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   "٢٠٠٨ عام بعد ما"إعالن 

، الذي جاء تتوجياً لثالث عشرة "٢٠٠٨ عـام  بعـد  مـا " الـدويل  ملـنظمات غـري احلكومـية     امنـتدى   ، املشـاركني يف     حنـن 
ــن          ــثر م ــاركة أك ــامل التســع ومبش ــناطق الع ــدت يف مجــيع م ــن    ٥٠٠اجــتماع تشــاوري عق ــية م ــري حكوم ــنظمة غ   م

  منظمة غري حكومية دولية؛٦٥ بلدا و١١٦

ــترف ــريق ل نع ــتاريخ الع ــية لجــنة بال ــنا املعن ــ  فيي ــية   ب ــتابعة للمــنظمات غــري احلكوم ــلها عــلى تضــمني  املخدرات ال وعم
 إسهامات املنظمات غري احلكومية يف فعاليات األمم املتحدة املعنية بالسياسات العامة بشأن املخدرات،

ية اليت تقدم خدمات راسخة ومبتكرة إىل من  أن املـنظمات غـري احلكومية كثريا ما تكون هي اجلهات الرئيس         نالحـظ 
يسـتعملون خمـدرات غري مشروعة أو يسيئون استعمال عقاقري مشروعة، وميكنها من ثَم أن تكون يف موقع فريد يتيح               
هلـا أن تتصـل باألفـراد واألسـر واجلماعـات ممـن يقـع علـيهم تأثري استعمال املخدرات وكذلك تأثري السياسات العامة           

ات، وأن تيسـر هلـم التعـبري عـن أنفسـهم، ممـا حيقـق الغـرض يف الـترويج لصـوغ وتنفـيذ سياسـات عامة                       بشـأن املخـدر   
 وبرامج وممارسات أكثر فعالية،

 بانــتهاكات حقــوق اإلنســان جتــاه مــن يســتعملون املخــدرات باعتــبارهم فــئة ســكانية مــتأثّرة، ونشــجع الــدول   نســلّم
ت واجلرمية وسائر املنظمات ذات الصلة على التماس مشاركة مجيع          األعضـاء ومكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرا          

فـئات السـكان املـتأثرة واملوصـومة يف العمـل عـلى اسـتبانة هـذه االنـتهاكات حلقـوق اإلنسان والتصدي هلا، وكذلك                
  ولعواقبه الصحية االجتماعية واالقتصادية السلبية،)١(الضار/التصدي الستعمال املخدرات غري املشروع

 بـأن الشـباب ميـثّلون نسـبة كـبرية مـن جمموع املتأثرين، على حنو مباشر وغري مباشر على حد سواء، باستعمال                منسـلّ 
الضـار وبالسياسـات العامـة بشـأن املخـدرات، ونـنوه حبـق الشـباب يف املشـاركة الفعالة يف                     /املخـدرات غـري املشـروع     

 العاملي ويف تقييمها أيضا،صوغ مجيع جوانب السياسة العامة بشأن املخدرات على الصعيد 

التدابري الالزمة لتعزيز التعاون الدويل      و املبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات     السياسـي و    اإلعـالن  نسـتذكر 
، الـيت اعـتمدا اجلمعـية العامـة لألمم املتحدة يف دورا االستثنائية العشرين               عـلى مواجهـة مشـكلة املخـدرات العاملـية         

  مشكلة املخدرات العاملية معا،املخصصة ملواجهة

                                                                  
 يعين استعمال استعمال املخدرات الضار يعين االستعمال املخالف التفاقيات األمم املتحدة؛ واستعمال املخدرات غري املشروع (1) 

 يقتصر عليه، جهود املنع أو التدخل املخدرات الذي يستلزم اختاذ إجراءات، ويشمل ذلك، فيما يشمله ولكن من دون أن 
 .يف جماالت العدالة اجلنائية أو التعليم أو الرعاية الصحية أو الدعم االجتماعي أو العالج أو إعادة التأهيل
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 بشأن ضرورة االعتراف جبهود اتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات ٥١/٤ و٤٩/٢ بقـراري جلـنة املخـدرات        نرحـب 
غـري احلكومـية، يف معاجلـة املشـاكل املرتـبطة باسـتعمال املخـدرات غـري املشـروعة واحلاجـة إىل تشـجيع هذه اجلهود،                         

سـتعراض دورة اجلمعـية العامـة االسـتثنائية العشـرين املخصصـة ملواجهـة مشـكلة املخدرات                  ودعوـا إىل اإلسـهام يف ا      
 العاملية معا، وكذلك يف عملية إمعان النظر يف غاياا،

 عـن امتنانـنا للدعـم املقـدم من شريكنا، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وكذلك ملا قدمته عدة دول                       نعـرب 
واملشاورات " ٢٠٠٨ما بعد عام " غـري حكومـية مـن دعـم مايل وعيين سخي من أجل إجناز عقد منتدى       أعضـاء ومـنظمات   

 اخلاصة به،

 باتفاقـيات األمـم املـتحدة ملراقـبة املخـدرات، ومبـا تـنطوي علـيه هـذه االتفاقـيات مـن مـرونة، وكذلك بدور جلنة                         نسـلّم 
 املخدرات والوالية املسندة إليها،

اف اليت حددت يف دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين بشأن املخدرات غري املشروعة يف     كذلـك بـأن األهـد      نسـلّم 
  كانت أهدافاً طموحة، وأنه يف حني أُحرز تقدم كبري يف حاالت حمددة، ال تزال النتائج حمدودة عموما،١٩٩٨عام 

ــدى احلكومــات وجلــنة املخــ      نعــرب ــوة اــتمعة ل ــأن عناصــر الق ــنا ب ــتحدة املعــين    عــن اقتناع درات ومكتــب األمــم امل
بـاملخدرات واجلـرمية، ووكـاالت األمـم املـتحدة الشـريكة ذات الصـلة بـه، واملـنظمات غـري احلكومـية والفئات املتأثّرة                         
أيضـاً، جيـب جتديد حيويتها كلها لكي تنضوي يف شراكة عاملية تكاملية عامة من أجل حتقيق تقدم ملموس يف السعي                     

 الضار واحلد من عواقبه الصحية واالجتماعية واالقتصادية السلبية،/املخدرات غري املشروعإىل خفض استعمال 

 عـلى اغتـنام الفرصـة املتاحة لالستفادة من خدمات الدعم اليت تقدمها، من ضمن مهامها الوظيفية، املنظمات         نشـجع 
لثقافـية، ملواجهـة استعمال املخدرات غري       املعنـية بالشـؤون اإلميانـية والدينـية، وكذلـك مـن القـيم الدينـية والروحـية وا                  

