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  املفتوح فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل
 على املخدرات العضوية املعين خبفض الطلب

      ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٧- ١٥، فيينا
  تقرير اجتماع فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل     

  املفتوح العضوية املعين خبفض الطلب على املخدرات، 
      ٢٠٠٨مرب سبت/ أيلول١٧ إىل ١٥املعقود يف فيينا من 

  احملتويات  
 الصفحة الفقرات   

 ٢ ١٦- ١..................النتائج املهمة والقابلة للقياس يف جمال خفض الطلب على املخدرات-أوال
 ٦  ٢٨- ١٧ ..................................................................القيود واملشاكل -ثانيا
حتديد العناصر اليت سُتناقَش يف اجتماعات جلنة املخدرات ما : مسار العمل يف املستقبل -ثالثا

 ٨  ٧٠- ٢٩ .....................................................................بني الدورتني
 ١٤  ١١١- ٧١ .....................................................................االستنتاجات -رابعا
 ٢٠  ١١٢ ........................................................اعتماد تقرير الفريق العامل -خامسا
 ٢٠ ١١٩- ١١٣ ..................................................................تنظيم االجتماع -سادسا

 ٢٠ ١١٣...................................................افتتاح االجتماع ومدته -ألف
 ٢٠  ١١٤ .................................................................احلضور  -باء
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قائمة الوثائق املعروضة على فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين خبفض الطلب  

 ٢٣ .................................................................................على املخدرات
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  خفض الطلب على املخدرات جمال يف للقياس والقابلة املهمةالنتائج   -أوال  
  
 جلسته األوىل املعقودةيف ، رباء العامل احلكومي الدويل املفتوح العضويةنظر فريق اخل  - ١
 جمال يف للقياس والقابلة املهمةالنتائج  "األعمال من جدول ٣ يف البند سبتمرب،/ أيلول١٥ يف

  ".خفض الطلب على املخدرات
  :يف هذا البندللنظر   على االجتماعوكانت الوثائق التالية معروضة  - ٢

النتائج اليت أحرزهتا الدول األعضاء يف سبيل بلوغ  عن األمانةرة من كّمذ  )أ(  
والغايات اليت حّددهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين، والقيود  األهداف

   يف جمال خفض الطلب على املخدراتواملشاكل اليت اعترضتها، ومسار العمل يف املستقبل
)UNODC/CND/2008/WG.4/2(؛   

  ؛)E/CN.7/2008/2(ية  عن مشكلة املخدرات العاململدير التنفيذي اخلامُساتقرير   )ب(  
خفض الطلب : ية عن مشكلة املخدرات العاململدير التنفيذي اخلامُساتقرير   )ج(  

  ؛)E/CN.7/2008/2/Add.1( على املخدرات
 مجع البيانات واخلربات التكميلية يف جمال نتقرير املدير التنفيذي ع  )د(  

املخدرات واستخدامها من أجل دعم التقييم العاملي من ِقبل الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالنات 
  ؛ )E/CN.7/2008/8(والتدابري اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين 

تقرير املدير التنفيذي عن مجع البيانات واخلربات التكميلية يف جمال   )ه(  
خدامها من أجل دعم التقييم العاملي من ِقبل الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالنات املخدرات واست

  ؛ )E/CN.7/2007/7(والتدابري اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين 
دعم التقييم العاملي من ِقبل لالبيانات واخلربات التكميلية يف جمال املخدرات   )و(  

فيذ اإلعالنات والتدابري اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية الدول األعضاء لتن
  ؛ )E/CN.7/2008/CRP.1-9(العشرين 
  العشرينئية االستثناةدورمتابعة لل الدولية ملراقبة املخدرات ئةتقرير اهلي )ز( 

  ؛)E/CN.7/2008/CRP.16(لجمعية العامة ل
اجلمعية العامة  يف استعراض دورة ةامهللمستقرير من املدير التنفيذي    )ح(  
جتربة  االستفادة من:  املنشوداملخدرات مالئمة للغرضجعل مراقبة  " العشرينئيةاالستثنا

  .)E/CN.7/2008/CRP.17* ("ئية العشريندورة اجلمعية العامة االستثناالعقد املنقضي منذ 
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فرنسا  ممثلو  بكلماتوأدىل .ثالثة عروض مسعية بصرية استهاللية وقدمت األمانة  - ٣
وأفغانستان وبوليفيا واالحتاد الروسي واململكة املتحدة وهولندا ) باسم االحتاد األورويب(

وأدىل بكلمة أيضا . واليابان ومصر وكوبا وتايلند والواليات املتحدة األمريكية وإندونيسيا
نة املخدرات التابعة جلوقّدم ممثالن اثنان، متكلَمني باسم . املراقب عن املفوضية األوروبية
ما بعد "، تقريرا عن نتائج منتدى املنظمات غري احلكومية للمنظمات غري احلكومية بفيينا

 .٢٠٠٨يوليه / متوز٩ إىل ٧الذي عقد يف فيينا من " ٢٠٠٨
    
    داوالتامل  

 العاملية يف تعاطي املخدرات االجتاهاتقدمت األمانة يف عروضها حتليال لتطور   - ٤
 لتحقيق أهداف ١٩٩٨ي أحرزته الدول األعضاء والتدابري اليت اختذهتا منذ عام وللتقدم الذ

يف جمال خفض الطلب على املخدرات على ن يدورة اجلمعية العامة االستثنائية العشر
واستندت هذه العروض إىل املعلومات اليت قدمتها الدول . الصعيدين اإلقليمي والعاملي

تعلّق خبفض الطلب على املخدرات من االستبيان اخلاص األعضاء يف ردودها على الفصل امل
بالتقارير االثناسنوية واجلزء الثاين املتعلق بتعاطي املخدرات من االستبيان اخلاص بالتقارير 
السنوية، واشتملت على بيانات عن تدابري الوقاية والعالج وإعادة التأهيل وتدابري احلد من 

وسلطت األمانة الضوء على أمهية البيانات . ي املخدراتالعواقب الصحية واالجتماعية لتعاط
الكمية والنوعية ألغراض الرصد والتقييم وعلى ضرورة حتسني نوعية البيانات ونطاق مشوهلا 

وإىل جانب . ومناسقة أدوات اإلبالغ وأنشطة مجع البيانات بالتنسيق مع الوكاالت األخرى
ع سياسات خفض الطلب على املخدرات، ذلك، أكدت األمانة على أمهية النظر، عند وض

  .١٩٩٨يف األدلة العلمية اليت باتت متاحة منذ عام 
وأعربت عدة وفود عن ضرورة إعطاء أولوية جلمع البيانات إىل جانب حتسني   - ٥

واقترح أحد الوفود إدراج حتسني هذه النظم يف توصيات . وتطوير نظم الرصد والتقييم
 هذا الصدد إىل ضرورة اإلقرار بفائدة التعاون مع اهليئات وأُشري أيضا يف. الفريق العامل

 يدز وفريوسهبرنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األاألخرى، مثل منظمة الصحة العاملية و
 جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات واملرصد األورويب للمخدرات وإدماهناو

  .ضي قدما يف توثيق هذا التعاونالتابعة ملنظمة الدول األمريكية، وامل
وأكدت عدة وفود أن اإلعالن السياسي يدعو إىل اتباع هنج متوازن يف مراقبة   - ٦

ورأى عدد من الوفود أنه . املخدرات وإىل تعزيز الروابط بني تدابري خفض الطلب والعرض
اية مل يتم بعد التوصل إىل هنج متوازن إزاء خفض الطلب والعرض، حيث إن جهود الوق



 

4  
 

 UNODC/CND/2008/WG.4/3

والعالج ما زالت يف الكثري من البلدان غري كافية بسبب نقص املوارد واملوظفني املتدربني 
  .واملساعدة الدولية

