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 جلنة املخدرات   
 الدورة احلادية واخلمسون     

 ٢٠٠٨مارس / آذار١٤-١٠فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤البند 

 خطة العمل  :خفض الطلب على املخدرات
 لتنفيذ اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية 

    خلفض الطلب على املخدرات
   مشروع قرار :الواليات املتحدة األمريكية  
   تنشيط جهود الوقاية والتربية :ب تعاطي القّنب عواق  

 إن جلنة املخدرات، 

 أن الــدول األعضــاء قــد اعترفــت، يف اإلعــالن السياســي الــذي اعــتمدته        إذ تســتذكر 
ــية هــي       ــأن مكافحــة مشــكلة املخــدرات العامل اجلمعــية العامــة يف دورــا االســتثنائية العشــرين، ب

فض خ وهافيه مراقبة عرض  تتساند )1(امال ومـتوازنا  مسـؤولية عامـة ومشـتركة تتطلـب جـا مـتك           
 عــلى الــنحو املــبني يف اإلعــالن اخلــاص باملــبادئ التوجيهــية خلفــض الطلــب عــلى    الطلــب علــيها

 )3( والتدابري الالزمة لتعزيز التعاون الدويل على مواجهة مشكلة املخدرات العاملية،)2(املخدرات

                                                                 
 * E/CN.7/2008/1. 
 .٢، املرفق، الفقرة  ٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة دإ   (1) 
 .٨ و٤، املرفق، الفقرتان  ٢٠/٣-قرار اجلمعية العامة دإ   (2) 
 .، ألف إىل هاء  ٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ   (3) 
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تزمت يف اإلعالن السياسي بتحقيق نتائج     أن الـدول األعضاء قد ال      أيضـا  وإذ تسـتذكر   
 )4(،٢٠٠٨ملحوظة وقابلة للقياس يف ميدان خفض الطلب حبلول عام 

 أن القّنــب هــو املخــدر غــري املشــروع األكــثر انتشــارا يف العــامل مــن حيــث   وإذ تؤكّــد 
 إنتاجه واالجتار به واستهالكه،

تقريره مية قـد ذكـر يف    أن مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـر           وإذ تالحـظ   
زيـادة توافـر القّنب الذي حيتوي على كميات من مادة          )5(٢٠٠٧العـاملي عـن املخـدرات لعـام         

 تتراهيدروكانابينول أكرب بكثري من ذي قبل،

 اليت طُلب   )6(،١٩٦١ من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة       ٣٨ املـادة    وإذ تسـتذكر   
ن تعــري اهــتماما خاصــا وتــتخذ مجــيع الــتدابري املمكــنة  فــيها إىل الــدول األطــراف يف االتفاقــية أ

عملـيا ملـنع إسـاءة اسـتعمال املخدرات ومعرفة األشخاص املتورطني يف ذلك، يف موعد مبكر،                 
 وعالجهم وتربيتهم ومتابعة رعايتهم،

 إزاء عـدد املـراهقني الذيـن حيـتاجون إىل العـالج مـن تعاطي مواد                 وإذ يسـاورها القلـق     
 لبلدان بسبب تعاطي القّنب،اإلدمان يف بعض ا

  بالبحوث اليت تربط تعاطي القّنب بأمراض مثل االكتئاب والفُصام،وإذ حتيط علما 

ــية      تناشــد -١  ــية ذات الصــلة أن تواصــل توع ــنظمات الدول ــدولَ األعضــاء وامل  ال
 الشباب والكبار مبخاطر تعاطي القّنب على الصحة؛

راتيجيات الـيت ثَبتت جناعتها وأحسن      الـدولَ األعضـاء إىل تـبادل االسـت        تدعـو    -٢ 
املمارسـات يف جمـال وقايـة األطفـال والشـباب مـن تعاطي القّنب، من أجل محاية تلك الفئات                    

 السكانية الضعيفة من املخاطر الصحية املقترنة بتعاطي القّنب؛

 ٣‐  قـربـأن بـرامج الوقايـة والعـالج املـبكر ينـبغي أن تستهدف اليافعني، حسب               ت 
 تضاء، من أجل زيادة أثر هذه الربامج إىل أقصى حد؛االق

                                                                 
 .١٧، املرفق، الفقرة  ٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة دإ   (4) 
 (5) World Drug Report 2007 ،    منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعE.07.XI.5. 
 .٧٥١٥، الرقم  ٥٢٠، الد  جمموعة املعاهدات األمم املتحدة،  (6) 
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 الـدولَ األعضـاء على حثّ أوساط البحث الطيب على مواصلة دراسة         تشـجع  -٤ 
كــل مــن املمارســات الوقائــية والعالجــية الــيت تتــناول العواقــب الصــحية املترتــبة عــلى تعــاطي     

 القّنب؛

 وعالجـية شاملة تركّز      الـدولَ األعضـاء عـلى تنفـيذ ُـج وقائـية            أيضـا  تشـجع  ‐٥ 
 على األفراد وعالقام بأقرام وأُسرهم ومدارسهم وجمتمعام احمللية، حسب االقتضاء؛

 اهليــئةَ الدولــية ملراقــبة املخــدرات إىل مواصــلة تــبادل املعلومــات عــن        تدعــو -٦ 
ا جهودهـا الرامـية إىل رصـد تطبـيق الـدول األعضـاء لـلمعاهدات الدولـية ملراقـبة املخدرات فيم           

 يتعلق بالقّنب واملخدرات األخرى غري املشروعة، واإلبالغ عن ذلك التطبيق؛

 الــدولَ األعضــاء عــلى أن تــنظر يف مجــع املعلومــات عــن مــدى زيــارة   تشــجع -٧ 
 املستشفيات والتماس العالج فيما يتعلق بتعاطي القّنب، من أجل حتسني فهم نطاق املشكلة؛

دراسـة البـيانات العلمـية والطبـية والدولية        الـدولَ األعضـاء أن تواصـل         تناشـد  -٨ 
 .املتاحة عن اآلثار الصحية لتعاطي القّنب

 


