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 جلنة املخدرات
 الدورة الثامنة واألربعون 

 ٢٠٠٥مارس  / آذار  ١٤-٧فيينا،  
 من جدول األعمال ) ب (٣البند 

 مناقشة مواضيعية بشأن الوقاية من تعاطي املخدرات وعالجه
 الوقاية من األيدز وفريوسه واألمراض:   وإعادة تأهيل املدمنني

   اطي املخدرات  األخرى املنقولة بالدم، يف سياق الوقاية من تع
   مشروع قرار: الربازيل

   األيدز وفريوسه واحلق يف الصحة        
 إن جلنة املخدرات،  
ــا    ــن        إذ يقلقه ــريه م ــدز وفريوســه وغ ــي الكــبري لألي ــاد عــرض املخــدرات والتفش ازدي

 األمراض املنقولة بالدم بني متعاطي املخدرات،

ذج العالج والوقاية من تعاطي     أنـه، لـدى البحـث عن أفضل منا        وإذ تضـع يف اعتـبارها         
املخــدرات، جيــب أن توضــع يف االعتــبار احلالــة االجتماعــية واالقتصــادية والسياســية والثقافــية   

 املعينة لكل بلد على حدة،

ــأخذ يف حســباا     ــتعاطي      وإذ ت ــر كــبري عــلى م ــه أث ــدز وفريوســه كــان لـ ــاء األي أن وب
 لكبد والسلّ وأمراض أخرى،املخدرات باحلقن، وبذلك أسهم يف انتشار التهاب ا

، على ضرورة   ٤٦/٢أن جلـنة املخـدرات شـددت، يف قـرارها           وإذ ال يغيـب عـن باهلـا           
، تطوير وتعزيز دوره واستراتيجيته    املعين باملخدرات واجلرمية     األمـم املتحدة  أن يواصـل مكتـب      

ه املتصلة  وفريوس األيـدز     عـدوى  بشـأن الوقايـة مـن انـتقال       عـلى الصـعيدين الـدويل واإلقلـيمي،         
 باملخدرات،
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 الذي شددت )١(،١٩٨٧تقريـر اهليـئة الدولـية ملراقبة املخدرات عن عام          وإذ تسـتذكر      
فـيه اهليـئة عـلى ضـرورة أن تـتخذ احلكومـات تدابـري ـدف إىل خفض التشارك يف احملاقن بني                        

 متعاطي املخدرات باحلقن، بغية مكافحة ما ينتج عن ذلك من انتشار لأليدز وفريوسه،

 الذي  )٢(،٢٠٠٣تقريـر اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات عـن عـام               وإذ تسـتذكر أيضـا        
 قالت فيه اهليئة إن تنفيذ العالج االستبدايل ال يشكّل خرقا ألحكام املعاهدات،

أزمة "وإذ تضـع يف اعتـبارها إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واأليدز       
ــية  ــاملي -عاملـ ــرك عـ ــة    " حتـ ــتثنائية السادسـ ــا االسـ ــة يف دورـ ــية العامـ ــتمدته اجلمعـ ــذي اعـ ، الـ

 فـيما يتعلق على وجه اخلصوص بالتدابري اهلادفة إىل تيسري احلصول على معدات             )٣(والعشـرين، 
 احلقن املعقّمة، وكذلك على املعلومات عن ختفيف الضرر املتصلة بتعاطي املخدرات،

 الـيت تنص    )٤(إلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان،        مـن ا   ٢٥املـادة   وإذ تـأخذ يف حسـباا         
 شـخص احلـق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له     لكـل عـلى أن 
 ،وألسرته

أن تعطـــي األولويـــة الســـتحداث تدابـــري خفـــض الطلـــب املســـتندة إىل تقـــرر  -١ 
 والوقاية؛الدراسات والبحوث اليت تربهن على فعالية النماذج املختلفة للعالج 

ر حصول متعاطي املخدرات على أنواع      باعـتماد سياسـات صـحية تيس      توصـي    -٢ 
خمـتلفة مـن العـالج إلدمـان املخـدرات ولأليدز وفريوسه والتهاب الكبد وسائر األمراض املنقولة                 

 بالدم؛

ــترويج للقضــايا االجتماعــية الــيت    توصــي أيضــا  -٣  ــبذل جهــود مــع مجاعــات ال ب
 خدرات وأسرهم يف الرعاية الصحية؛تدافع عن حق متعاطي امل

عــلى ضــرورة إتاحــة ســبل واســعة ملــتعاطي املخــدرات للحصــول عــلى تشــدد  -٤ 
األرفلـة الواقـية، واإلبر، واحملاقن اليت تستخدم ملرة احدة، واألدوية، واللقاحات، لعالج األيدز              

 وفريوسه والتهاب الكبد؛

ات واجلــرمية أن يقــوم بــدور  املعــين بــاملخدراألمــم املــتحدةمــن مكتــب تــرجو  -٥  
 .نشط يف حتقيق األهداف املذكورة أعاله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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