
 
 

 ما هو الحّد من المخاطر؟

 من المخاطر للحدّ  عالميةبيان من الجمعية ال

 
إلى الحدّ من المخاطر السياسات والبرامج والممارسات التي تهدف  إلى الحدّ من المخاطر يشير

 غير القادرين أو لدى األشخاص الصلة باستخدام المخدرات الفاعلة على المستوى النفسيذات 

. إّن خصائص الحدّ من المخاطر هي التركيز على غير الراغبين بالتوقف عن تعاطي المخدرات

الوقاية من المخاطر بدل الوقاية من استخدام المخدرات، والتركيز على األشخاص الذين 

 يستمرون باستخدام المخدرات.

 

انتشار اآليدز بين مستخدمي المخدرات  بدأ الحديث عن الحدّ من المخاطر عندما تّم تحديد خطر

مقاربات مشابهة في إطارات عدة أخرى ولمجموعة أّن  بالحقن وبسببهم للمرة األولى. غير

 .قد اعتُمدت مطّولا  واسعة من المخدرات

 

جمالي الوقاية أو إلى تخفيض المستوى اإلالتي تسعى إلى  يدعم المقاربات من المخاطر الحدّ إّن 

على العتراف بأن أشخاص عدة من حول العالم يستمرون مخدرات، وهو مبنّي من استهالك ال

إلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تهدف على  رات الفاعلة على المستوى النفسيباستخدام المخد

أن غالبية الوقاية من البدء أو الستمرار باستخدام المخدرات. يتفّهم مفهوم الحد من المخاطر 

التوقف عن استخدام المخدرات في أي وقت. إّن ات غير قادرين ول راغبين بمخدرال مستخدمي

النفاذ إلى العالج المناسب مهم لألشخاص الذين يعانون من مشاكل متصلة بالمخدرات، غير أّن 

باإلضافة إلى ذلك، إّن الحصول على عالج. ن هؤلء غير قادر أو غير راغب بعدداا كبيراا م

رات ل يحتاجون إلى عالج. هناك حاجة إلى تأمين خيارات لمستخدمي غالبية مستخدمي المخد

استخدام المخدرات على األشخاص المعنيين المخدرات تساهم في تخفيض مخاطر الستمرار في 

معلومات وخدمات وغيرها من المداخالت ذات  آلخرين. لذلك، من الضروري إيجاداوعلى 

فاظ على صحة األشخاص وسالمتهم. إّن ترك الصلة بالحد من المخاطر للمساهمة في الح

عديد من الويفّضل األشخاص عرضةا للمعاناة أو لخطر الموت ألسباب يمكن تفاديها ليس مقبولا. 

األساليب غير الرسمية وغير السريرية للحد من استهالكهم مستخدمي المخدرات اللجوء إلى 

 مخدرات.للمخدرات أو للحد من المخاطر المرتبطة باستخدامهم لل

 

ون إّن هذا البيان الموجز يحدّد الخصائص الرئيسية للحد من المخاطر. وقد ُصّمم هذا البيان ليك

ا لكل أنواع المخدرات الفاعلة على المستوى النفسي التي يمكن بما في ذلك المخدرات  مالئما

من المخاطر  والكحول والتبغ واألدوية المخدّرة. وقد تختلف المداخالت الخاصة بالحدّ  كبحها

يمكن للقراء أن يستعينوا بالموقع اإللكتروني للجمعية بحسب نوع المخدرات. كما 

hri.globalwww.  للحصول على المزيد من اإلرشادات المفّصلة عن مداخالت الحدّ من

 المخاطر.
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مج والممارسات التي تهدف أولا إلى الحدّ من يدل الحدّ من المخاطر على السياسات والبرا

العواقب السلبية على المستوى الصحي والجتماعي والقتصادي لستخدام المخدرات المنبّهة 

يستفيد ومستوى استهالك المخدرات بالضرورة. الشرعية وغير الشرعية، من دون تخفيض 

 اطر.مستخدمو المخدرات وعائالتهم ومجتمعاتهم من الحدّ من المخ

 

 المبادئ

 

 تقوم مقاربة الحدّ من المخاطر على التزام قوي بالصحة العامة وحقوق اإلنسان.

 

 موّجهة نحو المخاطر

 

إّن الحدّ من المخاطر يُعتبر مقاربة ترّكز على مخاطر محددة. وعلى رجال السياسة وصانعي 

 مخدرات أن يعوا ما يلي:السياسات والمجتمعات والباحثين والعاملين الميدانيين ومستخدمي ال

 ؟المرتبطة باستخدام مخدرات خاصة فاعلة على المستوى النفسي ما هي المخاطر المحددة -

 ما هي أسباب تلك المخاطر؟ -

 ماذا يمكننا فعله للحدّ من المخاطر؟ -

 

يستهدف الحدّ من المخاطر أسباب هذه المخاطر. إّن تحديد المخاطر الخاصة وأسبابها، باإلضافة 

إلى تقييم مناسب للمشكلة وللقرارات  الصلة بالمداخالت المالئمة بحاجة إلى القرارات ذات

الواجب تطبيقها. وعلى إعداد هذه المداخالت لمعالجة المخاطر الخاصة أن يأخذ بالعتبار 

العناصر التي تجعل من مستخدمي المخدرات بشكل خاص عرضة لهذه المخاطر، كالعمر 

 سجن.والجنس وال

 

 نية على اإلثباتات وفعالة على مستوى التكلفةمب

 

للتطبيق وفاعلة وآمنة وفعالة على مستوى التكلفة. ويلتزم  ةإّن مقاربات الحدّ من المخاطر قابل

بناء السياسة والممارسة على أساس أكثر اإلثباتات المتوفرة قّوةا. إّن غالبية الحدّ من المخاطر ب

كلفة وسهلة التنفيذ، كما تتمتع بتأثير قوي على صحة األفراد مقاربات الحدّ من المخاطر غير م

ا كافية، يتّم تحقيق استفادة قصوى  عند تفضيل والمجتمعات. وفي عالم حيث لن تكون الموارد يوما

المداخالت ذات التكلفة المنخفضة والتأثير القوي على المداخالت ذات التكلفة العالية والتأثير 

 الضعيف.