وتوافقت اآلراء عموما على أن أي توصية من الفريق ينبغي أن تكون ضمن إطار   - ٧
وأشارت . النظام القائم للمراقبة الدولية للمخدرات وفق تعريفه يف اتفاقيات األمم املتحدة

عدة وفود إىل أن نظام مراقبة املخدرات الدويل القائم، املستند إىل اتفاقيات األمم املتحدة 
واإلعالن السياسي الصادر عن دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين واملبادئ التوجيهية 

ة ، مازال صاحلا للتطبيق، كما أشارت إىل ضرور١٩٩٨خلفض الطلب على املخدرات لسنة 
ورأى أحد الوفود أنه حتقق تقدم كبري منذ . حتقيق هنج متوازن بني خفض العرض والطلب

 يف خفض الطلب على املخدرات، وأنّ دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين ١٩٩٨عام 
كانت نقطة حتول من حيث إهنا دفعت باملسألة إىل املقدمة كدعامة أساسية من دعائم 

  .مخدراتاملراقبة الدولية لل
وأشارت بعض الوفود إىل أنّ ما متّ من إشراك السكان من املدمنني واملتأثرين   - ٨

مبشاكل اإلدمان يف أدوار نشطة ضمن اجملتمعات احمللية ويف شراكات عريضة القاعدة يف 
  .اجملتمع عموما أسفر عن نتائج واعدة

 هبا التزاما تاما يف ودعت عدة وفود إىل زيادة االهتمام حبقوق اإلنسان وااللتزام  - ٩
سياق جهود خفض الطلب على املخدرات، وأكدت على أمهية معاجلة املدمنني وإعادة 

وأكدت بعض الوفود على ضرورة حتسني فهم ظاهرة . تأهيلهم ال معاملتهم معاملة اجملرمني
  .إدماج مدمين املخدرات يف اجملتمع) إعادة(اإلدمان داخل اجملتمعات احمللية هبدف تسهيل 

واقترح أحد الوفود حتقيق التكامل بني نظام العدالة اجلنائية وموفّري العالج، كأن   - ١٠
وأبدت بعض الوفود حتفّظات إزاء إنشاء حماكم . تقام حماكم للعالج من تعاطي املخدرات

  .من هذا القبيل
وأكدت عدة وفود على أمهية تدابري ختفيف الضرر باعتبارها عنصرا أساسيا يف   - ١١
وأكدت أن هذه التدابري ليست وسيلة . سات الشاملة خلفض الطلب على املخدراتالسيا

فعالة فحسب للحد من استمرار االنتشار الوبائي لأليدز وفريوسه، بل هي تكمل أيضا 
اجلهود املبذولة خلفض الطلب، واعترفت بكون االرهتان للمخدرات شأنا من شؤون 

ياق سياسات خفض الطلب على املخدرات يف ودعا أحد الوفود إىل النظر ضمن س. الصحة
وأشارت بعض الوفود إىل أن معاجلة العواقب . وضع تعريف عمومي ملفهوم ختفيف الضرر

الصحية واالجتماعية لتعاطي املخدرات ينبغي أن تشكّل دعامة مستقلة من دعامات مراقبة 
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رجة يف جمال خفض ورأى بعض آخر أهنا ينبغي أن تكون عنصرا من العناصر املد. املخدرات
ورأى أحد الوفود أنه ال ينبغي تنفيذ تدابري . الطلب، جنبا إىل جنب مع الوقاية والعالج

  .ختفيف الضرر تنفيذا عامليا
وأشارت بعض الوفود إىل أنه بناء على التقدم احملرز يف البحوث ويف فهم طبيعة   - ١٢

ي تعزيز تدابري ختفيف الضرر إدمان املخدرات باعتباره مرضا مزمنا متعدد العوامل، ينبغ
وأشار وفد آخر يف هذا السياق إىل أن . استنادا إىل األدلة العلمية، ومساواهتا بالوقاية والعالج

تقليل عدد املدمنني يظل هدفا أساسيا جلهود التدخل وأن جهود ختفيف الضرر ال ينبغي أن 
  .كسيةتنفذ مبعزل عن غريها من التدخالت، ألن ذلك قد يأيت بنتيجة ع

لوصف التقدم العاملي " االحتواء"وأبدت بعض الوفود حتفظات على استخدام مفهوم   - ١٣
الذي أُحرز يف جمال مراقبة املخدرات خالل فترة دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين، 

ورأى أحد . بالنظر إىل عدم حتديد مؤشرات واضحة تسمح بقياس النجاح أو اإلخفاق
م االحتواء قد يكون مضلال حيث إن الكثري من البلدان شهدت تفاقما الوفود أن مفهو

ملشكلة تعاطي املخدرات، وتشهد جراء ذلك ظواهر جديدة كظاهرة إدمان خمدرات 
وشكك وفد آخر أيضا يف صواب هذا املفهوم، مشريا إىل حدوث زيادة يف . متعددة

شطات األمفيتامينية، مل ُيعّوض السنوات اخلمس األخرية يف تعاطي القنب والكوكايني واملن
عنها سوى جزئيا اخنفاض طفيف يف تعاطي املواد األفيونية يف السنوات الثالث أو األربع 
األخرية، ورأى أنّ من األدق القول حبدوث درجة من التقدم يف بعض اجملاالت ويف بعض 

  .البلدان
 ال يعطي وصفا والحظ أحد الوفود أن مفهوم استقرار مشكلة تعاطي املخدرات  - ١٤

دقيقا ملا حتقق من إجنازات، ألن األرقام الواردة يف تقارير مكتب األمم املتحدة املعين 
وأكد وفد آخر . باملخدرات واجلرمية ال تؤيد هذا التقدير وأن األمر يتطلب تقييما شامال

  .على ضرورة حتسني نوعية البيانات والرصد حتسينا جوهريا يف املستقبل
د املتكلمني إىل أنه رغم وجوب االستناد يف تنفيذ تدابري خفض الطلب وأشار أح  - ١٥

على املخدرات إىل االتفاقيات الدولية، ينبغي معاجلة بعض أوجه التضارب القائمة بينها، 
مضيفا أنه ينبغي أيضا معاجلة التصورات املختلفة بني الدول األعضاء حول تنفيذ السياسات 

وقال يف هذا الصدد إنه ينبغي للهيئة الدولية ملراقبة . اتاليت تنص عليها هذه االتفاقي
املخدرات أن تنظر يف تقييم الصعوبات اليت لوحظت يف تنفيذ الدول األعضاء لالتفاقيات يف 
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السنوات العشر األخرية واضعة يف اعتبارها حقوق اإلنسان والتنمية البشرية املستدامة 
  .والتقدم العلمي

 ضرورة االنتفاع بالدروس املستفادة من فترة دورة اجلمعية وشددت عدة وفود على  - ١٦
العامة االستثنائية العشرين للمضي قدما يف تشجيع وتسهيل التعرف على املمارسات الفضلى 
وتقامسها واعتمادها من أجل مواصلة حتسني نوعية تنفيذ تدابري الوقاية والعالج وختفيف 

  .ققت حىت اآلنالضرر مع االستفادة من املنجزات اليت حت
    

    القيود واملشاكل  -ثانيا  
، يف جلسته الثانية املعقودة املفتوح العضوية فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل نظر  - ١٧
  ". القيود واملشاكل " من جدول األعمال٤يف البند سبتمرب، / أيلول١٥يف 
  :ندوكانت الوثائق التالية معروضة على االجتماع للنظر يف هذا الب  - ١٨

النتائج اليت أحرزهتا الدول األعضاء يف سبيل بلوغ عن مذكّرة من األمانة   )أ(  
  األهداف والغايات اليت حّددهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين، والقيود

   الطلب على املخدرات خفض يف جمالواملشاكل اليت اعترضتها، ومسار العمل يف املستقبل
)UNODC/CND/2008/WG.4/2(؛  

  ؛)E/CN.7/2008/2 (مشكلة املخدرات العاملية عن تقرير املدير التنفيذي اخلامُس  )ب(  
خفض :  عن مشكلة املخدرات العامليةلمدير التنفيذياخلامس لتقرير ال  )ج(  

