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  جلنة املخدرات
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٠مارس /آذار ١٢- ٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٦البند 

  العاملي  الوضع: خفض الطلب على املخدرات
        فيما يتعلق بتعاطي املخدرات

  بني جلنة املخدرات  تهارات ومواءمرتنسيق املقالتشجيع على     
     حدة املشترك بشأن األيدز وفريوسهاألمم املت وجملس تنسيق برنامج

      مذكّرة من األمانة  
   مقدمة  - أوال 

ــة املخــدرات    أُعــدت هــذه املــذكّرة   -١ ــرار جلن ــون  ٥١/١٤عمــال بق ــى  "املعن التشــجيع عل
تنسيق املقررات ومواءمتـها بـني جلنـة املخـدرات وجملـس تنسـيق برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك           

 ذلك القرار، دعت اللجنة إىل التعـاون بـني الـدول األعضـاء املمثّلـة      ويف ".بشأن األيدز وفريوسه
يف كــل مــن جلنــة املخــدرات وجملــس تنســيق برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك بشــأن األيــدز            

ي لأليـدز وفريوسـه بغيـة    دوفريوسه، من أجل التشجيع على حتسني تنسيق ومواءمة تـدابري التصـ  
ــوغ اهلــدف املت    ــدماً حنــو بل ــاملضــي قُ ــة والعــالج    مثّ ــة والرعاي ل يف إتاحــة خــدمات شــاملة للوقاي

ــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين        ــدير التنفي ــاطي املخــدرات؛ وطلبــت إىل امل ــدعم لكــل متع وال
ــة  ــب( باملخــدرات واجلرمي ــدول األعضــاء  أن ي )املكت ــع ال ــدها يف كــل دورة، طل ــة يف ، تعق اللجن
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، على مـا يتخـذه جملـس تنسـيق الربنـامج      واخلمسنيسنة، بدءا بدورا الثانية الالنصف األول من 
كـل سـنة   رئيس جملس تنسـيق الربنـامج   إىل كتب أن حييل امل؛ وطلبت إىل من مقررات ذات صلة

 .ما تتخذه اللجنة من قرارات ذات صلة
    

لة يف كل من جلنة املخدرات الدول األعضاء املمثَّ إطالعالتشجيع على  -ثانيا  
 م املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسهوجملس تنسيق برنامج األم
      على املقررات والقرارات

 /حزيـران  ٩الربنـامج يف  إىل رئـيس جملـس تنسـيق    ذات الصـلة  اللجنـة  قرارات يلت أُح  -٢
 .٢٠٠٩يونيه 

املعقود يف جنيـف مـن    ،والعشرين رابعجملس تنسيق الربنامج، يف اجتماعه ال واستذكر  -٣
 وفريوسـه  بشـأن األيـدز  املشـترك  األمـم املتحـدة   ، أن برنـامج  ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٤إىل  ٢٢

مـع   تلك اجلوانـب ة ينبغي مواءم) أ( :باملبادئ التوجيهية التالية عملهيف مجيع جوانب يسترشد 
ــة للجهــات صــاحبة املصــلحة؛ و   ــة  ينبغــي أن تســتند إىل مشــاركة ) ب(األولويــات الوطني جمدي

بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية      املصـابني  وخصوصـاً  ،اتمـع املـدين   وقابلة للقيـاس مـن جانـب   
ينبغي أن تسـتند إىل حقـوق اإلنسـان واملسـاواة بـني      ) ج(؛ وبهلإلصابة  ضاًتعر األكثر الفئاتو

ينبغـي  ) ه(وينبغي أن تستند إىل أفضل األدلة العلمية واملعارف التقنيـة املتاحـة؛   ) د(اجلنسني؛ و
ــدابري شــاملة للت  أن تشــج ــى اختــاذ ت ــدز دصــع عل ــة   جتمــع بــني ي لألي ــة والعــالج والرعاي الوقاي
 .مبدأ عدم التمييز علىينبغي أن ترتكز ) و(؛ ووالدعم

واختـذ قـرارات   مناقشـات   الرابع والعشـرين يف اجتماعه جملس تنسيق الربنامج أجرى و  -٤
 مـن جـدول األعمـال    ٣البنـد  بشأن مجلة أمور، منها استنتاجات خلص إىل توصيات ووضع و

