متزايداً عىل  بني الرجال، كان انتشار تعاطي املخدِّ
مدار العقدين املاضيني، ال سيَّام يف بعض البلدان املرتفعة الدخل. 
رات يكون تفاقمه إىل  وعالوة عىل ذلك، فمتى بدأ تعاطي املخدِّ
حالة االرتهان لدى النساء أرسع بكثري من تفاقمه لدى الرجال. 
رات  ا من النساء املرتهنات للمخدِّ ومامَّ له أهمية أنَّ عدداً قليالً جدًّ
يستطيع الحصول عىل خدمات العالج. فهناك امرأة واحدة من بني 
رات، بينام ال توجد سوى امرأة  كل ثالثة أشخاص يتعاطون املخدِّ

 Lindsay M. Squeglia and Kevin M. Gray, ”Alcohol and  )43(  
 drug use and the developing brain“, Current Psychiatry Reports,

.vol. 18, No. 5 )May 2016(

 United States, National Institute of Drug Abuse, Principles  )44(  

 of Adolescent Substance Use Disorder Treatment: A Research–based
.Guide, NIH Publication No. 14–7953 )Washington, D.C., 2014(
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العالج.  واحدة فقط من بني كل خمسة أشخاص يحصلون عىل 
ووصمة العار هي العائق األكرب الذي يحول دون سعي النساء إىل 
رات من النساء أقل  تلقِّي العالج. ورغم أنَّ عدد متعاطي املخدِّ
من عدد متعاطيها من الرجال، فإنَّ عواقب االضطرابات الناشئة 
رات عىل الصحة العامة بني النساء كبرية ويلزم  عن تعاطي املخدِّ
ي لها بخدمات عالجية تراعي االعتبارات الجنسانية. وعىل  التصدِّ
وجه التحديد، تشمل املسائل التي يلزم معالجتها املساعدة عىل 
رعاية األطفال، والصحة الجنسية والصحة أثناء الحمل والصحة 
رات،  املخدِّ لتعاطي  املصاحبة  النفسية  واألمراض  اإلنجابية، 
وتوفري  بالجنس،  النساء  واشتغال  الجنيس،  واإليذاء  والعنف، 
املسَكن.)45( وقد وضعت منظمة الصحة العاملية مبادئ توجيهية 
وأولت  الحمل.)46(  أثناء  رات  املخدِّ تعاطي  حاالت  مع  للتعامل 
رات يف الفصل األول  ا ملوضوع املرأة واملخدِّ الهيئة اهتامماً خاصًّ

من تقريرها السنوي لعام 2016.)47(

األشخاص املودعون يف السجون ومرافق   –3
االحتجاز األخرى

املتحدة  األمم  وثائق  يف  ر  املتكرِّ التوضيح  من  الرغم  عىل   –27
تطبِّق  أن  تقتيض  ال  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  أنَّ 
رات  الدول األطراف عقوبات العدالة الجنائية عىل تعاطي املخدِّ
رات  املخدِّ حيازة  عىل  العقوبات  هذه  تطبيق  عىل  تجربها  وال 
الوطنية  الحكومات  بعض  هناك  يزال  ال  الشخيص،  لالستخدام 
التي لديها قوانني تقيض باتخاذ تدابري جنائية يف هذا الصدد، من 
داً عىل  التأكيد مجدَّ رات. ويتعنيَّ  بينها سجن من يتعاطون املخدِّ
تقديم  رات،  املخدِّ ملراقبة  الدولية  املعاهدات  أنَّه ميكن، مبوجب 
خدمات العالج وإعادة التأهيل كبديل شامل عن عقوبات العدالة 
الجنائية، وفقاً ملا ذكرته الهيئة يف عامي 2007 و2016.)48(،)49(،)50( 
رات أو بحيازة  ويتعنيَّ أن مُينح األشخاص املتهمون بتعاطي املخدِّ
كميات صغرية منها لالستخدام الشخيص خيار تلقِّي الرعاية خارج 
السجون  العالج داخل  املهم تقديم  الجنائية. ومن  العدالة  نظام 

 R. Orwin, L. Francisco and T. Bernichon, ”Effectiveness  )45(  
 of women’s substance abuse treatment programs: a meta–analysis“,
 NEDS Analytic Summary No. 21 )Fairfax, Virginia, Center for

.Substance Abuse Treatment, 2001(

 Guidelines for the Identification and العاملية،  منظمة الصحة   )46(  
 Management of Substance Use and Substance Use Disorders in

Pregnancy )جنيف، 2014(.

.E/INCB/2016/1  )47(  

.E/INCB/2007/1  )48(  

 From coercion “ ،رات والجرمية مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  )49(  

 to cohesion: treating drug dependencethrough health care, not
punishment”، ورقة مناقشة، 2010.

.E/INCB/2016/1  )50(  

رات.  للسجناء الذين يعانون من اضطرابات ناشئة عن تعاطي املخدِّ
م يف السجون وجودته مامثلة  وينبغي أن تكون معايري العالج املقدَّ
أن  ويجب  ولجودتها،  ككل  املجتمع  املتاحة يف  الخدمات  ملعايري 
تكون جميع خيارات العالج النفيس والعالج باألدوية من االرتهان 
ومن  السجن.  يف  أيضاً  متوفَّرًة  املجتمع  يف  املتوفِّرة  رات  للمخدِّ
السجن  بالخدمات خارج  تكون هناك صالت  أن  أيضاً  الرضوري 
لضامن استمرارية الرعاية بعد إطالق رساح السجني. وقد تبنيَّ أنَّ 
العالج النفيس–االجتامعي اإليوايئ الجامعي الطويل األجل مناسب 

بصفة خاصة يف بيئة السجون.