  ؛)E/CN.7/2008/2/Add.1( الطلب على املخدرات
  شأن فريق بمذكّرة للمناقشة من اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات  )د(  

  اخلرباء العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين خبفض الطلب على املخدرات
)UNODC/CND/2008/WG.4/CRP.1*.(  

وأدىل بكلمات . وقدم ممثل ألمانة اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عرضا مسعيا بصريا  - ١٩
وس واململكة العربية السعودية وبيالر)  إسالمية- مجهورية (ممثلو املكسيك وبوليفيا وإيران 

واململكة املتحدة ورومانيا وأستراليا ونيجرييا وباكستان وبوليفيا والواليات املتحدة 
وأدىل بكلمة . وكولومبيا واالحتاد الروسي واليابان ومجهورية فنـزويال البوليفارية واجلزائر

 األورويب للمخدرات املرصدأيضا كل من املراقب عن املفوضية األوروبية واملراقب عن 
 .وإدماهنا
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    املداوالت  
أكد عدة متكلمني على أمهية اتباع هنج متوازن بني خفض الطلب والعرض من أجل   -٢٠

ويف هذا الصدد، أعرب الكثري من املتكلمني . مكافحة مشكلة املخدرات العاملية مكافحة فعالة
لسنوات العشر األخرية فاقت العرض يف اعن قلقهم ألنّ األموال اليت أتيحت ألنشطة خفض 

  .بكثري ما أتيح منها خلفض الطلب
وسلّم العديد من املتكلمني بأنّ تدابري خفض الطلب ال تعاجل يف كثري من األحيان   - ٢١

وشددوا يف هذا الشأن على ضرورة احترام حقوق اإلنسان . حقوق اإلنسان األساسية
  .دامةوتعزيز صحته من أجل حتقيق التنمية البشرية املست

وأعرب الكثري من املتكلمني عن قلقهم إزاء وصمة العار اليت ُتلصق مبتعاطي   - ٢٢
املخدرات واملصابني مبرض األيدز وحاملي فريوسه وإزاء مشاكل إعادة إدماج هؤالء األفراد 

وعالوة على ذلك، الحظ بعض املتكلمني أن االرهتان للمخدرات مل ُيعترف به . يف اجملتمع
  . مزمن متعدد العوامل ولكنه قابل للعالجبعد كخلل صحي

وأكدوا أنّ . وأشار الكثري من املتكلمني إىل عدم وجود تدابري معممة خلفض الطلب  - ٢٣
  .التدابري العالجية غري مدجمة يف نظم الرعاية الصحية العمومية

وأعرب عدة متكلمني عن قلقهم لعدم توافر البيانات، وخاصة بشأن طابع وحجم   - ٢٤
وأكّدوا فضال عن ذلك أنّ تدابري خفض الطلب على .  املخدرات املتغّيرين بسرعةتعاطي

. املخدرات ال ختضع للرصد والتقييم على حنو منهجي من حيث مدى مشوهلا ونوعيتها
وشّدد . وأشار بعض املتكلمني إىل ضرورة تكثيف التعاون والدعم الدوليني يف هذا اجملال

تناد يف وضع أدوات موّحدة جديدة للتقييم إىل الدروس أحد املتكلمني على ضرورة االس
  .املستفادة من االستبيان اخلاص بالتقارير االثناسنوية

وأكد عدة متكلمني أن القصور يف تدريب املوظفني ُيعيق تنفيذ تدابري خفض الطلب   - ٢٥
افتقارا إىل وأكّد بعض املتكلمني يف هذا الشأن أنّ مثة . القائمة على الشواهد تنفيذا فّعاال

وذكروا أيضا االفتقار إىل البىن التحتية واملوارد البشرية والكفاءات . املؤهالت ومعايري النوعية
  .الالزمة لتنفيذ التدخالت العالجية الصيدالنية ومنع التسريب إىل األسواق غري املشروعة

دمة لتسكني اآلالم وأيد الكثري من املتكلمني الرأي القائل بأن املواد األفيونية املستخ  - ٢٦
والرعاية املخففة منها غري متاحة بقدر كاف يف الكثري من البلدان وأنه ينبغي إيالء االعتبار 

وأكّدت بعض الوفود على ضرورة . الواجب هلذه املسألة املهمة يف استنتاجات الفريق العامل
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 سيما ألغراض تسكني زيادة توفري املواد األفيونية لألغراض العالجية يف العامل النامي، وال
 يف املائة من املواد األفيونية املستخدمة ٨٥ويف هذا السياق، الحظ أحد الوفود أنّ . اآلالم

  .للعالجات املسكّنة لآلالم إمنا تستخدم يف العامل املتقدم النمو
والحظ بعض املتكلمني عدم توافر برامج وقائية مبتكرة تستخدم وسائط اإلعالم   - ٢٧

وأكدوا أيضا على االحتياجات اخلاصة للشباب املعرضني خلطر . دف الشباباحلديثة وتسته
  .تعاطي املخدرات

والحظ عدة متكلمني أن االتصال فيما بني اهليئات احلكومية وهيئات اجملتمع املدين   - ٢٨
وكذلك اهليئات الدولية ما زال ضعيفا وأن الشبكات القائمة مل تستغل حىت اآلن استغالال 

  .كامال
    

 اجتماعات يف سُتناقَش اليت العناصرحتديد  :املستقبل يف العمل مسار  -الثاث 
  الدورتني بني ما املخدرات جلنة

  
جلستيه الثانية والثالثة يف ، املفتوح العضوية فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويلنظر   - ٢٩

 يف العمل رمسا" من جدول األعمال ٥سبتمرب، يف البند / أيلول١٦ و١٥يومي  املعقودتني
  :"الدورتني بني ما املخدرات جلنة اجتماعات يف سُتناقَش اليت العناصرحتديد  :املستقبل
  ؛املبادئ العامة )أ( 
  ؛املبادئ املتعلقة بالوقاية من تعاطي مواد اإلدمان )ب( 
  املبادئ املتعلقة بعالج االرهتان باملخدرات؛ )ج( 
 وفريوسه وسائر األمراض املعدية املنقولة املبادئ املتعلقة بالوقاية من األيدز )د( 

  .عن طريق الدم ورعاية املصابني هبا
  : للنظر يف هذا البند على االجتماعوضة الوثائق التالية معرتوكان  - ٣٠

النتائج اليت أحرزهتا الدول األعضاء يف سبيل بلوغ مذكرة من األمانة عن   )أ(  
ة يف دورهتا االستثنائية العشرين، والقيود األهداف والغايات اليت حّددهتا اجلمعية العام

   يف جمال خفض الطلب على املخدراتواملشاكل اليت اعترضتها، ومسار العمل يف املستقبل
)UNODC/CND/2008/WG.4/2(؛  
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اجلمعية العامة  يف استعراض دورة ةامهللمستقرير من املدير التنفيذي   )ب(  
جتربة  االستفادة من:  املنشودمالئمة للغرضاملخدرات جعل مراقبة  " العشرينئيةاالستثنا

  ؛(*E/CN.7/2008/CRP.17)" ئية العشريندورة اجلمعية العامة االستثناالعقد املنقضي منذ 
خفض : التقرير اخلامس للمدير التنفيذي عن مشكلة املخدرات العاملية  )ج(  

  ؛)E/CN.7/2008/2/Add.1 (الطلب على املخدرات
   عن فريق اخلرباء اهليئة الدولية ملراقبة املخدراتمذكّرة للمناقشة من  )د(  

  العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين خبفض الطلب على املخدرات
)UNODC/CND/2008/WG.4/CRP.1*(؛  

  العشرينئية االستثناةدورمتابعة لل الدولية ملراقبة املخدرات ئةتقرير اهلي  )ه(  
  .)E/CN.7/2008/CRP.16(لجمعية العامة ل

