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العالمية  مشكمةالحول مجمعية العامة لألمم المتحدة الخاصة لمدورة لالموحد فريقي األالموقف 
 1192 ابريل 19 – 91 لممخدرات

 ، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي،نحن

" التعاون الدولي لمكافحة  المعنون 67/193قرارىا الوارد في  الجمعية العامة لؤلمم المتحدة، بمقررنرحب 

 العالمية مشكلةالمخدرات " والذي قررت بموجبه عقد دورة خاصة للجمعية العامة حول لل العالمية مشكلةال
  .6102في أوائل عام  مخدراتلل

 

تطمب تو  وفعاال اً متزايد اً دولي اً تتطمب تعاونصبحت مسؤولية عامة ومشتركة أبأن مشكمة المخدرات  إذ نذكر
ووضع بشكل متبادل ومتعدد التخصصات ومتكامل من أجل توفير األدوية  اً ومعزز  اً متوازن اً نيج أيضاً 

 استراتيجيات لخفض الطمب عمى المخدرات والحد من األضرار التي تسببيا وكذلك ضمان توفير مواد الرقابة
 الحد من االستخدام غير المشروع لممخدرات والمؤثرات العقمية. نفسوالوقت في و لبلستخدام الطبي والعممي، 

 بصيغتيا 1961 لعام لممخدرات الوحيدة االتفاقية ألحكام لبلمتثال األعضاء الدول تبذليا التي بالجيود ُنقر
 افحةلمك المتحدة األمم واتفاقية ،1971 لعام العقمية المؤثرات اتفاقية ،1972 عام بروتوكول حسب المعدلة
 ؛1988 لعام العقمية والمؤثرات المخدراتب المشروع غير االتجار

 

ذ نؤكد اإلعبلن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاممة ومتوازنة لمواجية  وا 
وتدعو الدول  ،الجمعية العامة خبلل دورتيا الرابعة والستين تياكما اعتمد مخدراتمل العالمية مشكمةال

ىو منصوص عميو، وذلك بيدف  وفق ما كامبلً  األعضاء إلى اتخاذ التدابير البلزمة لتنفيذ اإلجراءات تنفيذاً 
 .تحقيق غاياتيا وأىدافيا في الوقت المناسب

ذ نُ   المسائل جميع معالجةل لمخدراتبا المعنية لمجنةالسابعة والخمسين  الدورة مكتب بذليايالتي  بالجيود قروا 
 مجمس النتخاب المخدرات لجنة اعتمدتو الذي بالقرار ونرحب ،الخاصة لمدورةلمتحضير  والفنية التنظيمية
 ؛الخاصة لمدورة التحضيرية األعمالب لمقيام مجنةال قبل منمكمف 

ذ  نتاجغير المشروعزراعة المحاصيل  مكافحةل أفريقيافي بالتقدم المحرز  أيضا   نرحبوا   المخدرات ة وا 
، من بين أمور عمى نحو غير مشروع المخدرات والمؤثرات العقمية تعاطيو  وتوزيع تجارواإلوتصنيع ونقل 

 ،(2017-2013مكافحة المخدرات )حول  تحاد األفريقيالأخرى، واعتماد وتنفيذ خطة عمل ا
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ذ نؤكد مجددا في عام  مخدراتمل العالمية مشكمةال، أن الدول األعضاء ستقوم خبلل الدورة الخاصة حول وا 
مع مقاصد  وبما يتفق تماماً والمشتركة  العامةالمسؤولية  مبدأعمى أساس الجوىرية  القضايا، بتناول 2016

 ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، والقانون الدولي واإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان؛

ذ  نتاج وتصنيع ونقل بزراعة المحاصيلالتوجيات المتعمقة  انضع في اعتبار نوا   تعاطيوتوزيع و  واالتجار وا 
شكل ي واليزال ىذا النشاط في العديد من البمدان األفريقية، عمى نحو غير مشروع المخدرات والمؤثرات العقمية

 مثل لمخدرات،ا يتعاطم السيما لجميع وحقوق اإلنسانالسبلمة العامة و  مصحة العامة،ل خطيراً  تيديداً 
يقوض االستقرار السياسي واالجتماعي مما واألمن الوطني وسيادة الدول  األطفال والشباب وأسرىم

 واالقتصادي والتنمية المستدامة.