األشخاص املصابون باضطرابات ناشئة من   –4
رات واضطرابات صحة عقلية أخرى  تعاطي املخدِّ

يف آن واحد )التشخيص املزدوج(

من الحقائق املعروفة أنَّ االضطرابات الناشئة من تعاطي   –28
الصحة  اضطرابات  مع  األحيان  من  كثري  يف  تتزامن  رات  املخدِّ
عديدة.  أشكاالً  التزامن  هذا  يتَّخذ  أن  وميكن  األخرى،  العقلية 
رات يف الوقت نفسه من أعراض مرتبطة  فقد يعاين متعاطو املخدِّ
بالصحة العقلية أو من اضطرابات يف الصحة العقلية. ويف املقابل، 
الصحة  يف  اضطرابات  من  يعانون  الذين  األشخاص  يقوم  قد 
رات دون أن يتَّخذ ذلك طابعاً َمرضيًّا، أو  العقلية بتعاطي املخدِّ
ومن  رات.  املخدِّ تعاطي  عن  ناشئة  اضطرابات  لديهم  تنشأ  قد 
حيث العالقة السببية أو الرتابط الزمني، قد تكون أيٌّ من هاتني 
الحالتني سابقة للحالة األخرى أو تالية لها. فمن املمكن أن تكون 
حدوث  يف  مساهامً  عامالً  مسبقاً  املوجودة  العقلية  األمراض 
التطبيب  حالة  يف  )كام  رات  املخدِّ تعاطي  من  الناشئة  املشاكل 
العقلية  الصحة  حاالت  تكون  قد  أو  املثال(  سبيل  عىل  الذايت، 
رات. وينبغي أن تكون خدمات  املرضية مرتتِّبة عىل تعاطي املخدِّ
رات قادرة عىل تقييم املرىض للكشف  العالج من االرتهان للمخدِّ
التعاطي  مع  املتزامنة  العقلية  األمراض  بأعراض  إصابتهم  عن 

وتقديم العالج إليهم أو إحالتهم إىل العالج.

دة أخرى فئات سكانية محدَّ  –5

واألقليات  املهاجرون  يواجه  قد  األخرى،  الفئات  بني  من   –29
يات خاصة من حيث الحصول عىل خدمات العالج.  اإلثنية تحدِّ
وعىل الرغم من أنَّ الهجرة )سواء أكانت قرسية أم غري قرسية( 
حول  البحوث  فإنَّ  العامل،  صعيد  عىل  واسع  نطاق  عىل  تحدث 
رات بني املهاجرين محدودة. وقد يكون املهاجرون  تعاطي املخدِّ
معرَّضني بصفة خاصة الحتامل اإلصابة باالضطرابات الناشئة عن 
الصحة  ومشاكل  الصادمة  خرباتهم  بسبب  رات،  املخدِّ تعاطي 
املساواة  الثقايف، وعدم  التكيُّف  يات  بها، وتحدِّ املرتبطة  العقلية 

http://undocs.org/ar/E/INCB/2016/1
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االجتامعية واالقتصادية.)51( ويجب أن تراعي الخدمات العالجية 
مة لهذه الفئة العوامل الثقافية التي تؤثِّر عىل الطلب عىل  املقدَّ
الخدمات الصحية وخدمات الرعاية االجتامعية وعىل االستفادة 
منها.)52( وميثِّل األشخاص املشتغلون بالجنس فئة أخرى معرَّضة 
املرتبط  والوصم  مهملة.  تكون  ما  وغالباً  خاص،  بوجه  للخطر 
عىل  الحصول  يعوق  بالجنس  واالشتغال  رات  املخدِّ بتعاطي 
املشكلة.  تفاقم  إىل  النشاطني  هذين  تجريم  ويؤدِّي  العالج، 
مع  يعملون  الذين  املدين  املجتمع  رشكاء  مع  بالتعاون  ويوىص 
ذلك  باعتبار  بالجنس،  املشتغلني  ومع  رات  املخدِّ يتعاطون  من 
الفئتني.)53(  بصفة خاصة للوصول إىل هاتني  مفيداً  التعاون نهجاً 
دة  وفضالً عن ذلك، ينبغي أن يكون وضع تدخُّالت خاصة ومحدَّ
األهداف لهاتني الفئتني أولوية، نظراً لعدم وجود أدلة ثابتة عىل 

الة.)54( أنَّ التدخُّالت الحالية فعَّ

رات  كاف–  العالج من االرتهان للمخدِّ
ا من حقوق اإلنسان باعتباره حقًّ

ينصُّ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية   –30
إنسان  بأنَّه “حق كل  املوصوف  الحق يف الصحة،  والثقافية عىل 
ميكن  والعقلية  الجسمية  الصحة  من  مستوى  بأعىل  التمتُّع  يف 
فعالً  ن  يحسِّ رات  للمخدِّ االرتهان  من  العالج  ومبا أنَّ  بلوغه”. 
هذا  اعتبار  املنطقي  فمن  للمرتهنني،  والعقلية  البدنية  الصحة 

العالج أحد عنارص الحق يف الصحة.

