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اجلمعية العامة

املحاضر الرمسية

الدورة االستثنائية الثالثون

اجللسة 1

الثالثاء 19 ،نيسان/أبريل  ،2016الساعة 10/00
نيويورك
الرئيس املؤقت :السيد ليكتوفت  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الدامنرك)
افتتحت اجللسة الساعة 10/05
البند  1من جدول األعمال املؤقت

البند  2من جدول األعمال املؤقت
دقيقة صمت للصالة أو التأمل

افتتاح رئيس وفد الدامنرك للدورة
الرئيسة املؤقتة (تكلمت باإلنكليزية) :أدعو اآلن املمثلني
الرئيسة املؤقتة (تكلمت باإلنكليزية) :أعلن افتتاح إىل الوقوف والتزام الصمت ملدة دقيقة للصالة أو التأمل.
الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة بشأن مشكلة
التزم أعضاء اجلمعية العامة الصمت دقيقة للصالة أو
التأمل.
املخدرات العاملية.
كما يعلم املمثلون ،تنعقد هذه الدورة االستثنائية عمال جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة
بالقرارات  193/67املؤرخ  20كانون األول/ديسمرب ()A/S-30/2
 2012و  200/69املؤرخ  18كانون األول/ديسمرب 2014
الرئيسة املؤقتة (تكلمت باإلنكليزية) :أود ،وفقا
و  181/70املؤرخ  17كانون األول/ديسمرب  .2015وعمال
للممارسة املتبعة ،أن أسترعي انتباه اجلمعية العامة إىل الوثيقة
بالفقرة  45من قرار اجلمعية العامة  ،193/67تستعرض
 ،A/S-30/2فيما يتعلق باملادة  19من ميثاق األمم املتحدة.
الدورة االستثنائية التقدم املحرز يف تنفيذ اإلعالن السياسي
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة حتيط علما على النحو
وخطة العمل املتعلقني بالتعاون الدويل صوب وضع استراتيجية
متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية ،مبا يف الواجب باملعلومات الواردة يف تلك الوثيقة؟
ذلك إجراء تقييم لإلجنازات اليت مت حتقيقها والتحديات اليت
تقرر ذلك.
جوهبت ،يف إطار االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات
وغريها من صكوك األمم املتحدة ذات الصلة.
تضمن هذا املحضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات
امللقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506, (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
املصوبة إلكترونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة (http://documents.un.org
إصدار املحاضر َّ
)1610937 (A
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البند  3من جدول األعمال املؤقت
تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض
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ويف هذا الصدد ،اقتُرح أن يُنتخب رئيس الدورة العادية
السبعني ،سعادة السيد ماغزن ليكتوفت ممثل مملكة الدامنرك،
بالتزكية رئيسًا للدورة االستثنائية الثالثني.

الرئيسة املؤقتة (تكلمت باإلنكليزية) :تنص املادة 28
هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف انتخاب السيد ماغزن
من النظام الداخلي على أن تعني اجلمعية العامة يف بداية كل
دورة ،بناء على اقتراح الرئيس ،جلنة لوثائق التفويض تتألف ليكتوفت ،رئيس اجلمعية العامة ،رئيسًا للدورة االستثنائية
الثالثني بالتزكية؟
من تسعة أعضاء.
تقرر ذلك.

ووفقا للسوابق ،ينبغي أن يكون أعضاء جلنة وثائق
الرئيسة املؤقتة (تكلمت باإلنكليزية) :أتقدم خبالص
التفويض للدورة االستثنائية الثالثني هم نفس أعضاء جلنة
وثائق التفويض للدورة العادية السبعني للجمعية العامة ،التهاين لسعادة السيد ماغزن ليكتوفت وأدعوه إىل تويل الرئاسة.
أي االحتاد الروسي ،األرجنتني ،بربادوس ،جنوب أفريقيا،
أرجو من رئيس املراسم أن يصطحب الرئيس إىل املنصة.
الصني ،كازاخستان ،كوت ديفوار ،النمسا ،الواليات املتحدة
توىل السيد ليكتوفت رئاسة اجللسة.
األمريكية.
بيان السيد ماغزن ليكتوفت ،رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا
وإذا مل يكن هناك اعتراض ،سأعترب أن جلنة وثائق
االستثنائية الثالثني
التفويض تشكلت على ذلك النحو.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشعر باالمتنان على انتخايب
تقرر ذلك.
رئيسًا للجمعية العامة يف هذه الدورة االستثنائية .وقبل أن
الرئيسة املؤقتة (تكلمت باإلنكليزية) :ويف هذا الصدد ،أبدأ ،أو ّد أن أتقدم خبالص تعازي وتضامن اجلمعية العامة مع
أود أن أوجه انتباه أعضاء اجلمعية إىل مذكرة شفوية من األمني حكوميت وشعيب إكوادور واليابان ،اللتني تعرضتا لضرر شديد
العام مؤرخة  4شباط/فرباير  ،2016جاء فيها أنه ينبغي من جراء الزالزل املميتة خالل هناية األسبوع املاضي .إن
إصدار وثائق تفويض جلميع املمثلني يف الدورة االستثنائية وفقًا قلوبنا مع مجيع الذين فقدوا أحباءهم ،بل ومجيع الذين يعملون
للمادة  27من النظام الداخلي للجمعية العامة .وأحث مجيع جبد يف جهود اإلغاثة.
األعضاء على تقدمي وثائق تفويض ممثليهم إىل األمني العام يف
إنه لشرف عظيم أن أرحب جبميع املشاركني يف اجلمعية
أقرب وقت ممكن.
العامة يف دورهتا االستثنائية الثالثني بشأن مشكلة املخدرات
البند  4من جدول األعمال املؤقت
العاملية .وأود أن أشكر الوزيرة لوده على ترؤس افتتاح هذه
الدورة .كما أود أن أشكر جلنة املخدرات يف فيينا على قيادة
انتخاب الرئيس
الرئيسة املؤقتة (تكلمت باإلنكليزية) :أدعو اآلن اجلمعية األعمال التحضريية هلذه الدورة االستثنائية .وأنوه بااللتزام
العامة إىل الشروع يف انتخاب رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا واملشاركة من اجلميع مما أسفر عن الوثيقة املعروضة علينا اليوم
(انظر .)A/S-30/4
االستثنائية الثالثني.
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عندما يرى الشباب تدهور صحتهم وتالشي فرص
حياهتم وتفكك أسرهم؛ وعندما يتعرض الذين يلتمسون
العالج للوصم أو التمييز ضدهم ،وجيري هتميش املصابني
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز؛ وحني يعاين املزارعون
الفقراء إلجياد مصادر بديلة للدخل وتواجه الشعوب األصلية
حتديات ملمارساهتا املستمرة منذ قرون؛ وعندما جيين املجرمون
املنظمون أرباحًا طائلة ،وجيتذبون الشباب املحرومني،
ويستولون على املجتمعات املحلية ويد ّمروهنا؛ وعندما يُقتل
السياسيون واملوظفون الشجعان رميًا بالرصاص ويكون
غريهم فاسدين وجهاز الدولة برمته عرضة لالهنيار؛ وعندما
يُسجن املاليني بسبب احليازة ،مبا يف ذلك حيازة كميات
صغرية ،ويُعد ُم غريهم بسبب االجتار؛ وعندما يؤثر العرض
والطلب يف املجتمعات بصورة متفاوتة وينتج عن احللول يف
إحدى البلدان مشكالت يف بلد آخر؛ وحني ال ّ
يتمكن أولئك
الذين حيتاجون إىل املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية
من الوصول إليها؛ وعندما جيتمع كل هذا وأكثر معًا ،فإننا
نواجه مشكلة املخدرات العاملية  -وهي مشكلة تتطلب العمل
الدويل؛ وهي مشكلة ميكن التغلب عليها.
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سنناقش يف اجللسات العامة واجتماعات املائدة املستديرة
واألحداث اجلانبية خالل هذه األيام الثالثة التحديات الكبرية
املرتبطة هبذه املسألة وأفضل السبل ملعاجلتها .وال ميكن ألي
جمتمع أن يدعي أنه ٍ
خال متامًا من العواقب الوخيمة اليت
جتلبها املخدرات غري املشروعة ،أو أنه ال عالقة له باألسباب
الكثرية ،وال ميكن ألي بلد أن ينكر أن معاجلة هذه املشكلة
هو مسؤولية عامة ومشتركة.

ومن الواضح أن هذه مشكلة ذات أبعاد كثرية ،من
حقوق اإلنسان إىل التنمية املستدامة ،ومن اآلثار الصحية إىل
منظور مستعملي املخدرات ،ومن الفساد إىل اجلرمية املنظمة.
لذا تتطلب معاجلة املخدرات غري املشروعة هنجًا طويل األمد
متكام ً
ال ومتعدد التخصصات .وتتطلب أيضًا حتقيق االتساق
بني قطاعاتنا االجتماعية والتعليمية وللصحة العامة ،وبني
سياسات التنمية املستدامة وإنفاذ القانون ،إىل جانب التعاون
على الصعيد املحلي واإلقليمي والدويل ،فض ً
ال عن االستجابات
املتعددة األطراف .وهي تقتضي النظر يف مجيع األسباب
والنتائج واجلوانب الرئيسية ذات الصلة ،مثل احترام التناسب
وحقوق اإلنسان وسيادة القانون؛ واالعتبارات املتعلقة برفاه
إن وجود العديد من املمثلني املوقرين هنا اليوم ومشاركتهم املجتمع والفرد ،والتدابري الرامية إىل حتقيق االستقرار واألمن
هو إظهار لاللتزام بالقيام بذلك حتديدًا .قبل ما يزيد قلي ً
ال على االجتماعيني مع السعي إىل التدخالت السياساتية الشاملة
ستة أشهر ،اجتمع كثري منهم يف هذه القاعة ذاهتا لتبين خطة واملتوازنة.
التنمية املستدامة لعام ( 2030القرار  )1/70وإرسال إشارة
وعالوة على ذلك ،أظهر املاضي أن بإمكاننا جتهيز أنفسنا
إىل الناس يف كل مكان بأن التحول حنو عامل أكثر استدامة بصورة أفضل هلذا التحدي إذا استمعنا إىل بعضنا البعض
وعدالً جار .واليوم ،وإذ نضع يف االعتبار الصالت اليت تربط بوصفنا الدول األعضاء ألن كل بلد يواجه هذه املشكلة
بني املسألتني ،ميكننا إيصال رسالة مشاهبة ،نستطيع معا أن ويطبّق حلوالً بطريقته اخلاصة .كما جيب علينا أن نستمع
نتصدى بفعالية أكرب ملشكلة املخدرات العاملية .ومع االنفتاح إىل املجتمع املدين ،واألوساط العلمية واألوساط األكادميية،
والرغبة يف التعلّم ،ميكننا أن نفهم بشكل أفضل ما الذي والربملانيني ،والشباب ،واملرأة ،واألطفال واملجتمعات املحلية
يفصل بيننا وأن نلتف حول ما يوحدنا .وميكننا أن نبين على املتضررة .وأعترف وأشيد بالدور الذي اضطلعت به كل من
اإلجراءات اليت أثبتت جناحها.
هذه اجلهات يف العملية التحضريية.
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وعلى الرغم من اجلهود املتزايدة والتقدم الذي أحرزته
الدول واملنظمات الدولية ذات الصلة وكيانات األمم املتحدة،
وكذلك املجتمع املدين ،ال تزال مشكلة املخدرات العاملية
تؤثر على حياة املاليني من البشر وتقوض التنمية املستدامة
واالستقرار السياسي واملؤسسات الدميقراطية .وقد حان
الوقت يف الواقع لتقييم التقدم املحرز منذ الدورة األخرية،
وللتفكري يف هنج جديدة وملواجهة التحديات املستجدة
واملتغرية .وآمل بالتايل أن تكون األيام الثالثة القادمة فرصة
للتطلع إىل حيث نود أن نكون حبلول عام  ،2019عندما
يصل اإلعالن السياسي وخطة العمل احلاليان بشأن التعاون
الدويل حنو استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة
املخدرات العاملية إىل هنايتهما.
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الضحايا واملآسي اليت أوجدهتا هذه اآلفة خالل دقيقة الصمت
اليت التزمناها للتو .فاالجتار باملخدرات والشبكات اإلجرامية
املنظمة تشعل العنف وتغذي الفساد ،كما تضعف املؤسسات
وسيادة القانون .وكما أقر جملس األمن ،فإن األرباح النامجة
عن االجتار باملخدرات متول اإلرهاب والتطرف العنيف يف
عامل اليوم.

وللسياسات املتعلقة باملخدرات آثار خطرية على حقوق
اإلنسان ،فال جيرؤ البعض على التماس الرعاية اليت حيتاجون
إليها خوفا من العقاب أو العالج القسري .وينتج عن تعاطي
املخدرات تكاليف بشرية مأساوية ومروعة على متعاطيها،
وأخريا وليس آخرا ،على أسرهم وجمتمعاهتم املحلية .إنه
يقتل املاليني ويضر هبم ،ويرتبط بانتشار فريوس نقص املناعة
افتتحت اآلن الدورة االستثنائية بشأن مشكلة املخدرات البشرية والسل والتهاب الكبد .ومن املهم أن ننخرط على أرفع
العاملية .وآمل خملصًا أن تتيح املجال إلجراء مناقشة مثمرة املستويات يف توفري الرعاية والعالج لألشخاص املتضررين.
على أساس الوثيقة اليت أعدهتا جلنة املخدرات اليت نوشك على وجيب علينا وضع حد لالستغالل املشني للتربح من أشد الناس
ضعفا يف جمتمعاتنا.
اعتمادها.

ويف سياق القيام بذلك ،آمل أن يساعدنا ذلك على
معاجلة مشكلة املخدرات العاملية املعقدة بصورة أكثر فعالية
وإنسانية.
أعطي الكلمة اآلن ملعايل نائب األمني العام يان إلياسون.
نائب األمني العام (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
سيدي الرئيس ،على دعويت ملخاطبة اجلمعية العامة يف دورهتا
االستثنائية الثالثني بشأن مشكلة املخدرات العاملية ،نيابة عن
األمني العام ،بسبب سفره.

ويكمن اهلدف النهائي من االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخدرات يف ضمان صحة اجلنس البشري ورفاهه .وال بد لنا،
عند تطبيقها ،من حتقيق التوازن بني شواغل األمن والسالمة
العامة مع اعتبارات الصحة وحقوق اإلنسان والتنمية .وكلنا
نعلم أن بعض جوانب جدول أعمال املتعلق باملخدرات
حساسة ومثرية للجدل .ونعلم أيضا أن بعض البلدان واملناطق
قد عانت أكثر من غريها .ولذلك ،من املهم أن نستمع إىل
بعضنا البعض وأن نتعلم من من خربات بعضنا البعض ،ال سيما
فيما يتعلق بكيفية تأثر رفاه الناس.

تتيح الدورة االستثنائية فرصة لتقييم اإلجنازات وأوجه
وإنين أثين على الدول األعضاء على ما أجرته من
القصور والتحديات اليت تواجه النظام الدويل ملراقبة املخدرات.
مناقشات واعية وواسعة النطاق اليت سبقت هذه الدورة
فمشكلة املخدرات العاملية تؤثر يف الواقع على كل بلد وعلى
االستثنائية ،وعلى تفانيها يف التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن
كل قطاعات املجتمع .وأنا متأكد من أن اجلميع هنا فكروا يف
مشروع الوثيقة اخلتامية ( ،A/S-30/L.1املرفق) .وأشكر جلنة
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املخدرات ،وخاصة السفري مشعة ،رئيس جملس إدارة اللجنة ،مستقرة ومؤسسات فعالة ،األمر الذي يشكل األساس لتحقيق
على ما قاموا به من عمل بشأن تلك الوثيقة اهلامة .كما أود التنمية املستدامة .فاملخدرات ال هتدد التنمية والعيش بكرامة
أن أشكر املجتمع املدين يف مجيع أحناء العامل على ما قدمه فحسب ،بل إهنا هتدد االستقرار واألمن أيضا.
من إسهامات هامة للمضي قدما جبدول األعمال اهلام هذا.
وبالنسبة للتحديات اليت تطرحها مشكلة املخدرات
وتتطلب معاجلة مشكلة املخدرات العاملية املشاركة النشطة العاملية ،فإهنا تتطلب استجابة عاملية فعالة ورحيمة وإنسانية يف
واملستمرة من جانب مجيع احلكومات وقطاعات املجتمع  -الوقت نفسه ،وذلك بطبيعة احلال إىل جانب اختاذ إجراءات
وأقول بقوة  -ومجيع أجزاء منظومة األمم املتحدة .وقد حان وطنية موازية .وإننا حباجة إىل تعبئة جهودنا وإجراءاتنا
الوقت لتنفيذ ما مت االتفاق عليه بعد مفاوضات جادة ومثمرة .اجليدة على هذا األساس ،ومن هذا املنطلق .وإذ نتطلع إىل

ومن املشجع أن الدول األعضاء ملتزمة بعالج األشخاص
ذوي االضطرابات املرتبطة بتعاطي املخدرات وإعادة تأهيلهم.
وتتطلب الوقاية والعالج اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان
يتكيف مع احتياجات األفراد .وجيب علينا ،على سبيل املثال،
االعتراف بأن املحتاجني ينبغي أن حيصلوا على األدوية احليوية.
وينبغي أن تستفيد السياسات املتعلقة باملخدرات من مجيع
أدوات االتفاقيات واالتفاقات املتعلقة باملخدرات ،وكذلك
تلك املتعلقة بالفساد واجلرمية املنظمة واإلرهاب .ويف الوقت
نفسه ،يعد احترام حقوق اإلنسان واملساءلة يف العمليات اليت
هتدف إىل إنفاذ القانون أمرا حامسا .وهذا يعين النظر يف بدائل
لإلدانة أو العقوبة عند االقتضاء .ويعين إصدار األحكام على
املدانني بالتناسب مع جرائمهم .ويف رأينا أنه يعين االمتناع
عن تطبيق عقوبة اإلعدام ،وبذلك تتحقق املطابقة لاللتزامات
املتعلقة حبقوق اإلنسان.
ويدفع الفقر وعدم املساواة اإلنتاج غري املشروع
للمخدرات واستخدامها .وإن أفضل سياسة وقائية هي العمل
حبزم وعلى نطاق عاملي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة خلطة
التنمية املستدامة لعام ( 2030القرار  ،)1/70اليت مت التفاوض
عليها مبهارة وإقرارها يف أيلول/سبتمرب من العام املاضي .فلدينا
أداة جديدة جيب أن نستخدمها .وتعد مكافحة اجلرمية والفساد
املتصل باملخدرات أمرا بالغ األمهية إذا أردنا إقامة جمتمعات
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عام  ،2019ينبغي لنا أن نركز على التحديات والتهديدات
اجلديدة ،مبا يف ذلك ظهور مؤثرات نفسانية جديدة .وجيب
أن تستجيب الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،ومكتب األمم
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،ومنظمة الصحة العاملية،
ومنظومة األمم املتحدة بأسرها يف الوقت املناسب وبطريقة
فعالة ومرنة لتلك األخطار وغريها من األخطار األخرى اليت
تلوح يف األفق .وجيب أن تستند قراراتنا إىل البحوث والبيانات
واألدلة العلمية ،وجيب أال حنجم عن األفكار والنهج جديدة،
حىت وإن كانت أحيانا تتحدى االفتراضات التقليدية.
وينبغي أن تكون صحة الناس ورفاههم يف مجيع أحناء
العامل هي هدفنا األمسى ،املستمد من الكلمات األوىل من
ميثاق األمم املتحدة “حنن الشعوب” .فالشعوب هي اليت
جنتمع هنا من أجل خدمتها .وأشجع اجلميع هنا على مواصلة
احلوار على حنو صريح وشامل قدر اإلمكان ،بينما منضي قدما
صوب اختتام فترة السنوات العشر اليت حتددت عام 2009
يف اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل حنو
استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات
العاملية .وميثل مشروع الوثيقة اخلتامية املعروضة علينا أساسا
جيدا لنتخذ من خالله خطوات ملموسة للمضي قدما على
الصعيدين الوطين والدويل .ومرة أخرى ،أهنئ الدول األعضاء
على التوصل إىل نتيجة بتوافق اآلراء يف هذه املرحلة احلرجة من
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عملنا .فلنحقق االستفادة القصوى من هذه الدورة االستثنائية البحوث واألدلة والبيانات العلمية؛ واملؤثرات النفسانية
لتحديد مسار للسياسات اليت تدعم تطلعاتنا املشتركة جبعل اجلديدة؛ والتنمية البديلة واملسائل االجتماعية واالقتصادية؛
الناس أصحاء ،وإقامة جمتمعات سلمية وعادلة ،وبناء مستقبل والتعاون الدويل وتوفري املوارد الكافية.
أفضل للجميع.
وبسبب العملية التحضريية هلذه الدورة االستثنائية،

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للقرار ،181/70
أعطي الكلمة لسعادة السيد فالدميري غالوشكا ،رئيس جلنة
املخدرات.
السيد غالوشكا (جلنة املخدرات) (تكلم باإلنكليزية):
يشرفين أن أخاطب اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية
الثالثني املكرسة ملشكلة املخدرات العاملية .وبصفيت رئيسا
للجنة املخدرات يف دورهتا التاسعة واخلمسني ،فقد سنحت
يل الفرصة أثناء العملية التحضريية يف فيينا أن أشهد اجلهود
املكثفة والتزام مجيع الدول األعضاء ،وكيانات األمم املتحدة،
واملنظمات اإلقليمية ،واملجتمع املدين .وتعد هذه الدورة
االستثنائية تتوجيا لتلك اجلهود ،وأتطلع إىل املناقشات اليت
سنجريها هنا.
لقد اعتمدت الدول األعضاء ،يف عام  ،2009اإلعالن
السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل حنو استراتيجية
متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية ووضعوا
سلسلة من األهداف اهلامة لعام .2019
ومتثّل هذه الدورة االستثنائية أحد املعامل البارزة لفترة
السنوات العشر تلك .وجلنة املخدرات هي جهاز األمم
املتحدة الذي تقع على عاتقه املسؤولية الرئيسية عن مسائل
مكافحة املخدرات .ويسرين القول إن املناقشات اليت جرت
خالل السنوات األخرية أغنت عملها بدرجة غري مسبوقة.
وقد أصبحت فيينا منتدى لبحث مشكلة املخدرات العاملية
بأي بُعد من مجيع أبعادها املتعددة .وتلك األبعاد تشمل الوقاية
والعالج من اضطرابات تعاطي املخدرات؛ وحقوق اإلنسان؛
واجلرمية والعنف؛ وتوافر املخدرات لألغراض الطبية؛ وقيمة
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ما فتئت جلنة املخدرات تركز على إجراء حمادثات مكثفة
بشأن تبادل املعلومات املتعلقة بكيفية التنفيذ الفعال للربامج
والسياسات على أرض الواقع ،مع مراعاة الطابع املختلف
جدا ملشكلة املخدرات العاملية يف شىت أحناء العامل .واملشاركة
الواسعة من جانب أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين من مجيع
أحناء العامل تثري املناقشات اليت جتري بني الدول األعضاء.

