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الدورة االستثنائية الثالثون
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األربعاء 20 ،نيسان/أبريل  ،2016الساعة 15/00
نيويورك
الرئيس:

السيد اليكاتويف ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الدمنارك)

أن يكون موقفنا األخالقي هو أن املخدرات ليست جانبا
افتتحت اجللسة الساعة .15/00
طبيعيا من جوانب احلرية الفردية وحرية االختيار .وجيب
البند  7من جدول األعمال (تابع)
علينا ،بدال من ذلك ،أن نفهم خماطرها وأخطارها وأن نعتربها
مناقشة عامة
سبيال سريعا حنو التدمري الكامل لإلرادة الشخصية .وأعتقد
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلنللسيد أن الوثيقة اخلتامية (القرار دإ ،1/30-املرفق) اليت اعتمدناها
أورماس راينسالو ،وزير العدل يف مجهورية إستونيا.
باألمس خطوة هامة إىل األمام يف هذا الصدد.
السيد راينسالو (إستونيا) (تكلم باإلنكليزية) :ينبغي
أال تكون لدينا أي أوهام .فاملشكلة االجتماعية اليت متثلها
املخدرات آخذة يف التصاعد ،ال التراجع .وينبغي أن يستجيب
هنجنا املشترك حبزم لالجتاهات املعاصرة املتعلقة هبذا التهديد.
وينبغي لنا التركيز بقدر أكرب على مبيعات املخدرات واالجتار
هبا عرب اإلنترنت وعلى ظهور املؤثرات النفسانية اجلديدة.
وجيب أن ترسل السياسة العاملية بشأن املخدرات إشارة
واضحة ومتسقة بأن التربح من استعمال املخدرات يتعارض
مع املبادئ األساسية للكرامة اإلنسانية .وال ينبغي أن تكون
حقيقة انتشار املخدرات حجة لدعم فكرة أنه جيب قبول
املخدرات حبسباهنا جزءا طبيعيا من مستقبل البشرية .وجيب

وتؤيد إستونيا املوقف املشترك لالحتاد األورويب بشأن
هذه املسألة تأييدا تاما .ويف األمم املتحدة ،حنن نركز على
دعم حقوق اإلنسان ،ولذلك أود أن أعرب عن أسفي إزاء
إخفاقنا يف املضي قدما يف ما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام وغريها
من العقوبات الالإنسانية على جرائم املخدرات.
تقع إستونيا على أحد طرق االجتار باملخدرات يف أوروبا.
ويف عام  ،2014اعتمدت حكومة بلدي سياسة جديدة
للوقاية من املخدرات .وبصراحة ،فإن املشاكل اليت نواجهها
واسعة ومعقدة .فلدينا عدد كبري جدا من متعاطي املخدرات
باحلقن وأحد أعلى معدالت الوفيات النامجة عن جرعات

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 َّ
)1611076 (A
**1611076

A/S-30/PV.4

املخدرات الزائدة يف أوروبا .وحنن حمقون يف أن نغضب إزاء
هذه احلالة وأن نتخذ موقفا حازما وصادقا حياهلا.
وأوىل أولوياتنا هي الوقاية ،ولذلك ،زادت احلكومة من
استثماراهتا فيها زيادة كبرية يف السنوات األخرية .وحنن نركز
على التدابري القائمة على األدلة اليت تستهدف األطفال واألسر
واملدارس ،وجيب أن نواصل العمل يف سبيل هذه الوقاية.
والدعامة الثانية لنهجنا هي تقليل األضرار .وقد أطلقنا برامج
بشأن تبادل إبر احلقن والعالج البديل بامليثادون ،وبرامج
نالوكسون وخدمات تقدمي مشورة .ونعتقد أن التقليل من
الضرر يصب يف مصلحتنا مجيعا وال يتضرر منه أحد .والدعامة
الثالثة هي العالج .وأمامنا شوط طويل يف هذا الصدد .فقد
عدلنا قوانيننا لتوفري بدائل للحبس وتوفري العالج ملن حيتاجون
إليه ،ونعمل اآلن من أجل ضمان وجود خدمات عالجية
نوعية كافية يف مجيع أحناء البلد.
وإلنفاذ القانون أيضا دور مهم يف سياستنا بشأن املخدرات.
فاحلكومة تتوقع من الشرطة أن تركز على اجلرمية املنظمة وعلى
احلد من توافر أخطر أنواع املخدرات .وينبغي أن توفر الدولة
املساعدة عند احلاجة إليها وأن توقع عقوبات قاسية عندما يكون
هلا ما يربرها .وسيكون هنجنا يف املستقبل ذكيا بشأن التدابري
ومتناسبا جتاه املستخدمني وصارما حيال املنظمني.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلنللسيد
بايبون كومتشايا ،وزير العدل يف مملكة تايلند.
السيد كومتشايا (تايلند) (تكلم بالتايلندية؛ وقدم الوفد
ترمجة شفوية باإلنكليزية) :يف البداية ،نشكر اجلمعية العامة
على عقد هذه الدورة االستثنائية بشأن مشكلة املخدرات
العاملية ،اليت تعترف بأمهية التعاون الدويل يف التصدي لتلك
املسألة العاملية.
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للمخدرات .وندعم العمل الذي يضطلع به مكتب األمم
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف تنسيق وتوطيد التعاون
الدويل من أجل كفالة التنفيذ الفعال لسياسات املراقبة الدولية
للمخدرات ،وعمل اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات يف رصد
تنفيذ االتفاقيات الدولية الثالث بشأن املخدرات.
وكذلك ترحب تايلند باعتماد الوثيقة اخلتامية (القرار دإ-
 ،1/30املرفق) يوم أمس ،والذي كان موضوع مشاورات مكثفة
بني الدول األعضاء ،مبا يف ذلك تايلند .ونعيد تأكيد التزامنا
بضمان التنفيذ الفعال لالتفاقيات الثالث ملراقبة املخدرات.
نلتزم بالنهج املتوازن الذي يتضمن احلد من العرض
والطلب على السواء.
وتؤيد تايلند موقف رابطة أمم جنوب شرق آسيا من
هذه املسألة .إننا ال نؤيد تقنني املخدرات غري املشروعة ألنه
توجد تدابري أخرى متاحة ،وال نؤيد عدم جترمي املخالفات
اخلطرية .ويف الوقت نفسه ،نعتقد أنه ينبغي أن يتلقى متعاطي
املخدرات العالج الالزم وأن جتري إعادة تأهيلهم ،ال العقوبة
باحلبس ،ونعزز تنفيذ قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات
والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).
تعمل تايلند على النهوض بتنفيذ مبادئ األمم املتحدة
اإلرشادية بشأن التنمية البديلة ،وتدرك العالقة بني التنمية
البديلة وأهداف التنمية املستدامة .وينبغي دمج برامج التنمية
البديلة يف اخلطط واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية وبالتايل
التشجيع عليها .وميكن أيضا تطبيق التنمية البديلة يف البيئات
احلضرية ،ومن املمكن أن تساعد يف معاجلة املشاكل االجتماعية
واالقتصادية.

