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  جلنة املخّدرات
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١١مارس / آذار٢٥- ٢١فيينا، 
  من جدول األعمال) أ (٦البند 

  تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن 
  التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة 
  : ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخّدرات العاملية

        خفض الطلب والتدابري ذات الصلة
      مشروع قرار*:هنغاريارجنتني واأل    
ملعاجلة االضطرابات الناشئة عن تعاطي التشجيع على انتهاج استراتيجيات     

 يف اجملتمع  اإلدماج وإعادة إعادة التأهيلاملخّدرات وعواقبها تكون موجهة حنو
وهتدف إىل حتسني الصحة وتعزيز الرفاه االجتماعي لدى األفراد واُألسر 

      ليةواجملتمعات احمل
 إن جلنة املخّدرات،  

ــستذكر    ــتثنائية       إذ ت ــا االس ــة يف دورهت ــة العام ــه اجلمعي ــذي اعتمدت ــسياسي ال ــالن ال اإلع
 واإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة               )١(العشرين،

  )٢(ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخّدرات العاملية،

                                                         
 .مم املتحدة اليت هي أعضاء يف االحتاد األورويبنيابةً عن الدول األعضاء يف األ *  

  .٢٠/٢-إ مرفق قرار اجلمعية العامة د )1(  
  )2( A/64/92-E/2009/98ألف-، الباب الثاين.  
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وتلــك االتفاقيــة  )٣(،١٩٦١قيــة الوحيــدة للمخــّدرات لــسنة   االتفاوإذ تــستذكر أيــضاً  
واتفاقيـة   )٥(،١٩٧١ واتفاقية املؤثّرات العقلية لسنة      )٤(،١٩٧٢بصيغتها املعّدلة بربوتوكول سنة     

 )٦(،١٩٨٨األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخّدرات واملؤثّرات العقلية لسنة 

 / كــانون األول ١٨، املــؤرخ ٦٤/١٨٢يــة العامــة   قــرار اجلمعوإذ تــستذكر كــذلك   
التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخّدرات العاملية، الذي أعـادت اجلمعيـة            ديسمرب، بشأن   

 بـرامج   تـدعيم  أو   مراجعـة العامة فيه التأكيد على التـزام الـدول األعـضاء بتـشجيع أو وضـع أو                
 علميــة وتــشمل شــواهد تقــوم علــى فعاّلــة وشــاملة ومتكاملــة خلفــض الطلــب علــى املخــّدرات 

  وإعـادة   والعـالج والرعايـة وإعـادة التأهيـل        املبكـر جمموعة تدابري، منها الوقاية األولية والتدّخل       
 حتـسني الـصحة وتعزيـز     إىلدفوهتـ اإلدماج يف اجملتمع ومـا يتـصل بـذلك مـن خـدمات دعـم،              

 احلـد ممـا يترّتـب علـى تعـاطي           ، وإىل  األفـراد واُألسـر واجملتمعـات احملليـة        لدىالرفاه االجتماعي   
ــار          ــى أن تؤخــذ يف االعتب ــع بأســره، عل ــراد واجملتم ــى األف ــة عل ــب وخيم ــن عواق املخــّدرات م

االمتثــال مــع التحــّديات اخلاصــة الــيت يطرحهــا متعــاطو املخــّدرات املعّرضــون ملخــاطر شــديدة، 
  لتشريعات الوطنية،ا  معومبا يتوافقراقبة املخّدرات مب  املتعلقةالتام لالتفاقيات الدولية الثالث

مزمن ولكـن   ومتعدد العوامل   بأن االرهتان للمخدرات هو اضطراب صحي       وإذ تسلّم     
  ومعاجلته،اتقاؤه ميكن 

ناشـئة  بـضرورة أن تـستند الـربامج اخلاصـة بعـالج املـصابني باضـطرابات               منها  واقتناعا    
قـــوق اإلنـــسان حعلميـــة، وأن تراعـــي  شـــواهدإىل عـــن تعـــاطي املخـــّدرات وإعـــادة تأهيلـــهم 

  ،وكرامته
بــضرورة حتــسني نوعيــة خــدمات خفــض الطلــب ونطــاق مشوهلــا    أيــضاً  منــهاواقتناعــا  

ضـمن  ، ومنـع النكـوص  اإلدمـاج  إعـادة   اخلدمات الراميـة إىل إعـادة التأهيـل و       فيهاوتنّوعها، مبا   
  إطار سلسلة متواصلة من خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية،

 هـو عنـصر هـام يف        والتعـايف  اإلدمـاج إعـادة   ادة التأهيـل و    إعـ  العمل على أن  وإذ تدرك     
  اجلهود الشاملة الرامية إىل احلد من تعاطي املخّدرات غري املشروعة وعواقبه،