ويف آخر اجتماع عقدته جلنة املخدرات يف الشهر املاضي
شاهدت أكثر من  1 800مشارك من حكومات،
حتديدا،
ُ
وكيانات تابعة لألمم املتحدة ومنظمات متخصصة ،ومنظمات
حكومية دولية وإقليمية ،واملجتمع املدين ،واألوساط العلمية،
وأكادمييني وشباب يتشاطرون املعلومات عن خمتلف التحديات
اليت تسببها مشكلة املخدرات العاملية .وكانت هناك  74من
األحداث اجلانبية اليت تراوحت مواضيعها بني مرونة االتفاقيات
الدولية الثالث ملكافحة املخدرات والردود التشريعية على
املؤثرات النفسانية اجلديدة؛ ومن التصدي للسل وفريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز كأولوية للصحة العامة ،والنظر
يف مصادر بديلة لكسب الرزق ،إىل استعمال شبكة انترنت
خاصة من أجل اإلجتار باملخدرات.
ويف فيينا ،تواصل اللجنة العمل بروح من توافق اآلراء.
ومن خالل توافق اآلراء هذا ،تساهم اللجنة يف حوارات
موضوعية بني احلكومات ،وتعزز التعاون الدويل من أجل
التصدي بفعالية ملشكلة املخدرات العاملية ومكافحتها ،على
الرغم من االختالفات يف النُ ُهج والسياسات التشريعية الوطنية،
وعلى الرغم من التحديات املختلفة اليت تواجهها الشعوب
حول العامل .وأرحب باملشاركة البناءة للدول األعضاء خالل
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املفاوضات اليت أدت مؤخرا ليس إىل مشروع الوثيقة اخلتامية
فحسب ( ،1.L/30-A/Sاملرفق) بل أيضا إىل اختاذ قرارات
هامة وابتكارية تتعلق ،يف مجلة أمور ،بإصدار أحكام تتناسب
واجلرائم املتصلة باملخدرات ،والربط الشبكي داخل األوساط
العلمية ،وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات املتعلقة
باملخدرات ،وتعزيز معايري عالج االضطرابات املرتبطة بتعاطي
املخدرات ،واحلاجة املستمرة إىل استهداف املؤثرات النفسانية
اجلديدة واملنشطات من نوع األمفيتامني.
ويف اآلونة األخرية ،عززت اللجنة عملها يف أعقاب
العدد املتزايد من التوصيات الواردة من منظمة الصحة
العاملية بشأن جدولة املواد وفقا لالتفاقيات الدولية ملكافحة
املخدرات .وحتقيقا هلذه الغاية ،أرحب ترحيبا شديدا بالتعاون
املثمر بني اللجنة ،ومنظمة الصحة العاملية ،واهليئة الدولية ملراقبة
املخدرات .واألبعاد املتعددة ملشكلة املخدرات العاملية وتعزيز
التعاون بني خمتلف أصحاب املصلحة أمران واردان أيضا يف
مشروع الوثيقة اخلتامية ،اليت اعتمدهتا اللجنة وأحيلت إىل هذه
الدورة االستثنائية العتمادها .وتتضمن هذه الوثيقة نداءات
عديدة موجهة إىل الدول األعضاء يف سبيل تبادهلا املعلومات
والدروس املستفادة واخلربات وأفضل املمارسات مع اللجنة.
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ويف اخلتام ،أود أن أشكر مجيع الدول األعضاء على
جهودها الدؤوبة يف مواجهة مشكلة املخدرات العاملية
ومكافحتها .كما أشكر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات
واجلرمية على توفري الدعم الفين والتنظيمي للجنة .أخريا ،أشكر
مجيع أصحاب املصلحة الذين يسامهون يف إثراء املناقشات اليت
جتريها اللجنة على استعدادهم ومثابرهتم جتاه تبادل الدروس
املستفادة ،واخلربات واآلراء من أجل مساعدة الدول األعضاء
على حيازة املعلومات الالزمة لتنفيذ هنج شامل ومتكامل
ومتوازن حقا إزاء مشكلة املخدرات العاملية املعقدة واملتعددة
األوجه.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للقرار ،70/181
أعطي الكلمة اآلن للمدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية ،السيد يوري فيدوتوف.
السيد فيدوتوف (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات
واجلرمية) (تكلم باإلنكليزية) :إن الدورة االستثنائية الثالثني
للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية تأيت تتوجيا
لسنوات من العمل التحضريي املكثف ،واملناقشات الشاملة
والصرحية اليت مجعت احلكومات ،وكيانات األمم املتحدة،
والعلماء ،واملجتمع املدين .ومن دواعي الشرف ملكتب األمم
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يوفر الدعم للتحضريات
الواسعة النطاق اليت تقودها جلنة املخدرات .وإذا كانت هناك
من رسالة أسفرت عنها املناقشات العديدة ،الرمسية منها وغري
الرمسية ،واملسامهات الفنية اليت ق ّدمها شركاء األمم املتحدة
والعديد من اهليئات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية،
فهي أنه جيب على السياسة العاملية ملكافحة املخدرات أن تضع
الناس يف املقام األول.

ويف الوثيقة اخلتامية ،تلتزم الدول األعضاء بأن تتخذ
اخلطوات الالزمة لتنفيذ التوصيات التنفيذية ،يف شراكة
وثيقة مع األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى
واملجتمع املدين ،وبأن تتبادل املعلومات مع جلنة املخدرات يف
الوقت املناسب حول التقدم املحرز يف تنفيذها .وتقف اللجنة
على أهبة االستعداد لتوفري الدعم للدول األعضاء يف تنفيذها
للتوصيات ،ويف متابعتها هلذه الدورة االستثنائية وصوال لعام
 ٢٠١٩وما بعده ،عن طريق مواصلة العمل بطريقة جامعة
ووضع الناس يف املقام األول يعين التأكيد من جديد على
وشاملة مع مجيع أصحاب املصلحة الذين عملت اللجنة معهم املبادئ األساسية للنظام العاملي ملكافحة املخدرات ،والتركيز
أثناء العملية التحضريية.
على صحة البشر ورفاههم ،وهو أحد املقاصد التأسيسية
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لالتفاقيات الدولية ملكافحة املخدرات .ووضع الناس يف املقام
األول يعين اتباع نُ ُهج متوازنة ترتكز على الصحة وحقوق
اإلنسان ،وتعزز سالمة مجيع جمتمعاتنا وأمنها .ووضع الناس يف
املقام ألول يعين التطلع إىل املستقبل ،والتسليم بأن السياسات
املتعلقة باملخدرات جيب قبل كل شيء أن حتمي قدرات الشباب
على تعزيز أمناط احلياة الصحية والتنمية اآلمنة .ووضع الناس
يف املقام األول يعين ربط جوانب التصدي ملشكلة املخدرات
العاملية باألهداف األعم اليت تتضمنها اخلطة الرائدة للتنمية
املستدامة لعام ( 2030القرار .)1/70
ووضع الناس يف املقام األول يعين االعتراف مبسؤوليتنا
املشتركة بشأن مشكلة املخدرات العاملية جبميع أشكاهلا
ومظاهرها .وهذا يقتضي منا مساعدة البلدان ذات املوارد
والقدرات املحدودة ،بغية التصدي للخطر الذي يتهدد السالم
واألمن والتنمية والصحة نتيجة املخدرات غري املشروعة ،مبا يف
ذلك من خالل دعم سبل العيش البديلة ،وبناء أجهزة قضائية
فعالة وقابلة للمساءلة وزيادة القدرات على مواجهة العرض،
وتعزيز خدمات الوقاية والعالج .ومع ذلك ،فإن فرصة جناح
النُ ُهج املتكاملة واملتوازنة اليت ننتهجها حيال مشكلة املخدرات
العاملية ضئيلة إذا مل يتوفر لاللتزامات السياسية املعلنة الدعم
الكامل من املوارد املالية الكافية.
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للتحديات اليت ِّ
مكرسًا
تشكلها املخدرات غري املشروعة ،يبقى َّ
للعمل مع املجتمع الدويل لوضع االلتزامات املتَّ َفق عليها موضع
ونعول على الدعم السياسي واملايل من الدول األعضاء
التنفيذِّ .
لتمكيننا من تنفيذ ذلك بفعالية وكفاءة .وبالتعاون الوثيق مع
شركائنا ،سيواصل املكتب دعم الدول عبْر براجمنا العاملية
وبرامج مكاتبنا امليدانية ،اليت نستنري فيها بتجربتنا امليدانية
وخربتنا البحثية الواسعة ،وتعزيز االستجابات املتكاملة على
املستويات العاملية واألقاليمية واإلقليمية والقطرية.
ونبقى ملتزمني التزامًا كام ً
ال مبساعدة الدول األعضاء
يف ضمان الوصول إىل العقاقري اخلاضعة للمراقبة بغية ختفيف
األمل واملعاناة؛ وتعزيز نُ ُهج للوقاية والعالج وإعادة التأهيل
واإلدماج ،مبنية على األدلة والعلوم والصحة العامة وحقوق
اإلنسان؛ وإيقاف املجرمني ومنع ومكافحة الزراعة غري
املشروعة للمخدرات وإنتاجها واالجتار هبا .وإننا نستخدم
مجيع الوسائل املتاحة لنا ،كما تنص االتفاقيات ذات الصلة
املتعلقة باملخدرات والفساد واجلرمية املنظمة عبْر الوطنية
واإلرهاب ،فض ً
ال عن قواعد األمم املتحدة ومعايريها ومبادئها
التوجيهية ذات الصلة ،للتصدي للجرمية املنظمة وغسل
األموال والتدفقات املالية غري املشروعة ذات الصلة .وميكن
للدول األعضاء التعويل على دعم مكتب األمم املتحدة
املعين باملخدرات واجلرمية يف متابعة الدورة االستثنائية عبْر
االستعراض املقرر إجراؤه يف عام  2019وما بعده.

وهذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة هتيئ فرصة هامة
يف حلظة حامسة لبناء فهم أكثر مشوال وأكثر مجاعية للتحديات
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :عم ً
ال بالقرار ،181/70
اليت نواجهها معا .وحيدوين أمل كبري يف أن تتمكن التوصيات
الطموحة الواردة يف مشروع الوثيقة اخلتامية ( ، A/S-30/L.1أعطي الكلمة اآلن للسيد فرينر سيب ،رئيس اهليئة الدولية
املرفق)  -اليت اعتمدهتا جلنة املخدرات بتوافق اآلراء ويُتوقع أن ملراقبة املخدرات.
تقرها اجلمعية اآلن  -من أن تساعد حقا على تعزيز االجراءات
ّ
السيد سيب (اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات) (تكلم
العاجلة واملوحدة واملتضافرة اليت متس حاجتنا إليها.
باإلنكليزية) :يشرفين أن أخاطب اجلمعية اليوم يف هذه الدورة
إن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،االستثنائية بشأن مشكلة املخدرات العاملية ،بصفيت رئيس اهليئة
َّ
بوصفه كيانًا رائدًا يف منظومة األمم املتحدة يف التصدي الدولية ملراقبة املخدرات .من املناسب أن تعاجل هذه الدورة
8/45

1610937

19/04/2016

A/S-30/PV.1

االستثنائية الثالثون التارخيية مشكلة املخدرات العاملية ،اليت
تضر آثارها جبميع بين البشر ومجيع املناطق وأطياف جمتمعاتنا.

التجارة املشروعة إىل السوق غري املشروعة .وبُ ِذلت خالل
العقد املنقضي جهود يف بلدان عديدة إلرساء برامج للوقاية
وللحد من العواقب
من تعاطي املخدرات وعالج املدمنني
ِّ
السلبية لذلك التعاطي .وأخريًا ،جرى تعزيز التعاون الدويل يف
املسائل املتعلقة باملخدرات.

إن األمني العام قد
تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل .بل َّ
شجع الدول األعضاء على استخدام الدورة االستثنائية هلذا
َّ
العام “إلجراء مناقشة واسعة النطاق ومفتوحة ،تأخذ مجيع
اخليارات يف االعتبار”.

ويف األيام املقبلة ،ستتاح للحاضرين الفرصة للموافقة
عمل وااللتزام به .ويف غضون فتر ٍة أقصاها
على مسار ٍ
ثالث سنوات ،أي يف عام  ،2019سيستعرض املجتمع
الدويل بشكل حاسم تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل
لعام  2009وااللتزامات اليت سيتم قطعها يف هذه الدورة
االستثنائية .واملهمة التالية لكل ممثل هنا ،لدى العودة إىل
عاصمته أو عاصمتها ،ستكون ترمجة اإلرادة السياسية يف
صورة عملية تنفيذ لتلك االلتزامات .وبإطالق هذه الدعوة
أن إطار هذا التنفيذ
إىل العمل ،امسحوا يل أن أؤكد على َّ
متوفر فع ً
ال  -االتفاقيات الدولية الثالث ملكافحة املخدرات
واإلعالنات السياسية .وسأسلِّط الضوء بإجياز على بضع
جماالت رئيسية ،تستلزم عمل املجتمع الدويل.

وتقييم اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لتنفيذ اإلعالن
السياسي لعام  2009متباين .فهناك جناحات باهرة حتققت
عبْر تنفيذ النظام الدويل ملكافحة املخدرات .وعلى سبيل
املثال ،نظرًا ملراقبة التجارة الدولية املشروعة يف املواد املُدرجة
يف قوائم ،اخنفضت كثريًا حاالت تسريب هذه املواد من

إن تعزيز صحة البشر ورفاههم هو اهلدف النهائي
َّ
التفاقيات مكافحة املخدرات .وحتقيقا لتلك الغاية ،صاغت
الدول األطراف تلك االتفاقيات هبدف ضمان توفر املخدرات
واملؤثرات العقلية ألغراض طبية وعلمية ،مع منع زراعتها
وتصنيعها بصورة غري مشروعة وتسريبها إىل السوق غري

وأنوه بالتحضريات املكثَّفة اليت جرت هلذه الدورة
ِّ
لكن العمل
االستثنائية ،واليت شاركت فيها جلنة املخدراتَّ .
للتو .وستهدف املداوالت يف األيام الثالثة املقبلة
مل يبدأ سوى ّ
لكن بعض أهداف اإلعالن السياسي لعام 2009
إىل استعراض التقدم يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل
َّ
بشأن التعاون الدويل حنو استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملكافحة مل تتحقق بعد .ومستويات توفر املواد اخلاضعة للمراقبة
مشكلة املخدرات العاملية ،وإىل تقييم اإلجنازات اليت حتققت ألغراض طبية وعلمية ال تزال غري ُمرضية .وعامليًا ،مل ينخفض
كثريًا الطلب غري املشروع على املخدرات وعرضها ،وحنن
والتحديات اليت تواجهنا يف مكافحة تلك املشكلة.
أن هذه الدورة االستثنائية نواجه الظهور املستمر ملؤثرات نفسانية جديدة .وفوق ذلك،
لقد أدركت اجلمعية العامة َّ
فرصة إلجراء مناقشة رفيعة املستوى وواسعة النطاق يف سياق ال يتم تنفيذ بعض املبادئ األساسية لالتفاقيات واإلعالنات
التحضري للموعد املستهدف يف عام  ،2019بغية مواصلة السياسية بشكل ٍ
كاف.
َ

إن أمام احلاضرين مهمة هامة؛ فعليهم تقييم اإلجنازات
َّ
وأوجه القصور يف مكافحة املخدرات ،وتبادل أفضل
املمارسات يف معاجلة مشكلة املخدرات العاملية .والدورة
االستثنائية ستحدد مسار التقدم يف السياسة املتعلقة باملخدرات.
وقد أسهمت اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات يف هذه العملية
بتوضيح مبادئ االتفاقيات ذات الصلة وتسليط الضوء عليها؛
وحتديد أوجه القصور يف تنفيذها؛ وبتقدمي توصيات حمددة
مستندة إىل تلك االتفاقيات.
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إن هناك خل ً
ال املناعة البشرية بني األشخاص الذين يتعاطون املخدرات عن
املشروعة واالجتار هبا وإساءة استعماهلاَّ 		.
هنج
جسيمًا يف توفر األدوية اليت حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة طريق احلقن ،ينبغي أن يكونا أيضًا عنصرًا أساسيًا يف أي ٍ
ويف احلصول عليها .فثالثة أرباع سكان العامل ليس لديهم شامل ومتوازن.
فرص مناسبة للحصول على األدوية املُسكنة لألمل .وقد دأبت
تطور سياسة مراقبة املخدرات وتطبيقها يف بلدان
َّ
إن ُّ
اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات على دعوة البلدان إىل إغالق عديدة خالل السنوات األخرية ،من هنج يعتمد بصورة رئيسية
فجوة األمل العاملية وضمان توفر العقاقري املخدرة واملؤثرات على العدالة اجلنائية واحلبس إىل هنج أكثر تركيزا على الصحة،
العقلية .ويف تقريرنا لعام  2015بشأن توفرهاَّ ،
قدمنا توصيات هلو أمر طيب.
حمددة إىل احلكومات ،وحنن مستعدون ملساعدهتا.
وهذا يتسق متاما مع االتفاقيات اليت تزود الدول ببعض
وتارخييًاَّ ،
تركزت مراقبة املخدرات على خفض العرض ،املرونة من أجل اعتماد تدابري من قبيل العالج وإعادة التأهيل،
ولكن مثة إدراك متزايد ألمهية تنفيذ املعاهدات بصورة شاملة كبديل للعقوبات اجلنائية للجناة أو باإلضافة إليها ،وال
ومتكاملة ومتوازنة ،مع االحترام الكامل حلقوق اإلنسان .سيما بالنسبة ملن يعانون من إدمان املخدرات .وبالفعل ،فإن
وهذا النهج ضروري ملعاجلة الطابع املعقد واملتعدد الوجوه االتفاقيات الدولية ملكافحة املخدرات تتطلب عقوبات متناسبة
ملشكلة املخدرات .فتعزيز سبُل العيش البديلة أساسي على مع اجلرائم املتصلة باملخدرات .ورغم أن اتفاقية املؤثرات
ُ
سبيل املثال ،إذا أري َد جلهود إنفاذ القانون والقضاء على العقلية لسنة  1971تنص على “فرض العقوبات املناسبة على
تلك املشكلة أن تكون فعالة يف األمد الطويل .وتعزيز الوئام اجلرائم اخلطرية ،وخباصة السجن” ،فليس هناك التزام مبوجب
االجتماعي عبْر تشكيلة من اخلدمات املقدمة على مستوى معاهدات حببس متعاطي املخدرات الذين ارتكبوا جنحا.
املجتمع املحلي ميكن أن يقدم مسامهة بارزة يف معاجلة مشكلة وتوفر االتفاقيات املرونة للدول يف حتديد العقوبات املناسبة،
املهمشة.
املخدرات ،وال سيما يف األوساط َّ
مبا يف ذلك التدابري غري العقابية أو التدابري غري االحتجازية،
واالستثمار يف خفض الطلب على املخدرات  -مبا مثال ،حليازة املخدرات ألغراض االستعمال الشخصي.
يشمل الوقاية األولية والتوعية وعالج متعاطي املخدرات
ومع ذلك ،للمرونة حدود .فهي ال تشمل أي استعمال
وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم  -يعزز الصحة العامة والرفاه غري طيب للمخدرات .والتطورات التشريعية األخرية يف بعض
كما يُسهم يف خفض العدد
َ
املحتمل للمتعاطني .ويف احلقيقة ،البلدان اليت تتيح وتنظم االستعمال غري الطيب للمواد اخلاضعة
رمبا يكون خفض الطلب هو الصيغة الفضلى خلفض العرض .للرقابة ،خاصة القنب ،هي خمالفة واضحة لالتفاقيات .وهي
كما َّ
أن برامج وخدمات خفض الطلب على املخدرات تتسم تتحدى توافق اآلراء الدويل الذي يعتمد عليه التعاون الدويل.
بالفعالية من حيث التكلفة على صعيد ِّ
َّ
احلد من اجلرمية وتكاليف وتقع على عاتق الدول األطراف يف االتفاقيات مسؤولية
الرعاية الصحية .والوقاية من تعاطي املخدرات ،وخاصة التصدي هلذا التحدي.
بني الشباب ،جيب أن تبقى اهلدف األساسي لسياسة مراقبة
ويف السنوات األخرية ،شهدنا عددا من املسائل اجلديدة
املخدرات وتطبيقها .ومنع وتقليل اآلثار الصحية واالجتماعية
املتعلقة مبراقبة املخدرات اليت ،وإن مل تكن متوقعة يف
السلبية املرتبطة بتعاطي املخدرات ،مثل انتقال فريوس نقص
االتفاقيات ،ميكن بل وجيب تناوهلا يف إطار التعاون الدويل
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وأود أن أشيد باجلهود اليت يبذهلا العديد من األفراد
العاملني يف جمال التصدي ملشكلة املخدرات من مجيع جوانبها
يف مجيع بلدان العامل .إن جهودهم مهمة لتعزيز صحة ورفاه
اجلنس البشري ،وهو اهلدف النهائي لعملنا .وتتطلع اهليئة
الدولية ملراقبة املخدرات إىل مواصلة تعاوهنا مع احلكومات
واملجتمع املدين ،هبدف مساعدة الدول األعضاء على حتسني
حالة مراقبة املخدرات يف مجيع أحناء العامل.

الذي توفره تلك االتفاقيات .متثل املؤثرات النفسانية اجلديدة
مشكلة بالنسبة للمجتمع الدويل يف ضوء استمرار ظهورها
وطابعها املتغري .وتعمل اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات مع
سلطات الدول األعضاء على تيسري تبادل املعلومات بشأن
احلوادث اليت تنطوي على تلك املواد .وأصدر اهليئة توجيهات
إىل مثاين حكومات فيما يتعلق بإقامة الشراكات مع القطاع
اخلاص من أجل مراقبة السالئف الكيميائية ،وللمساعدة يف
التصدي لظهور ما يسمى بالسالئف املحورة .ولكن مل يتم
ويف اخلتام ،أود أن أذكر بااللتزام اجلماعي للحاضرين
العثور حىت اآلن على حل ملشكلة املؤثرات النفسانية اجلديدة .مببدأ املسؤولية العامة واملشتركة يف التصدي ملشكلة املخدرات
ومتثل هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة فرصة العاملية .وتقع على عاتقكم مسؤولية شخصية ومهنية تتمثل يف
مناسبة إلعادة تأكيد االلتزام بتنفيذ السياسات واملمارسات تنفيذ االلتزامات املتعهد هبا يف هذه القاعة واحليلولة دون إحلاق
الراسخة يف املبادئ األساسية لالتفاقيات الثالث ويف اإلعالنني الضرر باألفراد واملجتمع نتيجة مشكلة املخدرات العاملية.
السياسيني لعامي  1998و  ،2009وهي مبدأ األخذ بنهج وأمتىن ألعضاء اجلمعية جناحا كبريا يف مسعاهم النبيل.
متوازن ،ومبدأ املسؤولية املشتركة ،ومبدأ التناسب واحترام
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للقرار ،181/70
حقوق اإلنسان .وأود أن أذكر بأن هذه االتفاقيات مل تدع أعطي الكلمة اآلن للسيدة مارغريت تشان ،املديرة العامة
إىل احلرب على املخدرات قط .إن بعض السياسات القائمة ملنظمة الصحة العاملية.
يف بعض البلدان ،واليت ترتبط بإنفاذ القانون عسكريا وجتاهل
السيدة تشان (منظمة الصحة العاملية) (تكلمت
حقوق اإلنسان ،واإلفراط يف السجن ،واحلرمان من العالج
باإلنكليزية) :متثل مشكلة املخدرات العاملية شاغال رئيسيا
املناسب طبيا ،والنهج الالإنسانية أو غري املتناسبة ،ال تتوافق
بالنسبة ملنظمة الصحة العاملية ،وهي وكالة األمم املتحدة
مع مبادئ االتفاقيات.
الرائدة يف جمال الصحة .ولكن يتعني علي أن أشكر مجيع
وال يكمن مستقبل السياسات العاملية للمخدرات يف الدول األعضاء على إيالئها اهتماما كبريا بالصحة العامة يف
الفصل الزائف بني ما يسمى باحلرب على املخدرات ،من مشروع الوثيقة اخلتامية ( ،A/S-30/L.1املرفق)
ناحية ،وإضفاء الصفة القانونية على و/أو تنظيم االستعمال
إن األضرار الصحية واالجتماعية النامجة عن االستخدام
غري الطيب ،من جهة أخرى .كما أنه من غري الضروري البحث
غري املشروع للعقاقري ذات التأثري النفساين هائلة .ويشمل
عما يسمى بالنهج اجلديدة .يف الواقع ،حنن ال حنتاج حقًا إىل
الضرر ،ما يلحق باملستعملني من أضرار مباشرة بالصحة
هنج جديدة للسياسة العاملية للمخدرات .بل على العكس متاما،
البدنية والعقلية ،والتقصري بصورة هائلة من عمرهم ونوعية
إن ما حنتاج إليه هو حتسني تنفيذ مبادئ املعاهدات املتعلقة
حياهتم .ويضر استعمال املخدرات باألسر واملجتمعات املحلية
مبراقبة املخدرات ،اليت تتطلب اتباع هنج متوازن وشامل حيث
من خالل اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات واألشخاص .ويسهم
تأيت الصحة والرفاه يف صميم هذه السياسات.
يف اإلصابات النامجة عن حركة املرور والعنف العائلي ،وإساءة
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معاملة األطفال ،والعنف اجلنسي القائم على نوع اجلنس وتوصي منظمة الصحة العاملية بالعالج البديل للمواد األفيونية
وغريه من أشكال العنف .ويعرف أعضاء اجلمعية العامة باعتباره العالج األكثر فعالية لألشخاص املدمنني على املواد
اإلحصاءات العاملية متام املعرفة .وال حاجة إىل تذكريهم .ومع األفيونية.
ذلك ،أود أن أتشاطر حقيقة أن ما يقدر بنحو  27مليون
وتبيّن األدلة أن هذه الربامج ال تقتصر فوائدها على األفراد
شخص يعانون من االضطرابات املرتبطة بتعاطي املخدرات .فحسب ،بل تشمل أيضا املجتمعات املحلية بأسرها نظرا ألهنا
العام.ولدي قصة قصرية عن
حتد من اجلرمية واإلخالل بالنظام
وأكثر من  400 000شخص منهم ميوتون كل سنة .وميثل ُّ
ّ
استخدام املخدرات عن طريق احلقن ما يقدر ب  30يف املائة ذلك.فقد كنت أعمل يف مدينة تسمى هونغ كونغ،وكان
من اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية خارج لدينا أحد أكثر الربامج فعالية وليربالية يف احلد من الضرر،
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .ويسهم استخدام املخدرات أطلقنا عليه اسم الربنامج البديل للميتادون .وأود أن أشري إىل
عن طريق احلقن بشكل كبري يف أوبئة التهاب الكبد باء أن معدل اجلرائم الصغرى قد اخنفض يف مجيع أحناء املدينة
والتهاب الكبد جيم يف مجيع مناطق العامل .إن حوايل  10بعد تنفيذه.فقد توقفت متاما أعمال اختطاف العقود الذهبية
ماليني شخص ،ممن يتعاطون املخدرات باحلقن ،مصابون اليت تتزين هبا النساء بواسطة مدمين املخدرات الذين يدفعهم
بااللتهاب الكبدي الوبائي جيم .وهل يعلم أعضاء اجلمعية اإلدمان إىل ارتكاب مثل هذه اجلرائم.وأتكلم هنا من واقع
كم هو مكلف عالج التهاب الكبد الوبائي جيم؟ إنه باهظ جتربيت الشخصية وأدعو احلكومات إىل النظر يف تنفيذ مثل
التكلفة؛ وحىت أغىن بلدان العامل ال تستطيع حتمل تكاليفه.
هذه الربامج .ومع أهنا ليست برامج سهلة إال أهنا حتقق جناحا.
ويف رأي منظمة الصحة العاملية ،فإنه يتعني توسيع نطاق
السياسات املتعلقة باملخدرات اليت تركز بشكل شبه حصري
على استخدام نظام العدالة اجلنائية ،باعتماد هنج يراعي الصحة
العامة .ويبدأ هنج الصحة العامة بالعلم ويبدأ باألدلة .وهو يبني
لنا عدة أشياء.
أوال ،ميكن الوقاية من تعاطي املخدرات .وميكن معاجلة
االضطرابات املرتبطة بتعاطي املخدرات .وميكن خفض إدمان
املخدرات الذي يسهم يف اجلرمية .وميكن مساعدة مدمين
املخدرات ،وإعادهتم ليقوموا بأدوار منتجة يف املجتمع.
وتشجع منظمة الصحة العاملية جمموعة متكاملة من التدخالت
لتحقيق تلك األهداف .وتشري األدلة إىل أن العملية ناجحة.
وهتدف بعض أكثر التدخالت فعالية إىل احلد من األضرار
املرتبطة حبقن املخدرات .وتوصي منظمة الصحة العاملية بتوفري
معدات احلقن املعقمة من خالل برامج توفري اإلبر واملحاقن.
12/45

