الفصل األول

َّ
االستعماالت الطبي�ة والعلمية و‘‘الترفيهية’’ للقنب
َّ
وشبائه القنبي�ن :المخاطر والمنافع

 –1أصدرت حكومات عدة دول ترشيعات تسمح للمرىض
الذين يعانون من مشاكل صحية مع َّينة (مثل حاالت الرسطان
امليؤوس منها ،والرصع ،وأمراض الجهاز العصبي) باستعامل شبائه
الق َّنبني والق َّنب يف العالج (انظر اإلطار  1لالطالع عىل تعاريف
املصطلحات الرئيسية) .وقد كان لبعض برامج الق َّنب الطبي تأثري
ضار بالصحة العمومية ألنها مل تخضع للتنظيم الرقايب عىل نحو

فعال مبا يتوافق مع املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات ،مام أدى
إىل ترسيب الق َّنب الستعامله ألغراض غري طبية .ورمبا كان ضعف
التنظيم الرقايب لربامج الق َّنب الطبي ،وما يقرتن بذلك من تدين
إدراك مخاطره ،عامالً ساهم يف إباحة استعامل الق َّنب غري الطبي،
خالفاً ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات (انظر الفقرة 5
واألقسام هاء–كاف أدناه) ،يف عدة بلدان.

اإلطار 1
بعض املصطلحات الرئيسية
َ
األطراف املزهرة
 –1يقصد بمصطلح "القنَّب ومشتقاته" جميع املنتجات املشتقة من نبتة القنَّب .وتشمل منتجات نبتة القنَّب
(املاريوانا) ،وراتنج القنَّب املضغوط (الحشيش) ،وزيوت القنَّب ،ومستخلصات القنَّب املركزة (الشموع) واملستحرضات الصالحة
لألكل (مثالً النُّقوع والكعك والشوكوالتة).
 –2شبائه القنَّبني هي مواد ال توجد إال َّ يف نبتة القنَّب .ويُقدَّر أنَّ هناك  104مواد من شبائه القنَّبني الفريدة الطبيعية املنشأ ،ولكنَّ
املادتني اللتني درستا عىل أوسع نطاق هما الترتاهيدروكانابينول والكانابيديول:
• يُحدِث الترتاهيدروكانابينول آثارا ً نفسانية يلتمسها من يتعاطاه "لغرض الرتفيه" ،كأن يثري اإلحساس باالبتهاج أو
االسرتخاء أو ينتج تجارب حسية عارمة مثالً؛
• للكانابيديول آثار نفسانية قليلة .وهو قد ِّ
يخفف اآلثار النفسانية التي يُحدثها الترتاهيدروكانابينول ،وله آثار مضادة
للتأكسد وااللتهابات وواقية لألعصاب.
 –3شبائه القنَّبني االصطناعية هي مواد تُنتَج يف املخترب ولها آثار مماثلة آلثار الترتاهيدروكانابينول أو شبائه القنَّبني األخرى
(مثالً النابيلون).
 –4تشمل املستحرضات الصيدالنية املعتَمدة من شبائه القنَّبني الدرونابينول والنابيلون والنابيكسيموالت والكانابيديول .وتُج َرى
ٌ
بحوث عن االستعماالت املحتملة لشبائه القنَّبني األخرى.
حاليًّا
املصادر:National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids :
)The Current State of Evidence and Recommendations for Research (Washington, D.C., National Academies Press, 2017؛ ومنظمة الصحة
العاملية( The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis Use ،جنيف)2016 ،؛ و Leslie L. Iversen, The Science of Marijuana, 2nd ed.
).(Oxford, Oxford University Press, 2008
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ِّ
المخدرات ٢٠١8
تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة

 –2والق َّنب مدرج يف الجدولني األول والرابع من االتفاقية
الوحيدة للمخ ِّدرات لسنة  1961بصيغتها املعدلة بربوتوكول
سنة  )1(،1972ألنه يسبب االرتهان وله عواقب ضارة عىل الصحة
العمومية (انظر القسم هاء أدناه) )2(،منها وقوع إصابات نتيجة
حوادث املركبات اآللية الناجمة عنه ،واإلصابة بأمراض عقلية
منها مثالً التشوش النفساين (الذُّهان) ،وضعف األداء اإلدرايك
والتعليمي ،وتعطُّل النمو لدى املراهقني ،واإلرضار بنمو
الجنني .كام أ َّن بدء تعاطي الق َّنب أثناء مرحلة املراهقة ميكن
أن يرض بنمو املخ يف ذلك الوقت الذي تتزايد خالله القابلية
للتعرض للمخاطر.
 –3وشبائه الق َّنبني األساسية ذات الخصائص املؤثرة نفسان ًّيا،
أي الترتاهيدروكانابينول وإيسومرياته وبدائلها الكيميائية
املجسمة ،مدرجة يف الجدول األول من اتفاقية املؤثرات العقلية
لسنة  )3(1971ألنها ميكن أن تؤدي إىل االرتهان ومتثل مشكلة
عمومية اجتامعية.
 –4وقد ُعنيت الهيئة ،يف تقريرها السنوي لعام ،2017
بإعادة النظر يف املصطلحات املتعلقة باالستعامل الطبي لشبائه
الق َّنبني .ووفقاً لذلك ،فإ َّن مصطلح “شبائه الق َّنبني الطبية” ال يشري
يف هذا الفصل إال إىل شبائه الق َّنبني املستخلصة من نبتة الق َّنب
أو املخلَّقة (االصطناعية) ،التي خضعت للتقييم من حيث أمانها
وفعالية تأثريها يف تجارب رسيرية تستخدم مجموعات ضابطة
(تجارب رسيرية مضبوطة) ،و ُر ِّخص باستعاملها كدواء.
()4

استعامل شبائه الق َّنبني يف أغراض طبية متنوعة .ويوضح أيضاً
مواطن القوة والقصور يف مختلف نُهج التنظيم الرقايب املتَّبعة
يف السامح باالستعامل الطبي لشبائه الق َّنبني ،مبا يف ذلك مخاطر
ترسيب الق َّنب من أجل استعامله غري الطبي .ويناقش الفصل
كذلك مدى إمكانية أن يؤدي ضعف التنظيم الرقايب لربامج
الق َّنب الطبي إىل تيسري االنتقال إىل مرحلة إباحة استعامل
الق َّنب لألغراض غري الطبية ،ويخلص إىل توصيات للدول
بشأن كيفية تنفيذ برامج خاصة بشبائه الق َّنبني الطبية متتثل
ملقتضيات املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.

ألف–	القنَّب ومشتقاته واالتفاقيات
الدولية ملراقبة املخدِّرات
تنص الفقرة (ج) من املادة  4من اتفاقية سنة 1961
–7
ُّ
بصيغتها املع َّدلة عىل قَرص استعامل املخ ِّدرات املجدولة يف
االتفاقية ،مبا يف ذلك الق َّنب ومشتقاته ،عىل األغراض الطبية
والعلمية .ومبقتىض االتفاقية ،يجوز إجراء عمليات تقييم لشبائه
الق َّنبني يف إطار تجارب رسيرية مضبوطة من أجل تقدير املنافع
واملضار الناجمة عن استعاملها يف الطب.

 –5ويُحتمل أن يكون لربامج االستعامل الطبي لشبائه الق َّنبني،
التي تعاين من ضعف التنظيم الرقايب ،آثار ضارة عىل الصحة
العمومية ،إذ قد تؤدي إىل زيادة معدالت تعاطي الق َّنب ألغراض
غري طبية لدى البالغني ،وقد تساهم يف إباحة استعامله لألغراض
غري الطبية بالتهوين من املخاطر املتصورة لتعاطي الق َّنب لدى
الناس وتقليل خشيتهم من إباحة استعامله غري الطبي (أو
ما يسمى االستعامل “الرتفيهي”) ،املناقض ألحكام املعاهدات
الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.

 –8وتح ِّدد املعاهداتُ الرشوط التي عىل الدول األطراف
التقيد بها عند السامح باستعامل الق َّنب ومشتقاته لألغراض
الطبية .فعىل سبيل املثال ،تلزم املادتان  23و 28من اتفاقية
سنة  1961بصيغتها املع َّدلة الحكومات بأن تنشئ جهازا ً وطن ًّيا
معن ًّيا بالق َّنب ملراقبة إنتاج شبائه الق َّنبني وتنظيم عرضها من
أجل االستعامل الطبي .وهذا الجهاز الوطني مسؤول عن
إصدار تراخيص اإلنتاج ورشاء املنتجات وحيازة املخزونات
واحتكار تجارة الجملة يف تلك املواد ومخزوناتها .ويجب عليه
أن يقدم سنويًّا إىل الهيئة تقديرات لكميات املخ ِّدرات التي
سوف ت ُستعمل لألغراض الطبية ،وعليه أن يقدم أيضاً تقديرات
لعدد املرىض الذين سوف يُعالجون مبخ ِّدرات.

((( األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلد  ،976الرقم .14152
((( كان من املقرر ،يف وقت االنتهاء من إعداد هذا التقرير ،أن تعقد
لجنة الخرباء املعنية باالعتامد عىل األدوية ،التابعة ملنظمة الصحة العاملية،
اجتامعها الحادي واألربعني ( 16–12ترشين الثاين/نوفمرب  ،)2018الذي
ستُجري خالله استعراضاً نقديًّا لبعض املواد ،منها الق َّنب ومواد متصلة به،
أي الق َّنب وراتنجه ومستخلصاته وصبغاته والدلتا––9ترتاهيدروكانابينول
وإيسومريات الترتاهيدروكانابينول ،ليك تشري عىل املدير العام ملنظمة الصحة
العاملية بالتوصيات أو التقييامت التي ينبغي أن تحيلها املنظمة إىل لجنة
املخ ِّدرات حتى تنظر فيها عمالً بأحكام الفقرات  ’3’ 3و 4و 5و 6من املادة 3
من اتفاقية سنة  1961بصيغتها املعدَّلة ،والفقرة  4من املادة  2من اتفاقية
املؤثرات العقلية لسنة .1971
((( األمم املتحدة ،مجموعة املعاهدات ،املجلد  ،1019الرقم .14956

 –9وبغية منع إساءة استعامل الق َّنب واالتجار به ،يجب
عىل الدول األطراف أن تتخذ تدابري ملنع زراعته بدون إذن وأن
تضبط محاصيله املزروعة عىل نحو غري مرشوع وتتلفها .ويجب
أن يخضع وضع وتنفيذ جميع برامج االستعامل الطبي لشبائه
الق َّنبني للسلطة الكاملة للدولة املعنية.