وأدىل بكلمات ممثلو . وقدم ممثلو األمانة ثالثة عروض مسعية بصرية استهاللية  - ٣١
وكندا ) اإلسالمية- مجهورية(وإيران ) باسم االحتاد األورويب(املكسيك وبوليفيا وفرنسا 

ونيوزيلندا وإكوادور واململكة العربية السعودية ونيجرييا واململكة املتحدة وهولندا والسويد 
نيسيا وتايلند ورومانيا وبريو وناميبيا وسويسرا وفرنسا وسلوفينيا وهنغاريا والصني وإندو

وإكوادور وإسبانيا واالحتاد الروسي واألرجنتني وإيرلندا وسانت لوسيا والنرويج ومجهورية 
وأدىل بكلمة أيضا كل من . فنـزويال البوليفارية والواليات املتحدة ونيوزيلندا وأملانيا وغانا

نة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي اقب عن منظمة الصحة العاملية واملراقب عن جلاملر
  . ملنظمة الدول األمريكية التابعة املخدرات

    
    داوالتامل    

    املبادئ العامة  )أ( 
شّددت عدة وفود على ضرورة اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يف خفض   - ٣٢

لتدابري التدخلية يف املشاركة يف ختطيط هذه التدابري الطلب يشمل حق الفئات املستهدفة با
  .وتصميمها

  .وأكد عدة متكلمني تراجع أمهية التمييز بني البلدان املنتجة والبلدان املستهلكة  - ٣٣
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وأكّدت عدة وفود جمددا استمرار أمهية مبدأ املسؤولية املشتركة الذي اعتمدته   - ٣٤
  )١(.١٩٩٨نونيه /حزيراناجلمعية العامة يف اإلعالن السياسي يف 

وشّددت الوفود أيضا على وجوب إيالء االحترام التام لسيادة الدول وسالمتها   - ٣٥
  .اإلقليمية وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية ومجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

واعترفت الوفود بالتزام العديد من املنظمات غري احلكومية بالعمل طيلة وجودها   - ٣٦
ى خفض الطلب على املخدرات، وأقّرت حبنكة هذه املنظمات وخربهتا يف عملها امليداين عل

مع متعاطي املخدرات واستعدادها للمشاركة يف التقييم واالبتكار واإلسهام يف إثراء قاعدة 
  .األدلة
ما بعد "واعترفت الوفود بالتوصيات اليت حددها منتدى املنظمات غري احلكومية   - ٣٧

 آليات التعاون بني املنظمات غري احلكومية واحلكومات واهليئات الدولية بشأن" ٢٠٠٨
. واإلقليمية، وال سيما مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وجلنة املخدرات

وأشارت بعض الوفود إىل أنّ من املتوخى أن يكون دور اجملتمع األهلي أوسع من دور 
  .أن يشمل التعاون مع سائر اجلهات املعنيةاملنظمات غري احلكومية وحدها، و

وأكدت وفود كثرية تأييدها التباع هنج متوازن ومتكامل بني خفض العرض   - ٣٨
  .والطلب، مشرية إىل أنّ هذا التوازن مل يتحقق بعد

وأعربت بعض الوفود عن تأييدها الستعراض اآلليات والبىن القائمة منذ عشر   - ٣٩
اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، حبيث تويل املزيد من االعتبار سنوات وإنعاشها، وخاصة دور 

  .خلفض الطلب على املخدرات إضافة إىل تركيزها على خفض العرض
وأبرز الكثري من املتكلمني ضرورة توثيق التعاون الدويل مع مراعاة الواليات املسندة   - ٤٠

وا أن التعاون الدويل لـه أمهية وأوضح. إىل املنظمات الدولية العاملة يف جمال خفض الطلب
وأشار أحد الوفود إىل أمهية . بالغة يف تعزيز القدرات الوطنية وتبادل املعلومات والتدريب

تعزيز الشبكات اإلقليمية والدولية للتعاون يف جمال خفض الطلب من أجل تقاسم املمارسات 
  .الفضلى وتبادل املعلومات

  . التمويل املستدام ملعاجلة مشكلة املخدراتوأبرز بعض املتكلمني احلاجة إىل  - ٤١

                                                                 
  .٢-٢٠/قرار اجلمعية العامة دإ (1) 



 

 11 
 

UNODC/CND/2008/WG.4/3  

وأكدت وفود عديدة على ضرورة حتسني وتنسيق سبل مجع البيانات والرصد وتقييم   - ٤٢
وشّدد . برامج خفض الطلب لتوفري املعلومات الالزمة خلدمات وسياسات خفض الطلب

مراصد املخدرات الوطنية أحد املتكلمني يف هذا الصدد على أمهية الدعم التقين واملايل لتعزيز 
  .إىل جانب وضع مؤشرات دولية وتبادل البيانات فيما بني البلدان

  .وأشار بعض املتكلمني إىل االرهتان للمخدرات باعتباره خلال طبيا انتكاسيا مزمنا  - ٤٣
وذهب العديد من الوفود إىل أنه ينبغي إدماج برامج خفض الطلب على املخدرات   - ٤٤

لة تستهدف الوقاية من تعاطي املخدرات وتيسري احلصول على املشورة يف استراتيجية شام
والعالج من االرهتان وإعادة التأهيل وإرساء تدابري فّعالة للتخفيف من العواقب الصحية 

وهلذه األسباب رأت تلك الوفود أنه ليس من الضروري . واالجتماعية لتعاطي املخدرات
 تعاطي املخدرات بل من الضروري أيضا إرساء فحسب إرساء مبادئ الوقاية والعالج من

مبادئ التخفيف من العواقب الصحية واالجتماعية السلبية املترتبة على تعاطيها، مبا يف ذلك 
  .الوقاية من األيدز وفريوسه ورعاية املصابني هبما ومنع الوفيات املتصلة بتعاطي املخدرات

ة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة وأيدت بعض الوفود اقتراح مكتب األمم املتحد  - ٤٥
وأكدت . الصحة العاملية بوضع استراتيجية شاملة متعددة القطاعات من أجل خفض الطلب

بعض الوفود أمهية دور اجملتمعات احمللية يف تدابري التدخل خلفض الطلب، مبا يف ذلك 
عم القائم على جمموعات املساعدة الذاتية، والدعم من األنداد لألنداد، وجمموعات الد

  .اإلميان، والقطاع اخلاص
وتناول الكثري من املتكلمني احلاجة إىل تنفيذ هنوج متكاملة قائمة على الشواهد   - ٤٦

للوقاية والعالج وإعادة التأهيل وتقييمها ومواصلة تطويرها، ومن بينها الوقاية من اآلثار 
الوفود احلاجة إىل فهم ظاهرة وأبرز أحد . الصحية واالجتماعية السلبية لتعاطي املخدرات

تعاطي املخدرات واالرهتان هبا فهما خمتلفا وإىل تدابري تدخل مكيفة لتتناسب مع مراحل 
  .تعاطيها واالرهتان هبا

وأعرب عدة متكلمني عن قلقهم من ظاهرة تعاطي خمدرات متعددة واجلمع يف   - ٤٧
  .التعاطي بني املواد املشروعة وغري املشروعة

حد الوفود إىل ضرورة إجراء دراسات علمية بشأن تأثري ورقة الكوكا وأشار أ  - ٤٨
  .والقّنب على الصحة البشرية
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    مبادئ الوقاية من تعاطي مواد اإلدمان  )ب(  
واقترحت بعض . اعتربت وفود عديدة محالت التوعية والدعوة أدوات مهمة للوقاية  - ٤٩

  .مثل اإلنترنت يف أنشطة الوقايةالوفود أيضا االستفادة من وسائط اإلعالم اجلديدة 
وأكد بعض املتكلمني على ضرورة التدّخل املبكّر وضرورة وجود برامج وقائية   - ٥٠

  .حلماية الفئات الشديدة التعّرض خلطر املخدرات
وأشار أحد الوفود إىل أمهية التواصل الدويل على الصعيد اإلقليمي من أجل التعاون   - ٥١