وما تزال منظمة الصحة العاملية تواصل العمل على بعد
آخر من أبعاد مشكلة املخدرات العاملية اليت حتتاج منا إىل
اهتمام عاجل.وتنيط االتفاقيات الدولية ملكافحة املخدرات
باحلكومات التزامات مزدوجة تتمثل يف منع تعاطيها وتسريبها
واالجتار هبا ،يف ذات الوقت الذي تضمن فيه احلكومات أيضا
توافر املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية.وتؤدي
العديد من املواد اخلاضعة للمراقبة دورا حامسا يف جمال الرعاية
الطبية مثل ختفيف اآلالم وألغراض التخدير واجلراحة والعالج
من االضطرابات العقلية.ولألسف ،فقد حظي االلتزام مبنع
تعاطي املخدرات باهتمام أكرب بكثري من االلتزام بضمان
توافر تلك املواد اخلاضعة للمراقبة ألغراض الرعاية الطبية.
وتقدر منظمة الصحة العاملية أن نسبة  80يف املائة من سكان
العامل تقيم يف بلدان إما تنعدم فيها املواد اخلاضعة للمراقبة
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واملستخدمة يف ختفيف اآلالم املعتدلة إىل الشديدة ،أو ال ميكن
احلصول إال على القليل جدا منها.
وحني يعود مجيع احلاضرين هنا إىل بلداهنم بعد اعتماد
مشروع الوثيقة اخلتامية ومن مث يشرعون يف تنفيذها ،أود
أن أحث اجلميع على ُّ
تذكر احتياجات السكان واملواطنني
هناك ،كما قال نائب األمني العام.وجيب علينا أن نذكر حق
هؤالء األشخاص يف العالج والرعاية  -حق أولئك املصابني
بالسرطان الذين يعانون من األمل حىت املوت دون أن جيدوا
ما خيفف عنهم اآلالم ،وأن نتذكر أولئك الذين يريدون
اإلقالع عن تعاطي املخدرات ولكنهم ال يتلقون أي مساعدة
من اخلدمات الصحية أو االجتماعية ،فضال عن أولئك املاليني
من األشخاص الذين يؤدي تعاطيهم للمخدرات عن طريق
احلقن إىل إصابتهم أيضا بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة
أو التهاب الكبد ،ما يعين تدهور حالتهم الصحية.وإن منظمة
الصحة العاملية وشركاءها ،وخاصة الوكالة الشريكة :مكتب
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،لعلى أهبة االستعداد
لتنفيذ املهام اليت ستسند إلينا خالل هذه الدورة االستثنائية.
البند  5من جدول األعمال املؤقت
عرض تقرير جلنة املخدرات عن أعماهلا التحضريية
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن لسعادة
السيد خالد مشعة ،رئيس املكتب املكلف من جانب جلنة
املخدرات باألعمال التحضريية للدورة االستثنائية لكي يعرض
تقرير اللجنة عن أعماهلا التحضريية الوارد يف الوثيقة .A/S-30/4
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وخالل الدورة االستثنائية ،سيتسىن ملمثلي الدول األعضاء
واملنظمات الدولية واملجتمع املدين وغريهم من أصحاب
املصلحة تشا ُطر املعلومات واآلراء خالل املناقشة العامة ،ويف
مناقشات املائدة املستديرة اخلمس ،فضال عن طائفة واسعة
من األحداث األخرى.وستتاح ملمثلي الدول األعضاء الفرصة
إلبداء االلتزام بالتصدي الفعال ملشكلة املخدرات العاملية
ومكافحتها جبميع تعقيداهتا ومظاهرها العديدة من خالل
التوصية باختاذ تدابري تنفيذية بغية حتسني صحة البشرية مجعاء
وسالمتها ورفاهها.
ويشرفين اليوم أن أعرض تقرير جلنة املخدرات عن
أعماهلا التحضريية على النحو الوارد يف الوثيقة .A/S-30/4
وتتضمن الوثيقة النقاط البارزة يف السنتني املاضيتني من االلتزام
واألعمال التحضريية املكثفة من جانب جلنة املخدرات يف فيينا،
واليت واصلت أعماهلا بطريقة مفتوحة.لقد شرعت اللجنة يف
عملية حتضريية مكثفة اعتبارا من دورهتا السابعة واخلمسني
يف آذار/مارس  ،2014مث تالها اعتماد اجلمعية العامة القرار
 .200/69و ُعقدت أربعة عشر اجتماعا بني الدورات
وعقدت أربعة أجزاء رمسية حتضريية استثنائية على هامش
دورات اللجنة السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني والتاسعة
واخلمسني.وباإلضافة إىل االجتماعات الرمسية ،عقدت سلسلة
من األحداث غري الرمسية طوال فترة السنتني.ومشلت تلك
أحداثا استثنائية ومشاورات ومناقشات تفاعلية غري رمسية،
فضال عن أحداث أخرى يف فيينا ويف أماكن أخرى.ورأينا أن
من األمهية مبكان االستماع إىل وجهات النظر املختلفة اليت
تبني أيضا خمتلف احلاالت والتحديات والدروس املستفادة يف
امليدان.

السيد مشعة (جلنة املخدرات) (تكلم باإلنكليزية) :إنه ملن
دواعي سروري البالغ أن أخاطب اجلمعية اليوم بصفيت رئيس
اهليئة اليت أنشأهتا جلنة املخدرات واملكلفة بأعمال التحضري
وقد كان مشول اجلميع واالنفتاح وتبادل املعلومات
هلذه الدورة االستثنائية.
املوضوعية ضمن السمات الرئيسية للعملية التحضريية هذه.
وعمل املجلس بشكل وثيق مع طائفة واسعة من أصحاب
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وفيما يتعلق مبشروع الوثيقة اخلتامية (،A/S-30/L.1
املرفق) ،فقد بدأت اللجنة العمل عليها يف بداية خريف عام
.2015وقد ّ
شكلت مجيع املعلومات اليت ُجمعت أثناء العديد
من األحداث اليت ذكرهتا ،فضال عما يزيد على  200صفحة
من إسهامات الدول األعضاء أساسا موضوعيا لعناصر الورقة
اليت قدمها املجلس يف  24أيلول/سبتمرب.

املصلحة ،مبا يف ذلك املنظمات احلكومية الدولية وكيانات
األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملجتمع املدين واألوساط
العلمية ،واألهم من ذلك ،مع الشباب.وينبغي الثناء أيضا على
تفاين وعزم مجيع أصحاب املصلحة يف جهودهم الرامية إىل
توجيه انتباه الدول األعضاء إىل خرباهتم.وقد دأبنا على نشر
البيانات والنتائج والعروض املقدمة يف مجيع األحداث على
املوقع الشبكي املخصص للعملية التحضريية ،الذي أصبح يف
ركزت الدول األعضاء خالل املرحلة األوىل من
حد ذاته مستودعا للمعلومات املتعمقة عن النُهج اليت ميكن املفاوضات ،يف خريف عام  ،2015على حتديد العناصر
اتباعها للتصدي ملشكلة املخدرات العاملية يف مجيع أحناء العامل ،الرئيسية .ويف املرحلة الثانية ،اليت تبدأ يف شهر كانون الثاين/
ومكنت اجلميع من اإلسهام يف هذه العملية.
يناير من هذا العام ،إستندت الوفود إىل ورقة العناصر ،من
وفيما يتعلق بطرائق عقد الدورة االستثنائية ،فقد شهدت خالل االخنراط يف مفاوضات مكثفة مفتوحة بشأن مشروع
األعمال التحضريية هذه حدثا هاما للغاية يف آذار/مارس نص وثيقة ختامية ،حتدد هيكلها ومضموهنا .وأخريا ،وافقت
 2015خالل الدورة الثامنة واخلمسني للجنة ،باختاذ القرار اللجنة قبل شهر ،خالل دورهتا التاسعة واخلمسني على مشروع
املخدرات
 8/58الذي يتضمن توصيات أخذت هبا اجلمعية العامة وثيقة بعنوان “التزامنا املشترك
بالتصدي ملشكلة ِّ
ِّ
فعال” ،وقررت إحالتها إىل
باعتمادها القرار .181/70وقد ُح ّددت الترتيبات التنظيمية العاملية ومواجهتها على حنو َّ
للموائد املستديرة اليت ستعقُد خالل الدورة االستثنائية ،الدورة االستثنائية والتوصية باعتمادها.
باإلضافة إىل اجللسات العامة مبوجب مقرر اللجنة 16/58
ويتناول مشروع الوثيقة اخلتامية األبعاد املتعددة ملشكلة
املتخذ يف كانون األول/ديسمرب  .2015وتشمل الطرائق املخدرات يف العامل .ويتضمن جمموعة شاملة من التوصيات
مخس مناقشات تفاعلية ُعقدت يف آذار/مارس من العام املاضي العملية اليت تشمل الوقاية والعالج ،وكذلك املسائل األخرى
أثناء اجلزء اخلاص املتعلق بالتحضريات للدورة االستثنائية ،وقد املتعلقة بالصحة ،مبا يف ذلك توفري الوقاية والعالج والرعاية
ترأسها أيضا أعضاء املجلس بدعم من فريق يتألف من ممثلني الصحية للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة
عن الدول األعضاء  -ترشحهم املجموعات اإلقليمية اخلمس نقص املناعة املكتسب (اإليدز)؛ ومسألة توافر املواد اخلاضعة
 إىل جانب ممثلي املجتمع املدين وكيانات األمم املتحدة .للرقابة لألغراض الطبية والعلمية؛ ومنع ومواجهة اجلرائموقد كانت مناقشات فيينا التفاعلية مبثابة منوذج الجتماعات املتعلقة باملخدرات ،وارتباطها بأشكال أخرى من اجلرمية
املائدة املستديرة اخلمسة اليت ستعقد خالل هذه الدورة املنظمة ،وحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك حقوق الشباب
االستثنائية واليت ستخصص للمواضيع نفسها.وأتطلع كثريا إىل واألطفال والنساء واملجتمعات املحلية ،وكذلك السياسات
عقد اجتماعات املائدة املستديرة هذه ،وإنين لعلى ثقة من أن واالستجابات املتناسبة والفعالة؛ والتحديات املتغرية،
املناقشة بشأن كل موضوع ستكون مفيدة بقدر ما ثبت ذلك واالجتاهات والظروف احلالية والناشئة ،واملشاكل والتهديدات
بالفعل يف فيينا يف العام املاضي.
املستمرة ،مبا يف ذلك املؤثرات النفسانية اجلديدة؛ وتعزيز
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التعاون الدويل القائم على مبدأ املسؤولية اجلماعية واملشتركة ،ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عموما ،من
والقضايا االجتماعية واالقتصادية ،والتنمية البديلة ،والبدائل خالل مديره التنفيذي ،على خربته اهلامة ودعمه التقين ،خالل
العملية برمتها .وأخريا ،فإنين ممنت حقا جلميع أعضاء املجلس
االقتصادية القابلة للتنفيذ.
وقد أثبتت العملية التحضريية بأنه ال ميكن اتباع هنج على عملهم الشاق والتزامهم طيلة مراحل العملية.
إن هذه الدورة االستثنائية ،حمورها اإلنسان ،وجيب
احلل الذي يناسب اجلميع ،حيث ختتلف التحديات واحلاالت
امليدانية من منطقة إىل أخرى ،وداخل املناطق ومن بلد إىل أن يكون كذلك .ومن مسؤوليتنا اجلماعية ،ضمان استناد
آخر .ويف مواجهة حتدياتنا املشتركة ولكن املتباينة ،تتضمن استجابتنا ملشكلة املخدرات العاملية يف عام  2016وما بعده،
الوثيقة توصيات تنفيذية هامة ،وتوضح تصميمنا املشترك على إىل التعاون الدويل والتضامن واملسؤولية اجلماعية واملشتركة،
والعمل الدويل املنسق ،وذلك هبدف تعزيز وضمان رفاه
املعاجلة واملواجهة اجلماعيتني ملشكلة املخدرات يف العامل.
وتتطلب كل تلك التحديات اهتمامنا العاجل .ومن الشعوب واملجتمعات.

األمهية مبكان ضمان أن تتم ترمجة مشروع الوثيقة اخلتامية البند  6من جدول األعمال املؤقت
إىل عمل ملموس على أرض الواقع ،وأحث الدول األعضاء تنظيم الدورة وإقرار جدول األعمال
وهيئات األمم املتحدة ،واملجتمع املدين ،ومجيع األطراف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :من أجل تسريع وترية عمل
املعنية األخرى على تعزيز تنفيذه واإلسهام فيه ،قدر اإلمكان
الدورة االستثنائية الثالثني وطبقا للسوابق ،يُقترح أن يكون
عن طريق اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لذلك .كما أنين أحث
نواب رئيس الدورة االستثنائية الثالثني هم نفس نواب رئيس
اجلميع على تبادل املعلومات يف الوقت املناسب ،مع جلنة
الدورة العادية السبعني للجمعية العامة.
املخدرات ،بشأن التقدم املحرز والنتائج اليت حتققت خالل
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة توافق على هذا االقتراح؟
الفترة اليت تفصلنا عن عام  2019وما بعدها.
تقرر ذلك.

وأود بالنيابة عن أعضاء جملس اإلدارة ،أن أشكر معايل
السيد موغزن ليكيتوفت رئيس اجلمعية العامة ،الذي قدم الدعم
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :باملثل ،يُقترح أن يعمل
والتوجيه طوال العملية ،والذي كان من دواعي سروري العمل رؤساء اللجان الرئيسية للدورة العادية السبعني ،بنفس صفتهم
معه بشكل وثيق ،وكذلك رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا خالل الدورة االستثنائية الثالثني.
التاسعة والستني ،معايل السيد سام كوتيسا ممثل أوغندا.
هل يل أن أعترب أن اجلمعية توافق أيضا على هذا االقتراح؟
وأود أيضا أن أشكر سعادة السفري فالدميري غالوشكا ،رئيس
تقرر ذلك.
جلنة املخدرات ،يف دورهتا التاسعة واخلمسني ،وكذلك سلفه
سعادة السفري أريوض سريسموت ممثل تايلند ،رئيس اللجنة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :هكذا يكون قد اكتمل
يف دورهتا الثامنة واخلمسني ،على تعاوهنما مع املجلس .وأود تشكيل مكتب دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثني.
أيضا أن أشكر أمانة اللجنة ،اليت كانت حتت تصرف املجلس
واللجنة والوفود طوال العملية التحضريية اليت استمرت لعامني،
1610937
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وأود أن أوجه انتباه الوفود إىل مسألة تتعلق مبشاركة
الكرسي الرسويل ودولة فلسطني ،بصفتهما دولتني مراقبتني،
يف أعمال اجلمعية العامة .وسيشارك مراقبو الكرسي الرسويل
يف أعمال الدورة االستثنائية الثالثني ،وفقًا لقرار اجلمعية
 314/58املؤرخ  1متوز/يوليه  ،2004دومنا حاجة أخرى
إىل إيضاح متهيدي قبل كل مداخلة .وسيشارك مراقبو دولة
فلسطني يف أعمال الدورة االستثنائية الثالثني وفقًا لقرارات
اجلمعية ( 3237د )29-املؤرخ  22تشرين الثاين/نوفمرب
 ،1974و  177/43املؤرخ  15كانون األول/ديسمرب
 ،1988و  250/52املؤرخ  7متوز/يوليه  ،1998دومنا
حاجة أخرى إىل إيضاح متهيدي قبل كل مداخلة.

19/04/2016

تقرر ذلك.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن اجلمعية
ترغب يف اعتماد جدول األعمال املؤقت كما ورد يف الوثيقة
A/S-30/1؟
تقرر ذلك.
البند  8من جدول األعمال
اعتماد الوثيقة اخلتامية

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
بالتصدي ملشكلة
مشروع قرار معنون “التزامنا املشترك
ِّ
املخدرات العاملية ومواجهتها على حنو فعال ،الوارد يف الوثيقة
ِّ
وفقا للقرار  276/65املؤرخ  3أيار/مايو  .”A/S-30/L.1 ،2011تبت اجلمعية اآلن يف مشروع القرار .هل يل
ومذكرة األمني العام الواردة يف الوثيقة  ،A/65/856يشارك أن أعترب أن اجلمعية تقرر اعتماده.
مراقبو االحتاد األورويب يف أعمال الدورة االستثنائية الثالثني
اعتمد مشروع القرار (القرار د ا)1/30-
دومنا حاجة أخرى إىل إيضاح متهيدي قبل كل مداخلة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أعطي الكلمة
أود أن أطلب اآلن ،تعاون املمثلني فيما خيص مدة إلقاء
للمتكلمني تعليال للتصويت ،أود أن أذكر الوفود بأن تعليالت
البيانات .ونظرا لقصر مدة الدورة االستثنائية ،ومن أجل
التصويت تقتصر على  10دقائق وينبغي أن تديل هبا الوفود
االستماع إىل مجيع املتكلمني املدرجني يف القائمة ،سأكون
من مقاعدها.
ممتنا لو أوجز املمثلون قدر اإلمكان مدة إلقاء بياناهتم .وأود
السيد سارغسيان (أرمينيا) (تكلم باإلنكليزية) :انضمت
أن أناشد املمثلني حصر تدخالهتم يف مخس دقائق ،عندما
يتكلمون بالنيابة عن إحدى املجموعات ،وثالث دقائق عندما أرمينيا إىل توافق اآلراء بشأن الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية
يتكلمون بصفتهم الوطنية .وإنين أشجع بقوة املتكلمني على للجمعية العامة (القرار د ا ،1/30-املرفق) ،الذي حيدد
استراتيجية األمم املتحدة للتصدي ملشكلة املخدرات العاملية
التقيد هبذه احلدود الزمنية.
مبا يتفق متاما مع مجيع املقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم
ننتقل اآلن إىل إقرار جدول األعمال .يرد جدول األعمال
املتحدة .بيد أن وفد بلدي يود أن يذكر أن الوثيقة اخلتامية
املؤقت للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة يف الوثيقة
مل جتسد على حنو تام ومناسب تلك املبادئ واملقاصد .ومع
 .A/S-30/1ومن أجل تسريع اجلمعية العامة لوترية عملها ،قد
كل االحترام الواجب للميثاق ،جيب علينا أن
ترغب يف النظر يف جدول األعمال املؤقت مباشرة يف جلسة
“نقيم عالقات ودية فيما بني األمم على أساس
عامة دون إحالته إىل املكتب.
احترام مبدأ املساواة يف احلقوق وتقرير املصري للشعوب،
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة توافق على هذا اإلجراء؟
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وكذلك اختاذ التدابري األخرى املالئمة لتعزيز السلم
العاملي”.

لتحقيق النتائج .ولذلك فإن سويسرا تدعو مجيع الدول
األعضاء يف األمم املتحدة اليت ال تزال تطبق عقوبة اإلعدام إىل
النظر يف تطبيق وقف اختياري لعمليات اإلعدام ،ألن الوقف
االختياري إطار متني إلجراء حبث جدي يف وسائل أكثر
فعالية حلل املشاكل القائمة.

وبالنسبة للجرائم املتصلة باملخدرات ،ال يوجد أي دليل
على أن لعقوبة اإلعدام أثرا رادعا أكثر أمهية أو أكثر فعالية
من العقوبات الشديدة األخرى مثل األحكام الطويلة األجل.
وعالوة على ذلك ،فإن عقوبة اإلعدام املُطبقة على اجلرائم
املتعلقة باملخدرات ال تليب معايري أشد اجلرائم خطورة ،أي
اجلرائم املرتكبة بقصد القتل ،عمال بالعهد الدويل اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية.

غري أننا نود ،يف الوقت ذاته ،أن نؤكد جمددا قلق الربازيل
إزاء تطبيق عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتصلة باملخدرات.
ويرى بلدي أن ما من جرمية تربر تطبيق عقوبة اإلعدام ،اليت
نعتربها انتهاكا حلقوق اإلنسان .ولذلك ،فإننا نأسف لعدم
التوصل إىل اتفاق على معاجلة هذه املسألة يف الوثيقة اخلتامية.
وال تزال الربازيل تشعر بالقلق إزاء الزيادة األخرية يف عمليات
اإلعدام على اجلرائم املتعلقة باملخدرات يف البلدان اليت تعتمد
عقوبة اإلعدام.

وستواصل أرمينيا اختاذ التدابري املناسبة لتعزيز التعاون
الدويل واإلقليمي من أجل مكافحة مشكلة املخدرات العاملية
على أساس احترام مبادئ املساواة يف احلقوق وتقرير املصري
السيد دي بايفا (الربازيل) (تكلم باإلنكليزية) :نرحب
للشعوب ،متشيا مع مقاصد األمم املتحدة على النحو املنصوص
حبرارة باعتماد الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية
عليه يف ميثاقها.
السيد بريسي (سويسرا) (تكلم بالفرنسية) :إن سويسرا ،العامة (القرار د ا ،1/30-املرفق) .ونشيد بقيادتكم ،سيدي
شأهنا شأن البلدان األخرى ،تعرب عن أسفها ألن الوثيقة الرئيس ،وبقيادة رئيس جلنة املخدرات ،وبعمل جملس الدورة
اخلتامية (القرار د ا ،1/30-املرفق) ال تتناول مسألة عقوبة االستثنائية ،ال سيما رئيسها ومجيع الوفود املشاركة .ونعترب
اإلعدام اليت ال تزال تطبقها بعض البلدان على اجلرائم املتعلقة هذه الوثيقة خطوة هامة حنو سياسات عامة أكثر توازنا وفعالية
باملخدرات .وحنن نعارض بشدة استخدام عقوبة اإلعدام وإنسانية يف جمال املخدرات .وهي أساس جيد ملواصلة التقدم
حنو عام .2019
بغض النظر عن املوقع أو الظروف.