إن احلكومة امللكية التايلندية تؤكد جمددا تصميمها والتزامها
الراسخ مبكافحة مشكلة املخدرات يف منطقة املثلث الذهيب اليت
ونثين على دور جلنة املخدرات بوصفها اهليئة املركزية
تعترب من بني أكرب املصادر إلنتاج املخدرات غري املشروعة وتؤثر
لصنع سياسات األمم املتحدة يف جمال املراقبة الدولية
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ونؤيد تأييدا كامال البيان الذي أُدلِ َي به يف وقت سابق باسم
على مناطق أخرى .وقد جعلت مشكلة االجتار غري املشروع
بالسالئف الكيميائية يف املثلث الذهيب إحدى أولويايت .وأحض االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه (انظر )A/S-30/PV.1
بلدان املنشأ على التركيز على املشكلة والعمل معا من أجل
إن ليتوانيا إذ تعترف بالتقدم الذي أحرز صوب حل
حلها .وقد أقمنا تعاونا مشتركا يف منطقة امليكونغ الكربى مشكلة املخدرات العاملية ،تأسف لكوهنا ما برحت تشكل
دون اإلقليمية يف إطار خطة التشغيل اآلمن ،مما يسرع يف خطط حتديا رئيسيا للمجتمع الدويل ،وستظل تتطلب زيادة يف
العمل التشغيلية على الصعيدين دون اإلقليمي والوطين ملكافحة التعاون الف ّعال على الصعيد الثنائي واإلقليمي والدويل ،استنادا
االجتار غري املشروع باملخدرات وسالئفها .وقد أسفرت عملية إىل مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة .ونعتقد أيضا أنه جيب
امليكونغ اآلمنة عن نتائج إجيابية ،وأعرب عن امتناين حلكومات علينا أن نضمن تعاونا فعاال بني مجيع كيانات األمم املتحدة
الصني وميامنار ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،وفييت نام ،ذات الصلة إذا أردنا وضع سياسات ف ّعالة ملكافحة املخدرات
وكمبوديا على التزامها الشديد هبا ودعمها هلا .كذلك أشكر وموجهة حنو مراعاة حقوق اإلنسان والصحة العامة وتقوم
حكومة أستراليا ومكتب املخدرات واجلرمية على مواصلة على األدلة العلمية وأفضل املمارسات.
التعاون والدعم يف هذا الصدد.
إن تعاطي املخدرات مشكلة صحية عامة .فثمة حاجة
أخريا ،تعرب تايلند عن استعدادها للعمل مع املجتمع إىل حتسني فهم اإلدمان حبيث يتماشى مع االعتراف املتزايد
الدويل للتخفيف من اخلطر الذي متثله مشكلة املخدرات بأنه داء مزمن ،ولكن من املمكن معاجلة االضطرابات الصحية
العاملية .وهذه اجلهود ترتكز على أساس مبدأ املسؤولية العامة املتعددة العوامل ،ولذلك السبب جيدر بنا أن جنعل سياساتنا
واملشتركة والشراكات املتقامسة .وسيسعدين أميا سعادة أن املتعلقة باملخدرات قائمة على هنج متوازن يركز على حقوق
أرى بلدانا ماحنة حمتملة ومنظمات دولية منخرطة يف العمل مع اإلنسان والصحة العامة .ولدى إعدادنا للردود علينا أن جنعل
بلدان جنوب شرق آسيا يف مكافحة مشكلة املخدرات العاملية .شعارنا الناس أوال .ويتعني علينا أيضا أن نكفل توفر جمموعة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل واسعة من خدمات خفض الطلب على املخدرات ،ومتمايزة
وقادرة على توفري نُهج ختدم الفئات املستضعفة ،استنادا إىل
السيد يوراس بوزيال ،وزير الصحة يف مجهورية ليتوانيا.
السيد بوزيال (ليتوانيا) (تكلم باإلنكليزية) :من دواعي األدلة العلمية ،حىت يتسىن هلا أن تستجيب على أفضل وجه
سروري اليوم أن أنضم إليكم ،يا سيادة الرئيس ،وإىل املتكلمني لالحتياجات املتباينة لتلك املجموعات.

اآلخرين املوجودين هنا .وترى ليتوانيا يف هذه الدورة االستثنائية
للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية فرصة هامة
للمجتمع الدويل الستعراض وتقييم ما مت إجنازه وما ال يزال يتعني
القيام به من أجل التصدي بفعالية ملشكلة املخدرات العاملية.
لذلك فإن ليتوانيا ،جنبا إىل جنب مع مجيع الدول األعضاء يف
االحتاد األورويب ،منخرطة اخنراطا عميقا يف العملية التحضريية
للدورة االستثنائية ،وتقدم املسامهات وحتدد موقفنا املشترك.
1611076

نتفق متاما مع أمهية ضمان حتسني تنفيذ أحكام املعاهدات
القائمة بشأن مراقبة املخدرات واإلعالنات السياسية واإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ،ألنه يؤدي إىل حتقيق نتائج متوازنة،
وهنج شامل ومتكامل تكون فيه الصحة والرعاية ،وتعزيز
حقوق اإلنسان وتطبيق مبدأ التناسب يف صميم سياسة مكافحة
املخدرات .إن ليتوانيا مقتنعة بأن النجاح يتوقف على اإلرادة
السياسية وقدرة الدول على تنفيذ السياسات واملمارسات القائمة
3/32

A/S-30/PV.4

20/04/2016

على األدلة وفقا ألحكام االتفاقيات .مبوجب اتفاقيات ملراقبة بالفخر بأهنا ممثلة رمسيا من جانب العديد من ممثلي املنظمات
املخدرات ،تلتزم الدول األطراف بضمان احلصول على العقاقري غري احلكومية املشاركة فيها بوصفها جزءا من الوفد الليتواين.
املخدرة واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة من أجل ختفيف األمل
إن هذه الدورة االستثنائية فرصة هامة لنا مجيعا لكي نضع
واملعاناة ،وال جيب أن تكون تلك العقاقري مقيدة من دون سبب وننفذ سياسات املخدرات القائمة على العلم واألدلة ،وتعزيز
موجب ،مع اإلقرار باحلاجة إىل منع إساءة استعماهلا وتسريبها ،.الوقاية القائمة على األدلة ،والتدخالت يف جمال الصحة العامة،
إن ليتوانيا تؤمن إميانا قويا بأن حقوق اإلنسان تشكل جزءا مبا يف ذلك العالج وتدابري احلد من املخاطر واألضرار ،وإصدار
ال يتجزأ من أي رد على مشكلة املخدرات .لذلك نعتقد أن أحكام متناسبة ،فضال عن تعزيز التعاون العملي يف مكافحة
تطبيق عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتصلة باملخدرات يشكل اجلرمية املنظمة .وتبني األدلة البحثية أن هنج ختفيف حدة الضرر
انتهاكا للقانون الدويل ولروح اتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة تعود بالنفع على الصحة ،ألهنا متنع اإلفراط يف اجلرعات ،ونقل
املخدرات .وإن ليتوانيا مثلها كمثل مجيع الدول األعضاء يف أمراض مثل فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي
االحتاد األورويب تعرب عن أسفها إذ أن حظر عقوبة اإلعدام باء وجيم .كذلك فهي فعالة جدا للحد من معدالت اإلجرام
على اجلرائم املتصلة باملخدرات ال يزال حىت اآلن مستبعدا من يف املجاالت املحلية .لذلك ما انفكت ليتوانيا تقوم بدور
الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية (القرار دإ ،1/30-املرفق) قيادي يف نشر املعارف واخلربات احلديثة للحد من األضرار
رغم النداءات املستمرة املوجهة من االحتاد األورويب ،والعديد البيولوجية والنفسية واالجتماعية والنُهج العالجية للمدمنني
من الدول ،ووكاالت األمم املتحدة ومنظمات املجتمع املدين .واألسر املتضررة يف مجيع أحناء املنطقة.

نواجه اآلن حتديات جديدة ،من قبيل املؤثرات النفسانية
اجلديدة ،واالجتاهات اجلديدة يف اإلنتاج غري املشروع ودروب
االجتار .ونشهد أيضا تطورا سريعا يف أسواق جديدة ،وبيع
وشراء املخدرات عرب اإلنترنت .ينتشر يف كثري من البلدان سوء
استخدام األدوية القانونية .ويف رأينا أن هذه التحديات اليت
تقف أمام حل مشكلة املخدرات العاملية تتطلب استجابة تعاونية
من جانب مجيع أصحاب املصاحل ،على الصعد الوطنية واإلقليمية
والدولية .وبالنظر إىل الصالت القوية بني العرض والطلب ،فإن
تعاون قطاعي الصحة والعدالة يف هذه املسائل أمر هام.