  .مية يف جمايل الوقاية من تعاطي مواد اإلدمان واحلد منهوالتدريب واخلروج بأدلة عل
وسلطت عدة وفود الضوء على مسألة قياس أثر برامج الوقاية واحلاجة إىل أدوات   - ٥٢

  .موّحدة قياسيا ونظم تقييم فعالة تدمج يف برامج الوقاية
ما نوهت وتناولت بعض الوفود احلاجة إىل تنظيم برامج للوقاية يف أماكن العمل بين  - ٥٣

  .وفود أخرى بأمهية برامج الوقاية اجملتمعية القاعدة
وسلطت عدة وفود الضوء على دور املنظمات األهلية، مبا يف ذلك جمموعات   - ٥٤

املساعدة الذاتية واملتطوعون احملليون واملؤسسات، يف حل املشاكل على الصعيد احمللي، 
  .ارهم فئة مستهدفة حتديداوأشار أحد الوفود إىل أبناء مدمين املخدرات باعتب

وأثارت وفود خمتلفة مسألة فعالية الوقاية والعالج وإعادة التأهيل القائمة على   - ٥٥
  .الشواهد

  .وشددت عدة وفود على أمهية التدخل املبكر ويف الوقت املناسب  - ٥٦
كن ورأى الكثري من املتكلمني أنّ أنشطة الوقاية يف املدارس ويف حميط األسرة ويف أما  - ٥٧

  .العمل هي أنشطة مهمة
  

    مبادئ عالج االرهتان للمخدرات  )ج( 
أكد العديد من املتكلمني احلاجة إىل معاملة متعاطي املخدرات معاملة أخالقية   - ٥٨

. وإنسانية باعتبارهم مرضى حيتاج كل منهم إىل عالج ورعاية بشكل متخصص ومتفّرد
االجتماعي - عة من العالج النفساينورأى عدة متكلمني أنه ينبغي إتاحة خيارات متنو

  .والدوائي
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وسلطت بعض الوفود الضوء على أمهية إعادة تأهيل متعاطي املخدرات وإعادة   - ٥٩
ورأى أحد الوفود أنه ينبغي أن . دجمهم يف اجملتمع وعلى احلاجة إىل الدعم اجملتمعي املمتد

  .يكون التعايف الغاية املنشودة من العالج وإعادة التأهيل
وتطرق بعض املتكلمني إىل ضرورة توفري خيارات عالجية متنوعة وإدراج عالج   - ٦٠

  .االرهتان للمخدرات يف نظام الصحة العمومية وال سيما يف الرعاية الصحية األولية
وأبرزت بعض الوفود احلاجة إىل إجياد بدائل للسجن من أجل مدمين املخدرات   - ٦١

وأشري إىل أنه يلزم أيضا معاجلة .  العدالة اجلنائيةوضرورة توفري خدمات عالجية داخل نظام
. مسائل أخرى مثل الفساد واالكتظاظ وإمكانيات احلصول على املخدرات داخل السجون

وأكدت بعض الوفود أيضا أمهية الفترة االنتقالية بني اخلروج من السجن والعودة إىل 
  .االندماج يف اجملتمع

األعضاء اليت لديها مشاكل تتعلّق باالرهتان للمواد ورأت الوفود أنه ينبغي للدول   - ٦٢
األفيونية وتود حتسني توافر العالج املدعوم باألدوية، متاشيا مع االتفاقيات، وليس لديها بعد 
ما يلزم من السلطة القانونية والبىن التحتية والتدريب وضوابط التوزيع والقدرات الطبية 

  .وّسع فيه، أن تفعل ذلكلتوفري العالج املدعوم باألدوية والت
ونّوه أحد الوفود بالكتابات العلمية الوافرة املوثِّقة جلدوى برامج العالج من تعاطي   - ٦٣

  .مواد اإلدمان، اليت تعمل على حتقيق التعايف كهدفها املنشود
وقال عدة متكلمني إنه ينبغي للدول األعضاء أن توفّر تدابري تدخلية وصولة   - ٦٤

نقاط دخول إىل العالج ضمن إطار وطين شامل، مع كفالة عدم تشجيع ومنخفضة العتبة ك
  .هذه التدابري على تعاطي املخدرات

    
  مبادئ الوقاية من األيدز وفريوسه وسائر األمراض املعدية املنقولة عن طريق الدم   )د(  

    ورعاية املصابني هبا
نقص املناعة البشرية أكدت بعض الوفود على أمهية الوقاية والعالج ال من فريوس   - ٦٥

ومرض األيدز فحسب، بل ومن التهاب الكبد الوبائي بنوعيه باء وجيم أيضا، إضافة إىل 
  .األمراض املعدية األخرى املنقولة عن طريق الدم، كمرض السُّل

ورأت بعض الوفود أنّ التدابري املتصلة باحلد من العواقب الصحية واالجتماعية   -٦٦
ت ينبغي أن تعاجل يف ركن مستقل، بينما أكدت وفود أخرى أن تدابري السلبية لتعاطي املخدرا

احلد من العواقب الصحية واالجتماعية السلبية لتعاطي املخدرات ينبغي النظر إليها ومعاجلتها 
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. وشّددت عدة وفود على ضرورة وضع مبادئ لتخفيف الضرر. ضمن إطار خفض الطلب
سالة متسقة من منظمات األمم املتحدة تدعو إىل وأكّد أحد املتكلمني على أمهية توجيه ر

  .احلد من العواقب الصحية واالجتماعية السلبية لتعاطي املخدرات
وأكدت بعض الوفود أنه على الرغم من وجود شواهد قوية على فرص جناح تدابري   - ٦٧

 تدابري احلد من العواقب الصحية واالجتماعية السلبية لتعاطي املخدرات باملقارنة بغريها من
  .التدخل خلفض الطلب، فإهنا كثريا ما حتظى بأدىن درجة من األولوية

والحظت عدة وفود أنه ينبغي أن تكون مجيع تدابري التدخل مراعية للفوارق الثقافية   - ٦٨
  .ومتماشية مع االتفاقيات الدولية الثالث اخلاصة مبراقبة املخدرات

 توعية باأليدز وفريوسه تتكامل أيضا وأكدت بعض الوفود على احلاجة إىل محالت  - ٦٩
  .مع محالت الدعوة من أجل خفض الطلب على املخدرات

وأوضحت بعض الوفود أنّ تعاطي املخدرات باحلقن ليس الطريقة الوحيدة اليت   - ٧٠
يقترن فيها تعاطي املخدرات باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ومرض األيدز، حيث إن 

  .صال اجلنسي يلعب دورا أيضا يف هذه اإلصابةانتقال العدوى باالت
    

    االستنتاجات  -رابعا  
نظر فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين خبفض الطلب على   - ٧١

، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٧ و١٦املعقودة يومي الرابعة إىل اخلامسة املخدرات، أثناء جلساته 
وُعرضت على الفريق العامل للنظر يف هذا ". االستنتاجات " من جدول األعمال،٦يف البند 

  .البند مشاريع التوصيات
وعقب املداوالت، خلص اخلرباء املشاركون يف الفريق العامل إىل االستنتاجات   - ٧٢
  :التالية
 بتحقيق نتائج مهمة وقابلة للقياس يف ١٩٩٨لقد حتقق قدر حمدود من التزامات عام   - ٧٣

على املخدرات، ولكّن احتواء مشكلة املخدرات العاملية مل يتحقق، ميدان خفض الطلب 
  .وذلك بسبب عدم اتباع هنج متوازن وشامل

ينبغي للدول األعضاء أن تتبع هنجاً متوازناً ومتعاضداً إزاء خفض العرض من   - ٧٤
ق املخدرات والطلب عليها، مع توجيه املزيد من اجلهود لتنفيذ تدابري خفض الطلب بغية حتقي
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التناسب يف اجلهود واملوارد والتعاون الدويل يف التصدي لتعاطي املخدرات باعتباره قضية 
  .صحية واجتماعية، مع التقّيد بالقانون والتمّسك بإنفاذه