ونتشاطر شواغل البلدان اليت تواجه حاالت الطوارئ
فيما يتعلق باالجتار باملخدرات ،وحنن مهتمون بإجراء حوار
معها بشأن روادع فعالة حقا وبشأن ممارسات جيدة منوذجية.
وأود أن أشري ،على سبيل املثال ،إىل احلاجة األساسية إىل
الشرطة الفنية واملؤسسات اإلصالحية اخلالية من الفساد.
وتبني التجربة أن عقوبة اإلعدام ال تسمح للبلد بالتخلص
من مشكلة املخدرات ألن ذلك سيتطلب مزيدا من اجلهد
ومزيدا من اجلهود الكبرية وأنواعا أخرى من اجلهود املبذولة
1610937

واحترام القرارات الوطنية السيادية مبدأ أساسي من
مبادئ السياسة اخلارجية للربازيل .وهلذا السبب نود أن نقترح
أن تقوم البلدان ،مع إيالء االعتبار الواجب حلقائقها الوطنية،
بالنظر يف إمكانية اعتماد وقف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام
على اجلرائم املتعلقة باملخدرات متهيدا إللغائها هنائيا .وحنن
نتطلع إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة وإجراء املناقشات
البناءة بشأهنا ،وحنن نقترب من موعد استعراض اإلعالن
السياسي وخطة العمل لعام .2019
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السيدة تشاكون إيتشيبرييا (كوستاريكا) (تكلم متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية ،مبا يف
باإلسبانية) :لقد شارك وفد بلدي يف توافق اآلراء الذي اتُخذ ذلك تقييم اإلجنازات والتحديات ذات الصلة.
به القرار د ا 1/30-ألنه يعتقد أن القرار جيسد خطوة إىل
وتشعر النرويج باالرتياح إىل كوهنا جزءا من توافق اآلراء
األمام فيما يتعلق بتجديد التركيز وإتباع هنج شامل ملعاجلة على الوثيقة اخلتامية هلذه الدورة االستثنائية (القرار د ا،1/30-
مشكلة املخدرات العاملية .بيد أن كوستاريكا تأسف أسفا املرفق) .ونالحظ تطورات إجيابية يف الكثري من املجاالت مثل
عميقا ألن الوثيقة ال تتضمن أي إشارة إىل عقوبة اإلعدام ،التركيز بقدر أكرب على الصحة وضرورة االعتراف بالنهج
وهو ما ال يتسق مع قرار اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات املتعلق الوطنية املختلفة.
بدعوة البلدان اليت تطبق عقوبة اإلعدام إىل النظر يف إلغائها يف
ومع ذلك ،فإننا ندرك أن تلك العملية قد أخفقت يف
القضايا املتصلة باملخدرات.
احلصول على توافق اآلراء على اخلطوات اليت ترى النرويج
وكوستاريكا ،ثالث بلد يف العامل يلغي عقوبة اإلعدام ،أهنا أساسية التِّباع هنج إنساين يتسم بالكفاءة يف التصدي
تعارض عقوبة اإلعدام من حيث املبدأ ألهنا ترى أهنا تشكل للتحديات الراهنة واملقبلة اليت تواجهها سياسة املخدرات على
عقوبة قاسية وال إنسانية هتني الفرد وتنتهك أبسط حقوقه الصعيدين الوطين والعاملي .وكنا نود أن تركز الصياغة بقدر
األساسية مثل الكرامة واحلق يف احلياة .وال توجد أي حالة أو أكرب على حقوق اإلنسان ،خاصة فيما يتعلق مبسألة عقوبة
جرم ميكن أن نعترب فيهما تطبيق عقوبة اإلعدام أمرا عادال أو اإلعدام على اجلرائم املتصلة باملخدرات ،وضرورة التصدي
مبُررا .وعالوة على ذلك ،فإن جتربتنا تبني أن إنشاء نظام فعال بطريقة أكثر مهنية ملجرمي املخدرات .وكان ينبغي التسليم
للعدالة اجلنائية أمر ممكن بدون اللجوء إىل عقوبة اإلعدام.
مبفهوم احلد من األضرار .ولدينا أدلة تبيّن أن تلك العناصر متثّل
وليس هناك أي دليل على اإلطالق بأن لعقوبة اإلعدام جزءا أساسيا يف خفض الضرر اهلائل الناجم عن املخدرات
أثرا رادعا عن اجلرمية .وأي ربط بينهما غري صحيح .وبازدياد على األفراد واملجتمع على حد سواء.
التأييد لقرار اجلمعية العامة بشأن الوقف االختياري لتطبيق
ومن الضروري إبداء العزم من جانب حكومات الدول،
عقوبة اإلعدام ،ويف أعقاب توضيح مكتب األمم املتحدة املعين فضال عن مشاركة املجتمع املدين واضطالع األمم املتحدة
باملخدرات واجلرمية بأن استخدام عقوبة اإلعدام لن يكون بدورها على نطاق أوسع لضمان فعالية سياسة املخدرات
متسقا أبدا مع نص أو روح االتفاقيات املتعلقة باملخدرات ،العاملية اليت تعطي األولوية لإلنسان أوال .ويتطلب ذلك
فإن كوستاريكا حتث الدول اليت ال تزال تطبق عقوبة اإلعدام االتساق بني مكافحة املخدرات وحفظ األمن وصون حقوق
يف قوانينها على تنفيذ وقف اختياري لتطبيقها.
اإلنسان ومراعاة الصحة العامة والسياسة اإلمنائية .ويف حني

السيد هوي (النرويج) (تكلم باإلنكليزية) :يف عام
 2012قررت اجلمعية العامة مبوجب قرارها  193/67عقد
دورة استثنائية الستعراض التقدم املحرز يف تنفيذ اإلعالن
السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل حنو استراتيجية
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تعد الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية ،على هذا النحو ،خطوة
ُّ
يف االجتاه الصحيح ،فإنه يتعني التصدي لتلك املسائل والعمل
عليها يف السنوات املقبلة ،يف ذات الوقت الذي نأمل فيه أن يتم
التسليم بأمهيتها يف عام  ٢٠١٩وما بعده على نطاق أوسع.
وتعتزم النرويج أن تدعو بصوت واضح إىل هنج تدرجيي أكثر.
1610937

19/04/2016

A/S-30/PV.1

السيد روماين غرينر (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية) تود
أوروغواي أن تعلل تصويتها ومدى عملنا بشكل مكثف مع
خمتلف الدول سعيا وراء الوصول إىل هذه الوثيقة اخلتامية
(القرار د ا 1/30-املرفق) اليت هي نتاج توافق يف اآلراء نسعى
إىل أن يشمل مجيع األصوات حقا .وعلى منوال العديد من
املمثلني الذين تكلموا قبلنا ،فإننا نأسف أسفا عميقا ألن الوثيقة
ال تتضمن وقفا اختياريا لعقوبة اإلعدام ،وهو تدبري ينتهك
بيد أن جامايكا تشعر خبيبة األمل ألن الوثيقة مل توفر
أبسط احلقوق اإلنسانية للجميع  -احلق يف احلياة .وليس للبلدان قدرا كافيا من املرونة لوضع سياساتنا الداخلية
األمر متعلقا بفعالية القانون اجلنائي بل باحترام صكوك حقوق حبيث تتالءم مع الظروف الوطنية ،مبا يف ذلك االعتراف
اإلنسان اليت نلتزم هبا مجيعا مبوجب ميثاق األمم املتحدة.
باالستخدامات التقليدية للقنب يف جمتمعاتنا بوصفه نظاما
ونشعر باألسف أيضا ألنه مل جتر مداوالت كافية يف لألسرار الدينية .وباإلضافة إىل ذلك ،ال توجد آلية متابعة
املناقشة اليت أسفرت عن هذه الوثيقة بشأن إهناء جترمي حيازة الستعراض اهليكل العاملي ملكافحة املخدرات وتقدمي توصيات
مواد خاضعة للمراقبة بغرض االستخدام الشخصي .فهو ليس لتنظر فيها الدول األعضاء بشأن أفضل السبل إلعادة وضع
إذنا منصوصا عليه مبوجب أي من االتفاقيات ،بل هو حق من االستجابة العاملية.
حقوق اإلنسان الواجب محايتها .ويؤسفنا عالوة على ذلك
وعلى الرغم من أن الوثيقة ال ترقى متاما إىل تطلعات
عدم حفظ توازن خطة العمل اليت حددناها ألنفسنا يف وقت جامايكا ،إال أننا ما نزال ملتزمني مبواصلة احلوار البنّاء .وهنيب
سابق بصورة جدية ومسؤولة ،وهي اآلن قيد التنفيذ.
باملجتمع الدويل املضي قدما والتصدي ملشكلة املخدرات
ووكاالت األمم املتحدة .ونالحظ  -على الرغم من التباين
الواسع يف اآلراء  -أنه قد اُختذت خطوات هامة ،مبا يف ذلك
اإلشارات إىل ضرورة وضع استراتيجيات شاملة ومتوازنة
وبدائل للحبس بسبب ارتكاب جرائم املخدرات الصغرى،
وأمهية استخدام األدلة العلمية يف تقييم السياسات املتعلقة
باملخدرات والتنمية البديلة وخفض الطلب على املخدرات.

وأخريا ،نأسف أيضا لعرقلة تقدمي استراتيجية احلد من العاملية بطريقة جتسد احلقائق املعاصرة والناشئة.
األضرار وقبوهلا ،خاصة وأهنا قد بينت العديد من املزايا يف
السيد بودميان (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :أوال،
احتواء حقائق الواقع املثرية للقلق .وهي أيضا وسيلة لتعزيز أود أن أرحب باعتماد الوثيقة اخلتامية (القرار د ا،1/30-
التعاون ومعاجلة مشكلة املخدرات العاملية.
املرفق) ،اليت متثّل معلما هاما صوب عام .2019

السيدة مسيث (جامايكا) (تكلمت باإلنكليزية):
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على إتاحة الفرصة يل ألخذ
الكلمة لشرح موقف جامايكا إزاء الوثيقة اخلتامية (القرار د
ا ،1/30-املرفق) ،الذي اُعتمد للتو.
وتؤيد جامايكا أن توافق اآلراء بشأن الوثيقة اخلتامية الذي
نشيد به ،قد جاء نتاج عملية طويلة وصعبة من التفاوض .وقد
مشلت تلك املشاورات املتعددة من جانب الدول واإلسهامات
املقدمة من الدول األعضاء واملجتمع املدين واملنظمات الدولية
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ونود من ناحية أخرى ،أن نسجل يف املحضر مواقف وفد
بلدنا املبدئية التالية إزاء املسائل اهلامة املتعلقة بعقوبة اإلعدام.
يتعني علينا أن نؤكد جمددا أنه ال يوجد توافق دويل يف اآلراء
بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام .ومل تُ َ
حظر بعد عقوبة اإلعدام
مبوجب القانون الدويل .بل إن تطبيق عقوبة اإلعدام إنفاذ
للعدالة اجلنائية بالنسبة لفرادى الدول ،وتقرر فيها السلطات
املختصة .بعبارة أخرى ،فإن لكل دولة احلق السيادي يف
أن تقرر بنفسها نظام العدالة املناسب هلا مع مراعاة ظروفها
19/45
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شيلي ،كولومبيا ،السلفادور ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
سابقا ،جورجيا ،آيسلندا ،ليختنشتاين ،املكسيك ،موناكو،
اجلبل األسود ،ناميبيا ،نيوزيلندا ،النرويج ،بنما ،مجهورية
مولدوفا ،سان مارينو ،صربيا ،تركيا ،أوكرانيا ،أوروغواي،
وأوزبكستان  -لكي أتكلم بشأن مسألة عقوبة اإلعدام فيما
يتعلق باعتماد الوثيقة اخلتامية (القرار د ا ،1/30-املرفق).

اخلاصة .ولكل دولة احلق السيادي يف اختيار نظامها السياسي
واالقتصادي واالجتماعي والقانوين ،على حنو حيقق أفضل
مصاحلها .ومع ذلك فإن من الواضح أن املبادر بطرح هذه
املسألة يف هذا املحفل قد قرر أنه ينبغي احترام رأي واحد فقط
فيها .ونود أن نكرر التأكيد بوضوح أن عقوبة اإلعدام متثّل
عنصرا هاما من قانون اإلدارة ونظام العدالة يف بلدنا .وهي
ال تطبق إال على أشد اجلرائم خطورة ،فضال عن كوهنا أداة
يؤسفنا بشدة أن الوثيقة اخلتامية ال تتضمن احلديث عن
للردع.
عقوبة اإلعدام .لدينا اعتراض قوي وقاطع على عقوبة اإلعدام
وحنن مجيعا هنا اليوم ألن مشكلة املخدرات العاملية يف مجيع الظروف .ونعترب أن عقوبة اإلعدام حتط من كرامة
ال تزال ّ
تشكل خطرا على سالمة وأمن اجلميع .ويبدو إنتاج اإلنسان وأن اخلطأ يف تطبيقها ال ميكن إصالحه .وعالوة على
املخدرات ونقلها أشبه بتعاون متطور ومتعدد األطراف تديره ذلك ،فإن فرض عقوبة اإلعدام على جرائم املخدرات يتناىف
عصابات وحشية تتجر حبياة ضحاياها من أجل الربح .وحنن مع قواعد القانون الدويل ،وحتديدا الفقرة  2من املادة  6من
غالبا ما نتجاهل أولئك الضحايا .فاملتجرون ينفذون عقوبات العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية .لقد أشار
هائلة على ضحاياهم ،مبا يف ذلك عقوبة اإلعدام .ولدينا الدعم غري املسبوق الذي ولده قرار اجلمعية العامة 186/69
ضمانات قانونية مناسبة تراعي السياسات الوطنية اليت متنع بشأن وقف العمل بعقوبة اإلعدام ،الذي اعتمد يف كانون
األول/ديسمرب  ،2014إىل أن هناك زمخا دوليا وراء اجلهود
وقوع أي خطأ قضائي.
وتود الدول التالية أن تسجل تأييدها هلذا البيان :اإلمارات الرامية إىل احلد من تطبيق عقوبة اإلعدام ،مبا يف ذلك من حيث
العربية املتحدة ،إيران ،باكستان ،البحرين ،بروين دار السالم ،عدد اجلرائم اليت تفرض فيها.
سنغافورة ،السودان ،الصني ،عمان ،قطر ،الكويت ،ماليزيا،
مصر ،اململكة العربية السعودية ،اليمن.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :لقد استمعنا إىل آخر
املتكلمني تعليال للتصويت.
نستمع اآلن للبيانات بعد اختاذ القرار .أعطي الكلمة
للمراقب عن االحتاد األورويب.
السيد ميميكا (االحتاد األورويب) (تكلم باإلنكليزية):
يشرفين أن أخذ الكلمة بالنيابة عن االحتاد األورويب ودوله
األعضاء والبلدان التالية ،اليت تؤيد هذا البيان  -ألبانيا ،أندورا،
األرجنتني ،أستراليا ،البوسنة واهلرسك ،كندا ،كابو فريدي،
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وحنث مجيع الدول اليت مل تطبق وقف العمل بعقوبة
اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغائها على أن تفعل ذلك .وعالوة
على ذلك ،نرحب بالقرار الذي اختذته اهليئة الدولية ملراقبة
املخدرات بدعوة البلدان اليت ال تزال تطبق عقوبة اإلعدام إىل
النظر يف إلغائها بالنسبة للجرائم املرتبطة باملخدرات وببيان
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بأن عقوبة
اإلعدام مل تكن أبدا ضمن نص أو روح االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخدرات .كما نشجع الدول األعضاء على اعتماد
ضمانات للحيلولة دون أن تسفر العدالة اجلنائية أو غريها من
أشكال املساعدة الدولية عن تطبيق عقوبة اإلعدام ومساءلة
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الوكاالت الدولية عن االمتثال هلذا وسائر االلتزامات األخرى جدا واحتياجاتنا االجتماعية كبرية للغاية ،ملا ينبغي أن نعطي
األولوية؟
املتعلقة حبقوق اإلنسان.
لقد عززت غواتيماال ويسرت إقامة حوار مفتوح
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :بذلك خنتتم نظرنا يف البند
وتعددي ،يراعي الوقائع يف مجيع البلدان ومصاحلها ويسعى
 4من جدول األعمال.
إىل التوصل التفاقات لصاحل سياسات خمدرات أكثر فعالية
البند  7من جدول األعمال
وإنسانية .وبالتايل ،فإننا نرحب بالتقدم املحرز .وأود أن أسلط
مناقشة عامة
الضوء على ثالث نقاط رئيسية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
أوال ،إعادة التأكيد على أن صحة ورفاه اجلنس البشري
خطاب يلقيه فخامة السيد جيمي موراليس ،رئيس مجهورية
هي اهلدف من االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات اليت ميكن
غواتيماال.
أن تقودنا إىل إعطاء األولوية التباع هنج إنساين يركز على
الرئيس موراليس (تكلم باإلسبانية) :يف ما يسمى الصحة العامة وليس على جمرد االستجابات العقابية .ثانيا،
باحلرب على املخدرات ،حتملت بلدان مثل غواتيماال أسوأ االعتراف بأن السياسات املتعلقة باملخدرات ينبغي أن تكون
جانب من جوانب العبء املجحف للخسائر يف األرواح متسقة مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،مبا يضع الناس
البشرية.
وليس املواد املخدرة يف صميم تلك السياسات .وثالثا،
وميكنين القول بأن غواتيماال قد امتثلت اللتزاماهتا االعتراف بأن االتفاقيات الدولية تتسم مبا يكفي من املرونة
الدولية ،وانضمت إىل الكفاح رغم مواردنا املحدودة للغاية لتمكني البلدان من تنفيذ السياسات املتعلقة باملخدرات وفقا
وعلى حساب استثماراتنا يف جماالت الصحة والتعليم والتنمية .ألولوياهتا واحتياجاهتا ،مبا يعين أنه جيوز لكل دولة أن تقرر بكل
وعليه اقترحنا ،مع كولومبيا واملكسيك ،عقد هذه الدورة سيادة السياسة اليت تالئم على أفضل وجه واقعها وتتصدى
االستثنائية للجمعية العامة بوصفها فرصة تارخيية ال للتفكري للتحديات اليت تواجهها وتليب مصاحلها املحددة.

النقدي بشأن فعالية سياسات املخدرات على الصعيد العاملي
والتحديات اليت جتاهبها فحسب بل وإلعادة توجيه التعاون
الدويل بشأن هذه املشكلة وحتسينه وتعميقه.

ومن أهم التغيريات اليت يلزم إدخاهلا اليوم على السياسات
احلالية املتعلقة باملخدرات هو أن نعطي األولوية إىل خفض
الطلب بدال من التركيز حصرا على احلد من العرض .علينا أن
نكفل مشول السياسات املتعلقة باملخدرات .ويف هذا الصدد،
نرحب بالتوازن الذي بدأ يف الظهور يف بعض البلدان املتقدمة
النمو .ويف الوقت نفسه ،نعتقد أن هذا النهج ينبغي أن ميثل
أولوية للمجتمع الدويل جتاه البلدان النامية.

حنن ندرك أن النتائج املتوقعة للسياسات احلالية على
الصعيد العاملي مل تتحقق بالكامل وأن هناك آثارا غري
مرغوب فيها وأن التقدم ال يزال حمدودا .ونعلم أيضا أن هذه
السياسات ينبغي أن تتكيف مع احلقائق اجلديدة اليت تنشأ
من أجل التصدي للتحديات يف كل منطقة ويف كل بلد.
وال بد يل من التأكيد على أنه ،يف البحث عن سياسات
ويف ضوء ذلك ،علينا أن نتساءل :إن كانت مواردنا حمدودة شاملة ومتوازنة ،سيبدأ بلدنا أيضا تنويع التعاون الدويل الذي
نتلقاه فيما يتعلق بسياسة املخدرات صوب جماالت هامة مثل
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التنمية البشرية املستدامة ،مبا يف ذلك التنمية البديلة ،وكذلك
رعاية املتعاطني مثريي اإلشكاليات وعالجهم وإعادة تأهيلهم
ومنع االستهالك بشكل عام.
وأخريا ،فإننا ندرك أن العملية تبدأ لتوها ،وحنن نثق أن
الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدناها (القرار د ا ،1/30-املرفق) متثل
خطوة أوىل ستقودنا إىل سياسات على الصعيد العاملي سيكون
البشر أهم عناصرها.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
خطاب يلقيه فخامة السيد إنريكي بينيا نييتو ،رئيس الواليات
املتحدة املكسيكية.
الرئيس بينيا نييتو (تكلم باإلسبانية) :إن األمم املتحدة
هي أرفع حمفل للتصدي للتحديات العاملية يف عصرنا والتغلب
عليها .وهلذا السبب ،ويف عام  ،2012دعت غواتيماال
وكولومبيا واملكسيك إىل عقد هذه الدورة االستثنائية للجمعية
العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية .واهلدف من ذلك هو
استعراض االستراتيجية الدولية الراهنة ،وقبل كل شيء ،حتديد
حلول أفضل من منظور حقوق اإلنسان ومن حيث الوقاية
والصحة العامة ،األمر الذي من شأنه أن يضع رفاه األفراد يف
املركز.
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وال يزال االجتار باملخدرات واحدًا من أكثر األنشطة
املرحبة للجرمية املنظمة وعام ً
ال حامسًا يف منوها العابر للحدود
الوطنية .ومن املؤكد أن جتارة املخدرات غري املشروعة قد
أدت إىل املوت والعنف ،وال سيما يف البلدان املنتجة وبلدان
العبور .ولطاملا كانت املكسيك على مدى عقود من الزمن
واحدة من البلدان األكثر التزامًا بالتصدي ملشكلة املخدرات.
وبلدي إحدى الدول اليت دفعت مثنًا باهظًا  -باهظًا جدًا
 من حيث فقدان السالم واملعاناة واخلسائر يف األرواحالبشرية  -بني األطفال والشباب والنساء والبالغني .وعلى
غرار بلدان قليلة أخرى ،نعلم احلدود واآلثار املؤملة للنموذج
املعتمد أساسًا على مفهوم احلظر.
وهلذا السبب ما فتئنا ،خالل فترة إداريت ،نسعى
إىل التعامل مع ظاهرة املخدرات بطريقة أكثر تكامالً،
باستراتيجية تسعى إىل تفادي توليد العنف واليت تشارك فيها
مجيع القطاعات تقريبًا من حكومة املكسيك .وخلفض تدفّق
املخدرات ،واجهنا اجلرمية املنظمة من خالل تنسيق أفضل
بني سلطاتنا واستخدام نظم االستخبارات وتفكيك هياكلها
التشغيلية واملالية .وهبذه الطريقة ،متكنّا من إلقاء القبض على
زعماء اجلرمية الرئيسيني ،وخفضنا العنف يف مناطق حمددة
يف بلدنا ،مما أدى إىل اخنفاض معدالت اجلرمية .وعالوة على
ذلك ،ومن خالل استخدام التكنولوجيا واملعلومات ،نقوم
بالعثور على حماصيل املخدرات وخمترباهتا وحتديدها وتدمريها.
ويف الوقت نفسه ،وبغية احلد من الطلب املحلي ،قمنا بتعزيز
جهود الوقاية يف أوساط األطفال والشباب ،فض ً
ال عن العالج
من اإلدمان .وساند هذا النهج املنع االجتماعي للعنف واجلرمية
يف املجتمعات املحلية الضعيفة.

وال ميكننا أن ننكر أن شروط املناقشة قد تغريت يف
السنوات األخرية .وبدأ يظهر توافق يف اآلراء مؤيدًا إلصالح
جمد للنظام الدويل للمخدرات .ويتشكل هنج جديد يكافح
املجرمني حبزم ،ولكن بدالً من جترمي املستهلكني ،فهو يتيح
هلم الفرص والبدائل .وجيب علينا أن نواصل على حنو حازم
القيام مبا أثبت جناعته .وعلى حنو مرن ،جيب علينا أن نغري
ما مل حيقق النتائج .ومل ينجح النهج الذي يستند أساسًا إىل
ومع ذلك ،وعلى الرغم من اجلهود اليت بُذلت والنتائج
احلظر  -ما يسمى باحلرب على املخدرات اليت بدأت يف
اليت حتققت ،فإننا مل نتحرر متامًا من التهديد اإلجرامي يف
السبعينات من القرن املاضي  -يف تقليص اإلنتاج أو التهريب
الوقت الذي يزداد فيه الطلب الدويل على املخدرات .ويف
أو االستهالك العاملي للمخدرات.
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إطار النموذج احلايل ،جيب أن تقوم البلدان املستهلكة باملزيد ،الدول األعضاء يف تنفيذ االستراتيجيات والسياسات والربامج
يف احلد من الطلب ويف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية الفضلى للتعامل مع املخدرات.
على حد سواء .كما أن املستوى والتعقيد وقوة اإلفساد اليت
رابعًا ،إن السياسات العامة واإلجراءات اليت تستند إىل
تتمتع هبا اجلماعات اإلجرامية موجودة أيضًا ضمن حدود السياسات الدولية املتعلقة باملخدرات ينبغي أن تتواءم مع
البلدان املستهلكة حيث حيدث البيع النهائي .وملواجهة هذاه جهود التنمية املستدامة يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام
احلالة باملسؤولية العاملية ،تعرض املكسيك االقتراحات التالية( 2030 :القرار  .)1/70إفهداف التنمية املستدامة واجلهود

أوالً ،تتطلب مشكلة املخدرات العاملية من املجتمع الرامية إىل حل املشكلة العاملية للمخدرات جيب أن تكون
الدويل أن يؤيد مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة من خالل متكاملة ومتعاضدة.
تكثيف التعاون الدويل الفعال .ويف عامل يتسم بالعوملة ،باتت
والنقطة اخلامسة هي أننا ينبغي أن نعاجل الضرر
املخدرات أيضًا قضية عاملية هتم مجيع الدول .وما من بلد االجتماعي املرتبط بسوق املخدرات غري املشروعة .وفيما
يستطيع التصدي هلذه اآلفة مبفرده .وعالوة على ذلك ،فإن يتعلّق باملجتمعات املحلية املتضررة من اجلرمية املنظمة ،حنن
االختالف بني السياسات العامة لكل بلد على حدة جيعل من حباجة إىل جهد متكامل للوقاية من العنف واإلقصاء وإضعاف
الصعب التعاون وحتقيق النتائج .ولذلك فنحن حباجة إىل توافق النسيج االجتماعي .وجيب علينا أن ندعم املجتمعات املحلية
عاملي يف اآلراء ،أو على األقل توافق اآلراء على صعيد نصف املتأثرة بالبدائل التعليمية والتوظيفية والترفيهية اليت تعزز
الكرة الغريب ،من أجل التصدي ملشكلة املخدرات على حنو اإلدماج والتماسك االجتماعيني .وعلى وجه اخلصوص ،جيب
فعال.
علينا أن نوجد البدائل اإلنتاجية يف املناطق اليت تزرع فيها
ثانيًا ،جيب علينا أن نعزز اجلبهة املشتركة ضد اجلرمية املخدرات ،على سبيل املثال ،كاستبدال املحاصيل وبرامج
املنظمة عرب الوطنية حبيث ال نترك هلا جماالً إلجراء عملياهتا عقود الزراعة الدولية.
املالية واجلرائم ذات الصلة هبا .وجيب أن نعزز التعاون بني
سادسًا ،ويف ضوء حمدودية النموذج املعتمد على مفهوم
حككوماتنا ونوسع نطاق تبادل املعلومات واإلجراءات احلظر ،جيب علينا أن نعاجل مسألة املخدرات العاملية من
املشتركة بغية تفكيك املنظمات اإلجرامية.
منظور حقوق اإلنسان .وهبذه الطريقة وحدها ميكننا أن نوفر
ونقطيت الثالثة هي أن حتسني التنسيق والتعاون فيما بني استجابات أمشل وأكثر توازنًا لتعزيز التنمية.
وكاالت األمم املتحدة املتخصصة أمر ضروري للتصدي
وينطوي هذا التغيري األساسي على تعديل النهج العقابية
جلميع جوانب مشكلة املخدرات العاملية .ومن خالل اختالف إىل حد كبري لكي نضع األفراد وحقوقهم وكرامتهم  -وليس
والياهتا ومع زيادة التعاون فيما بينها ،ينبغي لكيانات مثل املواد أو العمليات القانونية  -يف حمور جهودنا.
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،واهليئة
سابعا ،ينبغي التصدي لتعاطي املخدرات باعتباره مشكلة
الدولية ملراقبة املخدرات ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،
صحية عامة يف األساس ،إذ أنه يشكل هتديدا للتنمية الشاملة
وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،ومنظمة الصحة العاملية أن تدعم
للشعب ،وال سيما أطفالنا وشبابنا .فيجب التعامل مع إدمان
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املخدرات من خالل آليات شاملة للوقاية ،واحللول العالجية،
ال من خالل صكوك جنائية جترم املستهلكني وتضر بتنمية
شخصيتهم.
ثامنا ،فيما يتعلق باجلرائم املتصلة باملخدرات ،جيب أن
تكون لدينا عقوبات تتناسب مع اجلرمية وبدائل للسجن تتضمن
أيضا منظورا جنسانيا .فالعقوبات غري املتناسبة املستخدمة
ملعاقبة النساء واألطفال الذين يعيشون يف أوضاع هشة ،بعيدة
عن حل املشكلة ،وتولد حلقات مفرغة من اإلقصاء واإلجرام.
وعالوة على ذلك ،ينبغي أن تقدم للسجناء خدمات العالج
والتعليم وإعادة التأهيل وإعادة االدماج االجتماعي.
تاسعا ،حنن حباجة إىل اجلهود الدولية الرامية إىل منع
تعاطي املخدرات ،من خالل محلة تستهدف األطفال والشباب
على الصعيد العاملي .وجيب علينا محاية أضعف أفراد جمتمعاتنا،
والتأكد من معرفتهم باآلثار السلبية املرتبطة بتعاطي املخدرات
واستهالك املؤثرات العقلية.

