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 جلنة املخدرات
 الدورة التاسعة واألربعون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٧-١٣فيينا، 
 ∗من جدول األعمال املؤقت) ب (٥البند 

 الوضع العاملي : خفض الطلب على املخدرات
    فيما يتعلق بتعاطي املخدرات

   مشروع قرار: الربازيل
   األيدز وفريوسه واحلق يف الصحة يف سياق تعاطي املخدرات                                          

 إن جلنة املخدرات،  
ازديـاد عـرض املخـدرات والتفشـي الكـبري لأليـدز وفريوسـه وغري ذلك من                 إذ يقلقهـا      

 األمراض املنقولة بالدم بني متعاطي املخدرات،

أنّ الوضـع االجـتماعي واالقتصـادي والسياسي والثقايف اخلاص    وإذ تضـع يف اعتـبارها      
عن أفضل مناذج العالج والوقاية من تعاطي       بكـل بلـد جيب أن يؤخذ يف االعتبار لدى البحث            

 املخدرات،

مـا لوبـاء األيدز وفريوسه وكذلك اللتهاب الكبد والسلّ   وإذ تضـع يف اعتـبارها أيضـا           
 ولألمراض األخرى املنقولة بالدم من أثر كبري على متناويل املخدرات باحلقن،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ∗ E/CN.7/2006/1. 
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 املعين  األمم املتحدة ب  ، إىل مكت  ٤٦/٢أـا طلبت، يف قرارها      وإذ ال يغيـب عـن باهلـا           
، عــلى الصــعيدين الــدويل  تطويــر وتعزيــز دوره واســتراتيجيته بــاملخدرات واجلــرمية أن يواصــل  

  ذات الصلة بتعاطي املخدرات، األيدزعدوى فريوسبشأن الوقاية من واإلقليمي، 

 الذي شددت )1(،١٩٨٧تقريـر اهليـئة الدولـية ملراقبة املخدرات عن عام      وإذ تسـتذكر      
 اهليـــئة عـــلى ضـــرورة أن تـــتخذ احلكومـــات تدابـــري هتـــدف إىل خفـــض تشـــارك مـــتعاطي فـــيه

 املخدرات باحلقن يف اإلبر، بغية مكافحة انتشار األيدز وفريوسه بتلك الطريقة،

 الذي  )2(،٢٠٠٣تقريـر اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات عـن عـام               وإذ تسـتذكر أيضـا        
 ستبدايل ال يشكّل خرقا ألحكام املعاهدات،أفادت فيه اهليئة بأنّ تنفيذ العالج اال

وإذ تضـع يف اعتـبارها األهـداف املبينة يف إعالن االلتزام بشأن األيدز وفريوسه، الذي                  
 )3(،٢٠٠١اعـتمدته اجلمعـية العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية السادسـة والعشرين املعقودة يف عام                  

دة سـبل احلصـول عـلى سـلع أساسـية كاألرفلة        فـيما يـتعلق بـأمور مـنها الـتدابري اهلادفـة إىل زيـا              
الواقـية ومعـدات احلقـن املعقّمة، وكذلك على املعلومات عن ختفيف الضرر فيما يتعلق بتناول                

 املخدرات،

 الـيت تنص    )4( مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان،          ٢٥املـادة   وإذ تـأخذ يف حسـباا         
محافظة على الصحة والرفاهية له   شـخص احلـق يف مستوى من املعيشة كاف لل   لكـل عـلى أن 
 ،وألسرته

أن تعطـي األولويـة السـتحداث تدابـري بشـأن خفض الطلب استنادا إىل           تقـرر    -١ 
 الدراسات والبحوث اليت تربهن على فعالية خمتلف مناذج العالج والوقاية؛

ر حصول متعاطي املخدرات على أنواع      باعـتماد سياسـات صـحية تيس      توصـي    -٢ 
عـالج مـن إدمـان املخـدرات ومـن األيدز وفريوسه والتهاب الكبد وسائر األمراض                خمـتلفة مـن ال    
 املنقولة بالدم؛

بـبذل جهـود مـع مجاعـات الدعـوة إىل املناصرة االجتماعية اليت              توصـي أيضـا      -٣ 
 تدافع عن حق متعاطي املخدرات وأُسرهم يف الرعاية الصحية؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).A.87.XI.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٨٧تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام   (1) 
، الفقرة  )A.04.XI.1يع منشورات األمم املتحدة، رقم املب (٢٠٠٣تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن عام   (2) 

٢٢٢. 
 .٢٦/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دإ (3) 
 ).ثالثا( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  (4) 
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 مناسب، للحصول على    إتاحـة سبل واسعة، حسبما هو      تشـدد عـلى ضـرورة      -٤ 
األرفلـة الواقـية، واإلبـر، واحملـاقن الـيت تسـتخدم ملـرة واحـدة، واألدويـة، واللقاحات، من أجل                     
الوقايـة والعـالج مـن األيـدز وفريوسـه والـتهاب الكـبد، وذلـك مبراقـبة مـن السـلطات الصحية                       

 املختصة؛

يقــوم بــدور  املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن األمــم املــتحدةإىل مكتــب تطلــب  -٥  
 .نشط يف حتقيق األهداف املذكورة أعاله

 