ينبغي زيادة املساعدة الدولية املقّدمة إىل الدول األعضاء يف جمال خفض الطلب على   - ٧٥
وهلذه الغاية، ينبغي ضمان .  حتقيق أثر ملحوظاملخدرات إىل املستوى املطلوب من أجل

ويف هذا السياق، ينبغي . التزام احلكومات واجملتمع الدويل التزاماً سياسياً ومالياً طويل األمد
إيالء اهتمام خاص لتدعيم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وسائر الوكاالت 

  .الدولية املعنية
اء والوكاالت املتعددة األطراف واملؤسسات املالية الدولية ينبغي للدول األعض  - ٧٦

واإلقليمية أن تتكفل بوضع خطط للمدى القصري واملتوسط والطويل، إلتاحة إمكانية 
  استمرار الدعم املايل لربامج خفض الطلب على املخدرات؛

 ينبغي للوكاالت الدولية واإلقليمية العاملة على خفض الطلب على املخدرات،  - ٧٧
وخصوصاً مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج 

واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، أن ) اليونيدز(األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه 
تتحاور بصورة مستمرة من أجل تدعيم التعاون بني الوكاالت وصوال إىل تعزيز التصدي 

  .ي املخدرات واالرهتان هلا، مع مراعاة دور كل منظمة وواليتهالتعاط
 ينبغي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يقترح، بالتشاور مع   - ٧٨

الدول األعضاء، خطة عمل لدعم توّسعه يف عمله املتعلق خبفض الطلب على املخدرات، 
  . لكي تنظر فيها اللجنة،٢٠١١- ٢٠٠٨وفقاً الستراتيجية املكتب للفترة 

مع التسليم بالبعد غري املشروع للمخدرات، ينبغي للدول األعضاء والوكاالت   - ٧٩
الدولية واإلقليمية أن تضع وتنفّذ استراتيجية دعائية سليمة وطويلة األمد، تستفيد من قوة 

باعتباره وسائط اإلعالم، هبدف احلد من وصمة العار، والترويج ملفهوم االرهتان للمخدرات 
مشكلة صحية واجتماعية متعددة العوامل، وإذكاء الوعي بوجود تدابري تدخل قائمة على 

  .الشواهد فعالة وجمدية مقارنة بالتكلفة
ينبغي للدول األعضاء أن تكفل اهتمام جهود خفض الطلب على املخدرات مبعاجلة   - ٨٠

  .قر والتهميشمواطن الضعف اليت تقوض التنمية البشرية املستدامة، مثل الف
ينبغي للدول األعضاء أن تضع سياسات وبرامج خلفض الطلب على املخدرات   - ٨١

تكون شاملة ومتكاملة وتتيح استمرارية الوقاية والرعاية، ابتداء من الوقاية األولية، إىل 
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التدخل املبكر، إىل العالج، فإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع، إىل اتقاء وختفيف 
واقب الصحية واالجتماعية واالقتصادية لتعاطي املخدرات واالرهتان هلا، لصاحل األفراد الع

  .واألسر واجملتمعات احمللية
يتطلب تنفيذ السياسات والربامج الشاملة هنجاً تتبعه هيئات متعددة تشمل اهليئات   - ٨٢

جتماعية والعدالة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات األهلية املعنية بالصحة والرعاية اال
وينبغي أن تستفيد هذه السياسات والربامج استفادة كاملة من . اجلنائية والعمالة والتعليم

أنشطة املنظمات غري احلكومية واملنظمات األهلية، كاألنشطة الوارد بياهنا بصورة رئيسية يف 
، الذي ُعقد "٢٠٠٨ ما بعد"النتائج املناسبة اليت توّصل إليها منتدى املنظمات غري احلكومية 

  .٢٠٠٨يوليه / متوز٩ إىل ٧يف فيينا من 
ينبغي للدول األعضاء أن تكفل عناية برامج خفض الطلب على املخدرات جبميع   - ٨٣

  .أشكال تناول املخدرات واالرهتان هلا، سواء منفردة أو جمتمعة مع أي مواد إدمان أخرى
ائمة على الشواهد على الصعيدين العام ينبغي للدول األعضاء أن تنفّذ برامج وقائية ق  - ٨٤

كاملدرسة واألسرة ووسائط اإلعالم ومكان العمل واجملتمع (واهلادف يف طائفة من األوساط 
  ).احمللي واخلدمات الصحية واالجتماعية والسجون، اخل

ينبغي للدول األعضاء أن تنظر يف اعتماد آليات علمية األسس للكشف الطوعي   - ٨٥
طرابات الناشئة عن تعاطي املخدرات وتشخيص تلك االضطرابات واملبكر عن االض

  .والتدخل لعالجها، كجزء من خدمات الرعاية الصحية الروتينية
ينبغي للدول األعضاء أن تنظر يف إقامة نظام عالجي شامل يوفّر طائفة عريضة من   - ٨٦

واد األفيونية احملفِّزة كتطهري اجلسم من السموم والعالج التواصلي بامل(تدابري العالج الدوائي 
كإسداء املشورة وتوفري العالج السلوكي اإلدراكي والدعم (االجتماعي - والنفساين) واملثبِّطة

املتكامل والقائم على الشواهد، واملركّز على عملية إعادة تأهيل الشخص ورّد ) االجتماعي
  .شود من هذا النظامعافيته إليه وإعادة إدماجه يف اجملتمع باعتبار ذلك هو اهلدف املن

ينبغي للدول األعضاء أن تعّزز جهودها الرامية إىل احلد من العواقب الصحية   - ٨٧
واالجتماعية لتعاطي املخدرات آخذة يف االعتبار ليس فحسب الوقاية من األمراض املعدية 

نوعني كاإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي من ال(املتصلة بتعاطيها 
Bو Cمثل تناول جرعات (، بل وكل العواقب الصحية ) والسُّل، ضمن غريها من األمراض

) مفرطة أو حوادث مكان العمل وحوادث الّسري أو االضطرابات اجلسدية والنفسانية
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كاملشاكل األسرية، أو تأثري سوق املخدرات على اجملتمعات احمللية، أو (واالجتماعية 
  ).اإلجرام

لدول األعضاء أن تكفل احترام تدابري خفض الطلب على املخدرات حلقوق ينبغي ل  - ٨٨
اإلنسان والكرامة املتأّصلة لدى مجيع األفراد وأن تيّسر هذه التدابري سبل وصول مجيع األفراد 

  .إىل الرعاية الصحية
إن الوقاية والعالج وإعادة التأهيل واتقاء العواقب الصحية واالجتماعية كثرياً ما   - ٨٩
وينبغي، حيثما كان ذلك مناسبا، أن . كون ردوداً وافية على تعاطي املخدرات واالرهتان هلات

تشمل النظم القانونية لدى الدول األعضاء آليات للتفاعل مع نظم الرعاية الصحية، مبا يف 
  .ذلك توفري العالج من املخدرات، وفقا لتشريعاهتا الوطنية

املوارد املتاحة هلا يف تدابري قائمة على الشواهد، ينبغي للدول األعضاء أن تستثمر   - ٩٠
  .مستفيدة من التقّدم العلمي امللحوظ يف هذا امليدان

ينبغي للدول األعضاء واجملتمع الدويل أن يدعما وينشرا على نطاق واسع مزيداً من   - ٩١
ثقافية ال- البحوث بغية اختاذ تدابري قائمة على الشواهد ُتناسب خمتلف البيئات االجتماعية

  .والفئات االجتماعية
ينبغي للدول األعضاء أن تشجع التدابري املبتكرة، وتعتمد نظام التقييم للرد على   - ٩٢

