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 جلنة املخدرات
 الدورة احلادية واخلمسون

 ٢٠٠٨مارس / آذار١٤-١٠فيينا، 
 من جدول األعمال) د (٦البند 

 املسائل: تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات
   األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات

   مشروع قرار منقَّح: األرجنتني وأوروغواي وبوليفيا 
 الة الدمج السليم بني نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان كف  

   والسياسات العامة للمراقبة الدولية للمخدرات
 إن جلنة املخدرات، 
 )1( الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،            السنوية  الذكرى    إىل  تشري   إذ  

 االتفاقية الصـكوك الدولـية األساسـية ملراقـبة املخـدرات، وخاصة      وإذ تضـع يف اعتـبارها        
 واتفاقية األمم   )3(،١٩٧١ واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة      )2(،١٩٦١الوحـيدة لـلمخدرات لسـنة       

 واإلعالن  )4(،١٩٨٨املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة           
 )5(ة العشرين، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائيالعاملي حلقوق اإلنسان

                                                                 
 ).ثالثا( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   (1) 
 .٧٥١٥، الرقم  ٥٢٠، الد  تجمموعة املعاهدا األمم املتحدة،  (2) 
 .١٤٩٥٦، الرقم  ١٠١٩املرجع نفسه، الد  (3) 
 .٢٧٦٢٧، الرقم  ١٥٨٢املرجع نفسه، الد  (4) 
 .، املرفق٢٠/٢-قرار اجلمعية العامة دإ   (5) 
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 مــن ميــثاق األمــم املــتحدة تــنص  ٥٦ و٥٥ و١املــواد أن   أيضــاوإذ تضــع يف اعتــبارها 
عــلى أن تعمــل املــنظمة عــلى أن يشــيع يف العــامل احــترام حقــوق اإلنســان واحلــريات األساســية 

  اجلنس أو اللغة أو الدين، العرق أوللجميع بال متييز بسبب

ن العـاملي حلقـوق اإلنسـان تشـترط وجـود نظام            مـن اإلعـال    ٢٨وإذ تالحـظ أن املـادة        
 ،دويل ميكن يف إطاره حتقيق احلقوق املبينة يف اإلعالن حتقيقا تاما

بـالدور الـذي تقــوم بـه اهليـئات الدولـية ملراقــبة املخـدرات، ممـا يشـكل جــزءا          تسـلِّم  وإذ 
 أساسيا من ذلك النظام الدويل،

 ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦ملؤرخ   ا ٦٠/١٧٨ قـراري اجلمعية العامة       تسـتذكر  وإذ 
 على أكّـدت فيهما اجلمعية جمددا ، اللذيـن  ٢٠٠٦ديسـمرب  / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٦١/١٨٣و

وجــوب االضــطالع مبكافحــة مشــكلة املخــدرات العاملــية مبــا يــتفق متامــا مــع مقاصــد ميــثاق األمــم  
 سان واحلريات األساسية،املتحدة ومبادئه، وخباصة يف ظل االحترام التام جلميع حقوق اإلن

 الــذي  إعــالن األمــم املــتحدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصــلية،وإذ تضــع يف اعتــبارها 
 ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣ املؤرخ ٦١/٢٩٥اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها 

 االضــطالع باملراقــبة الدولــية لــلمخدرات مبــا يــتفق مــع   وجــوب تأكــيد تعــيد -١ 
واالتفاقيات  )6(نسان، حسبما حدده اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      قوق اإل حل  الدويل قـانون ال

 الدولية حلقوق اإلنسان؛

 يعمل بتعاون إىل مكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية أن            تطلـب  -٢ 
ــي ــذا الصــدد مــع مفوضــية    قوث ــتحدة حل  يف ه ــم امل ــيق مــع    اإلنســانقــوق األم وبالتنســيق الوث

  حقوق اإلنسان؛اإلجراءات اخلاصة لس

 إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن    تطلـب  -٤ 
 .تقريرا عن التقدم احملرز يف حتقيق ذلك التعاون يف دورهتا الثانية واخلمسني يقدم إليها

                                                                 
 ).ثالثا( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   (6) 