ويبي هذا الفصل بوضوح الرشوط التي تُجيز مبقتضاها
–6
ِّ
املعاهداتُ الدولية االستعامل الطبي لشبائه الق َّنبني ،كام
يتضمن ملخصاً موجزا ً لألدلة املتعلقة مبدى أمان وفعالية

((( .E/INCB/2017/1

 –10وتقيض املعاهدات بإرساء أُطر ترشيعية فعالة لضامن
استعامل الق َّنب ومشتقاته تحت اإلرشاف الطبي ومنع ترسيبهام
لالستعامل غري الطبي .وعىل الحكومات ،التي تسمح باالستعامل
الطبي للق َّنب ،أن تتأكد من أن هذا االستعامل ال يتم إال بأمر
مامرس طبي مختص وفقاً لقواعد املامرسة الطبية السليمة
واستنادا ً إىل أدلة علمية صحيحة.

َّ
َّ
الفصل األول -االستعماالت الطبي�ة والعلمية و‘‘الترفيهية’’ للقنب وشبائه القنبي�ن :المخاطر والمنافع

 –11وينبغي أن يستند اعتامد شبائه الق َّنبني لالستعامل الطبي
إىل أدلة علمية تثبت جودة نوعيتها وأمان استعاملها وفعاليتها
الطبية بناء عىل تجارب رسيرية مضبوطة ،عىل أال ت ُستعمل
إال بأمر الطبيب وال تُرصف إال من صيدليات ،وعىل أن ترصد
الحكومات األطباء الذين يصفونها ومنافذ رصفها واملرىض الذين
يستعملونها ،وذلك لضامن عدم ترسيبها الستعاملها يف أغراض
غري طبية أو تعاطيها.
 –12وقد أكدت الهيئة مرارا ً وتكررا ً أن السامح لألفراد بزراعة
الق َّنب ألغراض طبية ال يتَّسق مع اتفاقية سنة  1961بصيغتها
املع َّدلة ،ألنه يزيد من مخاطر ترسيبه ضمن أمور أخرى )5(.كام
أ َّن السامح لألفراد بزراعة الق َّنب الستعامله ألغراض طبية ال يتيح
للحكومات مامرسة دورها اإلرشايف الذي تلزمها به اتفاقية سنة
 1961عىل إنتاج الق َّنب وصنعه واسترياده وتصديره وتوزيعه
وتجارته واستعامله وحيازته ،وال وضع تقديرات بشأن الكميات
املطلوبة لالستعامل الطبي أو تقديم املعلومات اإلحصائية
املناسبة يف هذا الشأن أو تنفيذ أحكام املادة  28من تلك االتفاقية.
ويضاف إىل مخاطر الترسيب أن السامح لألفراد العاديني بزراعة
الق َّنب لالستهالك الطبي الشخيص قد يزيد من املخاطر الصحية،
إذ إن جرعات الترتاهيدروكانابينول ومستويات استهالكه قد
تختلف عن الجرعات واملستويات املوصوفة طب ًّيا .ومام يزيد من
شواغل الهيئة بشأن مخاطر الترسيب لالستعامل غري الطبي إنتاج
أنواع من خالصات الترتاهيدروكانابينول ومشتقاته ذات مفعول
بالغ القوة من أجل “االستعامل الطبي”.

باء–	نظم تسجيل املستحرضات
الصيدالنية ووصفها طبيًّا
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 –15وينبغي أن يعتمد جهاز التنظيم الرقايب الصيدالين يف
البلد شبائه الق َّنبني الصيدالنية النوعية ويوافق عىل استعاملها
يف أغراض طبية محددة بوضوح .وينبغي تبيان الحاالت الطبية
املحددة التي تجدي خصائصها الصيدالنية يف عالجها حتى
ال ت ُستخدم يف عالج حاالت طبية أخرى دون دليل كاف عىل
نفعها فيها .واعتامد شبائه الق َّنبني عىل هذا النحو هو أفضل سبيل
لتوفري جرعات مو َّحدة معياريًّا ورفيعة الجودة من مواد معروفة
()8
من أجل االستعامالت الطبية.
 –16وتر ِّخص سلطات التنظيم الرقايب الطبي باستعامل العقاقري
طبيًّا بعد أن تتأكد من وجود أدلة تثبت أنها مصنوعة وفق
املستويات الالزمة من الجودة واألمان ،وتشرتط أيضاً إخضاعها
لتجارب رسيرية مضبوطة معشَّ اة للتثبت من أنها مأمونة وف َّعالة،
أي أنَّها عقاقري لها تأثري ف َّعال يفوق تأثري العقاقري الوهمية
(بالسيبو) ،أو يعادل أساليب العالج الحقيقية عندما ت ُستعمل
()9
ملعالجة املرىض من اضطرابات صحية مع َّينة.
 –17وينبغي للدول ،عند تقييم إمكانية االستعامل الطبي
ملادة خاضعة للمراقبة ،أن تتأكد من أن الفوائد العالجية التي
توفرها تلك املادة ال ميكن الحصول عليها من عقار آخر غري
خاضع للمراقبة ليس من شأنه أن يؤدي إىل اإلدمان أو قلام
()10
يؤدي إىل ذلك.
 –18وكثريا ً ما تعمد الدوائر الطبية والجمعيات الرسيرية
إىل وضع أدلة توجيهية للمامرسات الصيدالنية بشأن استعامل
العقاقري الجديدة مبجرد اعتامدها .وت ُص َّمم هذه املبادئ
التوجيهية ملساعدة األطباء عىل معرفة السبيل األمثل إلدماج
استعامل هذه العقاقري الجديدة يف املامرسات الرسيرية ،فتذكُر
مثالً االضطرابات التي ميكن أن تستخدم يف عالجها ،وما إذا كانت
سوف تستعمل يف أوىل مراحل العالج أو يف مراحله الالحقة ،أو
سوف تستعمل كأدوية مساعدة أو أحادية.

 –13ليس تدخني الق َّنب طريقة مقبولة طب ًّيا للحصول عىل
جرعات مو َّحدة معياريًّا من شبائه الق َّنبني ،لسببني :أولهام هو
أ َّن نبتات الق َّنب تختلف يف تكوينها ،مام يجعل من الصعب
وصف جرعات محددة منها؛( )6وثانيهام أ َّن هناك مخاطر صحية
ِ
املرسطنات واملس ِّمامت يف
عىل املرىض من ج َّراء استنشاق
()7
دخان الق َّنب.

 –19وبعد ترخيص أي عقار الستعامله طب ًّيا ،ميكن للسلطات
الصحية أن ترصد آثاره الضارة عىل من يستعمله من املرىض.
ومن الرضوري فرض رقابة عىل املستحرضات الصيدالنية بعد
تداولها يف السوق من أجل كشف آثارها السيئة التي قد تكون
نادرة ولكنها خطرية ،والتي قد ال ميكن كشفها خالل مرحلة

 –14ومحاوالت تسويق منتجات شبائه الق َّنبني باعتبارها “أدوية
أعشاب” والرتويج الستعاملها الطبي عىل هذا النحو ال تتفق
مع تصنيف الق َّنب ومشتقاته يف اتفاقية سنة  1961واتفاقية
سنة .1971

((( Jennifer H Martin, Yvonne Bonomo and Adrian DB Reynolds,
“Compassion and evidence in prescribing cannabinoids: a perspective
from the Royal Australasian College of Physicians”, Medical Journal of
).Australia, vol. 208, No. 3 (February 2018

((( املرجع نفسه ،الفقرة .177

((( EMCDDA, Cannabis Legislation in Europe: An Overview
.(Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018), p. 7
((( United States of America, National Academies of Sciences,
Engineering, and Medicine, The Health Effects of Cannabis and
Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for
).Research (Washington, D.C., National Academies Press, 2017

((( Odilia Osakwe, “Pharmaceutical regulation: the role of
Government in the business of drug discovery”, in Social Aspects of Drug
Discovery, Development and Commercialization, Odilia Osakwe and
Syed A. A. Rizvi, eds. (London, Elsevier, 2016); and Lembit Rägo and
Budiono Santoso, “Drug regulation: history, present and future”, in Drug
Benefits and Risks: An International Textbook of Clinical Pharmacology,
revised 2nd ed., Chris J. van Boxtel, Budiono Santoso and I. Ralph
).Edwards, eds. (Uppsala, Sweden, Uppsala Monitoring Centre, 2008
(Martin, Bonomo and Reynolds, “Compassion and evidence ((1
”.in prescribing cannabinoids
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إخضاعها للتجارب الرسيرية قبل الرتخيص باستعاملها طبيًّا ،ذلك
أ َّن التجارب الرسيرية عادة ما تكون قصرية األمد وت ُجرى عىل
فئات من املرىض مختارة بدقة شديدة .كام أ َّن اآلثار الضارة
النادرة الحدوث قد ال تظهر للعيان إالَّ بعد أن يكون العقار قد
استُعمل ملعالجة عدد كبري من املرىض غري املنتَقني.
 –20وميكن للرشكة التي تس ِّوق عقارا ً ما أن تر ِّوج الستعامله
لدى املامرسني الطبيني ألغراضه الطبية املعتمدة .وقد يستعمل
الطبيب عقارا ً معتمدا ً يف غري موضعه الصحيح ،أي استخدامه
لعالج حاالت طبية غري التي اعتُمد من أجل عالجها .غري أن قواعد
التنظيم الرقايب ال تسمح للرشكات بالرتويج الستعامل عقار ما
مبا يجاوز استخداماته العالجية املعتمدة ،وذلك مثالً بتوسيع
نطاق دواعي استعامله ،أو تشجيع األطباء عىل وصفه لعالج
أعراض مل يعتمد من أجلها ،أو املبالغة يف تبيان منافعه ،أو
التهوين من آثاره الضارة.
 –21وقد أنشأ العديد من نظم التنظيم الرقابية الصيدالنية آليات
خاصة لتيسري الحصول عىل بعض العقاقري يف حاالت خاصة حتى
يتمكَّن املرىض الذين يشكون من أمراض خطرية (مثل الرسطان)
من الحصول عىل األدوية غري املعتمدة .وهذا يتطلب تقديم ما
يثبت عدم استجابة املريض ألساليب العالج التقليدية وأن يقر
املريض عن علم مبوافقته عىل استخدام الدواء غري املعتمد .وقد
تكون األدوية املتحصل عليها بهذه الطريقة معتمدة لالستعامل
الطبي يف بلدان أخرى ولكنها ليست متاحة يف البلد الذي يعيش
فيه املريض ،أو أنَّها ما زالت تخضع لتجارب رسيرية( )11وعادة
ما يستلزم األمر الحصول عىل وصفة طبية من مامرس طبي مر َّخص
له بذلك ،وموافقة من جهاز الرقابة التنظيمية للمستحرضات
الصيدالنية عىل استرياد العقار املطلوب واستعامله.