التحديات احلالية واملستقبلية، وتأخذ يف احلسبان اإلمكانيات اليت تتيحها وسائط اإلعالم 
  . العلميةوالتكنولوجيات اجلديدة، مبا فيها اإلنترنت، بغية تطوير قاعدة األدلة

ينبغي للدول األعضاء أن تكفل إتاحة سبل الوصول إىل العالج من املخدرات   - ٩٣
املتناسب مع الثقافة احمللية وامليسور التكلفة وإدراج خدمات الرعاية اخلاصة باالرهتان 
للمخدرات يف نظام الرعاية الصحية، سواء كان تابعاً للقطاع العام أو اخلاص، مع إشراك 

  .اية الصحية األولية، واملتخصصة عند االقتضاء، وفقا لتشريعاهتا الوطنيةخدمات الرع
ينبغي للدول األعضاء أن تكفل تعميم التدابري يف توفري اخلدمات الصحية والتعليمية   - ٩٤

مثل اخلدمات األسرية واإلسكان والعمالة، (واالجتماعية من جانب القطاعني العام واخلاص 
  ).وما إىل ذلك

مبا ( للدول األعضاء أن تشرك مجيع اجلهات املعنية على صعيد اجملتمع احمللي ينبغي  - ٩٥
يف ) فيها األفراد املستهدفون وأسرهم وأفراد اجملتمع احمللي وأرباب العمل واملنظمات احمللية

  .ختطيط تدابري خفض الطلب على املخدرات وتنفيذها ورصدها وتقييمها
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ائط اإلعالم يف دعم الربامج اجلارية للوقاية من ينبغي للدول األعضاء أن تشرك وس  - ٩٦
  .املخدرات بشن محالت حمددة اهلدف

ينبغي للدول األعضاء أن تعزز التعاون بني املنظمات احلكومية واملنظمات غري   - ٩٧
احلكومية وسائر هيئات اجملتمع األهلي على إرساء تدابري خلفض الطلب على املخدرات على 

  .املستوى احمللي
نبغي للدول األعضاء أن تكفل وجود طائفة عريضة من خدمات خفض الطلب ي  - ٩٨

على املخدرات توفّر هنوجاً تليب احتياجات فئات معينة وتتباين تبعاً لألدلة العلمية لكي 
تستجيب على أفضل وجه الحتياجات تلك الفئات، آخذة يف احلسبان االعتبارات اجلنسانية 

  .واخللفية الثقافية
لدول األعضاء أن تكفل على وجه اخلصوص أن تكون برامج الوقاية موجهة ينبغي ل  - ٩٩

  .حنو الشباب واألطفال وُمشرِكة هلم، بغية زيادة مداها وفعاليتها
ينبغي للدول األعضاء أن تكفل مساح إطارها القانوين وإجراءاهتا القانونية، امتثاال   - ١٠٠

االرهتان والرعاية ألجل املرهتنني من اجلناة، للقانون الدويل، بتنفيذ خياَري توفري العالج من 
  .وخصوصاً خيار العالج كبديل للحبس، عندما يكون ذلك مناسباً

 من أجل تنفيذ برامج عالجية شاملة يف أوساط العدالة اجلنائية، ينبغي أن تتخذ   - ١٠١
ة دون البلدان ما يلزم من التدابري للتصدي للفساد والتخفيف من اكتظاظ السجون واحليلول

ومىت وجدت هذه الضوابط، ينبغي أن تنظر . الوصول إىل املخدرات غري املشروعة وتناوهلا
الدول األعضاء يف توفري طائفة من خدمات العالج والرعاية لنـزالء السجون املرهتنني 
للمخدرات، تشمل الوقاية من انتقال األمراض املعدية املتصلة بتعاطي املخدرات، وتوفري 

النفساين هلؤالء النـزالء وإعادة تأهيلهم وإعدادهم إلطالق - وائي واالجتماعيالعالج الد
سراحهم، وبرامج لدعم السجناء يف فترة احلبس االنتقالية اليت تسبق إطالق سراحهم 

  .وعودهتم إىل جمتمعهم احمللي واندماجهم فيه
 الصحية، فضال ينبغي للدول األعضاء أن تدعم وضع واعتماد معايري مناسبة للرعاية  - ١٠٢

  .عن التدريب املتواصل على تدابري خفض الطلب على املخدرات
ينبغي للدول األعضاء، عند االقتضاء، أن تكفل اشتمال املناهج التعليمية ذات الصلة   - ١٠٣

ملوفري اخلدمات، مبا يف ذلك املناهج التعليمية يف اجلامعات وكليات الطب وغري ذلك من 
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تدريب يف جمال الوقاية من تعاطي املخدرات واالرهتان هلا ورعاية املهن ذات الصلة، على ال
  .املرهتنني
ينبغي للدول األعضاء واجملتمع الدويل أن يدعما الشبكات الوطنية واإلقليمية   - ١٠٤

  .والدولية لتوفري التدريب وتطوير املمارسات الناجحة وتعميمها
فض الطلب على املخدرات إىل ينبغي للدول األعضاء أن تكفل استناد تدابري خ  - ١٠٥

تقييمات سليمة علمياً لطبيعة مشكلة املخدرات ونطاقها، وكذلك للخصائص االجتماعية 
  .والثقافية للفئات السكانية احملتاجة

ينبغي للدول األعضاء أن تزيد من جهودها يف جمال مجع البيانات عن طبيعة ومدى   - ١٠٦
ك خصائص الفئات احملتاجة، وتدعيم نظم تعاطي املخدرات واالرهتان هلا، مبا يف ذل

  .املعلومات والرصد، واستخدام منهجيات وأدوات قائمة على الشواهد
ينبغي للدول األعضاء أن تكفل اشتمال التدابري التدخلية، وكذلك غريها من تدابري   - ١٠٧

خفض الطلب، على نظم تسجيل وافية، مع احلفاظ على السرية، وأن تكون نظم التسجيل 
اصة برعاية املرهتنني للمخدرات جزءاً من منظومة فاعلة لرصد طبيعة مشكلة املخدرات اخل

  .ونطاقها
ينبغي للدول األعضاء واجملتمع الدويل اتباع هنج متكامل وشامل يف مجع البيانات   - ١٠٨

وحتليلها، ضمانا لالستفادة من املعلومات املتاحة لدى اهليئات الدولية واإلقليمية والوطنية 
  .تفادة كاملة وقانونية، وكذلك تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان األقل قدرة يف هذا اجملالاس

ينبغي للدول األعضاء واجملتمع الدويل أن يستحدثا أدوات بسيطة جلمع البيانات   - ١٠٩
وحتليلها ممتثلة ملقاييس األمم املتحدة ويقوما بتكييفها والتحقق من صالحيتها إلتاحة إمكانية 

  .إجراء تقييم مقارن لفعالية تدابري خفض الطلب
ينبغي للدول األعضاء واجملتمع الدويل أن يستحدثا أدوات معّززة جلمع البيانات على   - ١١٠

ضوء الدروس املستفادة من حتليل الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير االثناسنوية، لكي 
 هذه األدوات إمكانية قياس نوعية تدابري تنظر فيها جلنة املخدرات وتعتمدها، على أن تتيح

خفض الطلب ونطاقها ومدى مشوهلا، وتكفل أن تكون األدوات املستخدمة مالئمة 
الحتياجات البلدان وقدراهتا اإلبالغية املختلفة وسليمة علمياً، مع تقليل العبء اإلبالغي 

  .الواقع على كاهل البلدان بقدر اإلمكان



 

20  
 

 UNODC/CND/2008/WG.4/3

 أن تكفل توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية ينبغي للدول األعضاء  - ١١١
للعالج املدعوم باألدوية ضمن نطاق االتفاقات الدولية ملراقبة املخدرات كجزء من رزمة 
شاملة خلدمات عالج االرهتان للمخدرات، مع مالحظتها يف الوقت نفسه وجود مسألة 