الحقوق  للجنة   )2000(  14 رقم  العام  التعليق  ويف   –31
بأعىل  التمتُّع  يف  الحق  حول  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 
ت اللجنة الحق يف الصحة  مستوى من الصحة ميكن بلوغه،)55( فرسَّ
حسب تعريفه يف املادة 12–1 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
الصحة،  يف  الحق  إنَّ  بقولها  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 
بجميع أشكاله وعىل جميع املستويات، يشمل عدداً من العنارص 
الظروف  الدقيق عىل  يتوقَّف تطبيقها  التي  واألساسية  املرتابطة 

 Danielle Horyniak and others, ”Epidemiology of  )51(  
 substance use among forced migrants: A global systematic

.review“, PLOS One )2016(

 Migrants, displaced والتنمية،  والصحة  للهجرة  الدويل  املركز   )52(  
.1998 ،people and drug abuse: A public health challenge

 Harm Reduction International, ”When sex work and  )53(  
 drug use overlap: considerations for advocacy and practice“,

.London, 2013

 Nikki Jeal and others, ”Systematic review of interventions  )54(  
 to reduce illicit drug use in female drug–dependent street
sex workers“, BMJ Open, No. 5)11(:e009238, DOI: 10.1136/

.bmjopen–2015–009238

.HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol. I(, chap. I  )55(  

دة. وفيام يتعلَّق بخدمات العالج  السائدة يف الدولة الطرف املحدَّ
وإعادة التأهيل، تشمل هذه الظروف ما ييل:

متوافرة  العالج  خدمات  تكون  أن  ينبغي  التوافر:  )أ(   
ذلك  يف  مبا  املتوقَّعة،  االحتياجات  مراعاة  مع  كافية  مبقادير 
الالزمة للعالج من االرتهان  الكافية من األدوية  الكميات  توافر 
االضطرابات  لعالج  والبوبرينورفني  امليثادون  )مثل  رات  للمخدِّ
لعالج  والنالوكسون  األفيونية،  املؤثِّرات  تعاطي  من  الناشئة 

تعاطي الجرعات املفرطة(؛

تيرسُّ الحصول عىل الخدمات: من الجوانب املهمة  )ب(   
يف تيسري الحصول عىل الخدمات عدم التمييز )مع إيالء اهتامم 
شة(، واإلمكانية املادية  خاص للفئات السكانية الضعيفة واملهمَّ
التكلفة(،  للحصول عىل الخدمات، واإلمكانية االقتصادية )يرس 

والرسية؛

العالج  خدمات  جميع  تكون  أن  ينبغي  املقبولية:  )ج(   
مناسبة ثقافيًّا للمستفيدين ويجب أن تراعي آداب مهنة الطب؛

الجودة: ضامن الجودة املالمئة يعني تقديم خدمات  )د(   
مي خدمات عالجية  عالجية مناسبة طبيًّا وعلميًّا من جانب مقدِّ
مهرة يستخدمون أساليب قامئة عىل األدلة، مثل وصف األدوية 

ذات الفاعلية املثبتة علميًّا. 

رات  الدولية ملراقبة املخدِّ االتفاقيات  ، ففي ضوء  ثَمَّ ومن   –32
واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد 
والثقافية، ينبغي أن تسعى الدول إىل ضامن توفري خدمات لعالج 

رات تستويف املعايري املذكورة أعاله. االرتهان للمخدِّ

االرتهان  من  اإلجباري  بالعالج  املتعلق  النقاش  ويتَّسم   –33
رات بأهمية خاصة فيام يخصُّ حقوق اإلنسان لألشخاص  للمخدِّ
ن  وتتضمَّ رات.  املخدِّ تعاطي  عن  الناشئة  باالضطرابات  املصابني 
أحكاماً  البلدان  من  العديد  يف  رات  املخدِّ ملراقبة  الوطنية  األطر 
تقيض بجواز أن يقوم نظام العدالة الجنائية بالتشجيع عىل اتِّباع 
أن  و/أو  رات  للمخدِّ االرتهان  عالج  أشكال  من  معيَّنة  أشكال 
الحاالت،  بعض  ويف  عليها.  باإلرشاف  و/أو  باتِّباعها  باألمر  يقوم 
يُرغم املرىض عىل الخضوع للعالج دون موافقتهم. وتتعلق سبل 
العالج هذه يف كثري من األحيان باالحتجاز يف السجون أو غريها 
من مرافق االحتجاز. ويف بعض الحاالت األخرى، قد يُخريَّ الفرد 
يكون  أن  وال ميكن  علم.  عن  منه  مبوافقة  والعالج  الحبس  بني 
يف  إالَّ  مربَّراً  املعني  الشخص  موافقة  دون  األجل  القصري  العالج 
قانوناً،  القيام،  حالة  يف  كام  واملحدودة،  النادرة  الحاالت  بعض 
بإدخال أشخاص يعانون من مشاكل حادَّة يف الصحة العقلية إىل 

املستشفيات قرساً للعالج.

م  املقدَّ العالج  أْي  اإللزامي،  العالج  عن  التثبيط  وينبغي   –34
وذلك  املعني،  للشخص  رصيحة  موافقة  عىل  الحصول  دون 

التالية: لألسباب 
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ضعف األدلة التي تثبت فاعليته؛ )أ(   

منها  ألسباب  للعالج،  الخاضعني  لصحة  تهديده  )ب(   
ضهم لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية وأمراض  زيادة تعرُّ

ُمعدية أخرى؛ 

تعارضه املبارش مع مبادئ حقوق اإلنسان املنصوص  )ج(   
عليها يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية.