جيم– االستعماالت الطبية لشبائه القنَّبني
 –22هناك مجموعة كبرية ومتنوعة من املستحرضات املحتوية
عىل شبائه الق َّنبني ت ُستعمل يف مناطق شتى من العامل من أجل
توفري جرعات تختلف يف الشكل ودرجة تركيز املكونات الفعالة
واملؤثرة نفسانيا وطريقة إعطائها للمرىض .وهي ت ُستعمل اعتقادا ً
بأنَّها ميكن أن تخفف طائفة كبرية من األعراض املرضية ،وكثريا ً
ما يكون ذلك دون أدلة رفيعة النوعية تثبت أنها مأمونة وفعالة.
وقد ال يكون من الواضح يف حاالت كثرية ماهية شبائه الق َّنبني
التي تحتوي عليها هذه املنتجات (الجواهر الفعالة والجرعة)،
أو السبيل األفضل إلعطائها للمرىض ،أو اآلثار الجانبية الضارة
التي قد تنطوي عليها .وحينام تستخدم بهذه الكيفية ،قد يحسب
املريض التأثريات املبهجة الشديدة لشبائه الق َّنبني آثارا ً طبية
()12
فعالة طويلة األجل.
(J. Martinalbo and others, “Early market access of cancer drugs ((1
.in the EU”, Annals of Oncology, vol. 27, No. 1 (January 2016), pp. 96–105
(Martin, Bonomo and Reynolds, “Compassion and evidence in ((1
”.prescribing cannabinoids

 –23وتُوحي نتائج بعض التجارب الرسيرية املضبوطة بأ َّن بعض
شبائه الق َّنبني قد تخفف من أعراض بعض األمراض ،ولكنها ال تؤثر
عىل األمراض الكامنة وراءها )13(.وشبائه الق َّنبني تلك ت ُستعمل يف
املقام األول مقرتنة بعقاقري أخرى ،وال يلجأ الطبيب إليها عادة
إالَّ عندما ال يستجيب املريض للعالجات املعتمدة األخرى املتَّبعة
يف حالته املرضية .وال تبدأ معالجة املريض يف أي من تلك الحاالت
باستعامل شبائه الق َّنبني .وفيام ييل عرض موجز لألدلة عىل فعالية
شبائه الق َّنبني يف االستعامالت الطبية ،وهي مستمدة من
()14
استعراضات منهجية للبحوث العلمية يف هذا الشأن.
(أ)	آالم االعتالل العصبي َ
وف ْرط التَّ َوتُّر
التَّ َشن ُّ ِجي ُ
(شنَاج) يف حاالت التص ُّلب
املتعدِّد (اللويحي)

 –24أجريت تجارب رسيرية معشَّ اة للمقارنة بني
النابيكسيموالت (التي تحتوي عىل مقادير متساوية من
الترتاهيدروكانابينول والكانابيديول) ودواء وهمي من حيث
الفعالية يف معالجة حاالت التش ُّنج العضيل وآالم االعتالل العصبي
لدى املرىض املصابني بالتصلُّب املتع ِّدد .وقد أبلغ املرىض الذين
أُعطوا نابيكسيموالت عن حاالت شُ ناج عضيل أقل من املرىض
الذين أُعطوا دوا ًء وهم ًّيا ،ولكن الفروق بني حاالت الشُّ ناج
()15
العضيل التي ح َّددها األطباء املعالجون كانت هامشية.
وتبي من االستعراضات املنهجية للتجارب التي أُجريت
–25
َّ
أي
أ َّن النابيكسيموالت تقلل آالم االعتالل العصبي أكرث من ِّ
دواء وهمي لدى املرىض املصابني بالتصلُّب املتع ِّدد .غري أ َّن
أي دواء وهمي إالَّ بدرجة
شبائه الق َّنبني مل تكن أكرث فعالية من ِّ
هامشية فحسب :فقد أبلغ عن تخفيف اآلالم بنسبة  50يف املائة
 21يف املائة من املرىض الذين تلقَّوا شبائه الق َّنبني و 17يف املائة
أي تجارب للمقارنة
من الذين تلقوا دواء وهم ًّيا )16(.ومل ت ُجر ُّ
بني املفعول املسكِّن لشبائه الق َّنبني ومسكِّنات األمل األخرى ،مثل
العقاقري الالستريويدية املضادة لاللتهابات.
(Vincenzo Di Marzo and Luciano De Petrocellis, “Plant, ((1
synthetic, and endogenous cannabinoids in medicine”, Annual Review of
Medicine, vol. 57 (2006), pp. 553–574; Institute of Medicine, Marijuana
and Medicine: Assessing the Science Base (Washington, D.C., The National
.Academies Press, 1999); The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids
( ((1مبا يشملThe Health Effects of Cannabis and Cannabinoids; :
and Penny F. Whiting and others, “Cannabinoids for medical use: a
systematic review and meta–analysis”, Journal of the American Medical
.Association, vol. 313, No. 24 (June 2015), pp. 2456–2473
(The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids; Whiting ((1
and others, “Cannabinoids for medical use”; and John Zajicek and
others, “Cannabinoids for treatment of spasticity and other symptoms
related to multiple sclerosis (CAMS study): multicentre randomised
placebo–controlled trial”, Lancet, vol. 362, No. 9395 (November 2003),
.pp. 1517–1526
(Martin Mücke and others, “Cannabis–based medicines for ((1
chronic neuropathic pain in adults”, Cochrane Database of Systematic
).Reviews, 2018, No. 3 (2018
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(ب) َ
صع الطفولة املستعيص

(د) حفز الشهية

 –26أُجريت تجارب مضبوطة معشَّ اة للمقارنة بني تواتر
نوبات الرصع لدى األطفال املصابني مبتالزمتي درافيت
ولينوكس–غاستو (أشكال جينية نادرة من الرصع) الذين
أُعطوا الكانابيديول والذين أُعطوا دوا ًء وهم ًّيا مع عقاقري
وتبي أ َّن الكانابيديول أدى إىل تخفيض
أخرى مضادة للرصعَّ .
تواتر النوبات بقدر أكرب من الدواء الوهمي؛ ولك َّن من الالزم
إجراء املزيد من التجارب الرسيرية من أجل تحديد جرعات
()17
الكانابيديول التي تخفِّض النوبات بأدىن حد من اآلثار الضارة.
ومن الالزم أيضاً إجراء تجارب رسيرية من أجل تقييم فعالية
الكانابيديول يف معالجة أنواع أخرى من الرصع لدى األطفال
ولدى البالغني.

 –29يف عام  ،1992اعتُمد الترتاهيدروكانابينول يف الواليات
املتحدة األمريكية بوصفه حافزا ً للشهية لعالج ال ُهزال املرتبط
باأليدز .وقد تبني من االستعراضات املنهجية يف هذا الشأن أ َّن
التجارب الرسيرية قدمت أدلة ضعيفة بشأن جدوى استعامل
الترتاهيدروكانابينول بوصفه حافزا ً للشهية بسبب احتامالت
التحيز الكبرية يف تلك التجارب )22(.كام أن الحاجة الطبية
محدودة لحفز الشهية لدى مرىض األيدز ألن املصابني بفريوس
نقص املناعة البرشية قلام يعانون من حاالت ُهزال مرتبطة
باأليدز إذا ُعولجوا مبضادات شديدة الفعالية للفريوسات
القهقرية .وهناك اضطرابات طبية أخرى قد يلزم فيها حفز
الشهية للطعام (مثل الرسطان وفقدان الشهية العصايب) ،ولك َّن
األدلة العلمية عىل جدوى االستعامل الطبي لشبائه الق َّنبني يف
()23
معالجة تلك االضطرابات ضعيفة.