19/04/2016

ملبادئ الصحة العامة وحقوق اإلنسان اليت اقترحناها يف هذه
الدورة االستثنائية .ولذلك ،فمن على هذا املنرب ،ومن أرفع
حمفل للمجتمع الدويل ،أعرب عن شكري للخرباء واألكادمييني
وممثلي املجتمع املدين الذين سامهوا بطرح األفكار والتوجيه
حنو التوصل لتوافق جديد يف اآلراء.
فمشكلة املخدرات العاملية ظاهرة ال تعرف حدود وتضر
باملجتمعات يف مجيع أحناء العامل .وحىت اآلن ،فإن االستجابات
اليت نفذها املجتمع الدويل ،بصراحة ،مل تكن كافية .وإنين
على ثقة بأن هذه الدورة االستثنائية ستوفر فهما دوليا جديدا
بشأن هذه املسألة .وحيدوين األمل يف أن ميكننا هذا احلوار
من البدء يف وضع الرؤية واألدوات والتوافق اجلديد يف اآلراء
الذي حنتاج إليه ملواجهة ظاهرة املخدرات يف القرن احلادي
والعشرين .وميكننا معا أن نتوصل إىل حلول .وجيب علينا أن
نتخطى احلظر لنحقق الوقاية الفعالة والتنظيم .فهناك اآلالف
من األرواح تعتمد على ذلك.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
والنقطة العاشرة هي أنه ينبغي لنا ضمان توافر املواد
اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية ،وحتسني إمكانية بيان تديل به فخامة السيدة آنا هيالنة شاكون ،نائبة رئيس
احلصول عليها ،ويف الوقت ذاته منع تسريبها وإساءة استخدامها كوستاريكا.
السيدة شاكون (كوستاريكا) (تكلمت باإلسبانية) :أود
واالجتار هبا .وينبع هذا االقتراح من مناقشة وطنية واسعة
النطاق بشأن استخدام املاريوانا ،عقدهتا حكومة املكسيك مع أن أعرب عن تضامن شعب كوستاريكا مع البلدين الشقيقني
 إكوادور واليابان  -يف املآسي اليت يواجهاهنا .كما نود أناخلرباء واألكادمييني وممثلي املجتمع املدين.
وبصفيت رئيس املكسيك ،أود يف هذه الدورة االستثنائية نعرب عن خالص تعازينا ألفغانستان بشأن اهلجوم اإلرهايب
أن أتكلم عمن أعربوا عن احلاجة إىل حتديث اإلطار التنظيمي الذي وقع هناك للتو.

تؤيد كوستاريكا البيان الذي سيديل به وزير خارجية
لإلذن باستخدام املاريوانا لألغراض الطبية والعلمية .فقد
أعرب املشاركون يف تلك املحافل أيضا عن أمهية زيادة اجلمهورية الدومينيكية باسم مجاعة دول أمريكا الالتينية
كمية املاريوانا  -وفقا للمعايري الدولية  -اليت ميكن اعتبارها ومنطقة البحر الكارييب.
ألغراض االستعمال الشخصي وذلك من أجل عدم جترمي
يود وفد بلدي أن يشكركم ،سيدي الرئيس ،وأن يشكر
املستهلكني .ويف األيام املقبلة ،ستحدد حكومة املكسيك اهليئة املكلفة بتنظيم هذه الدورة االستثنائية.
اإلجراءات املحددة اليت يتعني اختاذها لبلوغ تلك الغاية ،وفقا
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ومل تعاقب كوستاريكا قط على االستهالك باعتباره
وباملثل ،يود بلدي أن يتوجه بالشكر إىل املكسيك على
قيادهتا ،إىل جانب كولومبيا وغواتيماال ،فقد شجعت على عقد جرمية ،فلطاملا استند هنجنا إىل منظور الوقاية والصحة.
هذا احلدث .وأيدت كوستاريكا هذه املبادرة منذ البداية ،ألهنا
ونستخدم نسبة  60يف املائة من األموال اليت يتم االستيالء
ترى أنه يف ضوء التحديات املشتركة اجلديدة والنتائج اهلزيلة عليها نتيجة االجتار باملخدرات لتمويل مشاريع يف ميدانَي
لالستراتيجية احلالية ،هناك حاجة إىل عقد مناقشة مفتوحة الوقاية والعالج .ومؤخرا جدا ،قمنا بإصالح قوانيننا اجلنائية
وشاملة ،تستند إىل أفضل األدلة املتاحة املتعددة التخصصات لتشمل التركيز على املسائل اجلنسانية والتناسب ،مما يسمح لنا
اليت ستمكننا من تركيز جهودنا على وضع خطط وسياسات خبفض األحكام بالسجن على النساء الضعيفات.
وإجراءات وتنفيذها ،يكون هدفها معاجلة مشكلة املخدرات
ومع ذلك ،ال ميكن ألي بلد أن يتصدى بشكل فعال
العاملية باتباع هنج شامل ومتعدد التخصصات يتركز حول
لالجتار باملخدرات مبفرده ،نظرا لطابعه العابر للحدود .ومن
اإلنسان .وبدون شك ،ميثل عقد هذه الدورة نقطة حتول
منظور التعاون ،فإن املساعدة القانونية املتبادلة أمر أساسي
حقيقية حنو اتباع سياسة ذات توجه اجتماعي هلا وجه إنساين
ملنطقتنا اليت حتتاج أيضا إىل التعاون من أجل تنفيذ التدابري
يف معاجلة ظاهرة املخدرات .ونكرر التأكيد على أن هناك
االجتماعية وتدابري الصحة العامة الالزمة ملواجهة هذه املشكلة
أدلة كثرية تبني أن السنوات اخلمسني املاضية من السياسات
بصورة شاملة .ويف هذا الصدد ،يرحب وفد بلدي بالعمل
القمعية واحلرب على املخدرات مل تقدم احلل.
األقاليمي الذي جيري االضطالع به يف إطار آلية التنسيق
وعلى الرغم من أنه يسر كوستاريكا أن ترى توافق اآلراء والتعاون املعنية باملخدرات بني االحتاد األورويب ومجاعة دول
الذي حتقق يف التوصيات اليت مت التفاوض بشأهنا يف فيينا ،أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،وبرنامج التعاون بشأن
وبالرغم من أننا مسرورون ألن الوثيقة جتسد التزام الدول السياسات املتعلقة باملخدرات بني أمريكا الالتينية واالحتاد
مبعاجلة ظاهرة أبعد من أن تكون حتت السيطرة ،جيب أال األورويب ،مما يتيح الفرصة لوضع البشر يف صميم سياساتنا
يغيب عن بالنا أنه من أجل حتقيق توافق اآلراء ،أغفلت الوثيقة املعنية باملخدرات.
عناصر حامسة من أجل التوصل لنهج شامل حقا .ويف هذا
وعلى الرغم من أن الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدناها
الصدد ،تود كوستاريكا أن تشدد على أنه إذا أردنا حقا تقليل
(القرار د ا ،1/30-املرفق) تأيت كخطوة جديرة بالترحيب،
اآلثار السلبية هلذه اآلفة ،فمن الضروري أن نعاجل املسائل
وتعكس بعض املسارات اجلديدة اليت ينبغي لنا أن نسلكها يف
اليت مل يرد ذكرها يف الوثيقة ،مثل النهج اجلديدة ،واحلد من
النقاش الدويل بشأن مشكلة املخدرات العاملية ،ما زال أمامنا
األضرار ،والتناسب يف إصدار األحكام ،وعدم استخدام
املزيد من العمل .وجيب أن ينعكس ذلك يف اإلجراءات اليت
عقوبة اإلعدام ،وفعالية السياسات ،وتشكيل فريق من اخلرباء
ّ
متكننا من وضع بلداننا على طريق املساواة ،والتنمية الشاملة
لدراسة استراتيجياتنا وتوجيهها .وباملثل ،فإن الوثيقة ينبغي أال
واملستدامة ،وفقا لاللتزامات املعتمدة يف خطة التنمية املستدامة
تعترب غاية يف حد ذاهتا ،بل نقطة انطالق لوضع سياسات أكثر
لعام ( 2030القرار  )1/70لذلك ،سوف تعزز كوستاريكا
مشوال وفعالية وتعزيزها.
هذا التعاون ،وهي ملتزمة أصال بالعمل بنشاط وبصورة بناءة
يف هذه الدورة االستثنائية ،وكذلك بالعمل الذي يأيت متابعة
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هلا .وآمل أن نتمكن من االجتماع مرة أخرى بشأن هذا
املوضوع ،بعد أن نكون حققنا نتائج أكثر مما حققنا معا حىت
اآلن كمنطقة وكنصف الكرة الغريب.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن لفخامة
السيدة إيزابيل دي سانت مالو دي ألبارادو ،نائبة الرئيس
ووزيرة اخلارجية يف مجهورية بنما.
السيدة دي سانت مالو دي ألبارادو (بنما) (تكلمت
باإلسبانية) :إن بنما ،بالنظر إىل موقعها اجلغرايف ،تشكل تارخييا
مفترق طرق فريدا من نوعه ونقطة التقاء على هذا الكوكب.
ونقطة االلتقاء اليت يشكلها بلدنا تستفيد منها البلدان يف نصف
الكرة الغريب ،ومتثّل جسرا للبلدان األخرى .ولكن املؤسف
أن هذه املزايا ذاهتا جعلت بنما مسارا جذابا للذين خيططون
ألعمال غري قانونية ويعملون على تطويرها وارتكاهبا ،وال
سيما تلك املتصلة باالجتار باملخدرات .وهذا يعين أن بلدنا
يضطر إىل بذل جهود استثنائية ملكافحة تزايد الشحنات من
املواد غري املشروعة واألموال املتأتية من تلك التجارة واألنشطة
ذات الصلة.
ومجهورية بنما ،إدراكا منها ملسؤولياهتا جتاه املجتمع
الدويل ،تعمد إىل تنفيذ سلسلة من االستراتيجيات ملكافحة
ويالت االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة .والتزامنا بالتخفيف
من وقع هذه اآلفات ،اليت حتد من تنمية شعوبنا ،هو التزام
قوي جدا .والتهديد اآلخر الذي نواجهه يأيت من اجلماعات
اليت تعمل خارج نطاق القانون ،وهي ظاهرة برزت نتيجة
الصراعات املحلية يف البلدان املجاورة .واخلطوات اليت نتخذها
كمنطقة بغية وضع حد هنائي لتلك الصراعات ،أدت لألسف
أيضا إىل ظهور عصابات إجرامية.
وعلى الرغم من اجلهود القوية اليت تبذهلا بنما ملكافحة
االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة ،فهي تعاين من العواقب
النامجة عن زيادة كبرية يف إنتاج املخدرات يف بلدان املنطقة،
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ونقل هذه املخدرات من مكان إنتاجها إىل مكان بيعها
واستهالكها يف مجيع مناطقنا .ونتيجة جلهودنا يف هذا املجال،
ميكننا أن نشري إىل أنه ،خالل السنوات العشر املاضية ،استطعنا
أن نصادر ما يزيد على  400طن من املواد غري املشروعة،
منها  57طنا ضبطت يف عام  2015.وهذا رقم قياسي عاملي
من حيث املصادرة ،وقد جعل مجهورية بنما البلد الثالث من
حيث أكرب كمية مضبوطات يف العامل.
وهذه املعركة ضد نقل املخدرات من البلدان املنتجة إىل
البلدان اليت هي من كبار البلدن املستهلكة ،وضد املجموعات
اليت تنشط على احلدود واليت تتحول الحقا إىل عصابات
إجرامية ،تعين أنه يتعيّن على دولة بنما أن ختصص جزءا كبريا
من ميزانيتها الوطنية للتصدي هلذه اجلرائم ،بدال من استعماهلا
لتلبية احتياجاهتا األخرى ،متشيا مع خطة التنمية املستدامة لعام
( 2030القرار  .)1/70وبذلك ،فإن حكومة بنما أثبتت
التزامها بالشفافية والتزامها مبكافحة األنشطة غري املشروعة
واإلجرامية ،حىت عندما ال تكون أراضيها منشأ هلا.
هلذا السبب ،نود أن نكرر القول إننا بدافع من الصكوك
املتعددة األطراف اليت تُعىن مبكافحة تلك اآلفات ،ما فتئنا
نعمل على تعديل تشريعاتنا وفقا ملعايري الوكاالت الدولية،
مثل فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ،األمر الذي أدى
ببنما إىل وضع معايري حديثة وفعالة تسمح لنا مبنع غسل
األموال ومكافحته يف مركزنا املايل الدويل .وبنما ،اليت تتحلى
باقتصاد قوي يستند إىل اخلدمات ،تعكف على تنفيذ تدابري
خمتلفة لتجنيب نظامنا املايل من أن يُستخدم ألغراض غري
مشروعة ،ومن منع حدوث هذا األمر .وفيما نفعل ذلك،
ندأب على ممارسة العناية الواجبة ،وتنفيذ مبدأ “اعرف
زبونك” هبدف منع غسل األموال ،ومتويل اإلرهاب والعديد
من األنشطة اإلجرامية األخرى ،وفقا للتشريعات واالتفاقات
الدولية اليت صدقت عليها دولة بنما .ومن على هذا املنرب،
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أود أن أؤكد للعامل التزام بنما بأعلى املعايري الدولية املتعلقة وقوع انفجار يف كابل بواسطة شاحنة مليئة باملتفجرات ،أدى
بالشفافية .وسوف نفعل كل ما يف وسعنا لكفالة أن يدرك إىل سقوط ما ال يقل عن  28قتيال و  327جرحيا.
العامل جهودنا اليت يُنتقص منها ظلما يف الوقت الراهن ،من
وباسم اجلمعية العامة ،أود أن أتقدم بتعازينا إىل حكومة
خالل نشر وثائق حتمل خطأً اسم بلدي.
أفغانستان وشعبها وإىل الذين فقدوا أحباءهم يف هذه اهلجمة

ومن بني اجلهود األخرى اليت نبذهلا ،أود أن أتشاطر اإلرهابية املروعة اليت وقعت يف أفغانستان.
والوفود حقيقة أننا أقمنا مركزا أمنيا مشتركا بني الوكاالت
أعطي الكلمة اآلن ملعايل السيد غوو شينغكون مستشار
على الصعيد اإلقليمي ،والذي سيتمثل غرضه الرئيسي يف الدولة ووزير األمن العام يف الصني.
إدماج االستخبارات الدولية ،األمر الذي من شأنه تيسري تبادل
السيد غوو شينغكون (الصني) (تكلم بالصينية) :إننا
املعلومات وإتاحة معارف استراتيجية بشأن املسائل األمنية.
جنتمع هنا ملناقشة االستراتيجيات واإلجراءات الرامية إىل
وبالنسبة إىل السياسات الصحية ،تواصل دولة بنما مكافحة مشكلة املخدرات .ويربهن هذا االجتماع على
التمسك مبوقفها املتعلق بأمهية استخدام املواد اخلاضعة للمراقبة تصميم املجتمع الدويل على معاجلة املشكلة وتعميق التعاون.
لألغراض الطبية .إن تناول مسألة املخدرات يشكل جزءا وتشيد الصني بالعمل االستثنائي الذي قامت به اهليئة املكلفة
أساسيا من سياساتنا الوطنية اليت تتمحور حول الناس ،بدال بتنظيم الدورة االستثنائية ،وسوف تعمل مع البلدان األخرى
من هنج التمحور حول املواد ،بالترافق مع نطاق واسع من من أجل االختتام الناجح للدورة ،وسوف تنفذ بالكامل
األنشطة بدءا من النهوض بالصحة وصوال إلعادة اإلدماج الوثيقة اخلتامية (القرار د ا ،1/30-املرفق).
االجتماعي.
ولسنوات عديدة ،ظل املجتمع الدويل يبذل جهودا
واجلهود الفردية اليت تبذهلا بلداننا لن تكون فعالة مطردة ملكافحة املخدرات ،حمققا نتائج مشجعة .ومت إنشاء
ما مل نواجه آفة املخدرات بطريقة منسقة على الصعيد العاملي .نظام دويل مكتمل ملكافحة املخدرات ،وتبلور إطار عاملي مع
وتكرر بنما التزامها بذلك ،بغرض العمل من أجل أن تكون اتفاقات دولية ثالثة باعتبارها املحور ،ومتت صياغة إعالن
االستجابة قائمة على أساس التضامن والتعاون الدوليني .وأود سياسي وخطة عمل .ومن ناحية أخرى ،ال تزال مكافحة
أن أختتم بالقول إن بنما بلد خيدم العامل ،بلد نبيل له قناعات املخدرات على الصعيد العاملي تواجه حتديات ضخمة ومعقدة؛
ثابتة ،وأعمالنا تشهد على ذلك .حنن بلد آمن وجدير بالثقة .وتظل معركة شاقة .وستظل الصني ملتزمة مببدأ املشاركة
حنن أكثر بكثري من جمرد مصدر للوثائق .حنن بلد ملتزم بتحقيق الواسعة النطاق واملسؤولية املشتركة ،وسوف تنفذ بالكامل
اإلنصاف والشفافية ولديه دافع قوي لتقدمي خدماته .حنن بلد االستراتيجية الدولية الشاملة واملتكاملة واملتوازنة ملكافحة
يف خدمة البشرية دائما ،مثلما يظهره الشعار املوجود على املخدرات .ويف ضوء التطورات األخرية ،تود الصني أن تدعو
اخلامت الرمسي املعتمد لدينا.
إىل بذل املزيد من اجلهود الدولية يف املجاالت اخلمسة التالية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن نواصل عملنا ،أود
املجال األول هو إقامة شراكات قائمة على املساواة
أن أبلّغ اجلمعية العامة بأن السفري األفغاين أفادين للتو عن واملنفعة املتبادلة .ومن املهم أن تلتزم البلدان مببدأ املساواة
1610937

27/45

A/S-30/PV.1

19/04/2016

يف السيادة ،على النحو املكرس يف ميثاق األمم املتحدة ،وأن
تتجنب إدخال العوامل السياسية يف جهود مكافحة املخدرات،
أو استخدام مكافحة املخدرات كذريعة للتدخل يف الشؤون
الداخلية للبلدان األخرى .وينبغي للمجتمع الدويل أن يتبىن
عقلية التعاون املفيد للجميع ،وأن يقيم شراكات عاملية ،وأن
يبين جمتمعا قائما على املصري املشترك للبشرية يف مكافحة
مشكلة املخدرات.

اجلرائم املتصلة باملخدرات ،وأن تكثف التعاون يف جمال إنفاذ
القانون على الصعيدين الدويل واإلقليمي ،وأن تنشئ آليات
موحدة وفعالة وناجعة لتبادل املعلومات االستخبارية والتعاون
القائم على القضايا ،ومكافحة غسل األموال واملساعدة
القانونية املتبادلة .وينبغي التنفيذ الصارم لتدابري املراقبة الدولية
ونظم التحقق وتعزيزها من أجل تشديد الرقابة على السالئف
يف املصدر ومنع انتشار املؤثرات النفسانية اجلديدة.

ثانيا ،جيب حتسني نظام مراقبة املخدرات من خالل
املسؤولية املشتركة واجلهود املشتركة .ويف حني أن الوكاالت
الدولية ملراقبة املخدرات حتتاج إىل االضطالع بدور قيادي،
ينبغي للبلدان املنتجة وبلدان العبور والبلدان املستهلكة ،فضال
عن املتضررين من آفة املخدرات ،أن يتقامسوا املسؤولية املتعلقة
مبراقبة املخدرات .ومن املهم تعبئة وإشراك املنظمات الدولية
وغري احلكومية واملجتمع املدين يف التصدي ملشكلة املخدرات،
بغية إجياد حالة حيث تؤدي أجهزة مراقبة املخدرات دورا
قياديا ،وتتقاسم احلكومات الوطنية املسؤوليات ،ويصبح
املجتمع ككل مشاركا نشطا.

خامسا ،جيب أن نواصل التنمية املشتركة والتقدم املحرز
من خالل اجلهود املشتركة .وجيب على البلدان أن تتمسك
بروح التعاون والثقة ،وأن تعزز جهود مكافحة املخدرات
من خالل املساعدة املتبادلة .وينبغي للبلدان املتقدمة النمو أن
تقدم التمويل واملساعدة التقنية إىل البلدان النامية ،وأن تسعى
بقوة إىل وضع االستراتيجيات اإلمنائية البديلة لتحسني حياة
الناس يف املناطق اليت تزرع فيها نبتات املخدرات .وينبغي أن
تسترشد مجيع البلدان باإلعالن السياسي وخطة العمل لعام
 ٢٠٠٩بشأن التعاون الدويل حنو استراتيجية متكاملة ومتوازنة
ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية ،وأن تفي بالتزاماهتا وتسهم
على النحو الواجب يف املكافحة العاملية للمخدرات.

ثالثا ،جيب اتباع استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملكافحة
املخدرات يف ضوء الظروف الوطنية .إن الدور األساسي
لالتفاقيات الثالث يف نظام املراقبة الدولية للمخدرات حباجة
إىل ترسيخ والقيام به على أكمل وجه .وينبغي أن يعارض
بشدة أي شكل من أشكال تقنني املخدرات .وحنن حباجة
إىل أن حنترم وندعم البلدان يف تطبيق القوانني والسياسات
والتدابري االستراتيجية يف ضوء الظروف اخلاصة بكل منها.
وجيب علينا أن نواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة ومتوازنة
ملكافحة املخدرات تستند إىل أدلة علمية ،وجيب أن تدعم
سلطة واتساق ومشول سياساتنا املتعلقة باملخدرات.

وتعلق احلكومة الصينية أمهية كبرية على مكافحة
املخدرات .وقد نفذنا لسنوات محالت شعبية ملكافحة
املخدرات وحققنا تقدما ملحوظا .ويف العقد املاضي ،اختذنا
إجراءات صارمة يف أكثر من مليون قضية جرمية تنطوي على
املخدرات ،وضبطنا  751طنا من املخدرات .وكان هناك
ما جمموعه  950 000من حاالت العالج وإعادة التأهيل
على مستوى املجتمع املحلي ،و  1.21مليون حالة من
حاالت العزل اإلجباري إلعادة التأهيل ،وما يزيد على 1.2
مليون من املستخدمني السابقني جنحوا يف عدم االنتكاس يف
رابعا ،جيب أن نشكل آليات لعمليات موحدة وعملية غضون فترة ثالث سنوات .وقد أنفقت احلكومة الصينية 1.6
وفعالة .وينبغي للبلدان أن تنفذ اإلجراءات املشتركة يف مكافحة بليون يوان على الزراعة البديلة يف ميامنار واجلزء الشمايل من
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مجهورية الو ،اليت أصبحت اآلن تغطي مساحة قدرها  3.5للجمعية العامة (القرار د ا ،1/30-املرفق) دورا هاما يف الدفع
مليون مو صيين (وحدة من وحدات قياس األرض يف الصني) ،قدما جبهودنا املشتركة ملكافحة هذا الشر.
تعادل أكثر من  233 000هكتار.
ودأبنا خالل السنوات األخرية على تنفيذ مشاريع بناء
دولية كبرية يف بلدنا .وشهدنا منوا يف جمال النقل الدويل العابر،
واجتذبنا مواطنني أجانب إىل بلدنا .وولد ذلك بدوره اهتماما
لدى عصابات املخدرات الدولية جبلب املخدرات واستخدام
أذربيجان كبلد عبور .وتظهر التحليالت أن أكثر من  95يف
املائة من املخدرات اليت صادرهتا وكاالت إنفاذ القانون التابعة
لنا تصل إىل بلدنا من اجلنوب .وحصلت احلاالت األخرية
من هذا القبيل يف شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل من هذا
العام ،عندما وجدنا وصادرنا حوايل طن واحد من اهلريوين
من شاحنات كانت متر عرب أذربيجان.