كان الطريق إىل الدورة االستثنائية الثالثني طويال ،ومل
ينته بعد العمل الشاق .وحنن مجيعا ملتزمون بالعمل بتحقيق
أهدافنا املشتركة يف التصدي ملشكلة املخدرات العاملية من
خالل تعزيز التعاون على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل.
وحنن، ،يف ليتوانيا ،نعتزم أن ندرس بعناية األفكار اجلديدة
اليت أدرجت يف الوثيقة اخلتامية والنظر يف النتائج اليت ميكننا
استخالصها على الصعيد الوطين ،والتغيريات اليت ينبغي لنا
إدخاهلا على سياساتنا ملراقبة املخدرات.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطى الكلمة اآلن ملعايل
نغتنم هذه الفرصة للتأكيد جمددا على أمهية إشراك السيد سوهن مونغي ،وزير سالمة األغذية والعقاقري يف
املجتمع املدين واألوساط العلمية يف التنمية ،وتنفيذ وتقييم مجهورية كوريا.
سياسات احلد من الطلب على املخدرات ،على الصعيدين
السيد سوهن مونغي (مجهورية كوريا) (تكلم
الوطين والدويل .يف هذه الدورة االستثنائية ،تشعر ليتوانيا
باإلنكليزية) :إنه لشرف عظيم يل أن أخاطب هذه الدورة
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االستثنائية ،وأود أن أعرب عن خالص امتناين جلميع احلاضرين التصنيع إىل التوزيع بل وحىت إىل مستوى الوصفات الطبية.
ونتطلع إىل تشاطر خرباتنا ومعارفنا ،عالوة على توفري املساعدة
هنا على مسامهتهم يف تيسري عقد هذا احلدث.
لقد ظل املجتمع الدويل ملتزما التزاما راسخا مبكافحة التقنية يف ذلك الصدد.
إن كوريا ملتزمة أكثر من أي وقت مضى مبساعدة
مشكلة املخدرات العاملية ،بدءًا باعتماد اإلعالن السياسي
وخطة العمل بشأن التعاون الدويل حنو استراتيجية متكاملة املجتمع الدويل يف التصدي بفعالية ملشكلة املخدرات العاملية.
ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية يف عام  ،2009وسنواصل العمل عن كثب مع املجتمع الدويل باعتباره شريكا
ومت إحراز تقدم ملموس منذ ذلك احلني .فقد اتسع نطاق موثوقا يف مسريتنا حنو التنمية املستدامة والسالم واإلنسانية.
املناقشات ليتجاوز جمرد التركيز على مراقبة املجرمني .والنهج
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل
اجلديد استباقي ومتوازن بقدر أكرب ،حيث ينطوي على مد السيد فالدميري ماكي ،وزير خارجية مجهورية بيالروس.
يد العون لفئات املجتمع الضعيفة مثل النساء واألطفال وتعزيز
السيد ماكي (بيالروس) (تكلم بالروسية) :يف عام
التعليم والرعاية االجتماعية.
 ،2009كان اعتمادنا اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن
وعلى الرغم من هذه اإلجنازات واجلهود املتواصلة اليت التعاون الدويل حنو استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة
تبذهلا األمم املتحدة واملجتمع الدويل ،فإننا نواجه حتديات املخدرات العاملية إيذانا بالتحول إىل هنج استراتيجي أكثر تنسيقا
وهتديدات جديدة باستمرار .فعلى سبيل املثال ،ينتشر االجتار ملكافحة تلك املشكلة على خلفية عمليات عاملية مترابطة بصورة
غري املشروع باملخدرات عرب اإلنترنت على نطاق واسع وهو متزايدة .وحنن نثمن األنشطة اليت يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة
يف ازدياد .وهناك إساءة استعمال للمخدرات اليت توصف املعين باملخدرات واجلرمية واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات واليت
لالستعماالت الطبية .واملؤثرات العقلية اجلديدة آخذة يف هتدف إىل تعزيز التعاون الدويل بشأن هذه املسألة.
االنتشار .وقد زاد االجتار باملخدرات على شبكة اإلنترنت،
وبيالروس  -من جانبها  -طرف يف مجيع االتفاقيات
على وجه اخلصوص .وجيعل الطابع عرب الوطين لالجتار
الثالث بشأن مكافحة املخدرات ،وهي ملتزمة التزاما تاما مببادئ
باملخدرات على اإلنترنت من الصعب للغاية ألي بلد التصدي
اإلعالن السياسي لعام  .2009وقد أنشأنا قاعدة مؤسسية
للمشكلة منفردا .وحيدوين أمل كبري يف أن تكون هذه الدورة
قوية متكننا من إدارة عملية مكافحة حامسة وحمددة األهداف
االستثنائية فرصة ساحنة ملناقشة إحراز تقدم صوب وضع خطة
يف مواجهة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية.
حمددة للتعاون ترمي إىل مكافحة هذا االجتار.
واعتمدنا يف السنوات القليلة املاضية تدابري إضافية مكنتنا عمليا
وفيما يتعلق بإساءة استعمال املخدرات الطبية ،من املهم من حظر توزيع العقاقري اجلديدة املؤثرة على العقل.
بالنسبة لنا أن مننع ذلك وأن ندعم يف نفس الوقت استخدامها
غري أنه بغض النظر عن فعالية تدابري الدولة ،رمبا تتمثل
السليم .وحتقيقا لتلك الغاية ،أنشأنا نظاما يف كوريا يستند
إحدى كربى العقبات أمام انتشار املخدرات يف رفض املجتمع
إىل اهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات هبدف رصد
التام هلا .ومن أجل حتقيق ذلك ،يتعني علينا هتيئة مواقف مناظرة.
االستعمال الطيب للمخدرات من البداية إىل النهاية .ويتيح
وعليه ،فإننا نعتقد أننا جيب أن نرسخ مكافحة انتشار املخدرات
لنا النظام تتبع االستخدامات املسموح هبا لتلك العقاقري من
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من خالل دعم األسرة ،بوصفها املؤسسة االجتماعية األساسية تأييدنا الكامل للبيان الذي أدىل به السيد ميميكا أمس بالنيابة
عن االحتاد األورويب (انظر .)A/S-30/PV.1
اليت تقوم بدور حيوي يف تنشئة وتعليم األطفال والشباب.
وعلى الرغم من حمدودية التقدم الذي أحرز على الصعيد
العاملي يف جمال مكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات ،فإن
ما حدث لألسف كان احتواء للمشكلة عوضا عن حلها.
وأود التركيز على نقطتني يف ذلك الصدد .أوال ،إن املخدرات
ترتبط ارتباطا وثيقا بغريها من التهديدات العابرة للحدود
الوطنية مثل اإلرهاب واالجتار بالبشر وغسل األموال .ولذلك،
فإن من الواضح أن حتقيق النجاح يف مواجهة أي من تلك
التحديات يتوقف على إحراز تقدم كلي يف التصدي هلا مجيعا.
وحنن على ثقة بأنه ميكننا أن جند حال لتلك املهمة الصعبة،
وبناء على تقييمنا هلذه املعايري واألحكام الدولية ،تدعو
ولدينا أداة جيدة لذلك تتمثل يف خطة التنمية املستدامة لعام
إسبانيا إىل اتباع هنج متوازن بني خفض عرض املخدرات
( 2030قرار اجلمعية العامة .)1/70
والطلب عليها يف آن معا ،واجلهود التعاونية الدولية الرامية إىل
ثانيا ،يساورنا قلق إزاء االجتاه املتسارع يف اآلونة األخرية
حتقيق هذا اهلدف على أساس املسؤولية العامة واملشتركة بني
يف ظهور املؤثرات النفسانية اجلديدة اليت ال حتظرها االتفاقيات
البلدان املنتجة وبلدان العبور والبلدان املستهلكة.
التأسيسية ولكن ينجم عن استهالكها آثار ال تقل يف قوهتا
واستنادا إىل كل ذلك ،أعتقد أيضا أنه جيب علينا تعزيز
عن آثار املخدرات التقليدية .وأود أن أشري ،يف ذلك الصدد،
إىل القرار الشامل بشأن هذه املسألة الذي قدمته أستراليا أحكام االتفاقيات الثالث األساسية بتفسريها يف ضوء صكوك
وبيالروس والواليات املتحدة األمريكية ،واعتمد مؤخرا يف األمم املتحدة األخرى ،مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
الدورة التاسعة واخلمسني للجنة املخدرات .وأؤمن إميانا والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
راسخا بأن تنفيذ ذلك القرار سيساعدنا على إجياد سبل فعالة والثقافية وأهداف التنمية املستدامة ،وال سيما اهلدف  ،3الذي
ينص على تعزيز الوقاية من تعاطي املخدرات ،مبا يف ذلك
للتصدي لظاهرة املؤثرات النفسانية اجلديدة.
إساءة استخدام العقاقري ،ومعاجلة املشاكل الصحية املرتبطة
وختاما ،آمل أن يعطي اجتماعنا زمخا جديدا للجهود
باستعمال التبغ.
الرامية إىل مكافحة مشكلة املخدرات العاملية.
وويسرين أن أشري  -يف احلفاظا على االتساق مع أهداف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيد
التنمية املستدامة وبوصفيت الشخص املسؤول عن تعاون بلدي
خيسوس غارسيا ألداث ،نائب وزير التعاون الدويل والشؤون
يف الساحة الدولية ،يسرين أن أشري  -إىل أن إسبانيا ملتزمة
األيبريية األمريكية يف مملكة إسبانيا.
التزاما كامال هبذه األهداف وهي بصدد وضع برامج تعاون
السيد ألداث (إسبانيا) (تكلم باإلسبانية) :قبل عرض مع شركاء آخرين متعددي األطراف ووطنيني ،مثل برنامج
موقف إسبانيا بشأن املسألة اليت حنن بصددها هنا ،أعرب عن التعاون بني أمريكا الالتينية واالحتاد األورويب بشأن السياسات
وأود أن أبدأ بالتأكيد على اميان احلكومة اإلسبانية
الراسخ بالصالحية الكاملة التفاقيات األمم املتحدة الثالث
ملراقبة املخدرات وفائدهتا للحفاظ على صحة ورفاه شعوبنا
وكذلك لوضع نظام فعال يف ما يتعلق باالستخدام احلصري
للمخدرات واملؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية .وحنن
ننظر إىل االتفاقيات على أهنا تشكل إطارا قانونيا دوليا ميكن -
عندما يُفسر بقدر معقول من املرونة  -أن يواصل القيام بدور
رئيسي يف مسألة املخدرات اليت أسندها إليها املجتمع الدويل.
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املتعلقة باملخدرات ،الذي يساعد على تعزيز التنمية من أجل إىل عقوبة اإلعدام .وباملثل ،فإنين أناشد مرة أخرى البلدان اليت
توفري بدائل للمتضررين من زراعة القنب أو الكوكايني أو ال تزال تطبق عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتعلقة باملخدرات
خشخاش األفيون .وحنن نعرف أن الفقر وانعدام األمل والقيم أن تنظر يف تعليق تطبيقها كوسيلة للتعجيل بإلغائها.
األخالقية لدى الشباب يسهمان وا إسهاما كبريا يف استدامة
ووكذلك أدرج ،حتت عنوان حقوق اإلنسان ،أدرج
االجتار باملخدرات وتعزيزه.
أيضا سياسات الصحة العامة اليت جيب أن توفر مساعدة
شاملة هبدف الوقاية والعالج واحلد من األضرار النامجة عن
تعاطي املخدرات أو األمراض املتصلة به – وهي حالة متاثل
وباء اإليدز وعالجه .وقد اضطلعت إسبانيا ،يف الثمانينات
والتسعينات من القرن املاضي ،بدور رائد يف اختاذ إجراءات
هتدف إىل احلد من األضرار ،اليت جنحنا بفضلها يف التغلب
على آفة اهلريوين اليت كانت حتيق بنا .ويف ضوء تلك التجربة،
وتؤيد إسبانيا هذه التدابري يف ضوء تلك التجربة ،حىت يف
الظروف غري العادية اليت قد حتدث يف البلدان األخرى ،مثل
سياسات السجن اليت ال تشمل بدائل لفترات احلبس تقضى
خارج السجن فحسب ،بل كذلك معاجلة السجناء املدمنني
على املخدرات إلكمال تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع.