                                                         
  .٧٥١٥ ، الرقم٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )3(  
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد املرجع نفسه )4(  
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩د اجمللاملرجع نفسه،  )5(  
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  )6(  
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 ضرورة ربط نظم العالج بأنشطة وقاية من تعـاطي املخـّدرات هتـدف              وإذ تدرك أيضاً    
ارات والفـرص الالزمـة الختيـار       إىل تزويد الشباب والكبـار واجملتمعـات احملليـة باملعـارف واملهـ            

 خلطــر فئــات الــشديدة التعــرضفيهــا التــدخالت اهلادفــة لــصاحل الأســلوب صــحي للعــيش، مبــا 
  ، على حنو يكّمل اخلدمات العالجية،املستضعفةتعاطي املخّدرات ودعم اُألسر 

عــدة أمهيــة اتبــاع هنــج متعــّدد القطاعــات ومنــّسق متامــاً تــشارك فيــه     علــىتــشدد وإذ   
كومية ومنظمات غـري حكوميـة داخـل اجملتمعـات احملليـة مـن أجـل دعـم العمـل علـى               هيئات ح 

ــة        ــشّجع الوقاي ــيت ت ــربامج ال ــسياسات وال ــن ال ــة م ــصلة كامل ــسلة مت   والكــشفاســتحداث سل
 مـن أجـل     ذات الـصلة،  العـالج والرعايـة وخـدمات الـدعم         املبكرين وتعـزز خـدمات      والتدّخل  

  ،والتعايفاإلدماج وإعادة إعادة التأهيل 
عاطي املخّدرات املرهتنني، مبـا يف ذلـك        أمهية جتّنب التمييز ضد مت     على   أيضا وإذ تشدد   

   وكرامتهم اإلنسانية،هم احترام حقوقوعلى أمهيةاجتماعيا، هتميشهم وصمهم و
االستثمار يف عالج االضطرابات الناشـئة عـن تعـاطي املخـّدرات، مبـا               منافعتدرك  وإذ    

صــحة ني ة واالجتماعيــة الوخيمــة لتعــاطي املخــّدرات وحتــسيــشمل احلــد مــن العواقــب الــصحي
  ،الناس وأماهنم وتعزيز التماسك والرفاه االجتماعي

جلهـود التعـاون العامليـة الـيت ُتبـذَل، حتـت قيـادة مكتـب األمـم                   هاوإذ تعرب عن تقدير     
ــيني      ــة، مبــشاركة حكومــات ومهن  املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة ومنظمــة الــصحة العاملي
ــادة نطــاق مشــول اخلــدمات         ــة بزي ــل ملتزم ــة ووكــاالت متوي صــحيني ومنظمــات غــري حكومي

  األساسية املوجهة خلفض الطلب على املخّدرات،
 سياســات وممارســات خفــض تكــونضــمان أن الــدول األعــضاء علــى تــشّجع   ‐١  

 دعـم  وخدمات احلصول على خدمات عالج ورعاية    على تيسري   مشتملة الطلب على املخدرات  
 إىل إعـادة تأهيـل األشـخاص الـذين          صلة تقوم على شـواهد وتتـسم بطـابع إنـساين وهتـدف            ذات  

وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع، يعــانون مــن االرهتــان للمخــّدرات واألمــراض املتــصلة باملخــّدرات  
هتـدف إىل حتـسني     إدمـاج    وإعـادة     تزويدهم بإمكانية احلصول على خـدمات إعـادة تأهيـل          وعلى

  ؛رفاه االجتماعي لدى األفراد واُألسر واجملتمعات احملليةالصحة وتعزيز ال
 املخـّدرات   يمتعـاط ضـد   الـدول األعـضاء علـى أن حتـّدد جوانـب التمييـز              حتثّ    ‐٢  

خـدمات مـشورة    الوقـت املناسـب، علـى       يف  ، وأن تيسر هلم إمكانية احلصول،       تتصّدى هلا حبزم  و
فـاه االجتمـاعي لـدى األفـراد واُألسـر         هتدف إىل حتسني الـصحة وتعزيـز الر       وعالج وإعادة تأهيل    

  ؛واجملتمعات احمللية
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  الوقايــةالــدول األعــضاء علــى أن تركّــز علــى تــوفري خــدمات      حتــثّ أيــضاً    ‐٣  
ــانون مـــن  ذات الـــصلة ملدعم الـــخـــدمات ولعـــالج والرعايـــة وا تعـــاطي املخـــّدرات الـــذين يعـ