واحلكومة الصينية ملتزمة التزاما راسخا مبكافحة
املخدرات .وستتخذ الصني إجراءات تتماشى مع تعليمات
الرئيس شي جنغ بنغ تعليمات ،وستنفذ بنشاط السياسات
املتعلقة مبكافحة املخدرات ،وستسعى إىل كسب احلمالت
الشعبية .وستواصل الصني دعم عمل وكاالت األمم املتحدة
ملكافحة املخدرات ،وستشارك بنشاط يف التعاون على
الصعيدين الدويل واإلقليمي ،وستكافح بصورة مشتركة
اجلرائم عرب الوطنية ذات الصلة .وسنواصل تعزيز التنمية البديلة
املستدامة وتوفري أكرب قدر ممكن من مساعدتنا ملد يد العون
للبلدان ذات الصلة .وحنن على استعداد للعمل مع املجتمع
توىل الرئاسة نائب الرئيس ،السيد الرويعي (البحرين).
الدويل لبناء الشراكات من أجل املنفعة املتبادلة ،وتعزيز قضية
كما هو معروف ،حتتل القوات املسلحة األرمينية ،منذ
مكافحة املخدرات والعمل بال كلل من أجل صحة البشرية
 24عاما ،حنو  20يف املائة من أراضي أذربيجان .ونتيجة
وسالمتها ورفاهها.
لذلك ،فإن بلدنا ،الذي يبلغ عدد سكانه  10ماليني نسمة،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل لديه حوايل مليون الجئ ومشرد داخلي .وعالوة على ذلك،
السيد علي حسنوف ،نائب رئيس وزراء أذربيجان.
ونتيجة هلذا العدوان ،تسيطر أرمينيا على  132كيلومترا من
السيد حسنوف (أذربيجان) (تكلم بالروسية) :وقعت حدودنا الدولية اجلنوبية .وجتري زراعة املخدرات يف األراضي
أذربيجان ،منذ أن أصبحت مستقلة ،على مجيع اتفاقيات األمم اليت حتتلها القوات األرمينية ،وهناك خمتربات خاصة لتصنيع
املتحدة ،وقمنا بتأسيس إطار قانوين حديث يف بلدنا .وتتعاون هذه املخدرات ،واليت يتم إرساهلا إىل العديد من البلدان.
أذربيجان بشكل وثيق مع األمم املتحدة وهياكلها؛ وجملس ولدى وكاالت إنفاذ القانون يف بلدنا قاعدة بيانات هامة ،مت
أوروبا؛ وجمموعة جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا؛ تقدميها إىل هيئات األمم املتحدة ذات الصلة.
واملركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى.
وتستند مكافحة مشكلة املخدرات يف األساس إىل احترام
وأود أن أشري إىل ضرورة استعراض األساليب املتبعة حاليا
يف جمال مكافحة إدمان املخدرات .وبالنظر إىل أن اجلماعات
اإلجرامية املنظمة جتد سبال جديدة لتأمني أرباحها وأسواقها
وزبائنها ،ينبغي حتديث جهود الوقاية من املخدرات .وجيب
أن تؤدي الوثيقة اخلتامية املُعتمدة خالل هذه الدورة االستثنائية
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السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية .ويف هذا الصدد ،تدعو
مجهورية أذربيجان املجتمع الدويل إىل الضغط على أرمينيا من
أجل ضمان تنفيذها ألربعة قرارات ذات صلة ملجلس األمن،
مت اختاذها منذ عام  ،1993وتطالب باالنسحاب الفوري
وغري املشروط للقوات املسلحة األرمنية من األراضي املحتلة
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يف أذربيجان .وستواصل مجهورية أذربيجان التعاون بشكل بالتعاون الدويل وتبادل املمارسات اجليدة وتشجيع وتعزيز
وثيق مع الدول املجاورة والدول األخرى يف جمال تبادل اتباع سياسات شاملة ومتوازنة بشأن هذه املسألة.
اخلربات واملعلومات يف جمال مكافحة املخدرات.
وإننا نؤكد من جديد أمام اجلمعية العامة ضرورة اختاذ

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
ملعايل السيد فدياس أريسيت ،وزير الدولة ورئيس املجلس
الوطين ملكافحة املخدرات يف اجلمهورية الدومينيكية ،الذي
سيتكلم باسم مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب.

تدابري فعالة وعملية للوقاية من املخدرات ،وبصفة خاصة
التدابري الرامية إىل منع استعمال األطفال واملراهقني للمخدرات
بشكل غري مشروع .ويشمل ذلك إعداد برامج وقائية مالئمة
تستند إىل األدلة العلمية ،بشكل أساسي يف املنظومة التعليمية
جبميع مستوياهتا ،فضال عن تعزيز الفرص إلتاحة حياة صحية
داخل األسرة والدوائر االجتماعية.

الوطنية واالتفاقيات الثالث لألمم املتحدة بشأن املخدرات،
فضال عن غريها من الصكوك الدولية ذات الصلة ،وذلك يف
إطار االحترام الكامل ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،
ومع إيالء اهتمام خاص الحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل
يف الشؤون الداخلية للدول.

وتؤكد اجلماعة أن السياسات العامة اليت هتدف للتصدي
ملشكلة املخدرات يف العامل جيب أن تُصمم وتُنفذ مع مراعاة
التركيز على اجلانب اجلنساين .وينبغي هلذه السياسات أيضا
اإلقرار حبالة اإلقصاء اليت تعاين منها الفئات األكثر ضعفا
يف جمتمعاتنا ،وخاصة السكان املنحدرين من أصل أفريقي
والشعوب األصلية واألقليات األخرى واألشخاص ذوي
امليول اجلنسية املغايرة .ونعرب عن احلاجة إىل معاجلة حالة
متعاطي املخدرات بشكل شامل من خالل اختاذ تدابري ،تأخذ
بعني االعتبار منوهم الكامل ،وفقا للتشريعات الوطنية وميثاق
األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك
الدولية األخرى ذات الصلة.

السيد أريسيت (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم
وتؤكد اجلماعة ضرورة تعزيز التعاون الدويل باعتباره
باإلسبانية) :يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن مجاعة دول أمريكا
املحور األساسي للجهود الرامية إىل معاجلة مشكلة املخدرات
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
لقد صرحنا مؤخرا ،خالل االجتماع الوزاري الثالث يف العامل ،مبا يف ذلك توفري املزيد من املوارد املالية واللوجستية
للجماعة بشأن مشكلة املخدرات العاملية الذي عقد يف سانتو للبلدان اليت تطلبها ،ال سيما بلدان العبور ،من أجل زيادة
ُ
دومينغو ،بأن التصدي ملشكلة املخدرات يف العامل هو مسؤولية قدرهتا على التصدي لالجتار باملخدرات .وحنن ندرك احلاجة
عامة ومشتركة تتطلب تعاونا دوليا فعاال ،وكذلك سياسات إىل حتسني قدرة الدول على أن تدرج يف استراتيجياهتا منع
واستراتيجيات شاملة ومتوازنة ومتعددة التخصصات لتقليل وكشف ومعاقبة اجلرمية املنظمة املُكرسة ألنشطة االجتار غري
كل من العرض والطلب .وجيب أن تتماشى مع التشريعات املشروع باملخدرات واجلرائم ذات الصلة.

ونؤكد ضرورة أن تتضمن مجيع السياسات املتعلقة
باملخدرات ،بطريقة متكاملة ،مبادئ اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان ،وفقا لروح وهدف احلفاظ على صحة ورفاهية
اإلنسان .ونعرب عن قلقنا جراء آثار مشكلة املخدرات
العاملية على صحة الناس وعلى املؤسسات الدميقراطية،
وتأثريها االقتصادي اخلطري واألضرار االجتماعية اليت تتسبب
فيها .وهلذا السبب ،نرى أنه من الضروري مواصلة النهوض
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وتؤكد اجلماعة من جديد على أمهية تعزيز برامج التنمية
البديلة املستدامة والشاملة ،مبا يف ذلك برامج الوقاية ،يف إطار
السياسات الوطنية واستنادا إىل مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية
بشأن التنمية البديلة .فهي إىل جانب احللول األخرى ،متثل
استراتيجية فعالة وأداة أساسية توفر وسيلة هامة وجمدية
للحد من زراعة حماصيل املخدرات غري املشروعة وتوجيه
سياسات التنمية احلضرية املستدامة ،متشيا مع االحتياجات
الوطنية املحددة للمتضررين من األنشطة غري املشروعة املتصلة
باملخدرات.
ونؤكد جمددا على التزامنا بتعزيز التعاون الثنائي والثالثي
واإلقليمي فيما بني دول اجلماعة .ونؤكد جمددا على
قرارنا بتعزيز املالحقة اجلنائية للمتورطني يف أنشطة االجتار
باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،وتبادل اخلربات
وأفضل املمارسات بشأن االجتاهات والطرائق اجلديدة يف
االجتار باملخدرات وغسل األموال واملعاجلة الشاملة للتحديات
اليت تطرحها املواد اجلديدة ،وامليثامفيتامينات وغريها من
املخدرات االصطناعية اليت ال ختضع بعد للمراقبة والتدقيق
على الصعيد الدويل.
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نقر بالدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العاملية ،ومكتب
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ،وبرنامج األمم املتحدة املشترك بشأن فريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز ،ضمن هيئات أخرى ،يف إطار
والية كل منها ويف سياق عملية الدورة االستثنائية للجمعية
العامة .ويؤكد أعضاء اجلماعة من جديد على التزامهم مبواصلة
هذه املناقشات واملتابعة من أجل توسيع نطاق احلوار وتوافق
اآلراء اإلقليمي ومواصلتهما تطلعا لعام  ،2019وفقا لإلعالن
السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية
متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيد
نيفني ميميكا ،مفوض التعاون الدويل والتنمية يف املفوضية
األوروبية ،الذي سيتكلم باسم االحتاد األورويب.

السيد ميميكا (االحتاد األورويب) (تكلم باإلنكليزية):
يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب ودوله األعضاء.
وتؤيد هذا البيان البلدان املرشحة لعضوية االحتاد ،وهي:
تركيا ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،وصربيا،
وألبانيا؛ وبلد عملية حتقيق االستقرار واالنتساب ،البوسنة
وتشدد اجلماعة على أن خطة التنمية املستدامة لعام واهلرسك ،املحتمل ترشيحه لالنضمام لالحتاد؛ وكذلك تؤيده
( 2030القرار  )1/70تدعو إىل مواءمة السياسات واجلهود أوكرانيا ومجهورية مولدوفا وجورجيا.
الدولية ،مبا فيها تلك املتصلة باملخدرات ،هبدف تعزيز التنمية،
يرحب االحتاد األورويب ودوله األعضاء بالفرصة
واإلدماج ،وتعميم املنظور اجلنساين ،وحتقيق رفاهية الناس يف اليت يتيحها هذا النقاش الذي تشتد احلاجة إليه للتصدي
كل املجاالت .ونكرر رفضنا للقوائم والشهادات االنفرادية ملشكلة املخدرات العاملية .ونرحب بإعادة توازن سياسات
اليت تصدرها البلدان املتقدمة النمو ،واليت تؤثر على بلدان املخدرات على الصعيد العاملي يف اجتاه اتباع هنج سليم ومتعدد
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،ال سيما تلك املتعلقة التخصصات يف جمال الصحة العامة وقائم على حقوق اإلنسان.
باالجتار باملخدرات والتدابري املماثلة.
وجيب أن تستند السياسات الفعالة املتعلقة باملخدرات إىل أدلة
وننوه بلجنة املخدرات وهيئاهتا الفرعية ،باعتبارها اهليئة ونظم رصد موثوقة .وجيب االعتراف بدور املجتمع املدين
التنظيمية الرئيسية لألمم املتحدة فيما يتعلق باملسائل املتصلة واألوساط العلمية .ومن املهم أن تعاجل االحتياجات املختلفة
باملخدرات ،إىل جانب اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات .كما للرجال والنساء واألطفال والشباب والسكان املعرضني للخطر
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على حنو كاف .ولالحتاد األورويب التزام طويل العهد بشأن
مجيع هذه املسائل.
ونؤكد من جديد على التزامنا القوي باتفاقيات األمم
املتحدة ملراقبة املخدرات ،اليت تشكل حجر الزاوية يف
االستجابة العاملية ملشكلة املخدرات العاملية .فهي توفر ما يكفي
من التغطية واملرونة الستيعاب طائفة واسعة من النهج وفقا
للخصوصيات الوطنية واإلقليمية .ويؤيد االحتاد األورويب بقوة
ترسيخ السياسات املتعلقة باملخدرات يف السياق االجتماعي
واالقتصادي األوسع نطاقا ،متشيا مع خطة التنمية املستدامة
(انظر القرار  ،)1/70وذلك لتعزيز الصحة والدميقراطية
وسيادة القانون وتوفري سبل العيش املستدامة .وبغية معاجلة
األسباب اجلذرية للزراعة غري املشروعة ملحاصيل املخدرات،
ينبغي العمل بنشاط على تعزيز التنمية البديلة من أجل توفري
سبل العيش املستدامة والبديلة ،وتقليص اعتماد املجتمعات
املحلية املتضررة على اقتصادات املخدرات غري املشروعة.

19/04/2016

وتشكل حقوق اإلنسان جزءا ال يتجزأ من أي استجابة
ملشكلة املخدرات .وبالتايل ،نؤيد متاما إصدار أحكام متناسبة
على اجلرائم املتصلة باملخدرات ،وتعزيز بدائل السجن
والعقوبات القسرية .ومع ذلك ،نعرب عن أسفنا العميق
ألن الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدناها للتو (القرار د ا،1/30-
املرفق) ال تتناول إلغاء عقوبة اإلعدام على جرائم املخدرات.
ويعارض االحتاد األورويب بقوة وبشكل قاطع عقوبة اإلعدام
يف مجيع الظروف ،ألهنا تقوض الكرامة اإلنسانية وال تشكل
رادعا للسلوك اإلجرامي.

ويتمثل اهلدف النهائي لنظام املراقبة الدولية للمخدرات
يف محاية الصحة العامة .وجيب أن تشمل السياسات الرامية إىل
خفض الطلب على املخدرات طائفة كاملة من التدابري ،بدءا
من الوقاية والعالج إىل اإلدماج االجتماعي والتعايف .وينبغي
زيادة تعزيز التدابري الرامية إىل احلد من املخاطر واألضرار
وتنفيذها ،ألهنا أثبتت فعاليتها يف العديد من البلدان يف مجيع
ويؤيد االحتاد األورويب متاما الدعوة إىل تعزيز التنسيق أحناء العامل يف منع الوفيات النامجة عن تناول اجلرعات املفرطة
بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  -وهو وانتقال فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الفريوسي
الوكالة اليت تتحمل املسؤولية الرئيسية يف هذا املجال  -واألمراض األخرى املنقولة بالدم.
وتكتسي كل هذه العناصر أمهية بالغة متهيدا لالجتماع
وغريها من كيانات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة ،وال
سيما منظمة الصحة العاملية ،واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ،الرفيع املستوى املقرر عقده يف عام  2019الستعراض تنفيذ
وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة اإلعالن السياسي وخطة العمل املتعلقني بالتعاون الدويل
البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب/اإليدز ،وجملس صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة
حقوق اإلنسان .ونرحب بتعزيز التعاون الدويل الرامي إىل املخدرات العاملية .وحنن حباجة إىل التزام راسخ من جانب
مكافحة االجتار باملخدرات وصالته بالفساد ،واجلرمية املنظمة ،مجيع األطراف إذا أردنا أن ننفذ بفعالية النهج املجدد لألمم
واإلرهاب يف بعض احلاالت .وحنن ملتزمون التزاما راسخا املتحدة املتعلق مبشكلة املخدرات العاملية ،وممارسة توصياتنا
بالتصدي للتهديدات املتزايدة اليت تشكلها املؤثرات النفسانية التشغيلية .وهذا ما تتوقعه شعوبنا منا.
اجلديدة ،واستخدام اإلنترنت ألغراض االجتار باملخدرات.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة ملعايل
وسيواصل االحتاد األورويب أيضا املشاركة الكاملة يف منع السيد بنت هوي ،وزير خدمات الصحة والرعاية يف النرويج،
تسريب السالئف.
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الذي سيتكلم باسم فريق التعاون ملكافحة إساءة استعمال
املخدرات واالجتار غري املشروع هبا (فريق بومبيدو).
السيد هوي (النرويج) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين
أن أديل هبذا البيان باسم الدول الـ  37األعضاء يف فريق
بومبيدو .وفريق بومبيدو كيان قائم يف إطار املجلس األورويب
ويعمل على إعالء قيمه األساسية املتمثلة يف حقوق اإلنسان
والدميقراطية وسيادة القانون.
ويرى الفريق أن من األمهية مبكان تذكري اجلمعية بأنه
جيب وضع السياسات املتعلقة باملخدرات وتنفيذها وتقييمها
 شأهنا شأن السياسات يف سائر املجاالت األخرى  -بطريقةتراعي حقوق اإلنسان األساسية وحتترمها متاما .ويالحظ فريق
بومبيدو أنه قد مت التشديد على حقوق اإلنسان يف الوثيقة
اخلتامية هلذه الدورة االستثنائية بشأن مشكلة املخدرات
املخدرات
العاملية ،املعنونة “التزامنا املشترك
بالتصدي ملشكلة ِّ
ِّ
فعال”(القرار د ا ،1/30-املرفق).
العاملية ومواجهتها على حنو َّ
ويتوقع الفريق أن تأخذ عملية املتابعة شواغل حقوق اإلنسان
يف االعتبار متاما ،وتسهم يف مهمة حتديد أثر حقوق اإلنسان
على سياسات مكافحة املخدرات حيثما كان ذلك مبهما.
ويرحب الفريق بأن الوثيقة اخلتامية قد استندت إىل مفهوم
اتباع هنج متوازن إزاء سياسات املخدرات.
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ويغتنم فريق بومبيدو هذه الفرصة للتشديد على بعض
املجاالت اليت يتعني فيها حلقوق اإلنسان أن تؤثر وتسهم
يف وضع سياسات املجتمع الدويل املتعلقة باملخدرات .ومن
الواضح أنه ينبغي أن يتمتع مستخدمو املخدرات بنفس
احلقوق املنصوص عليها يف الصكوك الدولية القائمة املتعلقة
حبقوق اإلنسان كغريهم من مجيع األشخاص اآلخرين.
أوال وقبل كل شيء ،ال يتفق تطبيق عقوبة اإلعدام على
اجلرائم املتصلة باملخدرات مع التزامات حقوق اإلنسان.
ثانيا ،ال يتفق تطبيق هذه العقوبة الالإنسانية والتعذيب على
اجلرائم املتصلة باملخدرات مع التزامات حقوق اإلنسان .ثالثا،
إن ملستخدمي املخدرات حقا ال جدال فيه يف الوصول إىل
خدمات الرعاية الصحية املتعلقة بإدماهنم للمخدرات وغريها
من املشاكل الصحية املرتبطة باملخدرات وخالفها.

ويتوقع الفريق أن تأخذ عملية متابعة الدورة االستثنائية
هذه الشواغل متاما يف االعتبار .ويتوقع الفريق أن تتفاىن اجلهات
الفاعلة ذات الصلة يف العمل حنو إلغاء عقوبة اإلعدام على
اجلرائم املتصلة باملخدرات واستخدام التعذيب أو أي عقوبة
الإنسانية أخرى ،فضال عن كفالة الوصول إىل العالج وإعادة
التأهيل واختاذ التدابري الرامية إىل احلد من املخاطر واللجوء إىل
التدابري الضارة ،مبا فيه صاحل اجلميع ،مبا يف ذلك السجناء ،بغية
ويتعني على السلطات املختصة  -يف سياق عملية املتابعة التقليل إىل أدىن حد من العواقب الصحية واالجتماعية النامجة
على الصعيدين الدويل والوطين  -مواصلة رصد وتقييم اجلهود عن استخدام املخدرات.
ويرحب فريق بومبيدو بعملية متابعة هذه الدورة
الرامية إىل احلد من مشاكل املخدرات لكي تتمكن من تقييم
ما إذا كانت هناك اختالالت ينبغي تصحيحها .ويتوقع الفريق االستثنائية ،ويؤكد توقعاته ألن تكون هناك مناقشة مفتوحة
أن تشمل عملية املتابعة األعمال العلمية واألدوات العملية يتم فيها التسليم بأن حقوق اإلنسان متثل عنصرا أساسيا يف
القائمة على األدلة واليت ترمي إىل متكني الدول األعضاء من وضع سياسات خمدرات تتسم بالتماسك والتوازن .وينبغي
تقييم نسبة تكاليف خمتلف التدابري اليت تنفذها على املستوى هلذه السياسة أن تعزز الوعي باآلثار اإلجيابية وغري املقصودة
للتدابري املختلفة اليت جيري تنفيذها ملعاجلة مشكلة املخدرات
الوطين.
العاملية.
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النهج :مثل إعطاء النالوكسون والوقاية من اجلرعات املفرطة،
وأود اآلن أن أديل بالبيان التايل بصفيت الوطنية.
لقد كانت األعمال التحضريية هلذا احلدث طويلة وبرامج العالج املدعوم باألدوية وبرامج معدات احلقن.
وبعد مضي مثانية عشر عاما على انعقاد الدورة االستثنائية
ومكثفة .وأتوجه بالشكر إىل مجيع املعنيني .وقد كان مشروع
الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الذي اُتفق عليه يف فيينا الشهر للجمعية العامة السابقة املتعلقة باملخدرات يف عام ،1998
املاضي خطوة هامة ،غري أن النرويج كانت تأمل يف نتائج ما زلنا نواجه حتديات هائلة يف مجيع املؤشرات القابلة للقياس
أكثر تطلعا .وقد حظيت عملية الدورة االستثنائية بالكثري من تقريبا .فهل فهمنا مبا يكفي السبب وراء فشل هنجنا يف
االهتمام ،وهي توفر أساسا ممتازا ألعمالنا التحضريية للدورة الوفاء بأهدافنا املعلنة ،وما الذي يتعني علينا القيام به للتصدي
االستثنائية القادمة يف عام  .2019ويسرنا أن النقاش الدويل لتحدي املخدرات؟ إن مشكلة املخدرات العاملية هي ظاهرة
قد ركز بشكل متزايد على مسائل الصحة والرفاه .وجيب متعددة األوجه .ويتطلب جناح هنجنا إزاءها تنسيق اإلسهامات
أن تلهم حقوق اإلنسان مجيع أعمالنا .ويسرنا أن نالحظ أن املقدمة من خمتلف القطاعات على الصعد املحلية والوطنية
حقوق اإلنسان قد أُدرجت يف الوثيقة اخلتامية ،على الرغم من والدولية .وجيب علينا إدماج الصحة يف مجيع السياسات.
أن النرويج كانت تأمل يف صياغة أقوى .ويؤسفنا أنه مل يتسن ومتثل التنمية احلقيقية ومشاركة األمم املتحدة على نطاق
التوصل إىل اتفاق بشأن الصيغة املتعلقة بعقوبة اإلعدام .أوسع عنصرين ضروريني لضمان سياسات خمدرات عاملية
وتعارض النرويج بشدة عقوبة اإلعدام وسوف تواصل العمل فعالة تويل األولوية لإلنسان يف املقام األول .ويتطلب ذلك
االتساق بني مكافحة املخدرات وحفظ األمن وصون حقوق
من أجل إلغائها.
وعالوة على ذلك ،شهدنا تطورات إجيابية فيما يتعلق اإلنسان ومراعاة الصحة العامة ،عالوة على السياسة اإلمنائية.
باحلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة .ويتعني االعتراف وينبغي لألمني العام قيادة األعمال الالزمة اليت جيب تنفيذها
باملشكلة املتعلقة بعدم توافر هذه األدوية واحلصول عليها على أعلى مستوى يف األمانة العامة .وسيكون العمل املتواصل
ومعقولية تكلفتها ،باعتباره خطوة أوىل .ويتعني علينا ضمان وإشراك املجتمع املدين عامال رئيسيا أيضا.
توافر هذه األدوية اخلاضعة للمراقبة للمحتاجني .وترحب
الوثيقة اخلتامية ،مثلما نفعل حنن ،بأهداف التنمية املستدامة
بوصفها تدابري تكميلية من شأهنا أن تعزز مراقبة املخدرات،
وتوصي باستخدام مؤشرات التنمية البشرية ذات الصلة .ويف
حني حتققت بعض التطورات اإلجيابية ،فما تزال هناك مسائل
مل يتم التصدي هلا على حنو كاف.