وأؤكد أننا يف إسبانيا ،نعلق أمهية كبرية على البحث
عن سياسات إمنائية بديلة للسكان الذين ينتجون سالئف
املخدرات .وجيب أن تتجاوز هذه التنمية جمرد القضاء على
املحاصيل .غري أن التنمية احلقيقية واملستدامة واملتعمقة تتطلب
تعزيز اآلليات القانونية واملؤسسية لسيادة القانون .وال ميكن
القضاء على الفساد  -الذي تعززه شبكات االجتار باملخدرات
كوسيلة لالحنراف بالدميقراطية وإفقار الشعب ليتسىن هلا
إخضاعه ملصاحلها  -إال من خالل ممارسات احلكم الرشيد.
وعالوة على ذلك ،حنن على اقتناع بأن املرأة ،كما هو احلال
يف كل السياسات اإلمنائية ،تضطلع بدور رئيسي يف هذا
الصدد ،لكوهنا يف الغالب األعم نواة األسرة ومن يتحمل
مسؤولية رعاية األطفال املعرضني لآلثار الضارة املترتبة عن ىل
ومن ناحية أخرى ،جيب أإال نتجاهل الصالت السيئة بني
استعاطيمال املخدرات.
شبكات املخدرات واملنظمات اإلرهابية يف سعيها إىل حتقيق
وتعود يب مالحظيت تلك إىل إشاريت السابقة إىل الصلة بني منفعتها املتبادلة .ومن التأثريات األخرى غري املرغوب فيها
اتفاقيات األمم املتحدة ومبادئ حقوق اإلنسان .إن إسبانيا ،لالجتار باملخدرات ،فساد مؤسسات سيادة القانون وغسل
اليت تدافع عن إلغاء عقوبة اإلعدام بدون حتفظ ،تعتقد أنه جيب األموال ،اليت تفقرنا مجيعا .وتشن إسبانيا حربا بال هوادة
أن ختضع السياسات الرامية إىل مكافحة االجتار باملخدرات يف هذين املجالني من خالل إجراءات فعالة تتخذها أجهزهتا
الحترام صارم حلقوق اإلنسان ،وأنه جيب يف مجيع األحوال القضائية وقوات شرطتها املتخصصة.
 على النحو الوارد يف الوثيقة اخلتامية هلذه الدورة االستثنائيةوأختتم بياين باإلشارة إىل أن بلدي قد عاىن يف املاضي،
(القرار دإ ،1/30-املرفق) ،اليت مجعتنا  -أن تتناسب العقوبات شأنه شأن بلدان كثرية أخرى ،آفة االجتار باملخدرات الرهيبة.
على االجتار باملخدرات يف مجيع احلاالت مع اجلرائم املرتكبة .وحلسن الطالعحظ ،أدركت احلكومات اإلسبانية املختلفة
ويف ذلك السياق ،ومتشيا مع بيان وشرح املوقف بشأن وجمتمعها أنه جيب أن يتوافق كبح العصابات اإلجرامية
عقوبة اإلعدام الذي أديل به باسم االحتاد األورويب (انظر املنظمة يف مجيع األوقات مع االحترام الكامل للقانون ومبادئ
 ،)A/S-30/PV.1يؤسفين أن الوثيقة اخلتامية ال تتضمن إشارة سيادة القانون ،وأنه جيب عدم معاقبة متعاطي املخدرات على
1611076

