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 جملس املستشارين،الس يد رئيس 

 الس يد وزير الصحة

 الس يد رئيس مجعية حماربة الس يدا

 السادة املستشارون والنواب،

 السادة ممثلو وسائل الإعالم،

 أ هيا الس يدات والسادة،

اليت تتوىخ بناء مقاربة جديدة ملعاجلة  ه الندوةهذ حيسعدين ويرشفين أ ن أ شارك يف افتتا

 . اخملدراتتعاطي 

ىل احتضاهنا وأ ن أ حيي مجيع اجلهات  ول يفوتين أ ن أ شكر مبادرة جملس املستشارين اإ

عدادها  .املسامهة يف تنظميها واإ

ىل  ع املتعاطني للمخدرات يف بالدان اوضأ  فهذه الندوة تكتيس أ مهية خاصة ابلنظر اإ

ىل الصعوابت القانونية اليت حتول دون توفري معاجلة مناس بة وعددمه، من هجة،  هلم واإ

، من وابلتايل دون اس تكامهلم ملواطنهتم، ودون اس تفادهتم من حقوقهم يف الصحة والعالج

 .هجة أ خرى

ن هذه الصعوابت لزتداد تعقيدا مع التنوع املزتايد للمخدرات املتعاطى لها وتعدد الوسائل  واإ

ومن هذه  املس تعمةل فهيا، وابلتايل مع ال خطار احمليطة هبذه الاس تعاملت واملرتتبة عهنا.

  ال خطار املؤكدة انتقال عدد من ال مراض عن طريق ادلم والعالقات اجلنس ية غري احملمية. 

ن املقاربة اجلديدة للتعامل مع موضوع تعاطي  والإدمان علهيا تمكن أ ساسا يف  اخملدراتاإ

ىل املوضوع ويف اخلروج به من دائرة اجلرمية والعقاب، وادلخول به أ كرث ف أ كرث تغيري النظرة اإ

يس توجب من ابب أ وىل  اخملدراتيف جمال الصحة والعالج. فالواقع أ ن الإدمان عىل 



ىل ال رضار العالج  ن ابلنس بة للمدمن املركبة وليس العقاب، ابلنظر اإ اليت قد ترتتب عنه اإ

 نفسه أ و ابلنس بة حمليطه أ و ابلنس بة للمجمتع كلك.

عطا ن هذه املقاربة اجلديدة املمتزية ابإ ىل الصحة والعالج وابلبتعاد قدر من مثة، فاإ ء ال ولوية اإ

الإماكن عن التجرمي والعقاب تندرج يف مصمي مسار التمنية املس تدامة وتعززه وتقويه من 

نسان يف قلب اهامتمه.  حيث َكْونُه يضع الإنسان مبا هو اإ

نزال العقا ن اإ ذا اكنت الوقاية، يف هذه احلاةل كام يف غريها، أ فضل من العالج، فاإ ب واإ

يكون وس يةل فعاةل للوقاية من  من املستبعد جدا أ نواملدمنني علهيا  اخملدراتمبس تعميل 

 الإدمان.

فهذه الوقاية متر أ ساسا عرب قنوات ال رسة والإعالم والرتبية والتعلمي والتثقيف، ولكهنا متر 

نتاج نتاج املواد اخملدرة وربط هذا الإ ىل تقنني اإ  كذكل عرب س ياسات معومية رامية اإ

ابحتياجات صناعة ال دوية وتقليص املساحات القابةل للزرع والتخفيف من الاس تخدام غري 

كام متر عرب تغيري الترشيعات ذات  .الطيب للعقاقري ادلوائية ذات التأ ثري النفيس أ و املزايج

الصةل ابلس هتالك والإدمان واملركزة عىل التجرمي والعقاب، واملقتضيات اجلنائية اليت تؤدي 

ىل نوع من المتيزي أ و اليت تنطوي عىل نوع من الومص اذلي يشلك عائقا عن د تطبيقها اإ

 قانونيا أ مام الوقاية من ال مراض املنتقةل جنس يا أ و الكشف املبكر عهنا أ و معاجلهتا.

وغين عن البيان أ ن الومص والمتيزي يعدان شلكني من أ شاكل انهتاك حقوق الإنسان 

 وجتليني من جتلياهتا.

اذلي معل عىل تأ صيل  2011يفوتنا طبعا أ ن نَُذك َِّر يف هذا الس ياق مبقتضيات دس تور ول 

 31حقوق الإنسان وتفصيلها يف مشوليهتا وكونيهتا وعدم قابليهتا للتجزئة، وخاصة منه الفصل 

اذلي ينص رصاحة عىل احلق يف العالج والعناية الصحية، والفقرة ما قبل ال خرية من 

 المتيزي همام اكنت أ س بابه وأ شاكهل.وماكحفة عىل حظر  ديباجته اليت نصت

 



 

 حرضات الس يدات والسادة،

ن اخنراط اجمللس يف املبادرات املتصةل مبوضوع الندوة وابلفئات املعنية هبا انبع من طبيعة  اإ

اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ابعتباره مؤسسة وطنية دس تورية مس تقةل للحامية حقوق 

 هبا. الإنسان والهنوض 

ذ تتوىل هذه املؤسسة هممة النظر يف مجيع القضااي املتعلق ابدلفاع عن حقوق الإنسان  واإ

وعن احلرايت الفردية وامجلاعية وترصد مدى ضامن ممارسة هذه احلقوق واحلرايت وابلتايل 

صون الكرامة الإنسانية يف الترشيعات ويف الس ياسات العمومية كام عىل أ رض الواقع، فاإهنا 

باد  ابريس الناممة لهذا النوع من املؤسسات عرب العا م وانسااما مع قواعد مل  افقو تعمل 

 بلغراد املنظمة للعالقات بني الربملاانت وهذا النوع من املؤسسات.

 وختاما أ متىن أ ن تلَُكََّل أ شغاُل هذه الندوة ابلنااح.

 والسالم عليمك  

                 