 الضار وعواقبه الصحية واالجتماعية واالقتصادية السلبية،/املشروع

 بالفرصــة املــتاحة لــتقدمي ثالثــة قــرارات مصــاحبة هلــذا اإلعــالن إىل جلــنة املخــدرات يف ســياق قــيامها    نرحــب -١
 :ة جماالت حمددة، وذلك يف ثالث٢٠٠٩بالتحضري لالجتماع الرفيع املستوى يف عام 

تسـليط الضـوء عـلى إجنازات املنظمات غري احلكومية يف جمال مكافحة املخدرات، مع التركيز على                 :١اهلدف  
، يف جمــاالت مــثل ١٩٩٨مســامهاا يف خطــة عمــل دورة اجلمعــية العامــة االســتثنائية العشــرين لعــام 

والعـالج وإعادة التأهيل وإعادة     وضـع السياسـات العامـة ومشـاركة اـتمعات احمللـية وجهـود املـنع                 
 اإلدماج يف اتمع
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اسـتعراض أفضـل املمارسات ذات الصلة بآليات التعاون يف العمل فيما بني املنظمات غري احلكومية                 :٢اهلدف  
واحلكومـات ووكـاالت األمـم املتحدة يف جماالت خمتلفة، واقتراح طرائق جديدة وحمسنة للعمل مع                

 عين باملخدرات واجلرمية وجلنة املخدراتمكتب األمم املتحدة امل
 وتودع لدى   ، عليها والتعليقاتستمد من االتفاقيات     جمموعـة من املبادئ الرفيعة املستوى، ت       اعـتماد  :٣اهلدف  

 للنظر فيها واختاذها دليال يستهدى املخدراتمكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وجلنة   
 املخدراتالعامة بشأن سياسات ال ستقبل حوليف املبه يف املداوالت 

 .نناشد جلنة املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إيالء هذه التوصيات ما يلزم من نظر جاد -٢

 نـتعهد بـأن نواصـل تقدمي خربتنا ودرايتنا إىل الوكاالت احلكومية وغري احلكومية سعيا إىل إجياد تدابري إنسانية                   -٣
الضــار، واحلــد مــن عواقــبه الصــحية واالجتماعــية  /وعادلــة وفعالــة خلفــض اســتعمال املخــدرات غــري املشــروع 

 واالقتصادية السلبية،

نرحـب بفرصـة احلـوار املقـبل لـدى التحضـري النعقـاد اجلـزء الرفـيع املسـتوى من دورة جلنة املخدرات يف عام                           -٤
 .ضي قُدماً يف هذا املسعى وأثناءه أيضا، املخصص الستبانة سبل امل٢٠٠٩
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   ١قرار بشأن اهلدف 

تسليط الضوء على إجنازات املنظمات غري احلكومية يف جمال مكافحة املخدرات، مع التركيز على مسامهاا يف 
، يف جماالت مثل وضع السياسات العامة ومشاركة ١٩٩٨خطة عمل دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين لعام 

   ت احمللية، وجهود املنع والعالج وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اتمعاتمعا
 بااللـتزام الـذي تعهد به رؤساء الدول، يف دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين، بشأن حتقيق نتائج هامة   إذ نسـلّم  

 باإلبالغ يف تقارير عن التقدم وقابلـة للقـياس يف جمـال خفـض الطلـب عـلى املخـدرات وااللـتزام، ضـمن مجلـة أمـور،               
، وبطلــب اجلمعــية العامــة إىل جلــنة املخــدرات أن تعــد  ٢٠٠٨احملــرز صــوب حتقــيق األهــداف والغايــات حبلــول عــام  

 دراسة حتليلية عن تلك التقارير،

، الــذي  اخلــاص باملــبادئ التوجيهــية خلفــض الطلــب عــلى املخــدرات  خطــة العمــل لتنفــيذ اإلعــالنوإذ نســتذكر أيضــا
تمدته اجلمعـية العامـة يف دورا الرابعة واخلمسني، وينص على أنه ميكن للمجتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري                    اعـ 

 احلكومية، اإلسهام بفعالية يف التصدي ملشاكل املخدرات العاملية، وينبغي هلما أن يؤديا دورا نشطا يف هذا الشأن،

لـك اجلهـود الـيت تسـتهدف تعـاطي الكحول والتبغ، باعتبارها جهودا            األمهـية القصـوى للوقايـة، مبـا يف ذ          وإذ نالحـظ  
 الضار،/هامة ومكملة خلفض استعمال املخدرات غري املشروع

 أن ـوج مواجهـة مشـكلة املخـدرات ينبغي أن تكون قائمة على أدلة إثباتية، ومستندة إىل بيانات علمية،                    وإذ نـدرك  
تركّـز عـلى التخفـيف مـن األضـرار يف األجلـني القصـري والبعـيد كليهما،                  ومراعـية للتـنوع الـثقايف واالجـتماعي، وأن          

 وينبغي أن يضطلع ا مع احلرص على االحترام الكامل حلقوق اإلنسان ومجيع احلريات األساسية،

 أن مجـع البـيانات والرصـد عـرب الـزمن يشـكّالن أساسـا جوهـريا للتقيـيم ومواصـلة تطوير سياسات عامة                    وإذ نالحـظ  
 باجلهود األولية اليت يبذهلا مكتب األمم      وإذ نرحب ناجعـة مـن حيـث الـتكلفة، ولتحسـني املمارسات املتبعة،             جمديـة و  

املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية وجلــنة املــنظمات غــري احلكومــية بفييــنا يف ســبيل توفــري هــذه األدوات مــن خــالل  
 كومية،استبيان التقارير اإلثين سنوية واستبيان املنظمات غري احل

، حســبما أبلــغ عــنه مــن خــالل ١٩٩٨ املســامهات اهلامــة الــيت قدمــتها املــنظمات غــري احلكومــية مــنذ عــام  وإذ نــدرك
، مبا يف ذلك، ضمن مجلة أمور، "٢٠٠٨ما بعد عام "اسـتبيان املـنظمات غـري احلكومـية واملشـاورات اإلقليمـية بشأن         