أمانـة  وطلـب الـس إىل   ". يـدز بـني متعـاطي املخـدرات بـاحلقن     الوقاية من فريوس األ" املعنون
ــه   ــترك بشـــأن األيـــدز وفريوسـ ــتركة يف  برنـــامج األمـــم املتحـــدة املشـ ــهواجلهـــات املشـ ، رعايتـ

تفـاوت  ملعاجلـة   بعيدإىل حد زه وتعز مع احلكومات ع نطاق العملوسأن ت، كتباملخصوصا و
وتــدين ذلــك املســتوى نســبياً، وأن  ني متعــاطي املخــدرات بــاحلقن بــ اخلــدمات مســتوى مشــول

، مبــا يتماشــى مــع ؤالء املتعــاطنيهلــ علــى حنــو مالئــمتــوفري اخلــدمات لمنــاذج شــاملة  تســتحدث
املوجـه للبلـدان لتحديـد أهـداف تـوفري الوقايـة        الـتقين الدليل ومع الظروف الوطنية ذات الصلة 

الصلة بفريوس نقص املناعة البشرية جلميع متعاطي املخـدرات بـاحلقن،    والعالج والرعاية ذات



 

 3 
 

E/CN.7/2010/8 

كتــب وبرنــامج األمــم املتحــدة  املمنظمــة الصــحة العامليــة و  الــذي اشــترك يف إعــداده كــل مــن  
 .٢٠٠٩، والذي نشرته منظمة الصحة العاملية يف عام بشأن األيدز وفريوسهاملشترك 

أمانــة برنــامج إىل أيضــا  لرابــع والعشــرينايف اجتماعــه جملــس تنســيق الربنــامج طلــب و  - ٥
ــدز وفريوســه     ــهواجلهــات املشــتركة يف   األمــم املتحــدة املشــترك بشــأن األي خصوصــا ، ورعايت

وتوضـــيح أدوار  السياســـاتقـــدم الـــدعم للســـلطات الوطنيـــة يف جمـــال مواءمـــة أن ت، كتـــبامل
ــة اهليئـــاتمســـؤوليات خمتلـــف و ــا  - الوطنيـ ــة وم مكافحـــة املخـــدرات فيهـــا هيئـــاتمبـ نظومـ

زيـادة القـدرات واملـوارد    دعم و - واتمع املدين العموميةالصحة هيئات و املؤسسات العقابية
لحــد مــن لفيهــا بــرامج  ملتعــاطي املخــدرات بــاحلقن، مبــاشــاملة خــدمات  حزمــةلتــوفري  املخصصــة
إعـداده  الذي اشـترك يف   الفين الدليلمثلما وردت يف  تصلة بفريوس نقص املناعة البشريةاألضرار امل
  .األيدز وفريوسه بشأن كتب وبرنامج األمم املتحدة املشتركاملمنظمة الصحة العاملية و كل من

 ٨املعقـود يف جنيـف مـن     ،والعشرين امسيف اجتماعه اخل جملس تنسيق الربنامجوطلب   -٦
ــانون األول ١٠إىل  ــدز   ٢٠٠٩ ديســـمرب/كـ ــأن األيـ ــترك بشـ ــدة املشـ ــم املتحـ ــامج األمـ ، إىل برنـ

وأن يقـــوم تركيـــزه علـــى املســـاواة بـــني اجلنســـني وحقـــوق اإلنســـان،  مـــن ن يزيـــد أ وفريوســـه
الفئـات   خيـص فيمـا   والدعايـة علـى النطـاق العـاملي    القيـادة   خصوصاً، ضمن مجلة أمـور، بتـدعيم  

ــاً لفرقــة  ة الرئيســي املعرضــة ــني الوكــاالت   ةمشــتركعمــل  وأن يعقــد اجتماع  كتــباملتشــمل ب
الرئيسـية   املعنيـة اجلهـات  سـائر  وصندوق األمم املتحدة للسكان و وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  .الرئيسية املعرضةالفئات  لعمل معاتنسيق فعالية و امجتساق السياسات والربال اًضمان
، سيجري إطالع اللجنة يف دورا الثالثة واخلمسـني علـى   ٥١/١٤وعمال بقرار اللجنة   -٧

 الرابــعاجتماعيــه اعتمــدها جملــس تنســيق الربنــامج يف والتوصــيات واالســتنتاجات الــيت  املقــررات
 )٢(.اخلامس والعشرينو )١(والعشرين
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