7/32

A/S-30/PV.4

معاناهتم ،وهو مرض؛ وعلى ذلك ،جيب أن يعاجلوا بالوسائل
االجتماعية والنفسية والطبية وأال يعاقبوا بالسجن حتت أي
ظرف من الظروف.
ووحنن نتعاون ،استنادا إىل هذه االفتراضات ،نتعاون مع
العديد من اجلهات الفاعلة الوطنية واملتعددة األطراف ،ونقف
على أهبة االستعداد ملشاطرة جتربتنا ومواردنا البشرية والتقنية
املتاحة يف هذا الكفاح الذي يلتزم به املجتمع الدويل يف إطار
اتفاقيات األمم املتحدة ،ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات
واجلرمية ،مع الوكاالت املتخصصة األخرى التابعة للمنظمة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطى الكلمة اآلن للسيد
جريي شاندا ،نائب وزير الشؤون الداخلية يف جلمهورية زامبيا.
السيد شاندا (زامبيا) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
أشارك اآلخرين الذين تكلموا قبلي وأتقدم إليكم ،السيدي
الرئيس ،بتهاين وفد بلدي على الطريقة اليت أدرمت هبا مداوالت
هذه الدورة االستثنائية.
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مجيع أحناء العامل ،على الرغم من اجلهود املتزايدة اليت يبذهلا
املجتمع الدويل للتصدي إلنتاج وهتريب وتعاطي املخدرات غري
املشروعة .ومل تكننج زامبيا يف مأمن من اآلثار الضارة النامجة
عن تلك اآلفة العاملية ،حيث أن إساءة استخدام املخدرات
واالجتار غري املشروع هبا ما زاال يدمران أسرا وجمتمعات
بأكملها .وأغتنم هذه الفرصة ،يف ذلك الصدد ،ألعرب عن
تقديرنا العميق للجهود العاملية الرامية إىل مراقبةالسيطرة على
استهالك املخدرات غري املشروعة واالجتار هبا.
وعلى الرغم من أن زامبيا كانت تستخدم فقط كنقطة
عبور للمخدرات غري املشروعة ،فإنتغريت االجتاهات قد
تغريت وأصبح البلد حاآلنيا مستهلكا خالصا للمخدرات
مثل الكوكايني واهلريوين .واستهالك الكوكايني وغريه من
املخدرات القوية آخذ يف االرتفاع .وقد واصلت احلكومة
الزامبية نتيجة لذلك ،من خالل جلنة إنفاذ قوانني املخدرات
لديها ،تنفيذ برامج خلفض الطلب من خالل تثقيف وتوعية
املواطنني بشأن أخطار املخدرات غري املشروعة واملشورة
والعالج وإعادة تأهيل مدمين املخدرات.

ويؤيد وفد بلدي البيانني اللذين أدىل هبما يف وقت سابق كل
من ممثل تايلند باسم جمموعة السبعة وممثل أوغندا باسم جمموعة
وقد أدرجت حكومة مجهورية زامبيا املسائل املتصلة
الدول األفريقية (انظر  )A/S-30/PV.2وكذلك نتفق مع البيان
باملخدرات وغسل األموال يف املناهج املدرسية من املرحلة
الذي أدىل به ممثل مجهورية الصني الشعبية (انظر .)A/S-30/PV.1
االبتدائية إىل مستوى التعليم الثانوي ،مبا يف ذلك تطوير
وتشيد حكومة مجهورية زامبيا بالدور الرائد للجنة وإنتاج قراءات تكميلية بشأن املخدرات غري املشروعة وغسل
املخدرات بوصفها اهليئة الرئيسية لتقريرصنع السياسات داخل األموال ،بغية تعزيز الوقاية املبكرة من تعاطي املخدرات يف
منظومة األمم املتحدة اليت تتناول املسائل املتصلة باملخدرات ،أوساط الشباب .وقد بدأت حكومة بلدي ،باإلضافة إىل
على النحو املنصوص عليه يف قرار اللجنة  8/58وأنوه يف ذلك ،برناجما للشباب لتمويل اجلهات اليت هتدف إىل متكني
هذا الصدد ،مع االمتنان ،بالتقرير الوايف للجنة املخدرات الشباب من خالل مساعدهتم على إقامة مشاريعهم اخلاصة،
يف أعماهلا التحضريية هلذه الدورة االستثنائية بشأن مشكلة وبالتايل االمتناع عن االنغماس يف املخدرات غري املشروعة،
املخدرات العاملية (انظر .)A/S-30/4
مثل الكوكايني.
إن االجتار باملخدرات وتعاطيها ال يزاالن يشكالن كلفة
عالوة على ذلك ،تواصل حكومة زامبيا إجراء استعراض
اجتماعية وصحية وأمنية واقتصادية خطرية للمجتمعات يف منتظم للتشريعات املتعلقة مبراقبة املخدرات من أجل التصدي
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للتحديات والتهديدات واحلقائق الناشئة ،األمر الذي سيوفر
استراتيجية متكاملة ومتوازنة يف جمال مكافحة املخدرات غري
املشروعة .وبغية تعزيز مكافحة غسل األموال وغريها من
اجلرائم املنظمة عرب الوطنية ،أنشأت زامبيا ،يف إطار جلنة إنفاذ
قوانني املخدرات ،وحدة حتقيقات معنية مبكافحة غسل األموال،
ستتوىل التحقيق يف مجيع اجلرائم املرتبطة بغسل األموال.
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زيادة التعاون الثنائي واملتعدد األطراف وضمان فعاليته،
استنادا إىل مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة ،من أجل التعامل
بفعالية مع مجيع جوانب هذه اآلفة .وأود كذلك أن أؤكد من
جديد التزام زامبيا بتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل من خالل
تبادل املعلومات واخلربات وأفضل املمارسات بشأن آليات
الوقاية من املخدرات وعالج املدمنني.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيد
وتعترف احلكومة الزامبية باالتفاقيات الدولية الثالث
املتعلقة باملخدرات والربوتوكوالت امللحقة هبا بوصفها حجر ماريك تومباركيفيتش ،نائب وزير الصحة يف مجهورية بولندا.
الزاوية يف التدابري الدولية الفعالة ملراقبة املخدرات والوقاية
السيد تومباركيفيتش (بولندا) (تكلم باإلنكليزية):
من اإلدمان ،وتؤكد أمهية حتقيق األهداف والغايات املبينة إن مجهورية بولندا تؤيد متاما أولويات سياسة الوقاية من
يف اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل حنو املخدرات الواردة يف البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات األورويب باسم الدول األعضاء فيه (انظر )A/S-30/PV.1
العاملية لعام  .2009ونؤكد من جديد أن تلك الصكوك
وتقر بولندا بالفرص اليت تتيحها الوثيقة املُعدة خالل
الدولية كافية لتقدمي التوجيه املطلوب والنُهج املالئمة للتصدي
الدورة التاسعة واخلمسني للجنة املخدرات يف فيينا (انظر
ملشكلة املخدرات العاملية .وعلى الرغم من أننا نقدر أن
 )A/S-30/4وهذه الدورة االستثنائية للمجتمع الدويل املهتم
مكافحة مشكلة املخدرات العاملية تتطلب اتباع هنج متكامل
باتباع سياسة فعالة حتترم حقوق اإلنسان وقائمة على األدلة
ومتوازن وتستدعي إهناء جترمي املخدرات غري املشروعة ،مثل
يف مكافحة املخدرات .وتقدر بولندا أيضا حقيقة أن معظم
القنب ،وتقنينها ،فإننا نرى أن هذه اإلجراءات تتعارض مع
األحكام املقترحة يف القرار دإ ،1/30-هتدف إىل حتسني فعالية
روح اتفاقيات املخدرات الدولية الثالث.
سياسات الوقاية من املخدرات وتشجع اختاذ إجراءات استنادا
وأود أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بالوثيقة اخلتامية هلذه إىل تقييم واقعي لإلمكانات العاملية واإلقليمية؛ وتضمن احترام
الدورة (القرار دإ ،1/30-املرفق) ،واإلحاطة علما بارتياح التنوع الثقايف واالجتماعي واالقتصادي؛ وتأخذ يف احلسبان
باالهتمام اخلاص الذي توليه الوثيقة حلقوق اإلنسان والشباب احلاجة إىل التعاون وتنسيق اإلجراءات اليت تتخذها املؤسسات
واملرأة واألطفال واملجتمعات املحلية الضعيفة .ونتفق متاما مع اليت تتجاوز حدود الوالية الوطنية وكذلك املجتمع الدويل.
التوصيات الواردة يف الوثيقة ،وال سيما بشأن احلاجة إىل تعزيز
وتتفق بولندا متاما بشأن احلاجة إىل إرساء مبادئ
معارف وقدرات واضعي السياسات من أجل ضمان احترام
سياسات الوقاية من املخدرات على أساس حلول تتجاوز
السياسات الوطنية الكامل حلقوق اإلنسان ومحاية صحة ورفاه
الفهم الضيق ملوضوع املواد اخلاضعة للمراقبة .وينبغي أن يُنظر
املجتمعات املحلية واملجتمعات ككل.
إىل هذه املبادئ يف سياق حقوق اإلنسان وينبغي أن توازن بني
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد من جديد أن مشكلة املخدرات احتياجات الصحة العامة ومكافحة اجلرمية ،ومشاركة العلماء
العاملية ال تزال متثل حتديا رئيسيا للمجتمع الدويل وتتطلب وممثلي املجتمع املدين يف عملية التحليل ،وبناء االستراتيجيات
1611076
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وخطط العمل بشأن الرصد الفعال وتقييم املخاطر ،وإجراء
البحوث العلمية واملمارسات السليمة .ونعرب عن اقتناعنا
القوي بأنه ،يف املستقبل القريب ،سيكون من املمكن على
الصعيد الدويل مناقشة املسائل املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام أو
توافر برامج للحد من األضرار ملختلف جمموعات املستفيدين،
وتنفيذ ذلك يف إطار تدابري الوقاية والعالج وإعادة اإلدماج.
ويف هذا البيان ،نود أن نسلط الضوء على التحديات اليت
تواجهها السياسات املتعلقة باملخدرات اليت نعتربها ذات أمهية
خاصة .ونعتقد أن السياسات املتعلقة باملخدرات ينبغي أن
تشكل جزءا من سياسة اجتماعية تستند إىل فهم واسع وأن
تُبىن على األسس العلمية واألخالقية والقانونية املتحررة إىل
أقصى حد ممكن من التدخل السياسي أو األيديولوجي .وينبغي
أن تشمل سياسة الوقاية من املخدرات أيضا الفهم الواسع
لقضايا اإلدمان وأن تشرك املؤسسات اليت عادة ما تتعامل
مع مسائل الصحة والسياسة االجتماعية والسالمة للمواطنني،
وليس تلك املتخصصة يف أنشطة مكافحة املخدرات فحسب.
ونعتقد أيضا ،يف سياق عمليات العوملة املتزايدة ،أن احلاجة إىل
التعاون وتنسيق اإلجراءات املنسقة قد أصبحت أكرب مما سبق.
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ولذلك ،من املهم للغاية االستثمار يف التعليم العام والوقاية.
وسيكون حتديد املسؤولية الفردية ومسؤولية الشركات عن
استخدام عقاقري اهللوسة مستحيال دون تعزيز التعاون وتنسيق
اإلجراءات مع السلطات اإلقليمية واملحلية واملنظمات غري
احلكومية .ولذلك ،نعتقد أنه ينبغي لنا أن نسعى إىل التوفيق بني
االجتاهني ،دون إغفال السياق الدويل ،والعمل بنشاط لتطوير
مبدأ الوالية االحتياطية واالستثمار يف وضع معايري للسياسات
املحلية املتعلقة باملخدرات واليت توفر ،حبكم كوهنا األقرب إىل
املواطنني أنفسهم ،أفضل الفرص لالستجابة السريعة والفعالة
للتغريات يف مشهد املخدرات واالحتياجات املجتمعية.