 :ما يلي

احلكومية اليت تعىن باملشاكل ذات الصلة باملخدرات، ويف عدد        الـزيادة الكـبرية يف عـدد املـنظمات غري            ‘١‘ 
 املوظفني واملتطوعني املنخرطني يف العمل مع املنظمات غري احلكومية يف هذا اال؛
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حتسـن الـربط الشـبكي بـني املـنظمات غـري احلكومـية لتيسـري اخنـراطها يف العمـل مـع اهليـئات احلكومية                 ‘٢‘ 
 وضـع وتنفـيذ السياسـات العامـة واالستراتيجيات واتباع أفضل املمارسات             والرقابـية ذات الصـلة عـلى      

 على الصعيدين الوطين والدويل؛

ازديـاد جـودة نوعـية ونطـاق مـا تقدمـه املـنظمات غـري احلكومـية مـن خدمـات ومسامهات، ابتداء من                          ‘٣‘ 
وعــية بواســطة األقــران، الوقايــة األولــية والــتدخل املــبكّر وأنشــطة التوعــية البعــيدة الوصــول وإيصــال الت 

وتوفـري احلـد األدىن مـن اخلدمـات، وحـىت العـالج وإعـادة التأهـيل وخدمـات الـتعايف، وكذلـك تطوير                        
 قدرات املشاركني يف تلك اخلدمات؛

خفـض الضـرر، والـذي يقصـد بـه اجلهـود الرامـية يف املقـام األول إىل مواجهـة ومـنع العواقب الصحية                        ‘٤‘ 
الضـار، مبـا يف ذلك      /السـلبية املتأتـية عـن اسـتعمال املخـدرات غـري املشـروع             واالجتماعـية واالقتصـادية     

 خفض حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض املنقولة بالدم؛

زيـادة االهـتمام بالـتدخالت الـيت تـراعي اجلوانـب الثقافـية واالجتماعية واألسرية واجلنسانية والعمرية،                   ‘٥‘ 
  مناصرا؛والدعوة إىل

 زيادة مسامهاا يف املؤلفات البحثية والتقييمية؛ ‘٦‘ 

مشـاركة مجـيع فـئات املـتأثرين مـن أفـراد وجمـتمعات حملية يف إعداد وتنفيذ السياسات العامة وأساليب             ‘٧‘ 
 .املمارسة

ما بعد "طار منتدى  أن اسـتبيان املـنظمات غـري احلكومـية وكذلـك املشاورات اإلقليمية اليت نظمت يف إ       وإذ نسـتذكر  
قـد حـددا إجنـازات معتـربة أحـرزا املـنظمات غري احلكومية منذ انعقاد دورة اجلمعية العامة االستثنائية                    " ٢٠٠٨عـام   

وســعيا إىل هــذه الغايــة، فــإن . ، إال أمــا حــددا أيضــا جمــاالت تتطلــب مــزيدا مــن االهــتمام ١٩٩٨العشــرين يف عــام 
 ":٢٠٠٨ما بعد عام "احلكومية الدويل املشاركني يف منتدى املنظمات غري 

 : الدول األعضاءيناشدون -١

 مـا يكفـي مـن موارد وما يلزم من اهتمام وأولوية لصوغ وتنفيذ ورصد النسق الكامل لربامج          أن توفّـر   )أ( 
خفـض الطلـب عـلى املخـدرات وخفض الضرر والعالج وإعادة اإلدماج يف اتمع، وكذلك مشاريع                 

  والتنمية البديلة الشاملة،التنمية املستدامة

الضـار باعتـباره قضـية من قضايا        / الـتزامها مبواجهـة اسـتعمال املخـدرات غـري املشـروع            أن تعـيد تأكـيد     )ب( 
الصـحة العمومـية، تتطلـب تدابـري تصـٍد موسـعة، عـلى غـرار االلـتزام باتـباع أفضـل املمارسات الدولية                   

  حقوق اإلنسان،بشأن التصدي لفريوس نقص املناعة ووِج مقاربِة
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الضار، وذلك من / التزامها بالعناية بقضايا السالمة العامة الناجتة عن استعمال املخدرات غري املشروعأن تعزز )ج( 
 خالل تدابري تصد قائمة على األدلة اإلثباتية ووفقا ملعايري حقوق اإلنسان يف إطار ج متوازن،

ــر  يناشــدون )د(  ــية أن توف ــنظمات غــري احلكوم ــتعددة تصــمم بقصــد االتصــال      امل ــة مــن اخلدمــات امل  طائف
باألشــخاص الذيــن يســتعملون املخــدرات أو ســبق هلــم اســتعماهلا وبأســرهم أيضــا، مــن أجــل الــترويج  

 للعالج وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اتمع، وكذلك حتسني صحتهم ورفاههم االجتماعي،

 تلك اخلدمات اليت ميكن أن تثبت فعاليتها من خالل           وتعزز أن تستدمي  سـائر هيئات التمويل      يناشـدون  )ه( 
 أنشطة الرصد والتقييم

 : جلنة املخدراتيناشدون -٢

أن تضــع معــايري مشــتركة ميكــن أن تقــاس علــيها أنشــطة خفــض الطلــب والضــرر والعــرض مــن حيــث   )أ( 
 ام مراقبة املخدرات،جناعتها ونتائجها، مبا يف ذلك حتليل العواقب غري املقصودة املتأتية من نظ

 مشــاركة أكــثر الفــئات تأثــراً باســتعمال املخــدرات وبالسياســات العامــة بشــأن املخــدرات    أن تضــمن )ب( 
 مشاركة فعلية ونشطة يف وضع السياسات العامة والربامج،

ا يف ذلك  أعماهلـا وسياسـاا العامـة، وحتـدد السـبل الـيت ميكـن ـا حتسـني فعاليتها وتأثريها، مب             أن تقـيم   )ج( 
اختــاذ القــرارات بالتصــويت، وفقــا للــنظام الداخــلي لــلمجلس االقتصــادي واالجــتماعي وجلانــه الفنــية،  

 حسبما يكون مناسبا،

 االسـتهداء يف قـراراا بأفضـل البـيانات واألدلـة اإلثباتـية وأشـدها صـلة باملوضوع، مبا يف ذلك                    أن تكفـل   )د( 
مراض املنقولة بالدم، والبيانات عن االمتثال لقواعد حقوق   البـيانات عـن الصـحة النفسـانية والعدوى باأل         

 .اإلنسان

 : مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةيناشدون -٣

، مــن خــالل الشــراكة مــع مــنظمة الصــحة العاملــية واملــنظمات غــري احلكومــية، بــرناجما عاملــيا    أن يضــع )أ( 
خلدمـات، وتقـدمي املسـاعدة إىل الـدول األعضـاء على            لـتحديد املعـايري وأفضـل املمارسـات يف إيصـال ا           

