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 جلنة املخدرات     
 الدورة احلادية واخلمسون     

 ٢٠٠٨مارس / آذار١٤-١٠فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤البند 

 خطة العمل  :خفض الطلب على املخدرات
 لتنفيذ اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية 

   خلفض الطلب على املخدرات
   مشروع قرار :الواليات املتحدة األمريكية  
 والتدخل السريع واإلحالة إىل العالج مبادرة الفحص نطاق توسيع  

 ج من تعاطي املواد إىل االران واإلدمان التدرللوقاية من أداة بصفتها
    وتقليل احلاجة إىل العالجوإيقاف ذلك التدرج

 إن جلنة املخدرات، 

الســتثنائية  اإلعــالن السياســي الــذي اعــتمدته اجلمعــية العامــة يف دورــا ا      إذ تســتذكر  
العشــرين، والــذي اعترفــت فــيه الــدول األعضــاء بــأن مكافحــة مشــكلة املخــدرات العاملــية هــي      

تتساند فيه مراقبة عرضها وخفض     )1(ومـتوازنا مسـؤولية عامـة ومشـتركة تتطلـب جـا مـتكامال             
الطلــب علــيها عــلى الــنحو املــبني يف اإلعــالن اخلــاص باملــبادئ التوجيهــية خلفــض الطلــب عــلى     

 )3(،والتدابري الالزمة لتعزيز التعاون الدويل على مواجهة مشكلة املخدرات العاملية )2(اتاملخدر

                                                                 
 * E/CN.7/2008/1. 
 .٢، املرفق، الفقرة  ٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة دإ   (1) 
 .٨ و٤، املرفق، الفقرتان  ٢٠/٣-قرار اجلمعية العامة دإ   (2) 
 .، ألف إىل هاء  ٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ   (3) 
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 خبطـة العمـل لتنفيذ اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب         وإذ حتـيط عـلما     
عــلى املخــدرات، الــيت تســلِّم، يف مجلــة أمــور، بــأن الــتقدم احملــرز يف خفــض الطلــب عــلى            

وعة ينـبغي أن يـنظر إلـيه يف سـياق ضـرورة أن تـؤدي الربامج إىل خفض                 املخـدرات غـري املشـر     
 )4(،الطلب على املواد اليت يساء استعماهلا

ج شامل هي  أن مـبادرة الفحـص والـتدخل السـريع واإلحالـة إىل العـالج        وإذ تـدرك   
ــال الصــحة    ــتكامل يف جم ــية وم ــبكِّرين     العموم ــالج امل ــتدخل والع ــات ال ــدمي خدم ــرمي إىل تق ي

غريهم شـخاص املعرضـني خلطـر اإلصـابة باالضـطرابات الناشـئة عـن تعـاطي مواد اإلدمان و         لأل
 األشخاص احملتاجني إىل العالج،من 

وصل حلقة  بـأن مبادرة الفحص والتدخل السريع واإلحالة إىل العالج متثل   موإذ تسـلّ   
 ،املرنني مبواد اإلدمانبني اجلهود الوقائية وعالج 

ج هي  مـبادرة الفحـص والـتدخل السـريع واإلحالـة إىل العالج       بـأن أيضـا  موإذ تسـلّ   
طائفة فحـص األشـخاص بغـية حتديـد مـا إذا كـانوا يـتعاطون أي مـادة من بني                 يف   عبتـ يمنـتظم   

 ، اإلدمانواسعة من مواد

 بـأن مـبادرة الفحـص والـتدخل السـريع واإلحالة إىل العالج توفر جا وقائيا                وإذ تقـر   
  وميكن أن ختفف وصمة العار اليت تقترن بتعاطي املخدرات غري املشروعة،لعالج اإلدمان

 بـــأن مــبادرة الفحـــص والــتدخل الســـريع واإلحالــة إىل العـــالج ميكـــن أن    تســلّم وإذ  
ت دم يف خمـتلف نظـم الـرعاية الصـحية للـتدخل يف احلاالت املتعلقة بتعاطي أي مادة ضمن       سـتخ