 

 تدّرجية

 

ن أهمية أي تغيير إيجابي يقوم به األفراد في حياتهم. إّن مداخالت الحدّ مأصحاب المهنة  ييع

فراد. إّن الستفادة القليلة من قسريّة، كما أنها قائمة على حاجات األ المخاطر هي تسهيلية وليست

ما أّن أشخاص عدّة أفضل بالنسبة للمجتمعات من اإلنجازات البطولية التي يحققها قالئل. كقبل 

ا ما يكونو م بخطوة أكثر استعداداا للقيام بخطوات صغيرة متتالية بدل القيا ناألشخاص غالبا

لحدّ من المخاطر في إطار معيّن داخل تسلسل يمكن إدماج الهدف من اعمالقة واحدة. عادةا، 

شخاص بصحة األفيه الخيارات القابلة للتطبيق من جهة )مثالا: التدابير المتّخذة لبقاء  هرمي تُرتَّب

قد تكون تقنية المتناع خياراا ويصعب تطبيقها أو تقبّلها من جهة أخرى.  جيدة( واألخرى التي



ا ولكن مرغو ا في تسلسل صعبا إبقاء مستخدمي المخدرات على قيد الحياة ويُعتبر هرمي كهذا. با

أولويات مهمة وجود ة األولى، مع كاألولوية الملحّ  صالحوالوقاية من الضرر غير القابل لإل

 أخرى.

 

 الكرامة والتعاطف

 

يتقبّل ممارسو الحدّ من المخاطر األشخاص كما هم، من دون أن يحكموا عليهم. فمستخدم 

ا ابن أو ابنة أحدهم، شقيق أو شقيقة أحدهم، ووالد أو والدة أحدهم. ويتّم  المخدرات هو دوما

ا لعائالت األشخاص الذين ي عانون من مشاكل متصلة بالمخدرات اإلعراب عن هذا التعاطف أيضا

 شخاص الذين بـوصم مستخدمي المخدرات. فوصف األويعارض أصحاب المهنة  ومجتمعاتهم.

نماذج ي الشأن" يعيد إلى أذهاننا حثالة"، أو "شّر اجتماعي"، أو "قليلال"مدمني المخدرات"، أو "

ى األلفاظ والتعابير أن علي وجه مساعدة مستخدمي المخدرات. لذلك، منّمطة ويخلق عقبات ف

ا الحترام والتسامح.  تعكس دوما

 

 داخلةعالمية ومتحقوق 

 

ي حقوقهم اإلنسانية بما فالمخدرات ل يفّرطون  قوق اإلنسان على الجميع. فمستخدميتنطبق ح

أعلى مستوى من الصحة والخدمات الجتماعية والعمل  الحصول على في ذلك الحق في

لعلمي والتحرر من التوقيف القسري ومن المعاملة القاسية وغير اإلنسانية. والستفادة من التقدم ا

ضدّ مستخدمي المخدرات باسم يتعارض الحدّ من المخاطر مع اآللم واألذية التي يتم توجيهها 

المخدرات والوقاية منها، ويعّزز الستجابة لستخدام المخدرات الذي يحترم ويحمي ب التحّكم

 اسية.حقوق اإلنسان األس

 

 تحّدي السياسات والممارسات التي تزيد من المخاطر

 

تساهم عناصر عدة في المخاطر ذات الصلة بالمخدرات بما في ذلك تصرفات وخيارات األفراد، 

ّممة لمراقبة استخدام والبيئة التي يستخدمون فيها المخدرات، والقوانين والسياسات المص

عن غير قصد، في التسبّب عدّة، عن قصد أو تساهم سياسات وممارسات المخدرات. كما 

وتشمل: تجريم استخدام المخدرات،  أو تعزيزها، المخاطر التي يتعّرض لها مستخدمو المخدراتب

المقيّدة والعقابيّة، والتنّكر للعناية القوانين والسياسات  تمييز، الممارسات الفاسدة والتعّسفية،ال

غياب تخلّص حياة األشخاص المعنيين، باإلضافة إلى حدّ من المخاطر التي الطبية وخدمات ال

تغيير  فراد في مسيرةالعدالة الجتماعية. على سياسات وممارسات الحدّ من المخاطر أن تدعم األ

ا تحدّي القوانين الوطنية والدولية والسياسات التي تخلق بيئة  سلوكهم. ولكن من الضروري أيضا

 في ظهور مخاطر ذات صلة بالمخدرات. خطرة تعّزز استخدام المخدرات وتساهم

 

 الشفافية والمحاسبة والمشاركة

 

تتم محاسبة أصحاب المهنة وأصحاب القرارات على مداخالتهم وقراراتهم وعلى نجاحاتهم 

الحدّ من المخاطر على الحوار المنفتح والتشاور والنقاش. وعلى جزء  مبادئوفشلهم. وتشّجع 

عداد السياسات وتنفيذ البرامج وتقديمها وتقييمها. أخيراا، على تزم إبير من الجهات المعنية أن يلك

 المشاركة في قرارات تنعكس عليهم. ات وغيرهم من المجتمعات المعنيةمستخدمي المخدر

 
 



 للحّد من المخاطر: تعزيز الحّد من المخاطر على صعيد عالمي العالميةالجمعية 
 

 
 