ذ  غير المشروعة زراعةمل مستدام وبديلممكن وقانوني و  و ميم بديلىي بمثابة  البديمة التنمية أنب نذكر وا 
 جرائمب المتعمقة التحديات من وغيرىا مخدراتمل العالمية مشكمةمل لمتصدي وتدابير فعالة المخدرات محاصيلل

 وىي المشروعة غير المخدرات إنتاج من الحد وبرامج لسياسات الرئيسية العناصر من واحدة وىي المخدرات،
 ؛مجتمعاتيا في المستدامة التنمية لتحقيق الحكومات تبذليا التي الجيود من يتجزأ ال جزءا

متسمسمة  البديمة التنمية برامج تكون أن ويجب مجتمعاتنا، في المستدامة التنمية لتحقيق ىدفنا صياغة إعادة 
 المشروعة، غير المحاصيل عمى القضاء قبل بالفعل وموضوعة بديمة عيش سبل مع صحيح، بشكل

دماجيا  ؛المحمية و واإلقميميةالوطنية  التنمية خطط في وا 

ذ  /اإلعبلن السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية غاياتتحقيق  الرامي إلى ىدفناعن  مجددا   ُنعرب وا 
من انتقال  2015 في المائة بحمول عام 50بنسبة لحد االمتمثل في يدف ال، وال سيما 2011عام لاإليدز 

 ةمحفوفالأن الحقن  آخذين بعين االعتبارفيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن، 
مخاطر مل نظراً  رئيسةصحية عامة تشكل انشغاالت بالمخاطر والسموك الجنسي بين متعاطي المخدرات 

 .، والسلC و B عالية لئلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والتياب الكبدال

ذ يساور  حصوليم  تتدنى فرص وأتتوفر ليم بتاتا  الان العالم ئة من سكافي الم 80رب اما يق أنب ا القمقنوا 
في الموقف األفريقي  كما ىو موصي بو، المبرحةألدوية الخاضعة لمرقابة لعبلج اآلالم المتوسطة و ا عمى

 .المسكنة لآلالم األدوية الموحد بشأن المواد الخاضعة لمرقابة والوصول إلى

 فرصة فريدة ألفريقياوفر ت 2016مة لؤلمم المتحدة في أبريل لمجمعية العا الخاصةبأن الدورة  واقتناعا منا
شارك بنشاط في النقاش العالمي تواألولويات والتطمعات، و  ،إلى توافق بشأن التحديات المشتركة كي تتوصل
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نسانية وأقل تكمفة فعالية أكثر الطرقبمخدرات مل العالمية مشكمةال مواجيةحول كيفية  ساعد في تشكيل تو ، وا 
 ؛ائجالنت

ذ   في المخدرات مكافحةل ةمتكاممالو  ةمتوازنال توسيع نطاق االستجابات بشأن أبابا أديس إعبلنأن ب ذكرنوا 
 موحدموقف  تبنينحو  وااللتزاماتالمشاورات  تسييلاالتحاد األفريقي  طمب من مفوضية (2014) أفريقيا

 لمجمعية العامة لؤلمم المتحدة؛ الخاصةلدورة ا بخصوص

دراجوو صوت أفريقيا  إسماعمى ع نحث عميهو   العالمية مشكمةالحول  الدوليبصورة كاممة في النقاش  ا 
مع إعبلن وخطة عمل  وحدة تمشياً ال كنفعمل في تبصوت واحد و أفريقيا  تتحدث من أجل أن، مخدراتمل

 :2009لعام  ( واإلعبلن السياسي وخطة العمل2017-2013المخدرات ) مكافحة لحو أديس أبابا 

 :متزم بما يمين، بموجب ىذا

 وعمميتيا العامة لمجمعية الخاصة الدورة خبللالمقرر إجراؤىا  الجارية لمناقشاتا فرصة اغتنام .1
 تعزيز أىمية عمى الضوء لتسميط ،2015 عام بعد أجندة التنمية لما وضع في وكذلك التحضيرية
 اإلنمائية والمساعدة المباشرة األجنبية االستثمارات سيما وال شروط، دون ،اإلنمائية المساعدات
 المساواة وعدم والبطالة المدقع الفقر جذور اقتبلع في األفريقية البمدان جيود الستكمال الرسمية،
 .التكنولوجيا ونقل والميارات التعميم خبلل من الحياة نوعية وتحسين

والرفاه  ،والسبلمة ،سياسات المخدرات تحسين الصحةمن أن يكون اليدف األساسي  ينبغي .2
تدابير مناسبة لمحد من زراعة اعتماد والمجتمعات من خبلل  مناسلاالقتصادي االجتماعي و 

نتاجيا  ساءة استخداميا والمؤثرات  تجارواإلوصناعتيا ونقميا محاصيل المخدرات وا  بيا وتوزيعيا وا 
االتحاد عمل الجرائم المرتبطة بيا، عمى النحو المبين في خطة ، وكذلك ةغير المشروعالعقمية 
 .(2017-2013مكافحة المخدرات ) لو حاالفريقي 

بين تخفيض ، ومتكامبلً  اً متوازن اتحقق نيجىي التي ممخدرات للسياسات الفعالة ا اعتبار أن  .3
وتقميل نسبة األضرار وتحقيق التعاون الدولي كما ىو وارد في اإلعبلن السياسي وخطة  اإلمدادات
في خطة عمل المضمنة  األربعة ذات األولويةمع التركيز المناسب والنسبي عمى المجاالت العمل 

 :والتي تستند إلى المخدرات حول مكافحةتحاد األفريقي اال
عداد اإلدارة و اإل .أ  لخطة العمل  وطنيةالقميمية و اإلقارية و عمى المستويات التقييم التقارير و الشراف وا 