 تطوير تلك اخلدمات وتوسيع نطاقها وفقا لطبيعة مشكلة املخدرات يف إقليم كل منها،

  أن يتوفر للجنة املخدرات أوسع نطاق ممكن من التحليل للبحوث املتاحة وتقييمها،أن يضمن )ب( 
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بــيانات مــن أجــل تقــدمي املســاعدة إىل جلــنة املخــدرات   أدوات حمســنة لرصــد النــتائج ومجــع الأن يضــع )ج( 
والـدول األعضـاء واملنظمات غري احلكومية على قياس فعاليتها وإجنازاا وتقييم التأثري اإلجيايب والسليب        

 .معا الناجم عن السياسات العامة واملمارسات املتبعة يف جماالت خفض العرض والطلب والضرر

 واحلكومـات واملـنظمات غـري احلكومـية أن يدرجـوا التقيـيم باعتباره عنصرا معياريا                  مقدمـي املـوارد    يناشـدون  -٤
والزمـا يف أي مشـروع، ويشـجعوم عـلى ضـمان توفـري مـا يلـزم مـن متويـل للتقييم ونشر تقاريره يف جمالت                           

 بأمهية معـترف ـا، حيـثما أمكـن، وإيداعها لدى مكتبة مناسبة، وتوزيعها على أوسع نطاق ممكن، مع التنويه      
البحـث والتقيـيم لـتطوير وحتسـني املعـارف عما هي التدابري الناجعة ويف أي السياقات الظرفية تكون كذلك،                    

 .ولبناء قدرات القوى العاملة

يدعمــون االبــتكار األخالقــي املتواصــل لــنهوج جديــدة تتــبعها املــنظمات غــري احلكومــية وذلــك، ضــمن مجلــة    -٥
املـرونة املـتاحة يف اتفاقـيات مراقـبة املخـدرات، من أجل بناء وتطوير               وسـائل، مـن خـالل االسـتفادة مـن كـل             

قـاعدة املعـارف والقـوى العاملـة وكذلـك قدراتنا حنن، على االستجابة إىل مطلَب خفض استعمال املخدرات         
 .الضار، واحلد من عواقبه الصحية واالجتماعية واالقتصادية السلبية/غري املشروع

ــدول األعضــاء  -٦ ــية      يناشــدون ال ــية الدول ــاملخدرات واجلــرمية واملؤسســات املال ــتحدة املعــين ب  ومكتــب األمــم امل
 :واإلقليمية

أن تواصــل وضــع بــرامج تنمــية بديلــة طويلــة األمــد ومســتدامة ومراعــية للبيــئة وشــاملة للجمــيع كلــياً،   )أ( 
حمللــية بالــتعاون مــع مــنظمات اــتمع املــدين، مبــا يف ذلــك مــنظمات جمــتمعات الســكان األصــليني ا         

والفالحـني واملـزارعني واملـنظمات غري احلكومية، ومع مراعاة االستخدام التقليدي املشروع، مبا يتسق               
 ،١٩٨٨ من اتفاقية سنة ١٤مع املادة 

أن تضـمن، قـبل الـنظر يف تدابري استئصال مزروعات املخدرات، أن تتوافر للفالحني سبل احلصول على                   )ب( 
 .لك لكي يرتب تعاقب عمليات التدخل وتنسق على حنو سليممصادر رزق صاحلة ومستدامة، وذ
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   ٢قرار بشأن اهلدف 

استعراض أفضل املمارسات ذات الصلة بآليات التعاون يف العمل فيما بني املنظمات غري احلكومية 
 واحلكومات ووكاالت األمم املتحدة يف جماالت خمتلفة، واقتراح طرائق جديدة وحمسنة للعمل 

   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وجلنة املخدراتمع 
 جبهــود األمــم املــتحدة الرامــية إىل حتســني فعاليــتها مــن خــالل تعزيــز احلــوار مــع املــنظمات غــري احلكومــية   إذ نعــترف

 واتمع املدين،

ة العشــرين، املخصصــة ملواجهــة  اإلعــالن السياســي الــذي اعــتمدته اجلمعــية العامــة يف دورــا االســتثنائي وإذ نســتذكر
مشــاكل املخــدرات العاملــية، الــذي ســلّم بــأن مكافحــة مشــاكل املخــدرات العاملــية هــي مســؤولية عامــة ومشــتركة       

 وتتطلب اتباع ج متكامل ومتوازن يشارك فيه اتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية،

لة للجنة املخدراوإذ نقرت وحنترمها، بالصالحيات املخو 

 اجلهـود الـيت يـبذهلا العديـد مـن املكاتـب اإلقليمـية الـتابعة ملكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،                        وإذ نقـدر  
ومـن السـلطات الوطنـية يف عـدد مـن البلدان، إلشراك املنظمات غري احلكومية موضوعيا يف تطوير وتنفيذ السياسات                 

 ملخدرات،العامة واالستراتيجيات املعنية با

 بآلــيات التشــاور الرمســية الــيت وضــعت والــيت متكّنــت مــن خالهلــا احلكومــات وكذلــك املشــاركون مــن     وإذ نرحــب
 أكادمييني ومهنيني ممارسني من استكشاف مسائل ذات اهتمام مشترك يف السياسات العامة، يف منتدى مفتوح،

للتشاور مع املنظمات غري احلكومية، وال مع اتمع  أنـه ال توجـد يف الوقـت احلـايل آليات نظامية متاحة       وإذ نالحـظ  
املـدين عمومـا، بغـية تقدمي املساعدة إىل جلنة املخدرات أو مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على وضع              

إىل زيادة   يف الوقـت ذاتـه جبهـود املكتـب املعين باملخدرات واجلرمية الرامية               وإذ نرحـب  سياسـاما العامـة وبـراجمهما،       
اخنـراط املـنظمات غـري احلكومـية ومشـاركتها يف مسائل مكافحة املخدرات، وكذلك بوجهة نظر املدير التنفيذي يف                    

 ،"مسائل املخدرات أكرب من أن تنفرد ا احلكومات وحدها"أن 

حدة يف سياق  الـتعاون الـناجح يف العمـل بـني املـنظمات غـري احلكومـية واحلكومـات ووكـاالت األمـم املت            وبـناًء عـلى   
، واالســتعراض الالحــق للــتقدم احملــرز، وعــلى املعنــية بفــريوس نقــص املــناعة البشــريةدورة اجلمعــية العامــة االســتثنائية 