  .ة توافر بعض هذه املواد لتسكني اآلالمخالفية لدى بعض الدول األعضاء تتعلّق بكفاي
    
    اعتماد تقرير الفريق العامل  -خامسا  

، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٧اعتمد الفريق العامل، يف جلسته السادسة املعقودة يف   - ١١٢
تقريره واالستنتاجات الواردة فيه، على أن ُيقّدم التقرير لكي ُينظر فيه ويف االستنتاجات أثناء 

 .بني الدورتني اليت تسبق دورة جلنة املخدرات الثانية واخلمسنياجتماعات ما 
    

       االجتماعتنظيم    -سادسا
     االجتماع ومدتهافتتاح  - ألف  

 املفتوح العضوية املعين خبفض الطلب الدويل اخلرباء العامل احلكومي فريق اجتمع  - ١١٣
. ٥١/٤ املخدرات  بقرار جلنةعمال، ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول١٧ إىل ١٥على املخدرات من 

وخاطب االجتماع .  كلمة افتتاحيةاملخدرات رئيس الدورة الثانية واخلمسني للجنة لقىوأ
 األعمال املؤقت وتنظيم األعمال  جدولَوعرض األمُني. العاملأيضا رئيس فريق اخلرباء 

  .UNODC/CND/2008/WG. 4/1 الوثيقةاملقترح الواردين يف 
    

    احلضور  - باء  
وكيان واحد حيتفظ ببعثة مراقبة  دولة من الدول األعضاء ٨٠ ممثلو جتماعاال حضر  - ١١٤

وترد قائمة املشاركني .  حكومية دوليةمنظمات عندائمة لدى األمم املتحدة وأربعة مراقبني 
  .UNODC/CND/2008/WG. 4/INF.1يف الوثيقة 

    
     املكتب أعضاء انتخاب  - جيم  

 املفتوح العضوية املعين خبفض الطلب على الدويلمي  فريق اخلرباء العامل احلكوانتخب  - ١١٥
، أعضاء املكتب ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥ يف املعقودةاملخدرات، بالتزكية، يف جلسته األوىل 

  : التالية أمساؤهم
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  املكتب املنتخبعضو  اإلقليميةاجملموعة املنصب

 )سويسرا( بست ديفيد  دول أوروبا الغربية ودول أخرىجمموعة الرئيس

  ساريازديّجيُغالم  َحعلي  اآلسيويةاجملموعة  األول للرئيسالنائب
 )مجهورية إيران اإلسالمية(

 )الربازيل( ريبوكاس مارسيو ـيب والكاريالالتينية دول أمريكا جمموعة املقّرر
    

     األعمالجدول إقرار  - دال  
، ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٥ يف بتوافق اآلراء، يف جلسته األوىل املعقودة  االجتماُعأقرَّ  - ١١٦
وكان جدول .  شفويا املعّدلةبصيغته) UNODC/CND/2008/WG.4/1( أعماله املؤقت جدولَ

  :األعمال على النحو التايل
  . أعضاء املكتبانتخاب  - ١  
  . جدول األعمال واألمور التنظيمية األخرىإقرار  - ٢  
  . املخدراتلىع املهّمة والقابلة للقياس يف جمال خفض الطلب النتائج  - ٣  
  . واملشاكلالقيود  - ٤  
 يف اجتماعات جلنة سُتناقَشحتديد العناصر اليت :  العمل يف املستقبلمسار  - ٥  
  : ما بني الدورتنياملخدرات    
   العامة؛ املبادئ  )أ(    
  ؛املبادئ املتعلقة بالوقاية من تعاطي مواد اإلدمان  )ب(    
  درات؛املبادئ املتعلقة بعالج االرهتان باملخ  )ج(    
املبادئ املتعلقة بالوقاية من األيدز وفريوسه   )د(    

وسائر األمراض املعدية املنقولة عن طريق 
  .الدم ورعاية املصابني هبا

  .االستنتاجات  - ٦  
  . تقرير الفريق العاملاعتماد  - ٧  
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 جدول األعمال املؤقت، أدىل بكلمات ممثلو املكسيك ونيوزيلندا ومصر اعتماد وقبل  - ١١٧
 ال تعترب ورقة بوليفياأنّ  وبعد اعتماد جدول األعمال، أعلن ممثل بوليفيا. وكوبايا ورومان

  .١٩٦١را وتأسف إلدراجها كمخّدر يف اتفاقية سنة الكوكا خمّد
    

  الوثائق  - هاء  
  

 معروضة على فريق اخلرباء العامل كانتالوثائق اليت ب مرفق هذا التقرير قائمة يف ترد  - ١١٨
  . املخدراتعلىفتوح العضوية املعين خبفض الطلب احلكومي الدويل امل

    
    اختتام االجتماع  - واو  

 كلمة اختتم هبا العضوية املفتوح الدويل احلكومي العامل اخلرباء فريقألقى رئيس   - ١١٩
كما ألقى كل من خبري االحتاد الروسي وخبري أملانيا كلمة أعرب فيها عن تقديره . االجتماع

  .رئيسللعمل الذي قام به ال
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    املرفق
 الدويل احلكومي العامل اخلرباء فريققائمة الوثائق املعروضة على     

      خبفض الطلب على املخدرات املعين العضوية املفتوح
  رمز الوثيقة

بند جدول 
  العنوان أو الوصف األعمال

UNODC/CND/2008/WG.4/1 جدول األعمال املؤقت والشروح وبرنامج العمل  ٢  
UNODC/CND/2008/WG.4/2النتائج اليت أحرزهتا الدول مذكّرة من األمانة بشأن  ٥ و٤ و٣

األعضاء يف سبيل بلوغ األهداف والغايات اليت حّددهتا 
اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين، والقيود 
 يف واملشاكل اليت اعترضتها، ومسار العمل يف املستقبل

  جمال خفض الطلب على املخدرات
*UNODC/CND/2008/WG.4/CRP.1    فريقمن اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات بشأن مذكّرة 

 املعين العضوية املفتوح الدويل احلكومي العامل اخلرباء
  خبفض الطلب على املخدرات

UNODC/CND/2008/WG.4/CRP.2  European Union position paper on the review of 
the UNGASS process 

UNODC/CND/2008/WG.4/CRP.3   USA The way forward – Conclusions 
E/CN.7/2008/2تقرير املدير التنفيذي اخلامُس عن مشكلة املخدرات   ٤ و٣

  العاملية
E/CN.7/2008/Add.1التقرير اخلامس للمدير التنفيذي عن مشكلة املخدرات   ٤ و٣

  خفض الطلب على املخدرات: العاملية
E/CN.7/2008/8 البيانات واخلربات التكميلية مجعر املدير التنفيذي عن تقري  ٣ 

 أجل دعم التقييم من واستخدامهايف جمال املخدرات 
العاملي من ِقبل الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالنات والتدابري 

  اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشريناليت
E/CN.7/2007/7 ن مجع البيانات واخلربات التكميلية تقرير املدير التنفيذي ع  ٣

يف جمال املخدرات واستخدامها من أجل دعم التقييم العاملي 
من ِقبل الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالنات والتدابري اليت 
  اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين

E/CN.7/2008/CRP.1-9  Complementary drug-related data and expertise to 
support the global assessment by member states of 
the implementation of the declarations and 
measures adopted by the General Assembly at its 
twentieth special session 
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  رمز الوثيقة
بند جدول 
  العنوان أو الوصف األعمال

E/CN.7/2008/CRP.16  Report of the International Narcotics Control Board 
pursuant to the twentieth special session of the 
General Assembly 

*E/CN.7/2008/CRP.17   " املنشوداملخدرات مالئمة للغرضجعل مراقبة  :
دورة اجلمعية جتربة العقد املنقضي منذ  االستفادة من
تقرير من املدير التنفيذي  ؛"ئية العشرينالعامة االستثنا

 ةامهللمس باملخدرات واجلرمية املعيناألمم املتحدة ملكتب 
   العشرينئيةاالستثنااجلمعية العامة يف استعراض دورة 

  