الـة تـؤّدي إىل      فعّ وأن تـستحدث تـدخالت    سـرهم،   أل وكـذلك    ،اضطرابات متصلة باملخّدرات  
 الـذين  األشـخاص     ترمـي إىل تيـسري تـشغيل       مـساندة تشمل بـرامج    وإعادة إدماجهم يف اجملتمع،     

 احتياجـاهتم اخلاصـة يف عمليـة إعـادة تأهيلـهم،            هم قيد العالج والتعايف وتكون مصممة لـتالئم       
لـصحة   هتـدف إىل حتـسني ا    للوقاية من األمراض املتصلة باملخّدرات     بتدخالت القيام   وأن تكفل 

 ؛وتعزيز الرفاه االجتماعي لدى األفراد واُألسر واجملتمعات احمللية

 أن يكـون عـالج تعـاطي املخـّدرات          ضـمان الدول األعـضاء علـى      حتثّ كذلك     ‐٤  
 ركنـا  ومعترفـا بكونـه  فض الطلب على املخـّدرات،     خل وجزءاً من هنج متكامل      قائما على شواهد  

 الـصحية   املخـّدرات غـري املـشروعة وعواقبـه    ّد من تعاطي  أساسيا يف اجلهود الوطنية الرامية إىل احل      
 يف اجملتمــع حبيــث اإلدمــاجإعــادة  إعــادة التأهيــل ووأن ُتحــسِّن خــدماتواالجتماعيــة الوخيمــة، 

  ؛هتدف إىل حتسني الصحة وتعزيز الرفاه االجتماعي لدى األفراد واألُُسر واجملتمعات احمللية
ر طائفـة متنّوعـة مـن مرافـق العـالج، مبـا           الـدول األعـضاء علـى أن تـوفّ        تشّجع    -٥  

االجتماعي وإعادة التأهيـل مبـا يتفـق        -يشمل العالج مبساعدة األساليب الطبية والعالج النفسي      
واحتياجات متعاطي املخّدرات املرهتنني يف ظل مجيع الظـروف االجتماعيـة واإلكلينيكيـة ذات               

 الصلة؛

 اخلـدمات الطبيـة وخـدمات إعـادة         ن تـوافر  حسِّ الدول األعضاء على أن تُ     حتضُّ  -٦  
جـزء  ك هذه اخلدمات    وُتوسِّع نطاقها، وأن تدمج   تعاطي املخّدرات املرهتنني    ملالتأهيل االجتماعي   

  ؛ جممل نظام الرعاية الصحيةال يتجزأ من
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرميـة أن يـدرج يف بـرامج          إىل تطلب  -٧  

 ذات الــصلة منــائط لعــالج االرهتــان للمخــدرات تكــون موجهــة حنــو باملــساعدة التقنيــة والتــدري
إعادة التأهيل وإعادة اإلدمـاج يف اجملتمـع وهتـدف إىل حتـسني الـصحة وتعزيـز الرفـاه االجتمـاعي                     

  لدى األفراد واُألسر واجملتمعات؛
 ويعمـم ّ مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة علـى أن جيمـع                   حتث  -٨  

ــربامج والتــدخالت اخلاصــة  عــن معلومــات  ــصلة يف ال إعــادة إعــادة التأهيــل و ب التجــارب ذات ال
 استحداث برامج   من أجل ، وأن يزّود الدول األعضاء بإرشادات ومساعدات        اإلدماج يف اجملتمع  

  فض الطلب على املخّدرات؛خب اخلاصة استراتيجياهتا ضمن جممل الناجحة  التدخالتإلدراج
 املمارســات الفــضلى الــيت تــستهدف تعمــيم إىل تيــسري  الــدول األعــضاءتــدعو  -٩  

توســيع نطــاق مشــول خــدمات خفــض الطلــب علــى املخــّدرات، املنبثقــة عــن برنــامج الــشراكة  
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ويـشارك  الذي ينفّذه مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرميـة ومنظمـة الـصحة العامليـة                
 يف منظومـة األمـم املتحـدة وسـائر املنظمـات           املعنيـة  اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واهليئات       فيه

بعـالج  ستهدف توسـيع نطـاق مشـول اخلـدمات األساسـية اخلاصـة              يـ  ، والذي اإلقليمية والدولية 
  ؛املرهتنني للمخدرات ورعايتهم

 الـدول األعـضاء وسـائر اجلهـات املاحنـة إىل تقـدمي مـوارد خارجـة                  أيضا تدعو  -١٠  
  عد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛عن امليزانية هلذه األغراض، وفقا لقوا

 املدير التنفيذي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة أن               إىل تطلب  -١١  
التقـّدم احملـرز يف     وعـن   عـن التـدابري املتخـذة       تقريرا  يقّدم إىل اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني        

  .تنفيذ هذا القرار
  
 