(ج) استعمال شبائه القنَّبني كمضادَّات للقيء

 –27أُجريت تجارب رسيرية معشَّ اة لتقييم ما إذا كان
الترتاهيدروكانابينول (املتنا َول عن طريق الفم) أكرث فعالية
من األدوية الوهمية أو العقاقري األخرى املضادة للقيء يف
الحد من حاالت الغثيان والقيء التي يسببها العالج الكيميايئ
ملرىض الرسطان .وقد استُخلصت من املراجعة املنهجية لتلك
التجارب استنتاجات مختلفة عن فعالية شبائه الق َّنبني ،ترتاوح
بني وصف األدلة املست َمدة بأنها من نوعية متدنية ،كام هو
الحال يف استعراض أجرته منظمة كوترشين )18(،واعتبارها ،يف
دراسة أخرى“ ،براهني قاطعة” عىل أ َّن الترتاهيدروكانابينول
أي عقار من شبائه الق َّنبني ذي آثار مامثلة) هو أكرث فعالية
(أو َّ
أي دواء وهمي أو من العقار
من
والقيء
الغثيان
من
الحد
يف
ِّ
()19
املضاد للقيء املقا َرن به.
 –28لك َّن أحد مواطن القصور الرئيسية يف هذه التجارب
هو أ َّن الترتاهيدروكانابينول قُورن بعقار آخر مل يعد يُستعمل
وأقل فعالية بكثري يف التحكم يف الغثيان والقيء من العقاقري
األحدث عهدا ً )20(.ومل ت ُجر سوى تجارب رسيرية قليلة ج ًّدا
ملقارنة فعالية الترتاهيدروكانابينول بعقاقري أخرى ،مثل
()21
األوندانسيرتون.
(Emily Stockings and others, “Evidence for cannabis and ((1
cannabinoids for epilepsy: a systematic review of controlled and
observational evidence”, Journal of Neurology, Neurosurgery and
).Psychiatry, vol. 89, No. 7 (July 2018
(.Whiting and others, “Cannabinoids for medical use” ((1
(.The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids ((1
(Marijuana and Medicine; and Rudolph M. Navari, ((2
“Pharmacological management of chemotherapy–induced nausea
and vomiting: focus on recent developments”, Drugs, vol. 69, No. 5
.(March 2009), pp. 515–533
(The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids; and ((2
Navari, “Pharmacological management of chemotherapy–induced
”.nausea and vomiting

دال–	اآلثار الضارة لالستعمال الطبي
لشبائه القنَّبني ألمد قصري
 –30ال توجد تقييامت لآلثار الضارة الستعامل شبائه الق َّنبني
الطبية إال فيام يتعلق باالستعامالت القصرية األمد ،فقد قُ ِّيمت
تلك اآلثار لفرتات ترتاوح بني يوم واحد وستة أيام خالل
تجارب رسيرية مضبوطة معشَّ اة عىل استعامل شبائه الق َّنبني
لعالج الغثيان والقيء ،بينام قُ ِّيمت لفرتات ترتاوح بني  8أسابيع
و 15أسبوعاً يف التجارب املتعلقة باستعامل تلك املواد لحفز
الشهية وعالج اآلالم والشُّ َناج يف حاالت التصلب املتعدد.
 –31وقد َّبي تحليل العوارض السلبية يف  79تجربة رسيرية
معشَّ اة الستعامل شبائه الق َّنبني يف معالجة الحاالت املذكورة
أعاله أ َّن املرىض الذين تلقوا عقاقري من شبائه الق َّنبني كانوا
أكرث عرضة ممن تلقوا عقاقري وهمية لإلصابة بعوارض سلبية
بنحو ثالث مرات وأكرث منهم عرضة للتوقف عن العالج
بسبب تلك العوارض السلبية بنحو ثالث مرات أيضاً ،كام
كانت احتامالت إبالغهم عن اإلصابة بعوارض سلبية شديدة
تزيد عنهم بنسبة  40يف املائة .وكانت أشيع العوارض السلبية
التي أبلغ عنها املرىض الذي كانوا يعالجون بشبائه الق َّنبني
الطبية ال ُّدوار وجفاف الفم والتَّوهان واالنرشاح املتوهم
()24
والوسن.
واالضطراب
َ
(The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids; and Whiting ((2
”.and others, “Cannabinoids for medical use
(.The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids ((2
(.Whiting and others, “Cannabinoids for medical use” ((2
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هاء–	اآلثار الضارة الستعمال القنَّب
ومشتقاته ألمد طويل
 –32يلخص اإلطار  2أدناه اآلثار الصحية الضارة لالستعامل
القصري أو الطويل األمد للق َّنب ألسباب غري طبية ،وال توجد يف
املقابل إالَّ معلومات محدودة ج ًّدا عن اآلثار الضارة الناجمة عن
استعامل شبائه الق َّنبني بانتظام (يوم ًّيا مثالً) ألغراض طبية عىل
مدى فرتات ترتاوح بني أشهر وسنوات )25(.وميكن أن ينجم االرتهان
للق َّنب عن االستعامل الطبي لشبائه الق َّنبني ألمد طويل )26(.ومن
املعقول االفرتاض ،عىل ضوء الخربة املكتسبة بشأن عقاقري أخرى،
أ َّن مخاطر حدوث االرتهان أشد بالنسبة للمرىض الذين يعانون
آالماً مزمنة ويستعملون شبائه الق َّنبني يوميًّا عىل مدى شهور
منها بالنسبة إىل املرىض الذين يستعملون الترتاهيدروكانابينول
ملعالجة الغثيان الناشئ بتأثري العالج الكيميايئ ملدة أسبوع أو
أقل .ولكن ليس هناك بيانات عن تلك املخاطر.
 –33ويقرتن تدخني الق َّنب ألمد طويل بازدياد مخاطر االلتهاب
الشعبي املزمن ،لكن األدلة متباينة حول ما إذا كان من شأن
تدخني الق َّنب يوم ًّيا أن يزيد مخاطر اإلصابة مبرض االنسداد
الرئوي املزمن )27(.كام أ َّن مخاطر إصابة الجهاز التنفيس من جراء
االستعامل غري الطبي للق َّنب( )28تنشأ بسبب تدخينه ،حيث يخلط
يف حاالت كثرية بالتبغ ويستعمله مدخنون للتبغ )29(.ومن ثم فإ َّن
املريض الذي يتناول شبائه الق َّنبني الطبي عن طريق الفم يتجنب
مخاطر إصابة الجهاز التنفيس.
 –34ويقرتن االستعامل غري الطبي للق َّنب يوم ًّيا ألمد طويل
بضعف الذاكرة واالنتباه والقدرة عىل اتخاذ القرارات والتخطيط
لدى املراهقني والشباب .وقد تكون تلك اآلثار مدعاة إىل القلق
لدى املرىض الذين يعانون من اضطرابات عصبية ،حيث ميكن أن
يؤدي استعامل شبائه الق َّنبني بانتظام إىل تفاقم حاالت ضعف
()30
اإلدراك التي تسببها تلك االضطرابات.
(Tongtong Wang and others, “Adverse effects of medical ((2
cannabinoids: a systematic review”, Canadian Medical Association
.Journal, vol. 178, No. 13 (June 2008), pp. 1669–1678
(Wayne Hall, Louisa Degenhardt and Michael Lynskey, ((2
The Health and Psychological Effects of Cannabis Use, Monograph
Series, No. 44, 2nd ed. (Canberra, Commonwealth Department of
).Health and Ageing, 2001
(WHO, The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis ((2
.Use (Geneva, 2016); and The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids

 –35كام أ َّن استعامل الق َّنب يوميًّا قد يع ِّجل باألعراض
واالضطرابات الذُّهانية عند الشباب ،وال سيام الذين لديهم تاريخ
شخيص أو أُرسي من معاناة هذه االضطرابات .وال توجد بيانات
عن مخاطر الذُّهان لدى املرىض األكرب س ًّنا الذين يستعملون
شبائه الق َّنبني .ومن ثم فإ َّن من الحكمة أن يتجنب استعامل
شبائه الق َّنبني كل من له أو ألحد أفراد أرسته تاريخ من املعاناة
من الذهان )32( ،)31(.وقد تكون للكانابيديول ،وهو عقار من شبائه
الق َّنبني ال ينطوي عىل مؤثرات نفسانية ،آثار مضادة للذهان
تتطلب مزيدا ً من البحث والدراسة.
 –36كذلك فإ َّن مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية من جراء استعامل الق َّنب وشبائه الق َّنبني ألمد طويل قد
تكون مدعاة قلق لدى املرىض األكرب س ًّنا الذين هم أكرث عرضة
لإلصابة بتلك األمراض )33(.ويلزم إجراء بحوث وبائية حول
عواقب هذا االستعامل عىل القلب واألوعية الدموية لدى املرىض
الذين يستعملون شبائه الق َّنبني ألغراض طبية.

واو–	االستعمال الطبي لشبائه القنَّبني
املعتَمدة
 –37يجيز عدد من البلدان ،معظمها يف أوروبا وأمريكا
الشاملية ،االستعامل الطبي لشبائه الق َّنبني (انظر الجدول .)1
فعىل سبيل املثال ،اعتمدت إدارة األغذية والعقاقري يف الواليات
املتحدة عدة شبائه ق َّنبني الستعاملها طب ًّيا .ويف عام  ،1985اعتمدت
اإلدارة عقارا ً اصطناع ًّيا من الترتاهيدروكانابينول ،هو الدرونابينول
(املعروف باسم “املارينول”) ،لعالج القيء لدى مرىض الرسطان
الذين يخضعون للعالج الكيميايئ .كام أ َّن عقار النابيلون (املعروف
باسم “سيساميت”) ،هو أحد شبائه الق َّنبني االصطناعية (وله
آثار مامثلة آلثار الترتاهيدروكانابينول) وقد اعتُمد يف عام 1992
كدواء كبسويل لحفز الشهية لدى املرىض املصابني بالهزال املرتبط
باأليدز )34(.ويف حزيران/يونيه  ،2018وافقت إدارة األغذية
والعقاقري املذكورة عىل استعامل منتج من الكانابيديول (معروف
باسم “إبيديوليكس”) ملعالجة املصابني مبتالزمتي لينوكس–غاستو
ودرافيت من األطفال ممن يف عمر السنتني فأكرب.
(Louisa Degenhardt and Wayne Hall, “Is cannabis use a ((3
contributory cause of psychosis?”, Canadian Journal of Psychiatry,
vol. 51, No. 9 (August 2006), pp. 555–565; The Health and Social Effects
of Nonmedical Cannabis Use; and The Health Effects of Cannabis and
.Cannabinoids

(Jeanette M. Tetrault and others, “Effects of marijuana smoking ((2
on pulmonary function and respiratory complications: a systematic review”,
.Archives of Internal Medicine, vol. 167, No. 3 (February 2007), pp. 221–228