وإذ منضي حنو الدورة االستثنائية لعام  ،2019فإنه يتعني
علينا أن نكون أكثر طموحا .وبالرغم من أن بعض عناصر
هنجنا قد أثبتت فعاليتها ،فإننا حباجة إىل تعزيزه .ولكن ال تزال
هناك جوانب أخرى جيب إعادة النظر فيها ،وجيب تقدمي
عناصر جديدة ملناقشة منفتحة .وجيب أن يرشد هدفنا النهائي
املتمثل يف إدماج الصحة يف مجيع السياسات مناقشتنا مبستوى
أكرب مما هو عليه حىت اآلن.

أوال ،كنا نتوقع أن يتم التسليم والقبول باحلد من املخاطر،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
عالوة على إدراجه يف هذه الوثيقة .ومع ذلك ،فإننا ال نقر بأن
الوثيقة اخلتامية تتضمن إشارات إىل برامج متوافقة مع ذلك ملعايل السيد جيفري أونياما ،وزير خارجية مجهورية نيجرييا
االحتادية.
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السيد أونياما (نيجرييا) (تكلم باإلنكليزية) :بداية ،أود
أن أسجل يف املحضر وبروح من التعاون وبناء توافق اآلراء،
أن نيجرييا تؤيد البيان الذي سيدىل به السودان باسم املجموعة
األفريقية.
إن طبيعة مشكلة املخدرات العاملية املعاصرة وطابعها
يزدادان تعقدًا وحدة .لذلك ،كان حريًا بنا مناقشة العوامل
اليت تؤدي إىل اخنفاض العرض من املخدرات غري املشروعة
والطلب عليها .وال يزال ذلك ،يف اعتقادنا ،هو أجنع الطرق
ملعاجلة مشكلة املخدرات العاملية .ولذلك ،فإننا نعترب انعقاد
الدورة االستثنائية هذه معلمًا هامًا .وبالتايل ،فإن نيجرييا
مستعدة للمشاركة مع كل اجلهات املعنية من أجل حتقيق
تلك األهداف.
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تتعاون بشكل فعال يف مكافحة خطر املخدرات غري
املشروعة .ويف هذا الصدد ،ترحب نيجرييا بالتقييم الشامل
للوضع يف غرب أفريقيا ،الذي حدد الثغرات واالحتياجات
الالزمة ملكافحة فعالة لالجتار غري املشروع باملخدرات واجلرمية
املنظمة وتعاطي املخدرات.

ونيجرييا تؤكد التزامها الكامل بدعم اآلليات دون
اإلقليمية واإلقليمية والدولية اليت أنشئت من أجل مكافحة
مشكلة املخدرات يف العامل .ويدعو وفد بلدي إىل تعزيز
التعاون والتنسيق بني قادة أجهزة الشرطة اإلقليمية ووكاالت
إنفاذ القانون يف جمال مكافحة املخدرات وأمن احلدود،
وكذلك املنظمات اإلقليمية والدولية ،ملكافحة التعاطي غري
املشروع للمخدرات .ومن واقع خربتنا ،فقد أدى ذلك
وتدرك نيجرييا أن تلك التحديات تقتضي اتباع هنج التعاون الدويل إىل حتسني تبادل املعلومات واالستخبارات،
متكامل متعدد األبعاد ومتوازن وشامل من قبل املجتمع وكان له أثر إجيايب يف التصدي ملشكلة املخدرات.
وقد اختذت نيجرييا اخلطوات الالزمة مع إطالق اخلطة
الدويل ،ألنه ما من منهجية بعينها ميكن أن توفر احللول من
الوطنية الرئيسية ملكافحة املخدرات .ويوفر ذلك املخطط العام
أجل معاجلة خمتلف جوانب مشكلة املخدرات العاملية.
ال وشام ً
ال متكام ً
وما فتئت عواقب تعاطي املخدرات تعصف باألسر ح ً
ال ملجموعة من القضايا املتصلة باملخدرات،
واملجتمعات املحلية واملجتمع برمته يف منطقتنا .كما أن مبا يتماشى مع االتفاقيات الدولية ملكافحة املخدرات .وتتألف
تعاطي املخدرات ما زال يقوض اجلهود الرامية للنهوض اخلطة من أربعة حماور :إنفاذ القوانني ،واحلد من الطلب على
بالتنمية املستدامة وحتقيقها .ومما يزيد األمر سوءًا استخدام املخدرات واملؤثرات العقلية والوصول إليها ومكافحتها،
أفريقيا بصورة متزايدة كمعرب للمخدرات واملؤثرات العقلية والرصد والتقييم كآلية للتنسيق من أجل التنفيذ الفعال لذلك
غري املشروعة ،األمر الذي يبعث على القلق .وقد فرضت تلك املخطط العام.

األنشطة حتديات أمنية ،خصوصًا تلك اليت تشكلها اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية يف بلدان العبور .لذلك ،ترحب نيجرييا
باعتماد خطة عمل االحتاد األفريقي املنقحة املتعلقة مبكافحة
املخدرات ( .)2017-2013ونتطلع إىل جهود تكميلية من
قبل املجتمع الدويل من أجل تفعيل أهدافها احلميدة.
وعلى الصعيد دون اإلقليمي ،حتيط نيجرييا علمًا بأن
الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
1610937

وعلى سبيل اختبار اخلطة الرئيسية ،اعتمدت نيجرييا
برنامج التنمية البديلة املستدامة باعتباره أحد االستراتيجيات
الرئيسية ملعاجلة زراعة القنب ،وهو أكرب شواغلنا املحلية النابعة
من الداخل .ويف هذا الصدد ،فإن نيجرييا عاقدة العزم على
مواصلة دعم التنفيذ الفعال ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية
بشأن التنمية البديلة.
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ويف إطار الركيزة الثانية من املخطط العام  -احلد من األورويب يف وقت سابق .ولكن أود التأكيد على نقاط معينة
الطلب على املخدرات  -فإن نيجرييا بصدد تنفيذ مشروع ذات أمهية خاصة بالنسبة لبلدي.
جترييب للعالج تستخدم فيه الشبكة الوبائية املعدلة املتعلقة
باإلضافة إىل العواقب األمنية الوخيمة ،فإن األرباح اهلائلة
بتعاطي املخدرات يف غرب أفريقيا ضمن الشبكة النيجريية .الناجتة عن االجتار باملخدرات وارتباطها بأشكال أخرى من
ومت ربط أحد عشر من مراكز العالج التابعة للمستشفيات اجلرمية املنظمة  -الفساد وغسل األموال واإلرهاب  -تشكل
التعليمية بذلك املشروع .والتحليل النهائي للبيانات يكشف هتديدًا لسلطة الدولة ،وتعوق التنمية االقتصادية للمجتمعات
عن معلومات مهمة لصنع السياسات ،األمر الذي يصلح وتقوض سيادة القانون .واإلفراط يف التعاطي الذي قد يؤدي
منوذجًا لبلدان أخرى يف غرب أفريقيا .وأغتنم هذه الفرصة إىل الوفاة ،واإلدمان وانتشار مرض فريوس نقص املناعة
لكي أعرب عن تقديري للدعم املقدم من االحتاد األورويب البشرية وااللتهاب الكبدي ،كل ذلك يبني أيضًا ملاذا متثل
واملساعدة الفنية اليت يقدمها مكتب األمم املتحدة املعين مشكلة املخدرات خطرًا على صحة ورفاه الناس يف مجيع أحناء
باملخدرات واجلرمية من أجل اإلسراع يف تنفيذ اخلطة العامة العامل .ولذلك ،من الواضح أن حاجتنا إىل استجابة أكثر فعالية
ملكافحة املخدرات يف نيجرييا.
لتلك الظاهرة تستدعي اتباع هنج كلي ومتكامل يشمل كامل

ونيجرييا مقتنعة بأن الوثيقة اخلتامية هلذه الدورة االستثنائية،
املعنونة “التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة املخدرات العاملية
ومواجهتها على حنو فعال” (القرار د ا ،1/30-املرفق)،
ميكن استخدامها اآلن لتحديد العمل العاملي املطلوب ملساعدة
املاليني من النساء واألطفال والرجال يف مجيع أحناء العامل.
ويود وفد بلدي أن يؤكد جمددًا التزام نيجرييا الراسخ مبكافحة
املخدرات غري املشروعة .ولئن كانت حكومة نيجرييا قد
أجنزت الكثري يف ذلك املجال ،فما زالت هناك حتديات .مع
ذلك ،حنن على ثقة أنه ،بدعم من األمم املتحدة والدول
األعضاء والشركاء يف التنمية ،ميكن معاجلة تلك التحديات
بنجاح .وهدفنا يتمثل يف دعم بناء جمتمع شامل للجميع وأكثر
أمنًا وخال من تعاطي املخدرات ألجيال احلاضر واملستقبل.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
ملعايل السيد إيغور لوكسيتش ،نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية واالندماج األورويب يف اجلبل األسود.
السيد لوكسيتش (اجلبل األسود) (تكلم باإلنكليزية):
يؤيد اجلبل األسود البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
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الصلة بني حقوق اإلنسان والسالمة واألمن والتنمية املستدامة.
وخطة التنمية املستدامة لعام ( 2030القرار  -)1/70وبشكل
أكثر حتديدًا اهلدفان  3و  - 16توفر فرصة لتنشيط جهودنا
حىت نقترب أكثر من مستقبل أكثر صحة وأمانًا وازدهارًا
للجميع.
ويف سعينا املشترك للحد من العرض والطلب على
املخدرات ،فإن تدابري التجرمي والعقاب ببساطة تبدو غري
كافية ،وأن كان على املرء أن يعترف بأمهيتها يف محاية الصحة
والسالمة .ال بد أن نسعى جاهدين من أجل سياسات أكثر
توازنًا ،متأصلة جذورها يف الصحة وحقوق اإلنسان ،وتعطي
األولوية للحصول على خدمات الوقاية والعالج والرعاية
الصحية .وبلدي يعي ذلك متامًا ،ونتيجة لذلك فإننا نستثمر
بكثافة يف هذا النهج .ويف إطار توجهنا الطويل األمد ،نعمل
جبد على تطوير برامج الوقاية والعالج هبدف منع السكان،
وخاصة الشباب ،من البدء يف تعاطي املخدرات ،مع تطوير
القدرات وزيادة التغطية لعالج اإلدمان ،فض ً
ال عن تسهيل
إعادة اإلدماج االجتماعي .ويف هذا الصدد ،أود أن أؤكد أن
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تعميم املنظور اجلنساين والفئة العمرية يف السياسات والربامج
ذات الصلة باملخدرات أمر أساسي لنتائج عملنا.
إن معاجلة مشكلة املخدرات العاملية والتصدي هلا بنجاح
هي مسؤولية مشتركة ،وبالتايل فإهنا تتطلب التعاون الوثيق
والتنسيق على مجيع املستويات ،مع إشراك املجتمع املدين
ومشاركة األوساط األكادميية يف كل جوانب السياسة املتعلقة
باملخدرات .والعمل الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة
املعين باملخدرات واجلرمية وغريه من املنظمات والكيانات
التابعة لألمم املتحدة يف دعم الدول األعضاء ،وخاصة تلك
اليت تشتد حاجتها للمساعدة ،من أجل معاجلة االجتار غري
املشروع باملخدرات واجلرمية املنظمة ،هو أمر ال غىن عنه.
والوثيقة اخلتامية (القرار د ا ،1/30-املرفق) أساس جيد ملزيد
من اجلهود املتضافرة يف املستقبل.
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وحنن ملتزمون التزاما قويا باالنضمام إىل املجتمع الدويل يف
مكافحة هذا اخلطر العاملي ،الذي قوض اجلهود اليت نبذهلا
لتحقيق مستقبل أفضل .وقد قامت أفغانستان بدورها على كل
من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل يف مكافحة املخدرات
والعقاقري غري املشروعة ،اليت أصبحت املصدر الرئيسي للدخل
بالنسبة لألنشطة اإلرهابية يف البلد.
ولألسف ،فقد شنت حركة طالبان مرة أخرى هجوما
إرهابيا يف كابول ،مرتكبة بذلك جرمية خطرية ضد األبرياء
من الشعب األفغاين الذين قتل منهم ما ال يقل عن 28
شخصا وأصيب أكثر من  .329وندين بشدة تلك اهلجمة
اإلرهابية ونعرب عن امتناننا جلميع من قدموا التعازي والدعم
ألفغانستان يف هذه اللحظة العصيبة .فبشن تلك اهلجمة
اإلرهابية ،أثبتت طالبان مرة أخرى جتاهلها املطلق للشعب
األفغاين ،ورفضت عملية السالم اجلارية .وحكومة أفغانستان
ملتزمة مبكافحة طالبان ،وداعش ،وكل اجلماعات اإلرهابية
األخرى اليت ال تزال تشكل هتديدا خطريا لألمن واالستقرار
يف بلدنا.

ومن الواضح أن اإلجراءات املشتركة واملترابطة والتعاون
الوثيق بني أصحاب املصلحة كافة هو السبيل الوحيد لكي
نتمكن من إحداث أبلغ األثر يف القضاء على تلك اآلفة .وال
بد لنا من توسيع الشراكات وإشراك الشباب بشكل خاص
ومن الواضح أن مكافحة املخدرات والعقاقري تتخطى
والعمل على حتسني التنسيق لكي نكون أكثر كفاءة وفعالية
حدود ما ميكن ألي حكومة أن تفعله مبفردها .ولذلك هناك
يف إجناز جدول أعمالنا.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن حاجة إىل أن يقدم املجتمع الدويل مساعدة واسعة النطاق.
ملعايل السيدة سالمات عظيمي ،وزيرة مكافحة املخدرات يف وقد اعتمدنا للتو يف أفغانستان خطة العمل الوطنية ،اليت
قدمتها باألمس إىل املجتمع الدويل يف احلدث اجلانيب ،هنا
مجهورية أفغانستان اإلسالمية.
يف نيويورك .فتلك اخلطة االستراتيجية تترجم التزام مجهورية
السيدة عظيمي (أفغانستان) (تكلمت باللغة الدارية؛
أفغانستان اإلسالمية باتباع استراتيجية متوازنة ومستدامة من
وقدم الوفد نصا باإلنكليزية) :يسعدين ويشرفين أن أخاطب
خالل خطة متكاملة تشمل التنمية البديلة ،والقضاء على
هذه الدورة االستثنائية التارخيية للجمعية العامة املكرسة ملشكلة
اخلشخاش ،واإلعالم ،وإلقاء القبض على املتجرين باملخدرات
املخدرات العاملية.
واملهربني ،ومعاجلة املدمنني .وسيتطلب تنفيذ اخلطة الدعم
لقد كانت أفغانستان هي الضحية الرئيسية للتحديات املتواصل والفعال من املاحنني يف املجتمع الدويل .فبدون
الناشئة عن التوسع املستمر يف إنتاج املخدرات واالجتار هبا .هذا الدعم ،ميكن أن ختلق املخدرات مشاكل ضخمة ليس
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ألفغانستان فحسب ،بل أيضا جلميع البلدان يف مجيع أحناء
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
العامل .ونرى أن أحد األسباب الكربى النعدام األمن يف ملعايل السيد لويس روخاس ،وزير مكافحة املخدرات يف
أفغانستان هي املخدرات والسالئف املوجودة داخل البلد.
مجهورية باراغواي.
ونظرا لألمهية اليت توليها أفغانستان هلذه الدورة
السيد روخاس (باراغواي) (تكلم باإلسبانية) :تشارك
االستثنائية ،فقد كان مقررا أن خياطب اجلمعية العامة يف هذه باراغواي اآلخرين يف تقدمي التعازي للبلدان الشقيقة ،إكوادور
الدورة االستثنائية فخامة السيد عبد الرشيد دوستم ،النائب واليابان وأفغانستان ،واإلعراب عن التضامن معها.
األول لرئيس أفغانستان ،ولكنه مل يتمكن من احلضور بسبب
وتؤيد باراغواي البيان الذي أدىل به يف وقت سابق
االرتباطات الداخلية غري املتوقعة .وأود أن أديل جبزء من وزير الدولة للجمهورية الدومينيكية باسم مجاعة دول أمريكا
رسالته الشخصية إىل اجلمعية.
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
“إن دورة اليوم االستثنائية التارخيية للجمعية
العامة املكرسة للتصدي للتحديات اليت تفرضها مشكلة
املخدرات العاملية هامة للغاية ومتثل حدثا جديرا
بالترحيب يف أفغانستان .وحكومة أفغانستان ملتزمة
بالقيام بدورها من خالل االنضمام إىل جهود املجتمع
الدويل يف مكافحة هذا التحدي العاملي.

وأمتىن جلميع األعضاء كل النجاح يف االضطالع
باملهمة اجلليلة املتمثلة يف حتقيق النتيجة املرجوة ،وهي
التصدي للتحديات اليت تطرحها مشكلة املخدرات
العاملية .وهذا أمر ملح وهام بالنسبة ألمننا واستقرارنا
وتنميتنا االقتصادية .وأود أن أعرب عن امتناين العميق
وتقديري لشركائنا يف املجتمع الدويل ملا قدموه من دعم
متواصل إىل أفغانستان ،فضال عن شركائنا الذين -
لألسف  -ضحوا حبياهتم من أجل توفري مستقبل أفضل
لشعب أفغانستان املنكوب باحلرب .ولن ينسى شعب
أفغانستان تلك التضحيات أبدا”.

تعد مشكلة املخدرات العاملية أحد أعقد التحديات اليت
تواجهنا يف الوقت احلاضر ،بسبب طبيعتها املتغرية واملتعددة
األبعاد .فهي ال تفرق بني البلدان أو احلدود ،إال أن عواقبها
الوخيمة تضرب البلدان النامية مبزيد من القوة .ونسلم بأن
مشكلة املخدرات العاملية متثل هتديدا خطريا للدميقراطية،
وسيادة القانون ،والصحة ،والعدل ،وأهنا تؤثر على الكرامة،
واألمن ،ورفاه األفراد ،وال سيما األطفال والشباب والنساء،
ويف هناية املطاف األسر واملجتمعات املحلية.

وقد بدأت حكومة بلدي عملية حوار صريح ومفتوح
ملعاجلة الوضع احلقيقي يف البلد .والعملية طويلة ومؤملة وذات
خربة قليلة ،ولكنها ضرورية وال غىن عنها يف إحداث تغيري
حقيقي يف السياسات العامة .ويف هذا السياق ،نقوم بوضع
هنج جديد يف التعامل مع مشكلة املخدرات من خالل سياسة
وضعناها حنن  -ومل نستوردها  -تشمل طريقة جديدة لفهم
هذه اآلفة العاملية ومواجهتها دون األكاذيب اليت حتجب
الواقع ،إال أهنا قد تكون بسيطة وتدفعها أسباب سياسية.
ونظرا لضيق الوقت ،لن أقرأ البيان الكامل للنائب األول فالكذب والتخبط يف مسألة املخدرات حتمل عواقب وخيمة.
للرئيس .فقد مت توزيعه يف هذه القاعة باعتباره البيان الرمسي وقد تعلمنا ذلك الدرس املؤمل يف بلدي .واليوم ،وبفضل هذا
ألفغانستان وأطلب أن تصدر األمانة البيان كامال بوصفه التركيز اجلديد ،انطلقت مناقشة عامة على مجيع مستويات
وثيقة رمسية من وثائق الدورة االستثنائية.
املجتمع ،من املواطنني العاديني إىل املنتديات اجلامعية ،مناقشة
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بشأن واقع الفساد العام ،وبشأن ظاهرة السياسة والعنف
وغسل األموال املرتبطني باملخدرات .وقد أطلق ذلك اجتاها
جديدا ،يعمل بوصفه الضغط االجتماعي يف باراغواي ،ويتخذ
شكل حتالف شجاع بني القطاعني العام واخلاص ملكافحة
جرمية االجتار باملخدرات.
وحنن ندرك أن هناك حاليا حقائق ومواقف شىت بشأن
كيفية مواجهة املشكلة ،وحنترم خمتلف التدابري اليت تتخذها
الدول يف إطار سيادة كل منها .ولكننا مقتنعون بأن تنوع
الردود على مشكلة املخدرات العاملية جيب أالّ يقف يف طريق
إجياد آليات مشتركة للتوصل إىل حلول على الصعيدين
اإلقليمي والدويل .على العكس متاما ،فتنوع هذه التدابري جيب
أن يثري عملنا املشترك على الصعيد العاملي.
ويف هذا الصدد ،تؤكد باراغواي جمددا التزامها باالتفاقيات
الدولية الثالث املتعلقة باملخدرات ،اليت تعتربها حجر الزاوية
لنظام املراقبة الدولية للمخدرات .وحنن على اقتناع بأن البشر
جيب أن يكونوا حمور مكافحة هذه املشكلة ،وبأن الغرض
النهائي من االتفاقيات هو احلفاظ على صحة الناس ورفاهها.
وتكرر باراغواي ،بالتايل ،أن مشكلة املخدرات العاملية جيب
التصدي هلا يف إطار مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة ،وفقا
للقوانني الوطنية والقانون الدويل القابل للتطبيق ،وال سيما
القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،مع احترام سيادة الدول
وسالمتها اإلقليمية ،ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية
للدول األخرى.
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ومتعدد التخصصات ،ومتوازن حيال مجيع عناصر مشكلة
املخدرات العاملية ،وبالتايل كفالة خفض العرض والطلب على
السواء .فدعونا ال ّ
نركز على االستراتيجيات اليت ثبت أهنا
غري فعالة.
ويف هذا الصدد ،ينبغي التركيز على العوامل اهليكلية
واالجتماعية  -االقتصادية اليت تستند إليها مشكلة املخدرات
داخل جمتمعاتنا ،وجيب علينا أن نعتمد ردودا شاملة وجامعة
ومناسبة ،ونشجع التنمية البديلة واملستدامة .عالوة على ذلك،
ال بد لنا أن نعمل على تعزيز النظم املتعلقة بالصحة العامة،
وتنفيذ هنج راسخ جتاه صحة الناس يف مكافحة املخدرات ،بغية
كفالة احترام حقوق اإلنسان للمستهلكني ،ويف الوقت نفسه
كفالة توفري الرعاية بكرامة ودون متييز .وباملثل ،جيب على
الدول أن تعزز استراتيجياهتا ملنع الفساد املرتبط بأنشطة االجتار
باملخدرات واجلرائم ذات الصلة ،وكشفه واملعاقبة عليه ،مع
حتسني األدوات املستخدمة للتحقيق يف غسل األموال .من
ناحية أخرى ،نعتقد أن البحث العلمي بشأن القنّب جيب
تشجيعه يف املجالني الطيب والصناعي ،وحنن منفتحون على
قبول النتائج والعمل وفقا لتلك البحوث بطريقة مسؤولة.

وتدعو باراغواي الدول إىل حتليل إمكانية تنفيذ بدائل عن
السجن بالنسبة إىل أولئك الذين يرتكبون جرائم بسيطة متصلة
بتعاطي املخدرات وحيازهتا ،عند االقتضاء ،ومبا يتسق مع
تشريعاهتا الوطنية .ففي باراغواي ،املتعاطي ليس جمرما ملجرد
تعاطي املخدرات؛ املتعاطون هم مواطنون حيتاجون إىل الرعاية
ويف باراغواي ،يشكل التعاون على الصعد الدولية الصحية املتخصصة .ونكرر دعمنا الثابت للجهود الرامية إىل
واإلقليمية ودون اإلقليمية عنصرا حموريا يف دعم اجلهود الرامية منع استخدام عقوبة اإلعدام جبميع أشكاله ،وال سيما عقوبة
إىل التصدي ملشكلة املخدرات بفعالية وكفاية وبطريقة متوازنة .االعدام جتاه اجلرائم املتصلة باملخدرات.
أخريا ،تكرر باراغواي التزامها الراسخ مبكافحة آفة
لذلك ،نعتقد أنه من الضروري مواصلة تعزيز هذا التعاون.
ونعتقد أن التقدم املحرز يف الوفاء بااللتزامات واإلجراءات املخدرات العاملية ،يف إطار االتفاقيات الدولية القائمة ،استنادا
الدولية اليت تتخذها الدول جيب أن يستند إىل هنج شامل،
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إىل مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة جلميع الدول ،مع احترام
سيادة كل بلد واخلصائص اليت يتميز هبا.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
ملعايل السيد تشودري نيسار علي خان ،الوزير االحتادي
للشؤون الداخلية ومراقبة املخدرات يف باكستان.
السيد علي خان (باكستان) (تكلم باإلنكليزية) :إنه ملن
دواعي سروري أن أخاطب هذا التجمع الرفيع املستوى أثناء
مناقشته ملشكلة املخدرات العاملية .حنن نتشاطر ونق ّدر وندعم
القلق العاملي إزاء اآلثار املدمرة للمخدرات غري املشروعة.
إن موقع باكستان اجلغرايف سبّب هلا حتديات متعددة
األوجه ،وجعلها الضحية الرئيسية وبلد العبور ملعظم األفيون
والقنّب يف العامل .ونعتقد أن ديناميات املخدرات يف بلدان
اإلنتاج والعبور واملقصد هي ديناميات متنوعة .فما من بلدين
اثنني وما من منطقتني اثنتني هلما بيئة متشاهبة .لذلك ،ال يوجد
حل واحد يصلح للجميع .
لقد وضعت باكستان سياسة قانونية وإطارا إداريا
يتصفان بالقوة والشمول من أجل مكافحة خطر املخدرات
غري املشروعة .وحنن نعتز بأننا أنقذنا العامل من  1,86بليون
جرعة خمدرات على مدى السنوات الثالث املاضية .ويف العام
املاضي ،ضبطنا ما يزيد على  342طنّا من املخدرات غري
املشروعة .وبوصفنا أحد كبار املسامهني يف ضبط املخدرات
خارج حدودنا اإلقليمية ،فقد سامهنا يف ضبط قرابة  25طنّا
من املخدرات غري املشروعة حول العامل .وخفض الطلب على
املخدرات ،والعالج ،وإعادة التأهيل أمور مدرجة يف أعلى
قائمة أولوياتنا.