ويتجلى أحد األمثلة على هذا النهج ،يف إعالن وارسو
الصادرة عن املؤمتر الدويل الثاين بشأن السياسات املتعلقة
باملخدرات يف املناطق احلضرية ،والذي يسلط الضوء على أمهية
وضرورة وضع وتنسيق برامج للوقاية من اإلدمان يف املناطق
احلضرية .وتعتقد بولندا أيضا أن تقليص وإزالة املشاكل النامجة
عن اإلدمان يف العامل املعاصر على حنو فعال يكاد يكون أمرا
مستحيال دون إشراك مجيع األطراف الفاعلة الرئيسية ،مبن فيها
ممثلو املجتمع الدويل واملؤسسات الدولية والسلطات السياسية
وتويل بولندا اهتماما خاصا للمؤثرات النفسانية اجلديدة .الوطنية وممثلو املنظمات غري احلكومية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيد
وإننا نعترب تلك املسألة أحد أكرب التحديات اليت تواجه الصحة
والسالمة العامة خالل السنوات القادمة .ونعتقد أيضا أنه من يل كوي فيونغ ،نائب وزير األمن العام يف مجهورية فييت نام
أجل ضمان االستجابة الفعالة للطابع العابر للحدود والنطاق االشتراكية.
العاملي للمؤثرات النفسانية اجلديدة ،فنحن حباجة إىل تعاون
السيد كوي فيونغ (فييت نام) (تكلم بالفييتنامية؛ وقدم
منظم ومنهجي وإىل تنسيق اإلجراءات املتخذة على مستوى الوفد النص اإلنكليزي) :تود فييت نام الترحيب بالتوقيت
األمم املتحدة .إن التصدي ملصنعي املؤثرات النفسانية اجلديدة املناسب لعقد هذه الدورة االستثنائية بشأن مشكلة املخدرات
نادرا ما يعطي النتائج املتوقعة ،وتعلمنا جتارب العديد من العاملية يف عام .2016
البلدان واملؤسسات الدولية يف جمال مكافحتها أن التقنيات
تقدر فييت نام تقديرًا كبريًا اختاذ القرار (دإ)1/30-
والربامج القائمة منذ سنوات عديدة غري فعالة ،بسبب طابعها
وتعتقد اعتقادًا جازمًا بأن هذه الوثيقة الشاملة معلم هام فهي
السليب القائم على رد الفعل وتطبيقها إلجراءات مكثفة.
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إعادةمبثابة معلم هام يف تأكيد عزم الدول األعضاء ومنظومة
األمم املتحدة على مواجهة مشكلة املخدرات العاملية.
وإذ تدرك حكومة فييت نام متامًا العواقب والتعقيدات
اخلطرية للمخدرات على الصحة البشرية واملجتمع والتنمية ،فقد
نفذت يف السنوات األخرية بصورة فاعلة السياسات والتدابري
الشاملة واملتوازنة ملنع التهديدات املتصلة باملخدرات .وقاملقد
ح ّدثت فييت نام باستكمالتدرجييًا نظامها القانوين بصورة
تدرجيية ووضعت االستراتيجيات الطويلة واملتوسطة والقصرية
األجل والربامج املتعلقة مبراقبة املخدرات متاشيًا مع االتفاقيات
الثالث لألمم املتحدة .وقد صدر قانون متعلق بالوقاية من
املخدرات ومكافحتها يف عام  2000و ُع ّدل يف عام .2008
وباإلضافة إىل ذلك ،صدرت االستراتيجية الوطنية املتعلقة مبراقبة
املخدرات حىت عام  2020والرؤية حنو عام  2030يف عام
 .2011وأنشئت جلنة وطنية ملراقبة املخدرات رمسيًا يف عام
 2000من أجل ضمان فعالية التنسيق املتعدد القطاعات بشأن
مراقبة املخدرات .ويف عام  ،2013اعتمدت اجلمعية الوطنية
الدستور اجلديد الذي حيوي فص ًال مستق ًال بشأن حقوق اإلنسان.
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املشاركة النشطة من جانب املجتمع بأكمله يف برامج وأنشطة
مكافحة املخدرات .وباإلضافة إىل ذلك ،حسنت فييت نام
نظام ها لوكالة مكافحة املخدرات لديها من نظام مركزي
إىل نظام على مستوى املقاطعات؛ وعززت التحقيق واملالحقة
القضائية للجرائم املتصلة باملخدرات؛ وأدجمت التنمية البديلة
املتكاملة مع الربامج االجتماعية  -االقتصادية وبرامج احلد
من الفقر؛ وعبأت املوارد الالزمة ملكافحة املخدرات .وبروح
إنسانية ،وفرت حكومة فييت نام طائفة عريضة من خدمات
العالج من تعاطي املخدرات وخدمات الدعم ذات الصلة
باملخدرات استنادًا إىل مناذج عالج متنوعة ،مبا يف ذلك
اخلدمات االستشارية ،وتدابري احلد من األضرار وتقدمي الدعم
من أجل إعادة إدماج مدمين املخدرات.
وعلى الرغم من إجنازاهتا اإلجيابية ،ال تزال فييت نام
تواجه العديد من التحديات .أوالً ،إن فييت نام تقع يف منطقة
تزداد فيها اجلرائم املتصلة باملخدرات تعقيدًا .ثانيًا ،هناك عدد
متزايد من املخدرات واملؤثرات العقلية اجلديدة اليت جيري
تعاطيها تتطلب مراقبتها على حنو فعال التكنولوجيا واخلربة
الضروريتني ..ثالثًا ،إننا أيضًا نفتقر إىل املوارد لدعم العالج من
تعاطي املخدرات وإعادة إدماج متعاطيها .وبغية التغلب على
تلك التحديات ،تأملتمىن فييت نام أن تتلقى الدعم والتعاون
السخيني والفعالني من شركائها ووكاالت األمم املتحدة ،وال
سيما مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.