(Philip McGuire and others, “Cannabidiol (CBD) as an ((3
adjunctive therapy in schizophrenia: a multicenter randomized controlled
.trial”, American Journal of Psychiatry, vol. 175, No. 3 (2018), pp. 225–231

(Wan C. Tan and others, “Marijuana and chronic obstructive ((2
lung disease: a population–based study”, Canadian Medical Association
.Journal, vol. 180, No. 8 (April 2009), pp. 814–820

(Wayne Hall and Rosalie Liccardo Pacula, Cannabis Use and ((3
Dependence: Public Health and Public Policy, reissued ed. (Cambridge,
).Cambridge University Press, 2010

(Rebecca D. Crean, Natania A. Crane and Barbara J. Mason, ((3
“An evidence–based review of acute and long–term effects of cannabis use
on executive cognitive functions”, Journal of Addiction Medicine, vol. 5,
No. 1 (March 2011), pp. 1–8; and Nadia Solowij and others, “Cognitive
functioning of long–term heavy cannabis users seeking treatment”, Journal
.of the American Medical Association, vol. 287, No. 9 (2002), pp. 1123–1131

(Marijuana and Medicine; and Douglas C. Throckmorton, ((3
Deputy Director for Regulatory Programs, Center for Drug Evaluation
and Research, Food and Drug Administration, Department of Health and
Human Services, “Researching the potential medical benefits and risks
of marijuana”, statement to the Subcommittee on Crime and Terrorism,
.Committee on the Judiciary, United States Senate, 13 July 2016
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اإلطار 2

اآلثار الضارة الستعمال القنَّب عىل الصحة

تشمل اآلثار الضارة القصرية األمد الستعمال القنَّب ما ييل:
• التسمُّ م مع تشوُّش يف الوعي واإلدراك املعريف والحيس والشعور الوجداني أو السلوك والوظائف النفسية البدنية
(السايكوفيسيولوجية)
• نوبات ذعر وهلوسة وقيء (يف أقلية من املتعاطني ألول عهدهم)
• ضعف القدرة عىل قيادة املركبات وازدياد مخاطر إصابات حوادث الطرق (بنسبة ترتاوح بني  130يف املائة و 200يف املائة)
• احتماالت إصابة مدخني القنَّب من الشباب بقصور يف الرشايني التاجية
َّ
يدخن القنَّب
• آثار ضارة عىل األجنَّة لدى الحوامل اللواتي
وتشمل اآلثار النفسية االجتماعية الطويلة األمد الستعمال القنَّب بانتظام:
• االرتهان (نسبة املخاطر هي واحد يف العرشة لدى الذين لم يسبق أن استعملوه ،وواحد يف الستة لدى املستعملني من
املراهقني ،وواحد يف الثالثة لدى املستعملني اليوميني)
• ازدياد النتائج السلبية الشديدة واملستعصية لدى املراهقني أكثر منها لدى البالغني
• وجود عالقة ارتباط يف الجرعة واالستجابة بني تعاطي القنَّب يف مرحلة املراهقة واحتماالت نشوء أعراض الذهان أو اإلصابة
بالفصام لدى الشباب
• ازدياد احتماالت ترك الدراسة يف مراحل مبكرة ،وضعف اإلدراك املعريف ،واستعمال مخدِّرات أخرى عىل نحو غري مرشوع،
وظهور أعراض االكتئاب ،وهواجس وسلوكيات انتحارية (عندما يُستعمل القنَّب يوميًّا يف مرحلة املراهقة أو الشباب)
وقد تشمل املخاطر الفسيولوجية الطويلة األمد األخرى الستعمال القنَّب بانتظام:
• اإلصابة بااللتهاب الشعبي املزمن والحاد وتلف الخاليا املبطنة للشعب الهوائية
• اإلصابة بالذبحة القلبية والسكتات الدماغية لدى املستعملني من الشباب
• ازدياد مخاطر اإلصابة بالرسطان وغري ذلك من أمراض الجهاز التنفيس يف حال استعمال القنَّب مع التبغ
• اإلصابة بالرسطان الخصْ ِوي (هذا االرتباط يتطلب املزيد من التحقيق)
املصدر :منظمة الصحة العاملية( The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis Use ،جنيف.)2016 ،

الجدول 1
شبائه القنَّبني الصيدالنية املعتمدة لالستعمال الطبي
القنَّبيات
الدرونابينول
النابيلون
النابيكسيموالت
الكانابيديول

الرتكيبة

االسم التجاري

طريقة االستعمال

دواعي االستعمال

دلتا––9ترتاهيدروكانابينول االصطناعية

مارينول ()Marinol

كبسوالت فموية
(تؤخذ عن طريق الفم)

والقيء(أ)

سيساميت ()Cesamet

كبسوالت فموية

ساتيفكِس ()Sativex

رذاذ للغشاء
املخاطي للفم

إبيديوليكس ()Epidiolex

زيت فموي

مادة اصطناعية من شبائه القنَّبني
تحاكي يف تأثريها الترتاهيدروكانابينول
مستخلص قنَّبي ذو جرعتني متساويتني
من الترتاهيدروكانابينول والكانابيديول
مستخلص من نبتة القنَّب

لعالج الغثيان

لعالج الغثيان والقيء
وحفز الشهية(ب)
لعالج ُّ
الشناج العضلي واآلالم
لدى مرىض التصلب املتعدد(ج)
لعالج الرصع لدى املصابني
بمتالزمتي لينوكس–غاستو
ودرافيت من األطفال من سن
السنتني فأكثر(د)

(أ) National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of
).Evidence and Recommendations for Research (Washington, D.C., National Academies Press, 2017
(ب) املرجع نفسه.
(ج) ” .United Kingdom, electronic Medicines Compendium (eMC), “Sativex Oromucosal Sprayويمكن االطالع عليه يف املوقع التايل .www.medicines.org/uk
(د) إدارة األغذية والعقاقري يف الواليات املتحدة.
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ِّ
المخدرات ٢٠١8
تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة

 –38ولكن عقاري الدرونابينول والنابيلون مل يُستعمال عىل
نطاق واسع يف الواليات املتحدة أل َّن املرىض كان يتعذَّر عليهم
الحصول عىل الفوائد العالجية من دون التعرض آلثار جانبية
ضارة )35(.وتناول الترتاهيدروكانابينول عن طريق الفم يؤخر بدء
آثاره ،وكثريا ً ما ال يتناول املرىض قدرا ً كافياً منه للحصول عىل
فوائده العالجية أو يحصلون عىل مقدار أكرب مام ينبغي منه،
()36
فيعانون من آثار جانبية ضارة.
 –39ويف عدة بلدان ،ومنها اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشاملية ،اعتُمدت النابيكسيموالت (املعروفة باسم
“ساتيف ِكس”) ملعالجة التش ُّنجات العضلية لدى مرىض التصلب
املتع ِّدد )37(،ولكنها مل ت ُستعمل عىل نطاق واسع ألسباب منها أنها
غري مدعومة بإعانات عمومية ،مام يزيد من تكلفتها عىل املرىض.

زاي–	آليات للحصول عىل شبائه القنَّبني
الطبية يف حاالت خاصة
 –40عمدت عدة بلدان يف أنحاء شتى من العامل إىل إنشاء
آليات تتيح الحصول عىل شبائه الق َّنبني يف حاالت خاصة.
وتتضمن الفقرات الواردة فيام ييل أمثلة عىل آليات ورد وصفها
يف األدبيات العلمية املنشورة يف هذا الشأن .وهي غري موصوفة
بشكل كامل هنا ،ألنها بدأت عملها يف كثري من البلدان منذ عهد
قريب ،واملعلومات عن كيفية عملها ليست متاحة بسهولة بع ُد.

 –43ومنذ متوز/يوليه  ،2014ال يُسمح يف إرسائيل باستعامل
شبائه الق َّنبني طبيًّا إال إذا كان الطبيب املعالج يستعمل عالجات
معرتفاً بها مل يستجب املريض لها .وتشمل االستعامالت
املعتمدة معالجة أمراض الرسطان؛ والتهاب األمعاء؛ وآالم
االعتالل العصبي بعد التداوي ملدة تزيد عىل سنة يف عيادة
لعالج اآلالم؛ والهزال املرتبط باأليدز؛ وأمراض الجهاز العصبي
ومنها مثالً التصلب املتع ِّدد ،ومرض باركنسون ،ومتالزمة
توريت؛ واالضطرابات اإلجهادية الالحقة للصدمات؛ والحاالت
()39
املرضية امليؤوس منها.
 –44ويف عام  ،2003صدر ترشيع يف هولندا يسمح لألطباء
املعالجني بوصف الق َّنب لعالج طائفة متنوعة من املشاكل
الصحية .وتنتج الق َّنب مبقتىض ترخيص حكومي رشك ٌة من
رشكات القطاع الخاص ،ويرصفه الصيادلة للمرىض يف شكل
موحد لالستهالك الفموي بناء عىل وصفة من طبيب.
 –45ويف عام  ،2011صدر ترشيع يف سويرسا يسمح
باالستعامل الطبي للق َّنب ملعالجة اآلالم املزمنة والشُّ ناج يف
حاالت استثنائية بعد موافقة املكتب االتحادي السويرسي
للصحة العمومية .وميكن لألطباء أن يطلبوا رخصة لكل
مريض الستعامل عقار متوفر تجاريًّا من الترتاهيدروكانابينول
االصطناعي (الدرونابينول) أو صبغة من صبغات ق َّنب
الساتيفا ) (cannabis sativaتحتوي عىل  5يف املائة من
الترتاهيدروكانابينول يع ُّدها صيدالين.