يتعرض املرضى آلثار سلبية خطرية، وميكن أن تقي من  قبل أن   اإلدمان  طائفـة واسعة من مواد      
 ملواد وإدماا يف األمد الطويل،بااالران 

مشكلة تطرح حتديا كبريا أمام الصحة     اإلدمان هي    بـأن تعـاطي مواد       أيضـا  تسـلّم وإذ   
ــية  ــؤدي إىل وقــوع إصــابات    العموم ــال عــنف  وميكــن أن ت ــري مقصــودة وتفضــي إىل   وأعم غ
 اد،املوبتلك  االران

ــدرك متــام   ــة إىل العــالج    وإذ ت ــتدخل الســريع واإلحال ــبادرة الفحــص وال  اإلدراك أن م
الــيت ميكــن أن تســاهم يف احلــد مــن اآلثــار الطبــية والصــحية ويف حتقــيق وفــورات يف التكالــيف  

  مثنها على سواء،والذين يدفعون الرعاية الصحية وقدمم يتحملها

                                                                 
 .٥، املرفق، الفقرة  ٥٤/١٣٢قرار اجلمعية العامة   (4) 
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 الطبية والصحية؛اإلدمان وعواقبه واد  العالقة القائمة بني تعاطي متالحظ -١ 

 مفهـوم مبادرة الفحص والتدخل السريع واإلحالة إىل العالج بغية إدراج          تقـرّ  -٢ 
عــند حــدوث ذلــك الــتعاطي يف صــميم ممارســات الوقايــة مــن تعــاطي مــواد اإلدمــان والــتدخل 

 ؛الصحية العامةالرعاية 

 وسيلة اىل العالج باعتباره مـبادرة الفحـص والـتدخل السريع واإلحالة إ        دتؤيّـ  -٣ 
 يف امليدان الصحي بتعاطي مواد اإلدمان؛اليت تقترن إلزالة وصمة العار 

 عــلى تنفــيذ مــبادرة الفحــص والــتدخل الســريع واإلحالــة إىل العــالج   عتشــّج -٤ 
ــية الطبــية الجــراءات مــن اإل جمموعــة بصــفتها فعالــة مــن حيــث الــتكلفة ميكــن  الناجعة والــوقائ

الــرعاية الصــحية للعــاملني يف مــيدان  مهمــار تثقــيفا اط الــرعاية الصــحية وتوفّــتطبــيقها يف أوســ
 بسببشاكل  ممرضاهم من   ما قد يتعرض لـه      ملعاجلة   منتظمالذيـن يفـتقر كـثري مـنهم إىل ـج            

 تعاطي مواد اإلدمان؛

  لديهاالعـاملني يف جمـال الـرعاية الصحية     توعـية    األعضـاء عـلى       الـدولَ  عتشـجّ  -٥ 
 اليت هي عرضة خلطر تعاطي مواد اإلدمان وتشجيعهم      اسـتبانة الفـئات السـكانية         عـلى  هموحـثّ 

 الوقاية من إدماا؛رمبا املواد وتلك على التدخل املبكر بغية التقليل إىل حد بعيد من تعاطي 

 األعضـاء عـلى أن تتـبادل فيما بينها ومع املنظمات الدولية ذات            الـدولَ  حتـثّ  ‐٦ 
  مبادرة الفحص والتدخل السريع واإلحالة إىل العالج؛قجتارا من تطبيالصلة 

ــرو   تطلـــب -٧  ــرمية أن يـ ــاملخدرات واجلـ ــتحدة املعـــين بـ ــم املـ ج  إىل مكتـــب األمـ
ممارسـات مـبادرة الفحـص والـتدخل السـريع واإلحالة إىل العالج على الصعيد العاملي يف إطار                 

ارد املــتاحة، وأن يــتعاون مــع أنشــطته املــتعلقة خبفــض الطلــب، عــند االقتضــاء ويف حــدود املــو  
 .منظمة الصحة العاملية تعاونا وثيقا يف هذا الصدد

 