وترى فييت نام أن اإلطار العاملي احلايل ملراقبة املخدرات
املنصوص عليه يف االتفاقيات الثالث ينبغي أن يظل حجر
الزاوية للنظام العاملي ملراقبة املخدرات .وتتشاطر فييت نام
الرؤية الطويلة األجل لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وبلدان
أخرى استنادًا إىل سياسة “ال للمخدرات” والسعي من أجل
إجياد عامل ٍ
وومن جانبها ،تود فييت نام ،من جانبها ،أن تؤكد من
خال من املخدرات .وينبغي أن توازن حلول مكافحة
املخدرات بني خفض العرض وخفض الطلب وتقليل الضرر جديد تقديرها اللتزامها بالتعاون الوثيق مع املجتمع الدويل،
من خالل إنفاذ القوانني والتدابري االجتماعية  -االقتصادية وال سيما مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،يف الكفاح العاملي
للقضاء على األسباب اجلذرية ملشكلة املخدرات ،فض ً
ال عن ضد املخدرات.
تعزيز التعاون الدويل يف جمال مراقبة املخدرات.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيدة
وتويل فييت نام أمهية على التدابري الوقائية مثهذه من قبيل إيفيكا سيلينا ،أمينة الشؤون الربملانية لوزارة الداخلية يف
التواصل والتثقيف إلذكاء الوعي وتعزيز توافق اآلراء لتعبئة مجهورية التفيا.
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السيدة سيلينا (التفيا) (تكلمت باإلنكليزية) :إنه
لشرف يل أن أكون هنا اليوم .وباسم مجهورية التفيا ،أود أن
أشكر الدورة االستثنائية للجمعية العامة على اجلهود اليت تبذهلا
ومجيع أصحاب املصلحة على توفري هذه املدخالت يف الوثيقة
اخلتامية (القرار إد ،1/30-املرفق) ،والعملية التحضريية.
وتؤيد التفيا متامًا موقف االحتاد األورويب وتقدر إدراج
العديد من مقترحات االحتاد األورويب يف الوثيقة اخلتامية.

20/04/2016

األضرار ،فض ً
ال عن خفض العرض ،مبا يف ذلك مكافحة اجلرمية
املتصلة باملخدرات وإجراءات مكافحة االجتار باملخدرات
والتعاون الدويل .وال تزال التفيا تدافع بشدة عننصريًا نشطًا
يف تعزيز التعاون الدويل على الصعيدين اإلقليمي والعاملي من
أجل مكافحة االجتار باملخدرات وصالته بالفساد واإلرهاب
وسائر أشكال اجلرمية املنظمة .ونرحب بأي مبادرة منطقية
شاملة موجهة إىل تعزيز عملية التعاون عرب احلدود.
وإننا نتصدى للتحديات اجلديدة والتهديدات املتزايدة،
مثل املؤثرات النفسانية اجلديدة واستخدام اإلنترنت ألغراض
االجتار باملخدرات .وأحرزنا بالفعل تقدمًا يف التفيا من خالل
تنفيذ النظام العام جلدولة املؤثرات النفسانية اجلديدة ،املستند
إىل النظام األورويب لإلنذار املبكر .ومن أجل تعزيز الكفاءة،
قمنا أيضًا بتنفيذ حظر مؤقت.

إن التفيا مؤيد خملص للسياسة املتوازنة والفعالة املتعلقة
باملخدرات القائمة على األدلة العلمية واملوجهة حنو حقوق
اإلنسان والصحة العامة .ونؤكد التزامنا باتفاقيات األمم
املتحدة ملكافحة املخدرات ،واليت تشكل حجر الزاوية يف
مواجهة مشكلة املخدرات العاملية .ونعتقد أن هناك قدرًا
كافيًا من املرونة ضمن أحكام االتفاقيات الستيعاب جمموعة
إن املؤثرات النفسانية اجلديدة هي مسألة عابرة للحدود.
متنوعة من التدابري يف معاجلة مشكلة املخدرات الدولية وفقًا
وسوف تعاجل باملزيد من النجاح إذا مت تنفيذ حلول معقدة
للظروف الوطنية واإلقليمية.
ووينبغي تكييف النهج األمثل ينبغي تكييفه مع فعالة على الصعيد العاملي .وليس علينا أن خنتار هنجًا واحدًا
اللخصائص الوطنية لكل دولة ،ألن االحتياجات اخلاصة على أنه األفضل .فينبغي أن جنمع العناصر األفضل من خمتلف
فريدة وأنه ال يوجد حل واحد يناسب اجلميع .وإن من النهج القائمة على األدلة للتوصل إىل حل وأن نركز على
املبادئ الرئيسية لدى التفيا احترام احلقوق األساسية .ويف كيفية دمج هنج الصحة العامة السليم مع سياسة فعالة إلنفاذ
ذلكهذا الصدد ،نعارض عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت دون القانون ،متشيًا مع حقوق اإلنسان العاملية.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيد
استثناء .وندعو الدول اليت ما زالت متارس عقوبة اإلعدام إىل
وقف تطبيق أحكام اإلعدام كخطوة أوىل صوب إلغاء تلك أندريا أورالندو ،وزير العدل يف مجهورية إيطاليا.
العقوبة .وترى التفيا أن مبدأ التناسب جيب أن ينطبق على
السيد أورالندو (إيطاليا) (تكلم باإليطالية؛ وقدم الوفد
مجيع اجلرائم املتصلة باملخدرات .وبالنسبة لألشخاص الذين نصا باإلنكليزية) :رغم تأييدنا للبيان الذي أدىل به املراقب
ارتكبوا جرائم متصلة باملخدرات بسيطة وغري عنيفة متصلة عن االحتاد األورويب (انظر  ،)A/S-30/PV.1نود أيضا أن نديل
باملخدرات ،ينبغي تطبيق بدائل عن السجن.
ببعض املالحظات بصفتنا الوطنية.
وتقر التفيا بأمهية احلصول على تدابري احلد من املخاطر
إن التصدي ملشكلة املخدرات العاملية هو أحد التحديات
واألضرار .وينبغي أن تشمل سياسة املخدرات الفعالة خفض العاملية الكربى يف عصرنا .ومنذ بدء نفاذ اتفاقيات املخدرات
الطلب على املخدرات ،مبا يف ذلك الوقاية والعالج واحلد من
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واعتماد اإلعالن السياسي يف عام  ،2009فقد اكتسبنا اخلربة ،العامل ال يستطيعون احلصول على العالج املناسب لتخفيف
كما برزت حتديات جديدة .ولذلك حنن حباجة إىل تعديل األمل .وهذا يشكل أحد أوجه القصور الرئيسية لنظام املراقبة
سياساتنا املحلية والدولية من خالل تعزيز املشاريع اليت ثبتت الدولية للمخدرات ،وال بد من التصدي له بصورة عاجلة.
فعاليتها ،وتعديل تلك اليت مل تثبت فعاليتها وذلك يف ضوء
وعلينا أن نتأكد من أن نظم العدالة اجلنائية املحلية
أهداف التنمية املستدامة .وسأقدم موجزا دقيقا لكلفة وفوائد تراعي متاما مبدأ التناسب املنصوص عليه يف االتفاقيات.
السياسات املستمرة حىت اآلن دون شروط إيديولوجية.
ويوفر القانون اإليطايل قائمة بدائل عن االحتجاز يف القضايا
متثل هذه الدورة االستثنائية فرصة مميزة للتوعية باهلدف البسيطة ،ويضمن احلصول على خدمات الرعاية الصحية،
النهائي التفاقيات املخدرات :صحة بين البشر ورفاههم .مبن فيهم الذين يف السجون .وقد ألغت إيطاليا جترمي تعاطي
وينبغي لنا حتقيق أقصى استفادة من مرونة االتفاقيات من أجل املخدرات ألغراض االستهالك الشخصي منذ سنوات عديدة.
تنفيذها بصورة أكثر توازنا وفعالية وإنسانية ،والتأكد من أن ويف كانون الثاين/يناير  ،2016ألغينا جترمي بعض االنتهاكات
املتصلة بزراعة القنب ألغراض طبية.
السياسات املتعلقة باملخدرات حتترم حقوق اإلنسان احتراما
وحنن نشارك يف مكافحة االجتار باملخدرات وصالته
كامال ،وتركز حقا على الصحة.
العديدة باجلرائم اخلطرية األخرى ،مبا فيها الفساد واإلرهاب.
وجيب على املجتمع الدويل االعتراف التام بأن تعاطي
وحنن نشجع مجيع الدول األعضاء على مواصلة تعزيز استخدام
املخدرات هو مسألة صحية وأن إدمان املخدرات هو اضطراب
األدوات اليت توفرها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار
صحي مزمن متعدد العوامل وينبغي عالجه ،وعدم املعاقبة غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام ،1988
عليه .وينبغي أن يكون هنجنا عمليا ال أيديولوجيا  -هنج يركز واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
على حتقيق النتائج ويشجع الدول على تعزيز السياسات العامة والربوتوكوالت امللحقة هبا ،من أجل تعزيز التعاون الدويل يف
ويدفعه معيار الفعالية ال الدمياغوجية .وجيب أن يكون اإلنسان جمال إنفاذ القانون والقضاء.
هو حمور السياسات املحلية املتعلقة باملخدرات .وجيب علينا أن
ّ
تولى الرئاسة نائب الرئيس ،السيد تومو مونيت
نضمن الوصول إىل املجموعة الكاملة من التدابري ،مبا يف ذلك
(الكامريون).
الوقاية والعالج واحلد من املخاطر واألضرار ،وإعادة التأهيل
ويتطلب تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030القرار
والشفاء وإعادة اإلدماج االجتماعي ،مع إيالء اهتمام خاص
للنساء والشباب والفئات الضعيفة والفئات السكانية اليت تعاين  )1/70جتديد اجلهود الرامية إىل معاجلة األسباب االجتماعية
 االقتصادية ملشكلة املخدرات العاملية بالتعاون الوثيق معنقصًا يف اخلدمات ،فضال عن تلك املوجودة يف السجون.
مجيع األطراف صاحبة املصلحة ذات الصلة .والتعاون القوي
وتشكل الوقاية استثمارا رئيسيا بالنسبة للمجتمع ككل ،مع األوساط العلمية واملجتمع املدين والقطاع اخلاص هو أمر
وتضطلع األسر واملدارس بدور حاسم يف هذا الصدد .وال حاسم يف صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات املتعلقة
يزال فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ميثل مشكلة ضخمة يف باملخدرات .وحنن نشجع مجيع املنظمات الدولية ذات الصلة،
أوساط متعاطي املخدرات باحلقن .وقد أثبتت النهج القائمة على مبا فيها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والصندوق
احلد من املخاطر والضرر فعاليتها .فحوايل ثالثة أرباع سكان الدويل للتنمية الزراعية ،على تكثيف تعاوهنا مع جلنة املخدرات.
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تعارض إيطاليا بشدة استخدام عقوبة اإلعدام يف مجيع
الظروف ،مبا يف ذلك اجلرائم املتصلة باملخدرات ،وحنن نأسف
ألن الدول األعضاء مل تتناول هذه املسألة البالغة األمهية يف
الوثيقة اخلتامية (انظر القرار دإ ،1/30-املرفق) .وحنث مجيع
البلدان اليت ال تزال لديها عقوبة اإلعدام على هذه اجلرائم أن
تعتمد وقفا اختياريا فوريا كخطوة أوىل حنو إلغائها.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
للسيد كني وايات ،مساعد وزير الصحة ورعاية املسنني يف
أستراليا.