 –41ومنذ عام  ،2001أجازت إرسائيل االستعامل الطبي للق َّنب،

وذلك مبوافقة وإرشاف وحدة الق َّنب الطبي يف وزارة الصحة .حاء–	برامج القنَّب الطبي ذات التنظيم
وتصدر هذه الوحدة تصاريح للمرىض باستعامل الق َّنب العشبي
الرقابي الضعيف يف أمريكا الشمالية

والنابيكسيموالت ألغراض طبية بناء عىل توصية األطباء املعالجني.
كام تصدر أذوناً للمزارعني بإنتاج الق َّنب وتوريده للمرىض.
 –42وتو ِّرد إرسائيل الق َّنب العشبي عىل شكل زيت أو زهور
مجفَّفة للتدخني أو التبخري .ويحدد الطبيب املعالج املحتوى املطلوب
من الترتاهيدروكانابينول أو الكانابيديول .وت ُر َّخص النابيكسيموالت
ملعالجة حاالت الشُّ ناج البسيطة أو الشديدة لدى املرىض املصابني
()38
بالتصلب املتع ِّدد ،وملعالجة آالم الرسطان.

(Franjo Grotenhermen, “Cannabinoids for therapeutic ((3
use: designing systems to increase efficacy and reliability”,
American Journal of Drug Delivery, vol. 2, No. 4 (2004),
.pp. 229–240; and Marijuana and Medicine
(Grotenhermen, “Cannabinoids for therapeutic use”; and ((3
Leslie L. Iversen, The Science of Marijuana, 2nd ed. (Oxford, Oxford
).University Press, 2007
(Iversen, The Science of Marijuana; and Ethan ((3
Russo and Geoffrey W. Guy, “A tale of two cannabinoids:
the therapeutic rationale for combining tetrahydrocannabinol
and cannabidiol”, Medical Hypotheses, vol. 66, No. 2 (2006),
.pp. 234–246
(Jacob Ablin and others, “Medical use of cannabis products: ((3
lessons to be learned from Israel and Canada”, Der Schmerz, vol. 30,
).No. 1 (January 2016

 –46بات من املسموح به للمرىض ،يف إطار برامج الق َّنب
الطبي يف كندا وبعض الواليات داخل الواليات املتحدة
األمريكية (فيام بعد “الواليات األمريكية”) ،أن يشرتوا الق َّنب
من منافذ تجارية الستعامله يف حاالت طبية متنوعة تحت
إرشاف طبي بسيط .وقد أتاح ضعف التنظيم الرقايب لالستعامل
الطبي املجال لترسيب الق َّنب لالستعامل غري الطبي ،كام أنه،
يس إباحة استعامل الق َّنب ألغراض غري
وفقاً لبعض اآلراء ،قد َّ
()40
طبية يف بعض الواليات األمريكية .واملالمح الرئيسية لهذه
الربامج موجزة يف اإلطار  3ومفصلة يف الفقرات التالية.
 –47ويف بعض الواليات األمريكية ،أُبيح االستعامل الطبي
للق َّنب من خالل استفتاءات استهلَّها مواطنون .ففي عام 1996
مثالً ،صوت املشاركون يف كاليفورنيا باملوافقة عىل االقرتاح 215
بشأن السامح باستعامل الق َّنب ملعالجة حاالت الغثيان وفقدان
( ((3املرجع نفسه.

(Beau Kilmer and Robert J. MacCoun, “How medical marijuana ((4
smoothed the transition to marijuana legalization in the United States”,
.Annual Review of Law and Social Science, vol. 13 (2017), pp. 181–202
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اإلطار 3
سمات برامج القنَّب الطبي ذات التنظيم الرقابي الضعيف
تتسم تلك الربامج بما يلي(:أ)

(أ)

السماح بتدخني القنَّب ألغراض "طبية"؛

	(ب) السماح "باستعمال القنَّب الطبي" لعالج طائفة واسعة متنوعة من الحاالت الطبية بدون أدلة عىل أمان ذلك االستعمال
وفعاليته مستمدة من تجارب رسيرية مضبوطة يف هذا الشأن؛
	(ج) السماح برصف منتجات غري قياسية من القنَّب تحت إرشاف طبي بسيط ،وكثريا ً ما يَصدر اإلذن بها ،بعد سداد رسوم
معينة ،من أطباء ال تتوفر لديهم الخربات الفنية املتخصصة املطلوبة يف هذا الشأن أو لم يسبق لهم معالجة املريض من قبل؛
(د)

السماح للمرىض إما بزراعة القنَّب الالزم لهم أو رشاء منتجاته من منافذ تجارية تنتج القنَّب عىل نحو غري مرشوع.

(أ) Beau Kilmer and Robert J. MacCoun, “How medical marijuana smoothed the transition to marijuana legalization in the
.United States”, Annual Review of Law and Social Science, vol. 13 (2017), pp. 181–202

وأي مرض آخر قد يساعد الق َّنب
الوزن واألمل والتشنج العضيلِّ ،
عىل التخفيف من آالمه.
 –48ويف الواليات املتحدة ،أصبح االستعامل الطبي للق َّنب
مسموحاً به اآلن يف أكرث من  30والية ويف مقاطعة كولومبيا
االتحادية .وتختلف قواعد التنظيم الرقايب لربامج الق َّنب الطبي
باختالف الوالية التي تنفذ فيها هذه الربامج .فبعض الواليات
تستخدم تعريفا فضفاضا ملصطلح “االستعامل الطبي” ،وتجيز بيع
الق َّنب يف مستوصفات تجارية لألشخاص الذين يوصيهم طبيب
باستعامله .ويف واليات أخرى ،يقترص استعامل الق َّنب عىل حاالت
()41
طبية محدودة ،وال يُسمح ببيعه لدى املستوصفات التجارية.
 –49ويُ ُّ
ستدل من سامت املرىض يف إطار برامج الق َّنب
الطبي يف كاليفورنيا عىل أ َّن “االستعامل الطبي” يُع َّرف تعريفاً
فضفاضاً ج ًّدا يف تلك الوالية .وأثناء الفرتة  ،2007–2001كان
 77يف املائة ،من أصل  4 117مريضاً ،يف منطقة خليج سان
فرانسيسكو من الذكور .وقد بدأ معظمهم ( 88يف املائة)
يف استعامل الق َّنب قبل بلوغهم التاسعة عرشة .وكان ما
نسبته  90يف املائة منهم من املدخنني اليوميني )42(.ويف دراسة
استقصائية دقيقة التمثيل للبالغني يف كاليفورنيا ،أفاد  7يف
املائة من األشخاص الذين خضعوا للدراسة بأنهم يستعملون
“الق َّنب استعامالً طب ًّيا” .وكانت النسبة أعىل لدى األشخاص
من سن  18إىل  10( 24يف املائة) ،وأدىن لدى األشخاص الذين
تجاوزوا الخامسة والستني ( 1.5يف املائة) )43(.وال تتفق هذه
(Rosalie Liccardo Pacula and Rosanna Smart, “Medical ((4
marijuana and marijuana legalization”, Annual Review of Clinical
.Psychology, vol. 13 (2017), pp. 397–419
(Thomas O’Connell and Ché B. Bou–Matar, “Long term ((4
marijuana users seeking medical cannabis in California (2001–2007):
demographics, social characteristics, patterns of cannabis and other drug
).use of 4117 applicants”, Harm Reduction Journal, vol. 4, No. 16 (2007
(Suzanne Ryan–Ibarra, Marta Induni and Danielle Ewing, ((4
“Prevalence of medical marijuana use in California, 2012”, Drug and
.Alcohol Review, vol. 34, No. 2 (March 2015), pp. 141–146

الخصائص مع الحاالت التي يُسلط الضوء عليها يف الدعوة إىل
استعامل الق َّنب طب ًّيا ،أي حاالت املرىض كبار السن امليؤوس
من شفائهم أو األشخاص املصابني بأمراض الجهاز العصبي
واألطفال املصابني بالرصع.
 –50ومعظم برامج الق َّنب الطبي املط َّبقة يف الواليات
املتحدة ال متتثل ملقتضيات املعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات وال للقانون الوطني يف الواليات املتحدة .كام أ َّن
الق َّنب الذي يُباع يف املستوصفات قد يُنتج ويباع عىل نحو غري
مرشوع ،ورمبا كانت مقادير كبرية من منتجات الق َّنب املراد
استعاملها طب ًّيا تتعرض للترسيب من أجل استعاملها ألغراض
غري طبية .وكثريا ما تكون األدلة العلمية عىل فعالية العديد
من استعامالت الق َّنب الطبية املزعومة محدودة أو معدومة،
كام أن اإلرشاف الطبي عىل هذه االستعامالت “الطبية”
للق َّنب ضئيل للغاية.
 –51ويف نيسان/أبريل  ،2001أصدرت الحكومة الكندية
ترشيعاً يتيح للمرىض الحصول عىل الق َّنب لألغراض
الطبية )44(،إذا كانوا يعانون من مرض عضال ،وال يتوقَّع
أن يعيشوا أكرث من  12شهرا ً؛ أو كانوا يعانون من التصلب
املتع ِّدد ،أو إصابة أو مرض يف النخاع الشويك ،أو من آالم
الرسطان ،أو األيدز ،أو التهاب املفاصل ،أو الرصع؛ أو من
أي حالة طبية أخرى خطرية الشأن مل تفلح أنواع املعالجة
ِّ
()45
التقليدية يف تخفيف آالمها.
(Tony Bogdanoski, “Accommodating the medical use of ((4
marijuana: surveying the differing legal approaches in Australia, the
United States and Canada”, Journal of Law and Medicine, vol. 17,
No. 4 (February 2010), pp. 508–531; and Philippe G. Lucas, “Regulating
compassion: an overview of Canada’s federal medical cannabis policy
).and practice”, Harm Reduction Journal, vol. 5, No. 5 (2008
(Philippe G. Lucas, “It can’t hurt to ask; a patient–centered ((4
quality of service assessment of Health Canada’s medical cannabis
policy and program”, Harm Reduction Journal, vol. 9, No. 2 (2012); and
Anthony C. Moffat, “The legalisation of cannabis for medical use”,
.Science and Justice, vol. 42, No.1 (January 2002), pp.55–57
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ِّ
المخدرات ٢٠١8
تقرير الهيئ�ة الدولية لمراقبة

 –52واستجابة ألحكام قضائية متعاقبة يف كندا ،اضطرت
الحكومة إىل توسيع إمكانية الحصول عىل الق َّنب ومشتقاته
ألغراض عالجية .وهذا أدى إىل توسيع نطاق تعريف
“االستعامل الطبي” وإىل نشوء صناعة قامئة عىل زراعة الق َّنب،
يستطيع فيها املنتجون املر َّخص لهم توفري الق َّنب مبارشة إىل
املرىض الذين لديهم إذن طبي باستعامله يف العالج .وتتيح قامئة
ألي
دواعي االستعامل الطبي املوسعة لألطباء وصف الق َّنب ِّ
مريض إذا رأوا أن الق َّنب قد يجدي نفعا يف عالجه )46(.كام أ َّن
األشخاص املأذون لهم باستعامل الق َّنب لألغراض الطبية ميكنهم
أيضاً أن يزرعوا ما يحتاجونه شخصيًّا أو يكلفون شخصاً آخر
بالقيام بذلك نيابة عنهم ،وهي مامرسة ال تتسق مع أحكام
االتفاقيات (انظر الفقرة  12أعاله) .ومن ثم ،فقد أدى تطبيق
سلسلة من األحكام القضائية املستندة إىل حجج دستورية إىل
جعل برنامج الق َّنب الطبي ال ميتثل ألحكام املعاهدات الدولية
ملراقبة املخ ِّدرات يف جوانب هامة منها.