ة إىل إغالق  وقد دعا العديد من وكاالت األمم املتحدة بقوَّ  –35
رات،  املخدِّ ملتعاطي  اإلجبارية  التأهيل  وإعادة  االحتجاز  مراكز 
وتطبيق خدمات العالج الطوعي واملستند إىل أدلة والقائم عىل 

الحقوق، وهو املوقف الذي أعادت الهيئة التأكيد عليه.)56(،)57(

العالج  خدمات  لجودة  األساسية  العنارص  أحد  ويتمثَّل   –36
من  للعالج  الالزمة  األدوية  عىل  الحصول  إمكانية  يف  وتوافرها 
رات. فبعض األدوية التي ثبتت فاعليتها األكيدة  االرتهان للمخدِّ
رات، مثل امليثادون والبوبرينورفني،  يف العالج من االرتهان للمخدِّ
أطر  من  العديد  وبسبب  الدولية.  للمراقبة  خاضعة  مواد  هي 
العالج  مرافق  يصعب عىل  العقاقري،  ملراقبة  الوطنية  السياسات 
تقديم العالج باستخدام هذه األدوية الخاضعة للمراقبة. ويؤدِّي 
العديد من املواد الخاضعة للمراقبة دوراً بالغ األهمية ليس فقط 
رات بل أيضاً يف أمور مثل تخفيف  يف العالج من االرتهان للمخدِّ
األمل والتخدير والجراحة وعالج االضطرابات العقلية. وقد حظي 
االلتزام مبنع ترسيب هذه األدوية واالتِّجار بها وإساءة استخدامها 
لألغراض  كافية  بكميات  توافرها  بكثري من ضامن  أكرب  باهتامم 
هذه  استخدام  رصاحًة  البلدان  بعض  وتحظر  والعلمية.  الطبية 
مو الخدمات عن استخدام  األدوية. ويف أماكن أخرى، يُحِجم مقدِّ
املتطلبات  بسبب  متوافرة،  كانت  وإن  حتى  األدوية،  هذه 
املهنيني  قيام  عن  التثبيط  يجب  حني  ويف  املرهقة.  التنظيمية 
للمراقبة  الخاضعة  األدوية  بوصف  الصحية  بالرعاية  املختصني 
العقوبات  برفع  بوضوح  الهيئة  أوصت  فقد  سليم،  غري  وصفاً 
استخدام  يف  املقصودة  غري  األخطاء  عىل  املفروضة  القانونية 
البلدان  بعض  يف  تستمر  ذلك،  ورغم  األفيونية.)58(  املؤثِّرات 
مفرط  نحو  عىل  وتطبيقها  القوانني  تفسري  يف  املتمثِّلة  املامرسة 
عىل  الهند،  ففي  العالج.  خدمات  مي  مبقدِّ يتعلَّق  فيام  الرصامة 
سبيل املثال، اعتُقل طبيبان نفسيان يف عام 2014 وُحبسا بتهمة 
امتناع عدد كبري  إىل  وأدَّى هذا  البوبرينورفني ملرضاهام.  تقديم 
حرمان  عليه  ترتَّب  مامَّ  بالبوبرينورفني،  العالج  عن  األطباء  من 

وآخرون،  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب   )56(  
بيان   ،”Compulsory drug detention and rehabilitation centres“

.www.unodc.org/ :مشرتك، 9 آذار/مارس 2012. متاح عىل الرابط التايل

.E/INCB/2016/1  )57(  

توافر العقاقري الخاضعة للمراقبة الدولية: ضامن سبل الحصول عىل   )58(  
كافية  بكميات  توفُّرها  لزوم  والعلمية —  الطبية  لألغراض  منها  كافية  كميات 

.)E/INCB/2015/1/Supp.1( وغري مقيَّدة دون داع

ال واضطرارهم  عدد كبري من املرىض من الحصول عىل عالج فعَّ
إىل االستمرار يف االستخدام غري املرشوع للهريوين.)59( ولألسف، 
البلد الوحيد يف هذا الصدد. وقد أُشري إىل أنَّ  الهند ليست  فإنَّ 
مستويات  الشديد يف  االنخفاض  من  الرغم  عىل  ب  ترُسَّ األدوية 
الحصول عىل  تقييد  أنَّ  يثبت  الطبية. وهذا  استهالكها لألغراض 

األدوية لألغراض الطبية ليس كافياً ملنع إساءة استخدامها.)60(

رات  ومامَّ يتوافق مع روح االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ  –37
العقلية  واملؤثِّرات  رة  املخدِّ العقاقري  عىل  الحصول  سبل  ضامن 
ينبغي  ولذلك،  والعلمية.  الطبية  لألغراض  للمراقبة  الخاضعة 
للدول اتخاذ التدابري الالزمة إلزالة العوائق القانونية والسياساتية 
التي تحول دون الحصول عليها. ومن الرضوري أن تكون القوانني 
متوافقة  عموماً  الصيدالنية  املنتجات  لتوافر  املنظِّمة  الوطنية 
غري  االستخدام  كبح  حيث  من  رات  املخدِّ مراقبة  معاهدات  مع 
العالج.  يف  الستخدامها  األدوية  عىل  الحصول  وتيسري  املرشوع 
وياُلَحظ يف بعض األحيان أنَّ السياسات واللوائح الوطنية متيِّز بني 
األغراض الطبية املختلفة، إذ تيرسِّ الحصول عىل األدوية الخاضعة 
للمراقبة لعالج حاالت صحية معيَّنة، مثل األمل املرتبط بالرسطان 
امليؤوس من شفائه، ومع ذلك تعيق الحصول عليها لعالج االرتهان 
متاحة  للمراقبة  الخاضعة  األدوية  تكون  أن  ويجب  رات.  للمخدِّ
ملا  وفقاً  تستلزمها،  التي  الصحية  الحاالت  لجميع  القدر  بذات 
رات ومبا يتَّسق مع األدلة  تقتضيه االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ
العالج  تقديم  عىل  لها  موجب  ال  التي  القيود  وتشكِّل  العلمية. 

باستخدام األدوية الخاضعة للمراقبة انتهاكاً للحق يف الصحة.

رصد برامج العالج وضامن جودتها الم– 

أجل  من  مناسبة  وتقييم  نظم رصد  الرضوري وجود  من   –38
العالج  بخدمات  فيام يتعلق  والجودة  التغطية  نطاق  رصد 
مة يف القطاعني  وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع املقدَّ
بفاعلية  األولويات  لتحديد  أسايس  رشط  وهذا  والخاص.  العام 
رة، مبا يف ذلك الحاجة إىل  واالستجابة املناسبة لالحتياجات املقدَّ
تحسني نوعية الرعاية، والحاجة إىل مساعدة واضعي السياسات 
عىل تحديد عائد االستثامر يف العالج، والحاجة إىل تحديد الثغرات 

يف تقديم العالج، والحاجة إىل التخطيط لربامج العالج الالزمة.