 مشاركة املصابني بفريوس األيدز ادية يف تلك العملية،

 استعراض دورة   قـد أُنشـئ لتيسـري إسـهام املـنظمات غـري احلكومية يف             " ٢٠٠٨مـا بعـد عـام       " أن منـتدى     وإذ نالحـظ  
، وإذ يشـجعنا أنه قد أتاح منصة متكنت من          ١٩٩٨اجلمعـية العامـة االسـتثنائية العشـرين اخلاصـة بـاملخدرات يف عـام                

 خالهلا منظمات غري حكومية ذات مواقف فكرية متباينة من االلتقاء وإجياد جماالت موضوعية مشتركة،
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 ":٢٠٠٨ما بعد عام "دى املنظمات غري احلكومية الدويل وسعيا إىل حتقيق هذه الغاية، فإن املشاركني يف منت

 مجـيع املـنظمات غـري احلكومـية عـلى االلتقاء بروح من املسؤولية املشتركة واملساءلة وااللتزام بالعمل                   حيضـون  )١
معـا مـن أجـل صاحل اجلميع، وعلى االلتزام بشراكة منتجة فيما بينها، ومع حكوماا الوطنية ومع املؤسسات                    

لـية الرئيسـية، مـثل مكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية، بغية االرتقاء مبستوى االستفادة من                     الدو
اخلــربات العملــية وامليدانــية املســتندة إىل األدلــة اإلثباتــية واملعلومــات ألجــل خفــض اســتعمال املخــدرات غــري    

 .ية السلبيةالضار، واحلد من عواقبه الصحية واالجتماعية واالقتصاد/املشروع

 : جلنة املخدراتيناشدون )٢

 آلـيات التشـاور اليت وضعتها كيانات أُخرى يف األمم املتحدة، وأن تنشئ آليات ملشاركة              أن تسـتعرض   )أ( 
اـتمع املـدين، اجلاريـة مـنها واملـتواترة عـلى حـد سـواء، مبـا يف ذلـك مشـاركة الفئات السكانية املتأثرة                         

ــة واملناقشــات     واملوصــومة، يف إطــار جلــنة امل  ــنقاش العام ــا يشــمل املشــاركة يف جلســات ال خــدرات، مب
 املواضيعية، من أجل احلفز على إجراء نقاش متبصر وتقدمي مقترحات بشأن العمل اجلماعي،

ــتحدة        أن تعطــي )ب(  ــم امل ــئات األم ــيحه ســائر هي ــذي تت  تفويضــاً بإجــراء اســتعراض ملســتوى املشــاركة ال
صصـه هلـا مـن نفقـات، وأن تدرس وتقر املقترحات املنبثقة من ذلك               للمـنظمات غـري احلكومـية ومـا خت        

االســتعراض والــيت ميكــن أن تعــزز مشــاركة وإســهام املــنظمات غــري احلكومــية كمــا تعــزز تطويــر دور  
 .مكتب الشؤون املدنية التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 :يناشدون الدول األعضاء )٣

ــا يف ذلــك       شــئأن تن )أ(  ــية للمشــاركة والتشــاور عــلى الصــعيد الوطــين، مب ــيات شــفافة ونظام  وتدعــم آل
الضــار /املــنظمات غــري احلكومــية وأولــئك الذيــن هــم أكــثر تأثــرا باســتعمال املخــدرات غــري املشــروع   

وبالسياســـات العامـــة بشـــأن املخـــدرات، عـــند وضـــع السياســـات العامـــة واالســـتراتيجيات واملـــبادئ  
 مارسة املتبعة يف هذا اال،التوجيهية للم

 سياسـات عامـة وتشـريعات وطنـية تكـون داعمـة للقاءات اتمع املدين ومناقشاته، وأن تزيل                   أن تـنفّذ   )ب( 
احلواجـز أمـام إتاحة حرية التنظيم وحرية التعبري ألولئك الذين هم أكثر تأثرا باستعمال املخدرات غري                 

 املخـدرات، وأن تلـتمس توفـري كـل مـا يفـي بالغـرض من           الضـار وبالسياسـات العامـة بشـأن       /املشـروع 
 وقت وأماكن وموارد إلجراء تلك املشاورات،

 املــنظمات غــري احلكومــية وتلــتمس مســامهاا عــلى حنــو نظــامي أكــثر منهجــية مــن خــالل       أن تدعــم )ج( 
 إشراكها يف املسائل املتعلقة بعمل جلنة املخدرات، عند االقتضاء،
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ــجع )د(  ــم اأن تشـ ــات وتدعـ ــري    /موعـ ــدرات غـ ــتعمال املخـ ــة إىل خفـــض اسـ ــبابية اهلادفـ ــبادرات الشـ املـ
 الضار، واحلد من عواقبه الصحية واالجتماعية واالقتصادية السلبية،/املشروع

 آلــيات متويــل دولــية أو تســتخدم مــا هــو موجــود مــنها أن تنشــئ اموعــات اإلقليمــية يناشــدون كمــا )ه( 
ة األيــدز والســل واملالريــا، لــلحفز عــلى القــيام باســتثمارات وافــية  حالــيا، كالصــندوق العــاملي ملكافحــ

بالغـرض يف اخلدمـات املسـتدامة الفعالـة والقائمة على األدلة اإلثباتية من أجل استعمال املخدرات غري                  
 .الضار، واحلد من عواقبه الصحية واالجتماعية واالقتصادية السلبية/املشروع

 :ملعين باملخدرات واجلرمية مكتب األمم املتحدة ايناشدون )٤

  نصوص اجلمعية العامة بروحها وأولوياا فيما خيص مشاركة املنظمات غري احلكومية،أن ينفّذ )أ( 

 ضـمن اإلطـار الـذي يوفّـره بـرنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه، ومبا يتسق                   أن يعمـل   )ب( 
 العمــل مـع اجلهــات املشـاركة يف رعايــة الـربنامج، عــلى    مـع اإلعالنــات السياسـية العاملــية، بالـتعاون يف   

تطويـر وتعزيـز مشـاركة اـتمع املـدين، مبـا يف ذلـك مشاركة الفئات السكانية املتأثّرة واملوصومة، من                     
 أجل مواكبة املشاركة املماثلة يف سائر وكاالت األمم املتحدة وبراجمها،

ل وطنـــية للمـــنظمات غـــري احلكومـــية لـــتعزيز  الوســـائل الالزمـــة إلنشـــاء جهـــات وصـــأن يستكشـــف )ج( 
االتصـاالت يف االجتـاهني، مسـتعينا بـنموذج الـبىن التنظيمـية الـيت أنشأها برنامج األمم املتحدة املشترك                    