طاء–	آثار برامج القنَّب الطبي الضارة
بالصحة العمومية
 –53أثار بعض الباحثني وصناع السياسات شواغل مفادها
أ َّن برامج الق َّنب الطبي التي تخضع لتنظيم رقايب ضعيف يف
بعض الواليات األمريكية رمبا أدت إىل ازدياد استعامل الق َّنب
ألغراض غري طبية يف أوساط الشباب .وقد عمد باحثون إىل
تقييم هذه الشواغل بإجراء مقارنات بني بيانات الدراسات
االستقصائية لتعاطي الق َّنب لدى املراهقني يف الواليات
األمريكية التي أباحت االستعامل الطبي للق َّنب والواليات
التي مل تبحه.
 –54ومل تجد أك ُرب دراسة استخدمت بيانات االستقصائيات
الوطنية( )47تغريا ً يف معدالت تعاطي الق َّنب لدى املراهقني بعد
صدر القوانني التي تبيح االستعامل الطبي للق َّنب عام كانت عليه
قبل صدورها .كام أن تحليالت تعاطي الق َّنب لدى املراهقني
والشباب من سن  12إىل  20التي أجريت يف إطار الدراسة
االستقصائية األرسية الوطنية عن املخ ِّدرات يف الواليات املتحدة
()48
مل تجد أيضاً زيادات يف معدالت هذا التعاطي.
(Benedikt Fischer, Sharan Kuganesan and Robin Room, ((4
“Medical marijuana programs: implications for cannabis control policy:
observations from Canada”, International Journal of Drug Policy,
.vol. 26, No. 1 (January 2015), pp. 1519

 –55غري أ َّن معدالت تعاطي الق َّنب قد ازدادت لدى
األشخاص ممن يتجاوز عمرهم  21سنة يف الواليات التي
اعتمدت ترشيعات تجيز االستعامل الطبي للق َّنب )49(.وقد
ارتفعت لدى البالغني يف الواليات ،التي فيها ترشيعات تجيز
االستعامل الطبي للق َّنب ،معدالت استعامل أو إساءة استعامل
الق َّنب يوميًّا ومعدالت االرتهان له أكرث منها لدى البالغني
يف الواليات التي مل تصدر ترشيعات من هذا النحو .وازداد
أيضاً عدد البالغني الذكور الذين يلتمسون العالج لالضطرابات
الناتجة عن تعاطي الق َّنب أكرث يف الواليات التي لديها قوانني
بشأن الق َّنب الطبي؛( )50وقد حدثت تلك الزيادة يف أوساط
األشخاص الذين مل يُحالوا إىل العالج من نظام العدالة الجنائية.
 –56واألدلة متباينة حول آثار ترشيعات الق َّنب الطبي عىل
عدد ضحايا حوادث املركبات اآللية املميتة ،حيث وجدت
بعض الدراسات( )51حدوث زيادة يف عدد السائقني املتورطني
يف حوادث صدام مميتة الذين ُعرث عىل ق َّنب يف دمهم يف
الواليات التي أصدرت ترشيعات للق َّنب الطبي ،يف حني وجدت
دراسات أخرى( )52حدوث نقصان يف هذا العدد .وقد أجريت
دراسة مقارنة لالتجاهات السائدة يف حوادث املركبات اآللية
املميتة خالل الفرتة بني عامي  1994و 2011يف كولورادو ويف
 34والية مل يكن لديها ترشيعات للق َّنب الطبي ،والحظت
الدراسة حدوث زيادة كبرية يف عدد الوفيات ذات الصلة
تغي
بالق َّنب يف كولورادو بعد عام  .2009ومل يكن هناك ُّ
يف عدد الوفيات ذات الصلة بالكحوليات يف كولورادو ويف
األربع والثالثني والية التي مل يكن لديها قوانني خاصة
()53
بالق َّنب الطبي.

ياء– إباحة االستعمال غري الطبي للقنَّب
 –57استخدم دعاة إباحة الق َّنب برامج “الق َّنب الطبي”
املطبقة يف بعض الواليات األمريكية يف الرتويج إلباحة استعامله
لغري األغراض الطبية يف تلك الواليات .ولكن أوىل الواليات
التي أباحت االستعامل غري الطبي للق َّنب (أوريغون وكولورادو
( ((4املرجع نفسه.

(Yu–Wei Luke Chu, “The effects of medical marijuana ((5
laws on illegal marijuana use”, Journal of Health Economics, vol. 38,
.(December 2014), pp. 43–61
(Scott V. Masten and Gloriam Vanine Guenzburger, “Changes ((5
in driver cannabinoid prevalence in 12 U.S. states after implementing
medical marijuana laws”, Journal of Safety Research, vol. 50
(.September 2014), pp. 35–52

(Deborah S. Hasin and others, “Medical marijuana laws and ((4
adolescent marijuana use in the USA from 1991 to 2014: results from
annual, repeated cross–sectional surveys”, Lancet Psychiatry, vol. 2,
.No. 7 (July 2015), pp. 601–608

(D. Mark Anderson, Benjamin Hansen and Daniel I. Rees, ((5
“Medical marijuana laws, traffic fatalities, and alcohol consumption”,
.Journal of Law and Economics, vol. 56, No. 2 (May 2013), pp. 333–369

(Hefei Wen, Jason M. Hockenberry and Janet R. Cummings, ((4
“The effect of medical marijuana laws on adolescent and adult use of
marijuana, alcohol, and other substances”, Journal of Health Economics,
.vol. 42 (July 2015), pp. 64–80

(Stacy Salomonsen–Sautel and others, “Trends in fatal ((5
motor vehicle crashes before and after marijuana commercialization
in Colorado”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 140 (July 2014),
.pp. 137–144

َّ
َّ
الفصل األول -االستعماالت الطبي�ة والعلمية و‘‘الترفيهية’’ للقنب وشبائه القنبي�ن :المخاطر والمنافع

وواشنطن) لديها برامج “للق َّنب الطبي” تعاين من ضعف
التنظيم الرقايب ،حيث تستخدم املستوصفات لخلق سوق
مرشوعة بحكم األمر الواقع للق َّنب من أجل املتعاطني لغري
األغراض الطبية .ويف تلك الواليات ،ميكن ألي شخص يستويف
املعايري الفضفاضة املتَّبعة يف تعريف “االستعامل الطبي”
()54
الحصول عىل الق َّنب من خالل املستوصفات.
 –58وقد أتاح التسامح القانوين بشأن مستوصفات الق َّنب
قيام صناعة شبه قانونية للق َّنب ألغراض تجارية يف تلك
الواليات .ففي كولورادو ،ساعدت دوائر صناعة التجزئة
للق َّنب الطبي يف تصميم النظام الرقايب التنظيمي الستعامله
غري الطبي؛ وأُتيح ألرباب تلك الصناعة الدخول مبكرا ً يف
()55
هذه السوق.
توسع برامج “الق َّنب الطبي” التي تعاين من ضعف
 –59كام أ َّن ُّ
التنظيم الرقايب قد رافقه ازدياد يف التأييد العام إلباحة استعامل
()56
الق َّنب لغري األغراض الطبية يف الواليات املتحدة.
 –60وميثِّل تراجع اإلدراك لحجم املخاطر املتعلقة بتعاطي
الق َّنب وتزايد نشاط دوائر صناعة الق َّنب يف التسويق
االجتامعي للق َّنب مشكلتني كُربيني تحوالن دون منع تعاطي
الق َّنب يف أوساط الشباب .كام أ َّن تصاعد املزاعم غري املد َّعمة
بإثباتات بشأن منافع الق َّنب الطبية واكبه تراجع يف إدراك حجم
املخاطر املتعلقة بتعاطي الق َّنب يف أوساط الشباب يف الواليات
املتحدة )57(.واستعامل البالغني للق َّنب يف الواليات األمريكية
التي تبيح استعامله ألغراض غري طبية أمر قد يشجع املراهقني
عىل تعاطيه يف مرحلة عمرية ميكن أن يؤثر فيها الق َّنب تأثريا ً
ضا ًّرا عىل املخ بشكل خاص.