وضع  االعتبار،  بعني  الغاية  هذه  أخذ  مع  املهم،  ومن   –39
ات تركِّز عىل الصحة، مثل نسبة األشخاص الذين يتعافون  مؤرشِّ
االقتصار  رات، وعدم  املخدِّ الناشئة عن تعاطي  من االضطرابات 

 Atul Ambekar and others, ”Challenges in the scale–up of  )59(  
 opioid substitution treatment in India“, Indian Journal of Psychiatry,

.vol. 59, No. 1 )April 2017(

 Briony Larance and others, ”The availability, diversion  )60(  
 and injection of pharmaceutical opioids in South Asia“, Drug

.Alcohol Review, vol. 30, No. 3 )2011(, pp. 246–254
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ر  رات أو نوع املخدِّ عند القيام بذلك عىل قياس تواتر تعاطي املخدِّ
وتبادل  العملية  البحوث  إجراء  عىل  التشجيع  وميثِّل  املتعاطى. 
تحسني  للمساعدة عىل ضامن  هامتني  آليتني  الجيِّدة  املامرسات 
مستمرة  عملية  من  كجزء  العالج  برامج  نتائج  من  االستفادة 

لتحسني النوعية.

ميم– التوصيات

يشكِّل التزاُم الدول األطراف، املنصوص عليه يف االتفاقيات   –40
رات، بتقديم العالج للمصابني باالضطرابات  الثالث ملراقبة املخدِّ
رات، يف إطار مجموعة واسعة من تدابري  الناشئة عن تعاطي املخدِّ
خفض الطلب، ركيزًة أساسيًة يف تحسني الصحة العامة يف جميع 
االضطرابات  عالج  تعزيز  فإنَّ  ذلك،  عىل  وعالوة  العامل.  أنحاء 
رات هو غاية حاسمة األهمية يف تحقيق  الناشئة عن تعاطي املخدِّ
الجميع  متتُّع  )ضامن  املستدامة  التنمية  أهداف  من  الهدف 3 
بني  ومن  األعامر(.  جميع  يف  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأمناط 
اة يف هذا الفصل من الوثيقة التشجيع  األهداف الرئيسية املتوخَّ
رات بناًء عىل  عىل معالجة االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ
رات، ومنع  املتطلبات املنصوص عليها يف معاهدات مراقبة املخدِّ
تطبيق املامرسات غري املستندة إىل أدلة باسم االتفاقيات. وينبغي 
بالعالج  الخاصة  باملوارد واألدوات  البلدان عىل دراية  أن تكون 
تطويرها  تمَّ  التي  به  املصابني  ورعاية  رات  للمخدِّ االرتهان  من 
بفضل التعاون بني املكتب ومنظمة الصحة العاملية، وأن تستخدم 
تلك املوارد واألدوات.)61( وهذا التعاون هو جهد تبذله منظومة 
تعاطي  لعالج  ومتوازن  متكامل  لنهج  للرتويج  املتحدة  األمم 
ال بني قطاعات الصحة العامة  رات عن طريق التفاعل الفعَّ املخدِّ

رات وإنفاذ القانون. ومراقبة املخدِّ
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ل انتشار االضطرابات الناشئة  جمع البيانات عن معدَّ )أ(   
رات وإمكانية الحصول عىل العالج واالستفادة  عن تعاطي املخدِّ
منه. مثَّة حاجة إىل تخصيص موارد لتحسني آليات جمع املعلومات 
الشاملة  الوطنية  االستقصائية  الدراسات  منها  بوسائل  ال،  الفعَّ
التي تطبِّق املنهجيات املعرتف بها، من أجل  رات  لتعاطي املخدِّ

رات وعالجه؛ تقييم مدى وأمناط تعاطي املخدِّ

التأهيل  وإعادة  العالج  االستثامر يف جعل خدمات  )ب(   
أنَّ  إىل  بالنظر  املنال.  ويسرية  متوافرة  األدلة  إىل  املستندة 
كبرياً  عبئاً  تشكِّل  رات  املخدِّ تعاطي  عن  الناجمة  االضطرابات 
عىل املوارد الوطنية وتسبِّب املعاناة للبرشية، من الرضوري أن 
تستثمر الدول يف جعل خدمات العالج وإعادة التأهيل املستندة 

الصحة  ومنظمة  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب   )61(  
 UNODC–WHO Joint Programme on Drug Dependence العاملية، 

.)2009( Treatment and Care

الصحية  الرعاية  املنال يف إطار نظام  األدلة متوافرة ويسرية  إىل 
أو  حجم  تحديد  الصعب  ومن  رات.  للمخدِّ باالرتهان  للمصابني 
ألنشطة  الكامل  النطاق  لتغطية  تخصيصها  الالزم  املوارد  نسبة 
من  رات  املخدِّ مراقبة  وتتألَّف  دقيقاً.  تحديداً  رات  املخدِّ مراقبة 
القانون  وإنفاذ  التنظيمية  الرقابة  )مثل  العرض  خفض  تدابري 
واالعرتاض والعدالة الجنائية( وتدابري خفض الطلب )مثل الوقاية 
والعالج وإعادة التأهيل والوقاية من العواقب السلبية(. بيد أنَّ 
تخصيص املوارد ينبغي أن يكون متوازناً، بحيث يأخذ يف الحسبان 
وقاعدة  الوطنية،  واألولويات  رات،  املخدِّ مشاكل  ومنط  حجم 