 بشأن األيدز وفريوسه،

  عقد مزيد من االجتماعات اإلقليمية للتشارك يف أفضل املمارسات املتبعة،أن يشجع )د( 

ات املواضـيعية اخلاصـة مبسـائل حمـددة تـتعلق بـاملخدرات، بناء على العمل املضطلع به              الشـبك  أن يدعـم   )ه( 
 من قبلُ يف جمايل الوقاية والعالج، سواء على الصعيد اإلقليمي أو األقاليمي أو العاملي،

 بـدور أكـثر فاعلـية يف الـترويج حلـزمة شاملة من أنشطة التدخل من أجل التصدي النتشار                   أن يضـطلع   )و( 
 .عدوى باألمراض املنقولة بالدمال

 : اهليئة الدولية ملراقبة املخدراتيناشدون )٥

 نطـاق جهـات اإلبـالغ الرئيسية اليت تستعني ا يف حتليلها للبيانات من خالل مشل املنظمات       أن توسـع   )أ( 
 غري احلكومية واموعات املتأثرة ضمن تلك العملية على حنو نظامي،

اء مبمثـلي اـتمع املـدين، مبـا يف ذلك الفئات السكانية املتأثرة واملوصومة، عند إجراء                  االلـتق  أن تواصـل   )ب( 
تقيـيمات داخـل الـبلدان مـن أجـل االسـتفادة مـن إسـهامها وإدمـاج منظوراا، حسبما هو متوخى يف                       

  من االتفاقية الوحيدة للمخدرات،١٤املادة 
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 تلـتمس إيضـاحا لنصـوص البيانات اليت ترد يف تقرير     آلـية تتـيح للمـنظمات غـري احلكومـية أن          أن تضـع   )ج( 
 اهليئة السنوي،

 تقاريــر عــن املناقشــات املوضــوعية والنــتائج املنبــثقة عــن اجــتماعاا باحلكومــات واملــنظمات غــري   أن تنشــر )د( 
 .احلكومية

رات واملنظمات غري  إىل رصـد العالقة بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وجلنة املخد   يدعـون  )٦
احلكومـية وتقيـيمها بالنسـبة إىل النـتائج احملـرزة كـل سـنتني وذلـك مـن جانـب كـل طـرف ومـن خـالل فـريق                
مشـترك للرصـد والتشـاور والتخطـيط، مبشـاركة فعالـة مـن جانـب املنظمات غري احلكومية، وينبغي أن يكون               

كذلــك جملــس تنســيق بــرنامج األمــم املــتحدة ذلــك التقيــيم قائمــا عــلى النــتائج وأن تــبلغ بــه جلــنة املخــدرات و
 .املشترك بشأن األيدز وفريوسه، من أجل اختاذ املزيد من إجراءات العمل
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   ٣قرار بشأن اهلدف 

 اعتماد جمموعة من املبادئ الرفيعة املستوى، تستمد من االتفاقيات والتعليقات عليها 
 اجلرمية وجلنة املخدرات للنظر فيها واختاذها دليال وتودع لدى مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات و

   يستهدى به يف املداوالت يف املستقبل حول السياسات العامة بشأن املخدرات
 بـأن ميـثاق األمـم املـتحدة، وهـو الوثـيقة املُنِشـئة للمـنظمة، جيسـد تعهـد الـدول املوقِّعـة امللـِزم واألساسي يف                    إذ نسـلّم  

 إلنسان واحلريات األساسية،جماالت الصحة وحقوق ا

:  أن الــنظام احلــايل ملراقــبة املخــدرات عــلى نطــاق العــامل يســتند إىل ثــالث اتفاقــيات دولــية، هــي وإذ نالحــظ كذلــك
؛ واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة ١٩٧٢، بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة ١٩٦١االتفاقـية الوحـيدة للمخدرات لسنة     

 ١٤، وأنــه حبلــول ١٩٨٨الجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملؤثــرات العقلــية لســنة   ؛ واتفاقــية مكافحــة ا١٩٧١
  دولة قد أصبحت أطرافا يف هذه االتفاقيات الثالث،١٨٣ كانت ٢٠٠٨مارس /آذار

 عــلى أن اتفاقــيات مراقــبة املخــدرات تــندرج ضــمن إطــار أوســع نطاقــا يشــمل معــاهدات األمــم املــتحدة    وإذ نشــدد
يف ذلـك مجلـة صـكوك أخرى ومنها ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ودستور                 وإعالناـا، مبـا     

مـنظمة الصـحة العاملـية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وإعالن حقوق        واالجتماعـية والثقافـية، واتفاقـية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء           

 وفريوسه، وعلى أنه ينبغي حتقيق التكامل بني هذه الصكوك الدولية        إعـالن االلتزام بشأن األيدز    الشـعوب األصـلية، و    
 وبني كل من هيئات األمم املتحدة املسؤولة عن كل منها،

 - بأوسع معانيها    - الصحة الفردية والصحة العمومية       عـلى وجـوب إيـالء مـزيد من االهتمام جلوانب           وإذ نشـدد أيضـا    
يف السياسـات العامـة بشـأن املخـدرات، نظـرا إىل سـرعة االنتشـار األمـراض املـنقولة بـالدم، مبـا يف ذلـك فريوس األيدز                              

 دمان،والتهاب الكبد، وإىل زيادة توافر األدلة اليت تثبت الصلة بني حدوث اضطرابات الصحة العقلية وتعاطي مواد اإل

 أن احلاجـة إىل اختـاذ إجـراءات بشـأن خفـض الطلب على املخدرات قد مت التشديد عليها يف كل اتفاقية                       وإذ نالحـظ  
 مبـا يبذل من جهود واضحة وما يتخذ من قرارات صرحية للعناية خبفض الطلب  وإذ نرحـب مـن االتفاقـيات الـثالث،     

، واإلعالن السياسي   ملخطـط الشـامل املـتعدد التخصصـات       اعـلى املخـدرات، مبـا يف ذلـك مجلـة تدابـري أخـرى ومـنها                  
ــام       ــة االســتثنائية العشــرين يف ع ــية العام ــلى    ١٩٩٨الصــادر عــن دورة اجلمع ــب ع ــية خلفــض الطل ــبادئ التوجيه  وامل
 التــباين بــني مــا اتخــذ مــن قــرارات إذ نالحــظ أيضــااملخــدرات، وقــرارات الحقــة اعــتمدا جلــنة املخــدرات، ولكــن 