كاف–	اآلثار املحتملة عىل املراقبة
الدولية للمخدِّرات
 –61تتناىف إباحة استعامل الق َّنب لغري األغراض الطبية مع
املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات .وقد أصبح التنفيذ الكامل
لتلك املعاهدات عىل صعيد العامل عرضة ملخاطر ج ِّدية يف ظل
تلك اإلباحة ،أل َّن بعض الدول ،مثل كندا وأوروغواي (وكذلك
بعض الواليات األمريكية) ،قد أباحت استعامل الق َّنب ألغراض
(Kilmer and MacCoun, “How medical marijuana smoothed ((5
”.the transition to marijuana legalization in the United States
(Wayne Hall and Michael Lynskey, “Evaluating the public ((5
health impacts of legalizing recreational cannabis use in the United
.States”, Addiction, vol. 111, No. 10 (October 2016), pp. 1764–1773
(Kilmer and MacCoun, “How medical marijuana smoothed ((5
”.the transition to marijuana legalization in the United States
(Hannah Carliner and others, “Cannabis use, attitudes, ((5
and legal status in the U.S.: a review”, Preventive Medicine, vol. 104
.(November 2017), pp. 13–23
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غري طبية .واإلجراءات التي تتخذها تلك البلدان والواليات
مبوجب قوانينها تق ِّوض املعاهدات وقد تشجع أيضاً دوالً
أطرافاً أخرى عىل أن تحذو حذوها ،وأن تتخذ منها مس ِّوغاً
لفعل ذلك.
 –62ويف عام  ،2013أباحت أوروغواي االستعامل غري الطبي
للق َّنب وأجازت بيع الق َّنب من خالل الصيدليات وسمحت بإنشاء
نواد ملزارعي الق َّنب ،كام سمحت ملستعميل الق َّنب بإنتاجه منزل ًّيا.
ويف عام  ،2018أباحت كندا إنتاج الق َّنب تجاريًّا وبيعه للبالغني
الستعامله لغري األغراض الطبية؛ وقد نُفِّذت هذه السياسة يف
ترشين األول/أكتوبر .2018
 –63والخربة املكتسبة من التعامل مع مشاكل الكحوليات
تشري إىل أ َّن اإلباحة سوف تقلل من إدراك حجم املخاطر املتعلقة
باستعامل الق َّنب وتحد من اعرتاض املجتمع عىل استعامل
البالغني للق َّنب ،وتزيد من ترسيب الق َّنب إىل األشخاص ممن
هم دون السن القانونية الدنيا لرشاء الق َّنب واستعامله )58(.ومن
املر َّجح أيضاً أن تؤدي إباحة استعامل الق َّنب لغري األغراض الطبية
إىل رفع معدالت تعاطيه لدى البالغني ،من خالل زيادة توافره
عىل نطاق أوسع ،مبا يشمل تخفيض سعره وإتاحته بأشكال أقوى
مفعوالً ،مثل خالصاته .وعىل مدى العقود املقبلة ،من املر َّجح
كذلك أن تؤدي هذه اإلباحة القانونية إىل زيادة عدد متعاطي
الق َّنب الجدد من املراهقني والشباب.
 –64ومن الحجج التي يسوقها دعاة إباحة االستعامل غري
الطبي للق َّنب أن هذه اإلباحة سوف تحد من قدرة األحداث
عىل الحصول عىل الق َّنب .غري أن تجربة والية واشنطن يف
هذا الشأن تثري شكوكاً خطرية حول صحة هذا االدعاء ،حيث
أفادت السلطات بأن عددا ً كبريا ً من متاجر الق َّنب املرخصة
تبيع الق َّنب لألحدث ،وهي مخالفة ال تزيد عقوبتها عىل دفع
غرامة بسيطة.
أي زيادة يف االستعامل غري الطبي
 –65وسوف تؤدي ُّ
للق َّنب إىل تفاقم آثار الق َّنب الضارة عىل الصحة العمومية،
وأرجحها هو تصاعد معدالت إصابات حوادث املركبات اآللية،
واالرتهان للق َّنب وإساءة استعامله ،واإلصابة بالذهان وغريه
من االضطرابات العقلية ،وتعريض املراهقني لعواقب نفسية
واجتامعية سيئة.
 –66كام أ َّن إباحة االستعامل غري الطبي للق َّنب يف بعض الدول
سوف تزيد من صعوبة إنفاذ أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات يف الدول املجاورة التي متتثل فعالً لتلك األحكام.
فعىل سبيل املثال ،سوف تزداد صعوبة منع تهريب منتجات
الق َّنب عرب الحدود من الدول التي تبيح االستعامل غري الطبي
للق َّنب إىل جاراتها التي ال تبيح ذلك.
(Rosalie Liccardo Pacula and others, “Developing public ((5
health regulations for marijuana: lessons from alcohol and tobacco”,
American Journal of Public Health, vol. 104, No. 6 (June 2014),
.pp. 1021–1028
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الم– االستنتاجات والتوصيات
 –67إ َّن االستعامل الطبي لشبائه الق َّنبني ليس مسموحاً به
مبقتىض املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات إالَّ إذا امتثلت الدول
للمقتضيات التعاهدية املص َّممة بقصد منع ترسيب املخ ِّدرات
الستعاملها لغري األغراض الطبية .وتلزم املعاهدات الدول بأن
ترخص وتراقب إنتاج الق َّنب من أجل استعامله الطبي وأن تقدم
تقديرات لالحتياجات الوطنية املطلوبة من الق َّنب لألغراض
الطبية ،وأن تحرص عىل أن يكون استعامل شبائه الق َّنبني الطبية
مرشوطا بوجود أدلة عىل أمان العقاقري املستخدمة وفعاليتها
وتحت إرشاف طبي .وسوف تساهم تلك التدابري أيضاً يف الحفاظ
عىل سالمة نظم التنظيم الرقايب للمستحرضات الصيدالنية.
 –68وتشري االستعراضات الحديثة لألدلة املستمدة من
التجارب الرسيرية إىل ما ييل( :أ) توجد أدلة ضعيفة عىل فائدة
الدرونابينول يف عالج الغثيان والقيء لدى مرىض الرسطان؛
(ب) توجد أدلة متوسطة عىل أ َّن مركبات النابيكسيمول ميكن
أن تكون مفيدة يف عالج آالم االعتالل العصبي والشُّ ناج العضيل
لدى مرىض التصلب املتع ِّدد؛ (ج) توجد أدلة متوسطة عىل أ َّن
الكانابيديول ميكن أن يح َّد من تواتر النوبات يف بعض متالزمات
رصع األطفال املستعيص الجيني .وال يبدأ العالج يف أي من تلك
الحاالت بشبائه الق َّنبني.
 –69واألدلة عىل أ َّن شبائه الق َّنبني ميكن أن تخفف من
أعراض بعض األمراض الطبية ال تسوغ “االستعامل الطبي”
للق َّنب عن طريق التدخني .فتدخني منتج نبايت خام طريقة
غري مأمونة وال موثوقة للحصول عىل جرعات مو َّحدة معياريًّا
من شبائه الق َّنبني.
 –70وبرامج االستعامل الطبي لشبائه الق َّنبني ،التي تعاين من
ضعف التنظيم الرقايب ،قد ترض بالصحة العمومية ألن من شأنها
أن تزيد من االستعامل غري الطبي للق َّنب بني البالغني وتساهم يف
إباحة استعامله غري الطبي من خالل إضعاف اإلدراك العام لحجم
مخاطر تعاطي الق َّنب والحد من الشواغل العمومية بشأن إباحة
االستعامل غري الطبي (املعروف باالستعامل “الرتفيهي”) للق َّنب،
الذي يتعارض مع املعاهدات الدولية ملراقبة املخ ِّدرات.

 –71وينبغي للحكومات التي استحدثت آليات لتوفري الق َّنب
لالستعامل الطبي يف حاالت خاصة أن تكفل عدم استخدام تلك
اآلليات إلباحة استعامل الق َّنب بحكم األمر الواقع لغري األغراض
الطبية .وينبغي للحكومات أن تقرص دواعي استعامله الطبي
عىل األغراض التي تتوفر بشأنها أدلة عىل الفعالية ،وأن تحرص
االستعامل يف شبائه الق َّنبني الطبيَّة ،وأن ترصد وصف شبائه
الق َّنبني طبيًّا واستعاملها بغية التقليل إىل أدىن حد من ترسيبها
واإلفراط يف تعاطيها.
 –72وآليات التنظيم الرقايب لالستعامل الطبي لشبائه الق َّنبني
ضعيفة ج ًّدا لدى برامج الق َّنب الطبي املنفَّذة يف كندا ،ورمبا
يف بعض الدول األخرى ،وبعض الواليات األمريكية .كام أ َّن
تلك الربامج ال تتَّسق مع أحكام املعاهدات الدولية ملراقبة
املخ ِّدرات بسبب تقصريها يف مراقبة إنتاج الق َّنب وعرضه.
وهي ال تكفل توفري أدوية جيدة النوعية تستعمل تحت إرشاف
طبي وتفسح املجال لترسيب الق َّنب ومشتقاته إىل مجاالت
االستعامل غري الطبي.
 –73ومن املحتمل أن يكون دعاة إباحة الق َّنب قد استخدموا
أيضاً برامج “الق َّنب الطبي” من أجل تسهيل إباحة االستعامل
غري الطبي للق َّنب ،وذلك خالفاً للمعاهدات الدولية ملراقبة
الربامج تعاريف فضفاضة ج ًّدا
املخ ِّدرات .وتستخدم تلك
ُ
ملفهوم “االستعامل الطبي” وتسمح ملنشآت تجارية بتوريد
الق َّنب املنتج عىل نحو غري مرشوع .ويف الواليات املتحدة،
يبدو أيضاً أ َّن تلك الربامج قد أوهنت من إدراك الناس ملخاطر
استعامل الق َّنب وقللت من مخاوفهم بشأن إباحة استعامله.
 –74وينبغي للحكومات التي تسمح باالستعامل الطبي
لشبائه الق َّنبني أن ترصد وتقيم آثار تلك الربامج ،عىل أن يشمل
ذلك الرصد جمع بيانات عن عدد املرىض الذين يستعملون
شبائه الق َّنبني ،والحاالت الطبية التي ت ُستعمل من أجلها،
وتقييم املرىض وأطبائهم املعالجني لفوائد تلك العقاقري،
ومعدالت العوارض السلبية التي تنشأ من جرائها .وينبغي
للحكومات أيضاً أن ترصد نطاق ترسيب شبائه الق َّنبني من
أجل االستعامل غري الطبي ،وال سيام ترسيبها من أجل أن
يتعاطاها األحداث.