19/04/2016

يزخم الطلب على املخدرات
املشروعة .فمن شأن ذلك أن ّ
بشكل ال داعي له ،مما يؤدي إىل تأجيج سلسلة اإلمداد،
وتداعيات مباشرة على منطقتنا والعامل .عالوة على ذلك،
إن املفاهيم ذات الصلة اليت تفتقر إىل توافق اآلراء ،مثل احلد
من الضرر وما يسمى بالنهج القائم على حقوق اإلنسان،
من املرجح أن تزيد املسألة تعقيدا .فلقد سعينا مجيعا على
مر السنني إىل بناء جمتمع خال من املخدرات ،وليس إىل بناء
جمتمع متسامح إزاء املخدرات.
وأحث على أن تـعا َمل اتفاقيات األمم املتحدة القائمة
املعنية مبراقبة املخدرات بوصفها احلافظة للمبادئ التوجيهية
األساسية من أجل إرساء هنج دويل ملكافحة املخدرات .وحنن
نتوقع املزيد من التركيز على اهلدف الرئيسي وبلدان املرور
العابر ،من حيث حشد املوارد لبناء القدرات لدى دول خط
املواجهة يف خوض احلرب ضد املخدرات .وينبغي هلذا األمر
أن يوازي التهديد الذي تواجهه ،ويتناسب مع مسامهاهتا
األساسية يف هذه القضية .ويتعني على املجتمع الدويل أن
يفعل املزيد ملكافحة آفة املخدرات جبميع أشكاله .وأعتقد أن
ذلك أمر ممكن من خالل حتسني التنسيق والتعاون يف ما بني
الدول األعضاء.
ويف اخلتام ،امسحوا يل القول إن ما نقرر اعتماده يف األيام
املقبلة سيساعد على حتديد مستقبل اجلهود العاملية الرامية إىل
إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت املخدرات.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
ملعايل السيد نكوسيناثي هنليكو ،وزير شؤون الشرطة يف
مجهورية جنوب أفريقيا.

السيد هنليكو (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية):
ومع االحترام الواجب لسيادة الدول األعضاء وحقوقها،
نشعر بالقلق إزاء االجتاهات املستجدة يف بعض أجزاء من يشيد وفد جنوب أفريقيا بالرئيس على قيادته ،وعلى الطريقة
العامل صوب إضفاء الطابع القانوين على تعاطي املخدرات غري اليت يدير هبا أعمال هذه الدورة االستثنائية .وحنن نتعهد بدعم
هذه الدورة كي تتكلل هنايتها بالنجاح .وباملثل ،نثين على كل
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من رئيس الدورة التاسعة واخلمسني للجنة املخدرات ،ورئيس
املكتب الذي كلفته جلنة املخدرات بإجراء التحضريات
للدورة االستثنائية ،ملا أظهراه من عزم ثابت إبّان التحضري
هلذه املناسبة.

شأهنا شأن البلدان األخرى ،اتبعت هنجا متكامال ومتوازنا،
على أساس الركائز الرئيسية الثالث لإلعالن السياسي لعام
 2009وخطة العمل ،أي تقليص الطلب ،واحلد من العرض،
والتعاون الدويل .ويف ذلك الصدد ،أقرت جنوب أفريقيا
سياسات تتعلق بإنفاذ القانون والصحة والقضاء ،واملسائل
االجتماعية ،واختذت التدابري الالزمة ملعاجلة األثر السليب
للعقاقري غري املشروعة .وهذه السياسات كلها ترمي إىل احلد
من إدمان املخدرات ،وإساءة استعماهلا بني الشباب ،وارتفاع
عبء املرض ،وتصاعد العنف واألنشطة اإلجرامية املرتبطة
باملخدرات.

العامل ،األمر الذي أتاح للدول األعضاء هنجا متوازنا ومتكامال
ملواصلة الكفاح على الصعيد الدويل ضد مشكلة املخدرات
العاملية .ينبغي أن تكون االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة
املخدرات مبثابة األساس الذي يرتكز عليه عملنا يف املستقبل.
ويف ذلك الصدد ،تغتنم جنوب أفريقيا هذه الفرصة لتؤكد من
جديد التزامها بتلك الصكوك.

باإلضافة إىل ذلك ،ترحب جنوب أفريقيا باالجتماع
اخلامس والعشرين لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني
مراقبة املخدرات والذي انعقد يف اجلزائر يف أيلول/سبتمرب
 ،2015وتُوج باحلوار الروسي األفريقي الثاين ملكافحة
املخدرات الذي انعقد يف دربان يف آذار/مارس ،2016
وشدد احلوار على احلاجة إىل معاجلة مشكلة املخدرات العاملية
بتنفيذ هنج شامل ومتوازن ومتعدد التخصصات يهدف إىل
خفض العرض والطلب على املخدرات وما يترتب على ذلك
من آثار ،فضال عن إعادة تأهيل متعاطي املخدرات وإدماجهم
يف املجتمع وتنفيذ برامج تنمية بديلة.

تنعقد الدورة االستثنائية الثالثون للجمعية العامة بشأن
مشكلة املخدرات العاملية عند منعطف حاسم ،حيث تواجه
الدول األعضاء حتديا يتمثل يف كيفية التصدي بفعالية ملكافحة
مشكلة املخدرات العاملية .وتتذكر جنوب أفريقيا بأن اجلمعية
العامة هي اليت أرست وعلى الصعيد الدويل األساس مكافحة
االجتار باملخدرات وما يرتبط به من مشاكل تتعلق باعتماد
إن جنوب أفريقيا إذ تتوخي احلذر يف مواجهة التحديات
االتفاقية الوحيدة للمخدرات يف عام  .1961إن هدفنا األمسى
منذ بداية احلرب على املخدرات هو تعزيز صحة اجلنس املطروحة ،اعتمدت خطة وطنية رئيسية ملكافحة املخدرات
البشري ورفاهه .ويف الوقت نفسه ،اختذنا مجيعنا تدابري لتقييد للفترة  2017-2013ملساعدة احلكومة على حتقيق رؤية
جمتمع خال من تعاطي املخدرات ،حبيث ميكن تركيز االهتمام
استخدام املخدرات لألغراض الطبية والعلمية.
إننا جنتمع هنا اليوم الستعراض تنفيذ اإلعالن السياسي على حتسني نوعية حياة اجلميع يف جنوب أفريقيا .أما على
لعام  2009وخطة العمل بشأن التعاون الدويل حنو استراتيجية الصعيد القاري ،فنواصل بذل جهود متضافرة لتنفيذ الصكوك
متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات على صعيد اإلقليمية القائمة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية.

تدرك جنوب أفريقيا أن االجتار باملخدرات وتعاطيها
مسألة ال تزال تبعث على القلق لدى كثري من البلدان ،وال
سيما البلدان النامية .بينما أُحرز بعض التقدم يف معاجلة هذه
اآلفة ،ندرك بأن االجتار باملخدرات والتحديات املرتبطة هبا
أما وقد دنو املوعد املستهدف لإلعالن السياسي وخطة
ال تزال تشكل هتديدا رئيسيا لألمن والصحة والتنمية واهلياكل
االجتماعية  -االقتصادية يف العديد من البلدان .وجنوب أفريقيا العمل لعام  ،2009فترى جنوب أفريقيا أنه ينبغي أن تكون
1610937

41/45

A/S-30/PV.1

19/04/2016

إن وفد بلدي مقتنع بأن اهلدف العام ملراقبة املخدرات
ينبغي أن يتمثل يف القضاء على توفر واستخدام العقاقري املخدرة
واملؤثرات العقلية غري املشروعة من خالل تدخالت قائمة على
األدلة بشأن خفض الطلب على املخدرات ،وخفض عرض
املخدرات ومكافحة غسل األموال وتشجيع التعاون القضائي
الدويل فيما بني الدول ملعاجلة املسائل الشاملة األخرى ،مبا
يف ذلك املخدرات وحقوق اإلنسان والتنمية البديلة ومحاية
السكان املستضعفني.

املساعدة املالية والتقنية جزءا ال يتجزأ من اجلهود التعاونية
اإلقليمية والدولية .وسوف تساعدنا يف حتقيق الغايات
واألهداف املنصوص عليها يف اإلعالن السياسي وخطة
العمل .ولذلك ،يدعو وفد بلدي إىل اختاذ تدابري فعالة وحامسة
للتصدي لإلنتاج غري املشروع للمخدرات واالجتار هبا .وذلك
ألن االجتار باملخدرات والتحديات املرتبطة به تقوض السالمة
واألمن الوطنيني وهتدد بعكس مسار املكاسب االجتماعية
واالقتصادية اليت حققناها بوصفنا دميقراطية فتية .ويف ذلك
السياق بالذات ،ال تزال جنوب أفريقيا واثقة بأن بوسعنا مجيعا
أحرزت كينيا تقدما كبريا يف مكافحة تعاطي املخدرات
حتقيق جمتمع خال من تعاطي املخدرات.
والتخفيف من حدهتا ،وقد صدقت على االتفاقيات الدولية
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة ملعايل ملراقبة املخدرات .ويف عام  ،2015نقّحت كينيا قانوهنا
السيد جوزيف نكيسريي ،األمني العام ملجلس الوزراء وزير املتعلق باملخدرات واملؤثرات العقلية الذي حيدد اإلطار القانوين
ملراقبة املخدرات .ويف إطار جهودها الرامية إىل مكافحة غسل
األمن الداخلي وتنسيق احلكومة الوطنية يف كينيا.
السيد نكيسريي (كينيا) (تكلم باإلنكليزية) :ترحب األموال ،أنشأت كينيا مركزا لإلبالغ املايل حيدد العائدات
حكومة كينيا بعقد هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة املتأتية من جرمية غسل األموال ومتويل اإلرهاب .وباإلضافة
بشأن مشكلة املخدرات العاملية .ونشيد بلجنة املخدرات ،إىل ذلك ،أنشأت كينيا الوكالة الوطنية لتنسيق استراتيجية
واملجلس املكلف من اللجنة بإجراء التحضريات للدورة ملراقبة املخدرات يف البلد لدمج جهود مجيع أصحاب املصلحة
االستثنائية وباألمانة العامة على ما قامت به من عمل للتحضري من خالل تنفيذ السياسة الوطنية للبلد بشأن املخدرات.
هلذه الدورة االستثنائية.

وتؤيد كينيا موقف املجموعة األفريقية الذي سيعرب عنه
ممثل السودان يف وقت الحق.

وعالوة على ذلك ،تلقى احلرب على املخدرات الدعم
السياسي من فخامة رئيس مجهورية كينيا الذي يتصدر
الصفوف يف تلك احلرب .ويف عام  ،2015أمر الرئيس بتدمري
السفن املحملة باملخدرات غري املشروعة اليت مت احتجازها
على الساحل الكيين .إن ذلك ال يردع االجتار غري املشروع
باملخدرات يف البلد فحسب ،وإمنا يبعث أيضا برسالة قوية إىل
العامل مفادها أن كينيا عازمة على أن تكون دولة خالية من
املخدرات.

ويالحظ وفد بلدي أن زراعة املخدرات غري املشروعة
واالجتار هبا وتعاطيها ال تزال جتر أثارا صحية واجتماعية
واقتصادية على الناس ،مما يقوض األمن والتنمية لألمم .ونتيجة
لذلك ،تؤكد حكومة كينيا من جديد التزامها بتنفيذ أحكام
االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات اليت تشكل أساس
إن احلرب على املخدرات هلا تكلفة باهظة ،وكينيا
االستراتيجية العاملية ملراقبة املخدرات .إن كينيا إذ تفعل ذلك،
تعكف على وضع سياسات وسن تشريعات وطنية لتوطيد تواجه حتديات خطرية بسبب حدودها السهلة االختراق واليت
تُستخدم يف تدفق األسلحة الصغرية واالجتار بالبشر ،فضال
أحكام تلك املعاهدات وتنفيذها على الصعيد الوطين.
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عن االجتار باملخدرات .كما يعتقد ،فتلك اجلرائم تسري جنبا
إىل جنب مع غسل األموال املستخدمة لتمويل اجلماعات
اإلرهابية ،مثل حركة الشباب وتنظيم القاعدة .ويف السنوات
األخرية ،عانت كينيا من هجمات إرهابية كبرية ،مما جيعل
احلد من االجتار غري املشروع باملخدرات وغسل األموال من
الشواغل ذات األولوية بالنسبة لبلدنا.

السيد أصلوف (طاجيكستان) (تكلم باإلنكليزية):
يشرفين أن أتكلم اليوم يف الدورة االستثنائية الثالثني للجمعية
العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية ،إذ أن انعقادها ال يتيح
الفرصة فقط الستعراض تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل
لعام  ،2009بل أيضا لوضع تدابري جديدة وفعالة ملكافحة
تلك اآلفة.

حنض األمم املتحدة ووكاالهتا وبراجمها على تعزيز
املساعدة املقدمة للبلدان النامية مثل كينيا يف جمال بناء القدرات
والتدريب .كذلك هنيب بالبلدان املتقدمة النمو والوكاالت
املاحنة زيادة متويلها ،ال سيما لبلدان املرور العابر ،حبيث
نتمكن من سد دروب املخدرات .وميكننا حتقيق هذا اهلدف
إذا فعلنا ذلك معا؛ إذ أن التعاون على الصعيدين اإلقليمي
والدويل أمر أساسي.

إن مشاكل توزيع املخدرات واالجتار هبا تستأثر بأمهية
كبرية على الصعيد الوطين يف مجيع مناطق العامل تقريبا،
وقد جتاوزت املجاالت االجتماعية واجلنائية .إن مكافحة
االجتار باملخدرات وتعاطيها جزء من مكافحة اجلرمية املنظمة
واإلرهاب الدويل والتطرف ،وجيري االضطالع هبا من
خالل تنفيذ شىت السياسات اخلارجية والتدابري االقتصادية،
والقانونية ،والتنظيمية ،والتقنية ،والعملياتية ،والوقائية وغريها
من التدابري .ويف جمال املصاحل املشتركة ،تضطلع دول آسيا
الوسطى بأنشطة منسقة من خالل اإلدارات املتخصصة لتنسيق
شؤون مراقبة املخدرات.

إن وفد بلدي مقتنع بأن هذه الدورة االستثنائية متثل
خطوة حامسة يف االستراتيجية العاملية ملكافحة املخدرات ،ألهنا
تتيح فرصة لتدارس النجاحات والتحديات والفرص يف السعي
إىل الوصول إىل عامل خال من تعاطي املخدرات .ومن مث
نرغب يف أن تربز هذه الدورة التزام الدول األعضاء بالتصدي
ملشكلة املخدرات العاملية ،وتعزيز التعاون الدويل وتقدمي
الدعم للبلدان النامية ،واألهم من ذلك ،بث األمل يف نفوس
آالف الناس يف مجيع أحناء العامل الذين يقعون ضحايا تعاطي
املخدرات ،والزراعة غري املشروعة للمخدرات واالجتار غري
املشروع هبا وغسل األموال.

إن مجهورية طاجيكستان ،شأهنا شأن الدول األخرى يف
املنطقة اليت تشترك يف احلدود مع أفغانستان ،تتحمل عبئا كبريا
يف مكافحة االجتار باملخدرات .من هنا ،تويل طاجيكستان
اهتماما خاصا لتعزيز وتطوير التعاون الدويل .وتسعى إىل
تعزيز املبادرات الرامية إىل القيام بأعمال مشتركة ومنسقة من
جانب مجيع البلدان املهتمة واملنظمات الدولية.

من الضروري االستمرار يف تعزيز املساعدة االجتماعية
يف اخلتام ،أؤكد للجمعية العامة دعم ومشاركة وفد واالقتصادية للشعب األفغاين من أجل معاجلة املسائل املتعلقة
بلدي ودعم مجهورية كينيا يف جمال مكافحة املخدرات.
بالعمالة واالنتعاش االقتصادي .إن املسائل األمنية يف منطقتنا
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل مرتبطة ارتباطا ال انفكاك منه مبسائل مكافحة اإلرهاب
والتطرف ،ويغذيها أيضا الدخل املتأيت من إنتاج املخدرات.
السيد سراج الدين أصلوف ،وزير خارجية طاجيكستان.
يف الفترة من عام  1996إىل عام  ،2012نفذت حكومة
طاجيكستان أربعة برامج وطنية ملراقبة املخدرات .ومن بني
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السيد مانغيريا (أنغوال) (تكلم باإلنكليزية) :يف هذه
املناسبة ،تعرب أنغوال عن تأييدها وتقديرها للجهود اليت
تبذهلا األمم املتحدة ،وال سيما مكتب األمم املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية بوصفه كيان األمم املتحدة الرائد يف
ميدان معاجلة ومكافحة مشكلة املخدرات العاملية.

اخلطوات اهلامة املتخذة يف تنفيذ سياسة مكافحة املخدرات يف
طاجيكستان املوافقة على املرسوم الرئاسي املعنون “استراتيجية
وطنية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات يف مجهورية
طاجيكستان للفترة  ،”2020-2013واهلدف الرئيسي منه
احلد بدرجة كبرية من التوزيع غري املشروع للعقاقري املخدرة
واالستخدام غري الطيب هلا وخفض درجة تأثري االجتار غري
وترحب أنغوال باعتماد الوثيقة اخلتامية النهائية هلذه
بالتصدي ملشكلة
املشروع على الصحة ،والسالمة ،واملجتمع ،واألمن ،والدولة الدورة االستثنائية املعنونة “التزامنا املشترك
ِّ
وتوسيع نطاق التعاون الدويل.
املخدرات العاملية ومواجهتها على حنو ف ّعال” (القرار د
ِّ
يف الفترة من  1996إىل ُ ،2012ضبط يف أراضي ا ،1/30-املرفق) وهذا الصك يوفر زمخا جديدا للتعاون
طاجيكستان أكثر من  113طنا من املخدرات ،مبا يف ذلك الرامي إىل التصدي ملشكلة املخدرات .وبغية حتقيق تنفيذ
 34طنا من اهلريوين و  38طنا من األفيون .ويف عام  2015هذا القرار يف مجيع أحناء العامل ،سيصبح من الضروري إرساء
وحده ،صادرت وكاالت إنفاذ القانون يف طاجيكستان حنو وتعزيز التعاون املحدد األهداف مع البلدان األخرى واملنظمات
مخسة أطنان من املخدرات .إن التدابري اليت اختذهتا حكومة اإلقليمية والدولية.
مجهورية طاجيكستان ّ
مكنت من تقليص عدد اجلرائم املسجلة
يف عامل اليوم ،ال تزال احلالة صعبة ومعقدة فيما يتعلق
واملتصلة باملخدرات يف البلد.
باملخدرات ،مما حيتم على الدول األعضاء التوصل إىل توافق
نتيجة للتدابري اليت اعتمدهتا حكومة طاجيكستان،
بدعم من البلدان املاحنة واملنظمات الدولية ،مبا فيها مكتب
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،حقق بلدنا بعض
النجاحات يف ميدان مراقبة املخدرات ،وأقام تعاونا وثيقا مع
هذه البلدان املهتمة مثل االحتاد الروسي والواليات املتحدة
والصني وأفغانستان وبلدان أخرى.

يف اخلتام ،أود أن أؤكد أن التعاون الدويل يف املسائل
املتعلقة مبراقبة املخدرات سيظل إحدى املهام ذات األولوية
بالنسبة حلكومة طاجيكستان.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
ملعايل السيد روي جورج كارنريو مانغيريا ،وزير العدل
وحقوق اإلنسان يف أنغوال.
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يف اآلراء بشأن تنفيذ نظام قوي وف ّعال يهدف إىل التصدي
للتهديدات اليت تشكلها املؤثرات العقلية اجلديدة على الصعيد
العاملي .وسيكون من املناسب العمل على حشد اجلهود الرامية
إىل تعزيز القدرة على إدراج املواد اخلطرة يف جدول األعمال
الدويل بالتعاون بنفس الوقت مع منظمة الصحة العاملية.
مثة مشكلة أخرى أال وهي ظهور اإلنترنت الذي يعترب
السوق اإللكتروين للمخدرات .يتعني على املجتمع الدويل
األخذ بنهج استباقي ملعاجلة هذا اجلانب من مشكلة املخدرات
بالتعاون مع أجهزة الضابطة العدلية ،واألوساط الصناعية،
واملجتمع املدين والشركاء اآلخرين من أجل إجياد سبُل ف ّعالة
ملنع االجتار باملخدرات عرب اإلنترنت.
أما فيما يتعلق باألمن الدويل ،فإن سوق املخدرات أكثر
األسواق دينامية من بني األسواق اإلجرامية .إذ أن إنتاج
املخدرات واالجتار هبا ال يزال من بني أكثر األنشطة اإلجرامية
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إدرارا للربح بالنسبة لعصابات اجلرمية املنظمة على صعيد
العامل ،وترتبط ارتباطا وثيقا باإلرهاب .ويف هذا الصدد ،يود
الوفد األنغويل أن يبدي املالحظات التالية:

الثالث املتعلقة باملخدرات ،اعتمدت أنغوال تشريعات
حملية للتصدي ملشكلة املخدرات وقد أنشأت مؤسسات
ميكنها أن تدير السياسة العامة للتصدي لتلك الظاهرة .إن
مكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات وتعاطيها جزء من
أولويات احلكومة وبرناجمها للفترة من  2012إىل .2017
وقد وضعت احلكومة اﻷنغولية برناجما ملكافحة املخدرات
بالشراكة مع اللجنة الوزارية املشتركة املعنية مبكافحة إساءة
استعمال املخدرات.

وميكن حتديدا استخدام إمكانات االتفاقيات الثالث
بشكل أفضل ،مع االحترام الكامل ملقاصدها ،وينبغي أن نقوم
بعمل أفضل لتنفيذ مبادئ املسؤولية العامة املشتركة واتباع
هنج شامل ومتكامل ومتوازن على النحو املحدد يف اإلعالن
السياسي وخطة العمل ،للتوصل إىل أقصى درجة من توافق
اآلراء الدويل.

ومتثل الوثيقة اليت اعتمدت نتيجة لذلك التعاون خطوة
صوب تنفيذ خطة عمل عام  .2009وهي تشمل تدابري من
بينها ما يلي :احلد من العرض ،وهو ما يشتمل على تنفيذ
نظام أسرع وأكثر فعالية ملكافحة التهديدات يف ذلك الصدد؛
وخفض الطلب وهو ما يشتمل على إعادة تنشيط سياسات
الوقاية من تعاطي املخدرات؛ والتعاون الدويل ،باعتباره هدفا
منصوصا عليه يف االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات،
من خالل تبين موقف قوي يف املحافل الدولية ومع البلدان
الشريكة .وتؤكد أنغوال من جديد التزامها املستمر باعتماد
التدابري التشريعية واإلدارية والسياسية مبا يتماشى مع الصكوك
الدولية ملكافحة املخدرات لكي نتمكن معا من مكافحة هذه
اآلفة على الصعيد العاملي.

أوال ،جيب علينا أن حنمي السلطة العامة للنظام احلايل
ملراقبة املخدرات ،ومبا أن القضاء على آفة املخدرات مسؤولية
مشتركة للبشرية ،ينبغي أن تظل االتفاقيات الدولية الثالث
املتعلقة مبراقبة املخدرات واإلعالن السياسي وخطة العمل لعام
 2009املبادئ التوجيهية الرئيسية اليت هنتدي هبا.

ثانيا ،علت يف السنوات األخرية األصوات الداعية إىل
السماح القانوين باستعمال املخدرات واليت تثري أسئلة حول
اتفاقيات األمم املتحدة الثالث وغريها من اآلليات الدولية
القائمة ملراقبة املخدرات .وهذا أمر غري موات للتطور
السليم لآلليات الدولية ملراقبة املخدرات .وجيب أن ندرك
متاما اآلثار الضارة للغاية للمخدرات على الصحة البدنية
وختاما ،فإن أنغوال تؤمن بأن هذه الدورة االستثنائية
والعقلية لإلنسان ،وجيب أن نقاوم السماح القانوين باستعمال
املخدرات مع مراعاة اتباع هنج مركز حيال الصحة والتعليم للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدرات يف العامل متثل معلما
هاما لتنفيذ السياسات الرامية إىل مكافحة ظاهرة تؤثر على
واإلرشاد وإعادة اإلدماج.
حياة املاليني من األشخاص يف مجيع أحناء العامل .وندعو إىل
ثالثا ً ،بدأنا يف هذا العام العمل اهلام لتنفيذ خطة التنمية
وضع سياسة دولية ملكافحة املخدرات ،تركز بقدر أكرب على
املستدامة لعام ( 2030القرار  .)1/70وسيتطلب ذلك
اجلوانب اإلنسانية للمشكلة وعلى الصحة العامة.
شراكة مجاعية والتزاما قويا .وال ميكننا أن حنقق أهداف التنمية
رفعت اجللسة الساعة .13/55
املستدامة دون قيام تعاون شجاع وجريء بني الدول األعضاء
واألمم املتحدة .وفيما يتعلق بتنفيذ اإلعالن السياسي وخطة
العمل املعتمدين يف عام  ،2009وكذلك تنفيذ االتفاقيات
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