 علية املتبعة على الصعيدين الوطين والدويل،واملمارسة الف
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 االنتـباه إىل أن نصـوص اتفاقـيات مراقـبة املخـدرات فـيما خيـص تدابري خفض العرض ملِزمة لألطراف، يف                       وإذ نوجـه  
 حني أن النصوص املتعلقة بتدابري خفض الطلب ليست كذلك،

ألنشـطة املعنـية بـاحلد مـن الطلـب والضـرر مـتخلفة عن         أنـه عـلى الـرغم مـن اجلهـود اهلامـة واجلـادة، ال تـزال ا           وإذ نسـتنتج  
األنشــطة املعنــية بــاحلد مــن العــرض عــلى الصــعيدين الوطــين والــدويل، وأن ذلــك يــنعكس عــلى تــوازن الــنقاش ضــمن جلــنة 
املخــدرات وعــلى تكويــن الوفــود الوطنــية إىل اللجــنة، وكذلــك عــلى ميزانــيات مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات    

 ة،واجلرمي

تعـري الـدول األطراف اهتماما خاصا وتتخذ مجيع التدابري املمكنة عمليا ملنع       " بـأن االتفاقـيات تتطلـب أن         وإذ نعـترف  
إســاءة اســتعمال املخــدرات ومعــرفة األشــخاص املــتورطني بذلــك، يف موعــد مــبكر، وعالجهــم وتعلــيمهم ومــتابعة      

 )٢(،"الغاياترعايتهم وتأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا، وتنسق جهودها هلذه 

 بأنـه جيـوز للـدول األطـراف، مبـا يتسـق مـع االتفاقـيات، أن تـنص عـلى أن خيضـع املذنـبون لـتدابري العالج                              وإذ نسـلّم  
والتثقـيف والـرعاية الالحقـة وإعـادة التأهـيل وإعـادة اإلدمـاج يف اـتمع، وذلـك إمـا كـبديل لإلدانـة أو العقاب وإما                            

كاب جرائم ذات صلة باملخدرات، ولكن مع مالحظة أن هذا احلكم ال يطبق             إضـافة إىل اإلدانـة أو العقـاب على ارت         
 املشـورة التقنـية املـتاحة مـن مكتـب األمم املتحدة املعين              وكذلـك مـع مالحظـة     عـلى حنـو واف بالغـرض أو مناسـب،           

 باملخدرات واجلرمية بشأن التنفيذ،

الم، ووجوب اختاذ التدابري الالزمة لضمان توفر       اسـتمرار لـزوم اسـتعمال املخدرات الطيب لتخفيف اآل          "وإذ نسـتذكر  
 )٣(،"املخدرات هلذا الغرض

قد أبلغت بأن الضوابط الرقابية الالزمة      " ٢٠٠٨ما بعد عام    " عـلى أن معظـم املشـاورات اإلقليمية ملنتدى           وإذ نشـدد  
 اآلالم وكذلك دون    بشـأن املخـدرات واملؤثـرات العقلـية تشـكل عقـبة حتـول دون توافـر العقـاقري األساسـية لتخفيف                     

سـبل احلصـول عـلى املـواد املعـروفة فعاليتها يف عالج اإلدمان على املخدرات والوصول إىل الوقاية من فريوس األيدز           
 وعالج املصابني به ورعايتهم ودعمهم وسائر اخلدمات املتصلة بالصحة،

 :"٢٠٠٨ما بعد عام "فإن املشاركني يف منتدى املنظمات غري احلكومية الدويل 

 : جلنة املخدراتيناشدون -١

 تأكـيد أمهية االمتثال لاللتزامات والتعهدات مبقتضى الصكوك الدولية والوفاء ا، مثل مبادئ              أن تعـيد   )أ( 
املخطط محايـة حقـوق اإلنسـان الـواردة يف ميـثاق األمـم املـتحدة، واإلعـالن العاملي حلقوق اإلنسان، و                    

                                                                 
 .١، الفقرة ٣٨، املادة ١٩٧٢، بصيغتها املعدلة بربوتوكول ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات،  )2( 
 .٢، الديباجة، الفقرة ١٩٧٢، بصيغتها املعدلة بربوتوكول ١٩٦١درات، االتفاقية الوحيدة للمخ )3( 
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وجيهـية خلفـض الطلـب عـلى املخـدرات، والقـرارات املتفق       ، واملـبادئ الت  الشـامل املـتعدد التخصصـات     
علـيها يف جلـنة املخـدرات، وأن تـنقّح جدول أعمال الدورة السنوية للجنة لكي تتيح مزيدا من الوقت                    
واألولويــة خلفــض الطلــب عــلى املخــدرات ولعواقــب سياســات مكافحــة املخــدرات عــلى حقــوق          

 اإلنسان،

الضـــار واحلـــد مـــن عواقـــبه الصـــحية /خـــدرات غـــري املشـــروع اعتـــبار خفـــض اســـتعمال املأن تضـــمن )ب( 
واالجتماعــية واالقتصــادية الســلبية، حســبما هــو مبــين ضــمن اتفاقــيات مكافحــة املخــدرات، حتديــات   

 مساوية يف األمهية ألنشطة خفض عرض املخدرات، ومطلوب التصدي هلا مثلها متاما،

وذلـك بالتشـاور مع هيئات مرجعية ذات صلة،          مـبادئ توجيهـية بشـأن العـالج الـناجع،            أن تسـتحدث   )ج( 
مـثل مـنظمة الصـحة العاملـية، ومكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحدة                   
ــية، وكذلــك مــع مقدمــي اخلدمــات ومــع       املشــترك بشــأن األيــدز وفريوســه، واملــنظمات اإلقليمــية املعن

وينبغي . عمال املخدرات وبالسياسات العامة بشأن املخدرات     األشـخاص مـن الذين هم أكثر تأثرا باست        
هلـذه املـبادئ التوجيهـية أن تتضـمن تعـريفا مشـتركا للفعالـية وشروطها البنيوية مبا يف ذلك، ضمن مجلة          

 أمور، السياسات العامة واملرافق واخلدمات والتطوير املهين، بغية حتقيق أكرب تأثري إجيايب ممكن،

 للهيئات املرجعية ذات الصلة، مثل اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، ومكتب األمم املتحدة              من أن تسـتلزم   )د( 
املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، وفقـا للواليـة املسـندة إىل كـل مـنها، أن توجه النظر بانتظام إىل أداء البلدان                        

عن اعتماد وتنفيذ تلك حبسـب هـذه الصـكوك واملـبادئ التوجيهـية، وأن تقـدم تقاريـر سـنوية إىل اللجنة                   
 الصكوك،