األدلة العلمية؛

الحكومية  والوزارات  األجهزة  بني  التنسيق  ضامن  )ج(   
والخربات  املهارات  والطلب.  العرض  من  الحدِّ  إىل  مساعيها  يف 
اختالفاً  مختلفة  الطلب  من  والحدِّ  العرض  من  للحدِّ  املطلوبة 
كبرياً. وحتى يف مضامر خفض الطلب، تختلف الخربات املطلوبة 
للوقاية األولية اختالفاً كبرياً عن الخربات الالزمة للعالج وإعادة 
، ففي حني أنَّ أجهزة إنفاذ القانون أكرث مالءمة  التأهيل. ومن ثَمَّ
إلدارة مختلف تدابري املراقبة، فإنَّ من األنسب تقديم خدمات 
والوزارات  اإلدارات  رات عن طريق  للمخدِّ االرتهان  العالج من 
ضامن  يجب  نفسه،  الوقت  ويف  الصحة.  قطاع  عن  املسؤولة 

رات؛ التنسيق بني جميع األجهزة املشاركة يف مراقبة املخدِّ

االرتهان  من  للعالج  الواجب  االهتامم  إيالء  )د(   
يجب  األخرى.  والرعاية  الصحة  احتياجات  ضمن  رات  للمخدِّ
تخصيص موارد وطنية لعالج املصابني باالضطرابات الناشئة عن 
رات وإعادة تأهيلهم، بناًء عىل االحتياجات املحلية.  تعاطي املخدِّ
وحتى يف حالة توفري املوارد ضمن حزمة واحدة ملجموعة كبرية 
من خدمات الصحة والرعاية، يلزم رصد نسبة معيَّنة منها للعالج 
املوارد  تخصيص  يف  األولوية  تكون  أن  ويجب  التأهيل.  وإعادة 

لُنُهج العالج التي ثبتت فاعليتها استناداً إىل قاعدة أدلة قوية؛

بة.  صة واملدرَّ تكوين إطار من املوارد البرشية املتخصِّ )ه(   
رات، يجب عىل  لضامن جودة برامج العالج من االرتهان للمخدِّ
املهنيني  من  عة  متنوِّ مجموعة  قدرات  لبناء  آليات  وضع  الدول 
بون  املدرَّ األخصائيون  ذلك  يف  مبا  العالج،  مجال  يف  العاملني 
املتعلق  النفيس  الطب  أو  اإلدمان  طب  مجال  يف  الجامعات  يف 
لون  املؤهَّ العام  الطب  مجال  يف  العاملون  واملهنيون  باإلدمان، 
وغريهم  رات،  باملخدِّ املرتبطة  الشائعة  املشاكل  مع  للتعامل 
من املهنيني، مبا يف ذلك املمرِّضون واملستشارون وعلامء النفس 
وفيام  املهني.  العالج  وأخصائيو  االجتامعي  العمل  وأخصائيو 
توفري مستشارين من  أنَّ  تبنيَّ  امليدانية،  التوعية  بأنشطة  يتعلَّق 
للغاية  الة  فعَّ رات هو وسيلة  املخدِّ أوساط متعاطي  األقران من 
رات الذين يصعب الوصول إليهم  يف الوصول إىل متعاطي املخدِّ
عالوة  املهم  ومن  الخدمات.  عىل  الحصول  عىل  تحفيزهم  ويف 
عىل ذلك أن يحصل املهنيون اآلخرون، ومن بينهم من يعملون 
الخدمات  أو  التعليم  أو  العامة  الصحية  الرعاية  مجاالت  يف 
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االجتامعية أو العدالة الجنائية، الذين قد يتعاملون مع أشخاص 
أجل  من  تدريب  عىل  رات،  املخدِّ تعاطي  مشاكل  من  يعانون 
اكتشاف هذه املشاكل أو إحالة املتعاطني إىل العالج أو التدخُّل 
يف مرحلة مبكِّرة. ويجب أن تحتوي جميع برامج التدريب عىل 

عنارص تتعلَّق بحقوق اإلنسان ومامرسات العالج األخالقية؛

التعاون مع رشكاء من املجتمع املدين. ميكن أن تكون  )و(   
الوطنية  للحكومات  ا  جدًّ االً  فعَّ رشيكاً  الحكومية  غري  املنظامت 
بطرائق شتَّى، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز نطاق توفري الخدمات 
مي الخدمات،  رين ومقدِّ من خالل إقامة روابط بني األفراد املترضِّ
كمنابر  والعمل  رات،  املخدِّ يتعاطون  من  حقوق  حامية  وضامن 
للحكومات  وينبغي  رة.  املترضِّ املجتمعات  للدعوة إليصال صوت 
الوطنية أن تعزِّز التعاون مع جامعات املجتمع املدين التي ميكن أن 
رات من  تساعد يف ضامن االمتثال لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ

حيث تعزيز النطاق الذي تصل إليه وتغطية التدخُّالت العالجية؛

تسهيل  ينبغي  واإلنصاف.  العدالة  مبادئ  اتِّباع  )ز(   
الحصول عىل خدمات العالج لجميع من يحتاجون إليها، مع إيالء 
شة  املهمَّ املجتمع  أو رشائح  معيَّنة  لفئات سكانية  اهتامم خاص 
واملراهقني  واألطفال  النساء  ال سيَّام  والضعيفة،  واملحرومة 
االقتصادية  الناحية  من  األضعف  والفئات  الجنسية  واألقليات 
ضد  التمييز  عدم  ضامن  وينبغي  واإلثنية.  العرقية  واألقليات 
رات، مبا يف ذلك التمييز عىل أساس نوع  املصابني باالرتهان للمخدِّ
ر الذي يتعاطونه )املواد الخاضعة للمراقبة أو غري الخاضعة  املخدِّ
لها( وسواء سبق لنظام العدالة الجنائية التعامل معهم أم ال. ويجب 
مة يف السجون أو مرافق االحتجاز  أن تكون خدمات العالج املقدَّ
يف  بها  املتوافرة  والكثافة  الجودة  من  القدر  نفس  عىل  األخرى 
املجتمع ككل؛ ويتعنيَّ ضامن متكُّن جميع املصابني باالضطرابات 