 .المعززة
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الصحية واالجتماعية لتعاطي لمعالجة اآلثار  وتوسيع نطاقيا خدمات قائمة عمى األدلةتقديم  .ب 
 .المخدرات في الدول األعضاء

من خبلل دعم الدول األعضاء ألمن البشري بامكافحة االتجار بالمخدرات والتحديات ذات الصمة  .ج 
والحد من  ةوالمجموعات االقتصادية اإلقميمية لمحد من توجيات االتجار بالمخدرات غير المشروع

 .لحقوق اإلنسان وسيادة القانون وفقا لممبادئ األساسيةاإلمدادات 
لبلستجابة  وتعزيزىا من خبلل تعزيز المؤسسات البحوث وجمع البياناتبناء القدرات في مجال  .د 

بفعالية لمتحديات التي تطرحيا المخدرات غير المشروعة، وتسييل الحركة المشروعة لممخدرات 
  .لؤلغراض الطبية والعممية المؤثرات العقميةو 
 من والحد المخدرات عمى الطمب من كل في والتناسب التوازنالجيود من أجل تحقيق  قصارى بذل .4

 مواءمة ذلك في بما والدولية، واإلقميمية والوطنية المحمية المستويات عمى المخدرات، عرض
 عن األساسيين العاطمين نظرا ألنيم لمشباب، العمل فرص توفيرب أيضاً  ممتزمون ونحن. التشريعات

 .المخدرات أسواق في لبلنخراط عرضةىم  وبالتالي أفريقيا، في العمل
 ياوعواقب ياأسباب ليا عامة مشاكل صحيةيا عميدمان اإلالمخدرات و يجب اعتبار استيبلك  .5

 الدعمم يتقدلتعميم المخدرات في مناىج التعميم. ويجب  ينبغي منح األولوية ،االجتماعية واالقتصادية
وينبغي  .ؤلشخاص الذين يتعاطون المخدراتل والحمايةوالخدمات الصحية  العبلجواالستفادة من 

صبح إدماج عبلج أتخصيص الموارد لبرامج العبلج، بما في ذلك السجون، وفي ىذا الصدد 
المخدرات وخدمات الوقاية في برامج الصحة عمى أوسع نطاق ضرورة حتمية لجميع الدول 

  .األعضاء
نية وغيرىا من األدوية األساسية دعم لضمان توفير المواد األفيو مزيد من التقديم إلى  وبالتالي ندعو .6

عمى النحو المنصوص عميو في ، التسكينية وتخفيف اآلالم الرعاية من أجل الخاضعة لمرقابةو 
زالة الحواجز التي تحول دون استيراد وتوزيع واستخدام ىذه األدوية إلاالتفاقيات الدولية لممخدرات، 

دارة البياناتتقنينخبلل من  وعمميةضمان نظم إمدادات فعالة ذلك ة. ويشمل األساسي  ،، وا 
مع الموقف األفريقي الموحد بشأن المواد  ، وبناء القدرات، وذلك تمشياً عداد التقاريرا  والوصول إلييا و 

 .المخدرات المسكنة لآلالمالخاضعة لمرقابة والوصول إلى 
 بين المتزايدة الروابط شكميات التي الخطيرة لمتحديات التصدي إلى الممحة الحاجة عمى نشدد  .7

 باألشخاص، االتجار فييا بما المنظمة، الجريمة أشكال من وغيرىا والفساد بالمخدرات االتجار
 بما األموال، وغسل اإلرىاب الحاالت، بعض وفي اإللكترونية، والجرائم النارية باألسمحة واالتجار
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 القانون إنفاذ تواجو التي الكبيرة والتحديات اإلرىاب، بتمويل المرتبط األموال غسل ذلك في
 المنظمات تستخدميا التي باستمرار المتغيرة الوسائل إلى االستجابة في القضائية والسمطات
 .لمحاكمةا و الكشف لتجنب الوطنية لمحدود العابرة اإلجرامية

 عمى عقوبةال أو لئلدانة بديمة تدابير متابعة في والقضائية الصحية العامة السمطات بين التعاون دعم .8
 .لممخدرات الدولية لبلتفاقيات وفقا طفيفة،العنيف وال غير طابعال ذات بالمخدرات المتعمقة الجرائم

 المنحى وعممية موجزةو  موضوعيةو  قصيرة ختامية وثيقة تقديم عمى اقتراح المخدرات لجنة نحث .9
 األىداف تنفيذ في األعضاء الدول لمساعدة العممية التوصيات من مجموعة تضم الخاصة لمدورة

 ..2019 عام بحمول عملال وخطة 2009 عام السياسية إعبلن في حددت التي والغايات
 قميميةاإلدون بتعزيز قدرات المنظمات اإلقميمية و نؤكد عمى أىمية أن تقوم الدورة الخاصة ، أخيراً  .10

وخطة اإلعبلن السياسي في مساعدة الدول األعضاء عمى تحقيق األىداف والغايات المحددة في 
 .الجماعيةوشواغمنا وأىدافنا  جيودنا بغية أن تعكس العمل