 . على اللجوء إىل إتاحة جزاءات وأحكام بديلة بشأن اجلرائم ذات الصلة باملخدراتأن تشجع )ه( 

 : الدول األعضاءيناشدون -٢

 أن يكــون تشــكيل وفودهــا إىل جلــنة املخــدرات مجســدا جلــدول أعمــال اللجــنة ومهامهــا     أن تضــمن )أ( 
كم الرشيد والتوجيه يف جمال السياسات العامة، مع زيادة التركيز على اخلربة         الوظيفـية، بغـية تيسـري احل      

الضـار واحلد من عواقبه الصحية      /االختصاصـية ذات الصـلة خبفـض اسـتعمال املخـدرات غـري املشـروع              
 واالجتماعية واالقتصادية السلبية واالمتثال حلقوق اإلنسان،

 العاملــية، بالتشــاور مــع اهليــئة الدولــية ملراقــبة املخــدرات    اجلهــود الــيت تــبذهلا مــنظمة الصــحة أن تدعــم )ب( 
ومكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، مـن أجـل ضـمان توافـر مجيع العقاقري اليت تصنف                   

 على أا أدوية أساسية، على أوسع نطاق ممكن وعلى حنو مباشر، لألطباء ومرضاهم،
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ــياجات احملــتجزين يف مــرافق احلــبس املغلقــة عــلى العــامل     إيــالء مــزيد مــن االهــتما أن تضــمن )ج(  م إىل احت
اخلـارجي، وذلـك لكـي تـتاح هلـم سـبل الوصول إىل خدمات التدخل بنطاقها الشامل، حسبما أوصى                    
بـه كـل مـن مـنظمة الصـحة العاملـية ومكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم                         

 .يدز وفريوسهاملتحدة املشترك بشأن األ

 : اهليئة الدولية ملراقبة املخدراتيناشدون -٣

ــرها لكــٍل مــن عنصــري خفــض العــرض      أن جتــدد )أ(  ــإيالء قــدر متســاو مــن االهــتمام يف تقاري ــتزامها ب  ال
ــبلدان،          ــلى ضــعف أداء ال ــتراض ع ــبة املخــدرات، واالع ــيات مراق ــن يف اتفاق ــب الواردي وخفــض الطل

ــية     وتســليط الضــوء عــلى أفضــل املمارســات    ــن العنصــرين، بغ ــتكرة يف كــال هذي ــنهوج املب ــبعة وال املت 
استكشــاف كــل األبعــاد احلالــية التفاقــيات مراقــبة املخــدرات ومرونــتها، وضــمان توريــد العقــاقري          

 املشروعة على حنو واف بالغرض ملعاجلة اإلدمان وكذلك لتخفيف اآلالم،

ية باعتباره تدبريا من تدابري ملكافحة املخدرات،        بانـتظام استعراضـات لتطبـيق اجلزاءات اجلنائ        أن جتـري   )ب( 
وذلـك بالتشـاور مـع هيـئات األمـم املـتحدة ذات الصـلة، مـثل مفوضـية األمـم املـتحدة السامي حلقوق                   
ــاملخدرات       ــتابع لألمــم املــتحدة، ومكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب اإلنســان وجملــس حقــوق اإلنســان ال

وق السجناء املرنني للمخدرات أو احملتجزين بسبب جرائم        واجلـرمية، مـع ضمان االحترام الكامل حلق       
ذات صـلة بـاملخدرات، وخصوصا حقوقهم يف احلياة واحملاكمة العادلة، وكذلك إسداء املشورة بشأن               

 .مدى مناسبة هذه اجلزاءات وتالؤمها مع اجلرم الفعلي املرتكب، وفرص إتاحة جزاءات بديلة

 :عين باملخدرات واجلرمية مكتب األمم املتحدة امليناشدون -٤

 توافــر مــزيد مــن املعــرفة والفهــم للجــنة املخــدرات بشــأن الــتأثري التماثــلي الــذي يــنجم عــن  أن يضــمن )أ( 
القـرارات والسياسـات العامـة الـيت تعـتمدها كـل من اللجنة ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، مثل                    

مـنظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة       بـرنامج األمـم املـتحدة املشـترك بشـأن األيـدز وفريوسـه و              
 ، وغريها،)اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

 مـن الـدول األعضـاء تقـدمي مـا يلزم من موارد ودعم لكي يعزز بقدر كبري قدراته التحليلية                     أن يلـتمس   )ب( 
العرض والطلب ومقدرتـه عـلى اسـتبانة أفضـل املمارسـات املتبعة وتصنيفها ونشرها يف جماالت خفض           

 والضرر وكذلك يف جمال االمتثال حلقوق اإلنسان،

رؤساء األجهزة الوطنية املعنية     آلـية خلفـض الطلـب عـلى املخدرات، على غرار آلية اجتماع               أن ينشـئ   )ج( 
، لكي تقدم إليه توجيهات تقنية ومعلومات حمسنة بشأن السياسات    )هونلـيا  (نفـاذ قوانـني املخـدرات     إب

 .تراتيجيات وبشأن تطبيقها العملي يف امليدانالعامة واالس
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 : املنظمات غري احلكوميةيناشدون -٥

عــلى وضــع ) دون الوطنــية أو الوطنــية أو اإلقليمــية أو الدولــية( معــا عــلى املســتويات املناســبة أن تعمــل )أ( 
يف بعض وتنفـيذ معـايري لتحسني نوعية أنشطتها، مستندة إىل العمل الذي جرى االضطالع به من قبلُ                 

 البلدان واملناطق،

 الشـفافية واملسـاءلة مـن خـالل نشـر تقاريـر سـنوية تتضـمن بـيانات مالـية موجزة، حىت إذا مل                         أن تـزيد   )ب( 
 .تكن مطلوبة مبقتضى التشريعات الوطنية أو احمللية

خدرات واجلرمية   جلـنة املخـدرات واهليـئة الدولـية ملراقـبة املخـدرات ومكتـب األمم املتحدة املعين بامل                  يناشـدون  -٦
والـدول األعضـاء واملـنظمات غـري احلكومـية أن تجـري مـراجعات منـتظمة ألنشـطتها ذات الصلة باملخدرات               
مـن حيـث السياسـات العامـة واملمارسـات املتـبعة، وذلك باستخدام املعلومات املستمدة من طائفة واسعة من                    

هدفها، بغـية اسـتبانة ااالت اليت تتطلب حتسينا يف          املصـادر املتـنوعة، مبـا يف ذلـك الفـئات السـكانية الـيت تسـت                
 .هذه الصدد

 