رات من مامرسة حقهم يف العالج؛ الناشئة عن تعاطي املخدِّ

توفري التأمني الصحي وسائر املزايا لعالج االضطرابات  )ح(   
املرتهنون  يحظى  أن  يجب  رات.  املخدِّ تعاطي  عن  الناشئة 
رات بإمكانية الحصول عىل نفس املزايا وخدمات الرعاية  للمخدِّ
املتاحة للمصابني بحاالت َمرضيَّة أخرى. ويلزم إدراج االضطرابات 
رات ضمن الحاالت التي تتاح لها مزايا  الناشئة عن تعاطي املخدِّ
التأمني الصحي. وباملثل، يلزم تقديم استحقاقات العجز، يف حالة 

رات؛ توافرها، إىل الذين يعانون من االرتهان للمخدِّ

الخاضعة  األدوية  عىل  الحصول  إمكانية  تحسني  )ط(   
للمراقبة. ينبغي تبسيط السياسات واإلجراءات املنظِّمة لألدوية 
وغريهام  والبوبرينورفني  امليثادون  )مثل  للمراقبة  الخاضعة 
أجل  من  رات(،  للمخدِّ االرتهان  لعالج  الالزمة  األدوية  من 
والرصد  اإلرشاف  يَُعدُّ  ففيام  األدوية.  الحصول عىل هذه  تيسري 
وإساءة  الصيدالنية  املنتجات  ترسيب  ملنع  رضوريني  اإلجرائيان 
إىل  التقييد  يف  املفرطة  واإلجراءات  القواعد  تؤدِّي  استعاملها، 
بيئة تسمح  إيجاد  الرضوري  استخدامها. فمن  املهنيني عن  ردع 

املشتملة عىل وصف  القياسية  العالج  بتقديم خدمات  للمهنيني 
األدوية الخاضعة للمراقبة ورصفها عند الحاجة. وينبغي أالَّ متيِّز 
القوانني والسياسات الوطنية بني مختلف الحاالت الصحية التي 
تستدعي تناول هذه األدوية. وينبغي أن يُعهد إىل قطاع الصحة 
واملهنيني العاملني يف مجال الصحة باتخاذ القرارات بشأن الحاالت 
املعارف  قاعدة  حسب  األدوية  باختيار  يتعلَّق  فيام  الرسيرية 

العلمية الطبية الحالية؛

الخدمات  لتقديم  املستويات  د  متعدِّ هيكل  إنشاء  )ي(   
وإعادة  التأهيل  وإعادة  العالج  خدمات  توفري  يتعنيَّ  العالجية. 
إنَّ  إذ  البيئات،  من  عة  متنوِّ مجموعة  يف  املجتمع  يف  اإلدماج 
إعادة  مراكز  مثل  صة،  املتخصِّ البيئات  عىل  الزائد  االعتامد 
احتامل  حيث  من  عكسية  نتائج  يؤيت  قد  صة،  املتخصِّ التأهيل 
نفقاتها  ل  وتحمُّ الخدمات  عىل  الحصول  وجعل  املتعاطني  وصم 
إنشاء  ينبغي  القدرات،  ر  تطوُّ ذلك، ومع  وبدالً من  عسرياً.  أمراً 
د املستويات لتقديم الخدمات العالجية يتمُّ يف إطاره  هيكل متعدِّ
خدمات  خالل  من  ة  حدَّ واألقل  الشائعة  املشاكل  مع  التعامل 
ة  الرعاية الصحية العامة واألولية، فيام تُعالَج املشاكل األكرث حدَّ
إقامة  شأن  ومن  صون.  املتخصِّ مها  يقدِّ التي  الرعاية  طريق  عن 
هذا الهيكل أن ييرسِّ االكتشاف والعالج املبكِّرين ملن يعانون من 
رات  للمخدِّ ارتهانهم  تفاقم  مينع  وأن  نسبيًّا،  ة  حدَّ أقل  مشاكل 
ع الحكوماُت عىل استخدام املواد  وعواقب هذا االرتهان. وتُشجَّ
الوقاية  لتعزيز  العاملية  الصحة  منظمة  وضعتها  التي  املرجعية 
رات وعالجها يف نظم  من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ

الرعاية الصحية العامة ضمن إطار التغطية الصحية الشاملة؛)62(

الجنائية  العدالة  إطار  يف  تدابري  اتخاذ  عن  ل  التحوُّ )ك(   
ي ملشكلة  إىل اتخاذ تدابري يف إطار نظام الصحة والرعاية للتصدِّ
رات. يلزم أن يكون موقف أطر السياسات الوطنية الخاصة  املخدِّ
وأن  التأهيل  وإعادة  العالج  خدمات  لتقديم  مؤاتياً  رات  باملخدِّ
الجنائية  العدالة  ي  تصدِّ تدابري  إىل  املقصود  غري  امليل  يتجنَّب 
كبرية  إصالحات  البلدان  بعض  أدخلت  وقد  رات.  املخدِّ ملشكلة 
تكون  أن  ويلزم  الغرض.  لهذا  تحقيقاً  وسياساتها  قوانينها  عىل 
مؤاتية  الوطني  املستوى  رات عىل  املخدِّ لسياسات  العامة  البيئة 
لتقديم خدمات العالج وإعادة التأهيل القامئة عىل أدلة؛ ويجب 
ضامن احرتام حقوق اإلنسان يف جميع املراحل ملن يعانون من 
رات وعدم إخضاع هؤالء  االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدِّ

األشخاص للتمييز يف أيِّ شكل من أشكاله؛

املامرسات  أفضل  وتبادل  التعاون  نطاق  توسيع  )ل(   
وبناء القدرات. التسليم بأهمية التعاون الدويل يف مجال مراقبة 
من  العديد  يف  عليه  التأكيد  جرى  وقد  متاماً،  راسخ  رات  املخدِّ

 mhGAP Intervention Guide for العاملية،  الصحة  منظمة   )62(  

Mental, Neurological and Substance Use Disorders in Non–
 specialized Health Settings: Mental Health Gap Action Programme

(mhGAP) )جنيف، 2010(.
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القرارات  مختلف  إىل  إضافة  املتحدة،  واألمم  الهيئة  منشورات 
واالجتامعي  االقتصادي  واملجلس  رات  املخدِّ لجنة  عن  الصادرة 
والجمعية العامة. كام أنَّ التعاون الدويل عامل حيوي يف تحسني 
وتُحثُّ  تغطيته.  نطاق  وتوسيع  رات  للمخدِّ االرتهان  من  العالج 
املامرسات  وأفضل  األدلة  تبادل  خالل  من  التعاون  عىل  الدوُل 
خدمات  لتقديم  البرشية  املوارد  تدريب  عىل  التعاون  وكذلك 

العالج وإعادة التأهيل؛

املنخفضة  للبلدان  والتقنية  املالية  املساعدة  تقديم  )م(   
مساعدة  إىل  عديدة  دول  ستحتاج  الدخل.  واملتوسطة  الدخل 
من  عالج  برامج  ومواصلة  لوضع  خرباء  من  ومساعدة  مالية 
العديد  ويسعى  الدولية.  للمعايري  وفقاً  رات  للمخدِّ االرتهان 
مة النمو والبلدان املرتفعة الدخل التي تضمُّ  من البلدان املتقدِّ
إىل  للمراقبة  الخاضعة  للعقاقري  راسخة  مرشوعة  غري  أسواقاً 
التعاون مع البلدان النامية التي هي مصدر تلك العقاقري أو التي 
مة  املتقدِّ للبلدان  ينبغي   ، ثَمَّ ومن  لها.  عبور  كنقاط  تُستخدم 
النمو والبلدان املرتفعة الدخل أن تقابل ذلك بتقديم املساعدة 
الدخل  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  للبلدان  والتقنية  املالية 
التي تجد صعوبة يف استحداث خدمات العالج وإعادة التأهيل 
والبلدان  الدخل  املنخفضة  البلداُن  ع  وتشجَّ تقدميها.  ومواصلة 
وبناء  الكافية  الخربات  التي نجحت يف جمع  الدخل،  املتوسطة 
للوكاالت  وميكن  األخرى.  للبلدان  خرباتها  توفري  عىل  قدراتها، 
املانحة الدولية ووكاالت األمم املتحدة أن تؤدِّي دوراً حيويًّا يف 

مساعدة البلدان النامية يف هذا املجال؛

ل  ضامن إجراء البحوث بشأن أساليب العالج والتدخُّ )ن(   
م العلمي املحرز يف العقود القليلة املاضية  ة. أتاح التقدُّ املستجدَّ
يات التي تفرضها االضطرابات  للمجتمع العاملي أن يعالج التحدِّ
الية  رات بطريقة تتَّسم بالكفاءة والفعَّ الناشئة عن تعاطي املخدِّ
العالج من  الكبري يف  م  التقدُّ الرغم من  أنَّه عىل  بيد  واإلنسانية. 
عدد  هناك  يزال  ال  رات،  املخدِّ تعاطي  الناشئة عن  االضطرابات 
يات. ففي حني أنَّ العالج الحايل باألدوية لالضطرابات  من التحدِّ
الناشئة عن تعاطي املؤثِّرات األفيونية قد ثبتت فاعليته، ال يزال 
القنَّب  تعاطي  الناشئة عن  باألدوية لالضطرابات  ال  الفعَّ العالج 
النفسانية  املؤثِّرات  ظهور  أنَّ  كام  مؤكَّد.  غري  أمراً  طات  واملنشِّ
اآلثار  بشأن  فيه  املعرفية  القاعدة  تزال  ال  آخر  مجال  الجديدة 
ر. وقد أدخل العديد  ال قيد التطوُّ والعواقب وطرائق العالج الفعَّ
سياساتها  عىل  كبرية  تغيريات  القضائية  والواليات  البلدان  من 
وترشيعاتها املتعلقة بالعقاقري الخاضعة للمراقبة، وبخاصة القنَّب. 
السياساتية  التغيريات  لتلك  وسيتعنيَّ االنتظار ملعرفة ما سيكون 
وأيضاً  رات،  املخدِّ تعاطي  الناشئة عن  االضطرابات  أثر عىل  من 
العالج الحقاً. وتُطبَّق  أثر عىل طلب  عىل ما سيرتتَّب عليها من 
مثل  نسبيًّا،  أحدث  تدخُّل  أشكال  البلدان  من  العديد  يف  اآلن 
لإلرشاف.  الخاضعة  الحقن  ومرافق  بالهريوين  الصياين  العالج 
البحوث يف  الهيئُة إىل مواصلة الجهود إلجراء املزيد من  وتدعو 
هذه املجاالت لالستفادة من نتائجها يف أساليب العالج والتدخُّل 
الدولية  االتفاقيات  مقتضيات  مع  واملتوافقة  األدلة  عىل  القامئة 

رات. ملراقبة املخدِّ