20/04/2016

ومتثل جزء هام من بلورة استجابتنا هلذه املخدرات يف
مشاورات مستفيضة مع أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك املجتمع
املدين والشباب االستراليون .وما فتئ هذا لوثت طيل يشكل
جزءا من هنجنا يف االستجابة ملسائل املخدرات ،وحنن نؤمن
إميانا راسخا بأن هذا أمر بالغ األمهية لتحقيق استجابة إنسانية
فعالة يف أي سياق ،مبا يف ذلك املنتديات الدولية .وبغية مواصلة
تعزيز اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة التدفق غري املشروع
للمخدرات االصطناعية ،يسعدين أن أعلن أن أستراليا قد
تعهدت بتقدمي مبلغ إضايف قدره  100 000دوالر إىل مكتب
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لصاحل برنامج مسارت
العاملي الذي يساعد العديد من البلدان على حتسني قدرهتا على
مجع وحتليل وإبالغ املعلومات بشأن العقاقري االصطناعية.

السيد ويات (أستراليا) (تكلم باإلنكليزية) :متثل هذه
الدورة االستثنائية بشأن مشكلة املخدرات العاملية فرصة هامة
للمجتمع الدويل يف جهودنا اجلارية خلفض الطلب والعرض
ومثة مسألة أخرى تثري قلقا كبريا لدى أستراليا وهي أن
غري املشروعني على العقاقري اخلاضعة للمراقبة .وتؤيد أستراليا
الوثيقة اخلتامية (القرار دإ ،1/30-املرفق) للدورة االستثنائية إمكانية حصول الكثري من الناس يف مجيع أحناء العامل على خمففات
يف عام  ،2016وهو ما يتسق مع هنجنا املتوازن القائم على األمل اليت توفرها األدوية القائمة على املخدرات ،ال تزال حمدودة أو
معدومة .ويف املاضي ،قدمت أستراليا املساعدة إىل عدة بلدان من
األدلة جتاه السياسة املتعلقة باملخدرات غري املشروعة.
أجل وضع نظم داخلية لتوفري هذه املخدرات كي تتاح للمرضى،
ويف الدورة التاسعة واخلمسني للجنة املخدرات ،سعدت
ويف الوقت نفسه منع إساءة استخدامها .وللبناء على هذا العمل،
أستراليا بتقدمي القرار  ،11/59معززة التعاون الدويل بشأن
ميكنين التعهد مببلغ إضايف قدره  100 000دوالر من أستراليا إىل
الضوابط البديلة جلدولة العقاقري االصطناعية الناشئة وحركة
املكتب ليواصل العمل من أجل زيادة فرص احلصول على األدوية
السالئف الكيميائية .وخالل السنة املاضية قامت أستراليا
اخلاضعة للمراقبة للمرضى املحتاجني .ونأمل أن تنضم إلينا الدول
بتوسيع كبري الستجابتها الوطنية هلذه األنواع من املخدرات،
األعضاء األخرى يف هذا املسعى.
وال سيما امليتامفيتامني املعروف يف أستراليا بــ “اآليس” .وقد
ويف سياق توسيع نطاق احلصول على األدوية ،سنت
نصحت فرقة عمل عينت أعضاءها احلكومة وتتألف من خرباء
بارزين يف جمال الصحة وإنفاذ القانون ،بأنه ال ميكننا أن نوقف أستراليا مؤخرا تشريعات قانونية للسماح بزراعة القنب،
املشاكل النامجة عن تعاطي املخدرات غري املشروعة .ونتيجة حيث سيستخدم لألغراض الطبية والبحثية .ويكفل مشروع
لالستنتاجات اليت توصلت إليها فرقة العمل ،فإننا نركز اآلن تعديل قانون املخدرات لعام  2016يف استراليا امتثاهلا
أكثر على خفض الطلب والعرض على “اآليس” وما يرتبط ألحكام االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام  1961مع إتاحة
إمدادات مستدامة من املنتجات الطبية القائمة على القنب
بذلك من أضرار على األفراد واملجتمعات املحلية.
للمرضى األستراليني من خالل خطة ترخيص وطنية لزراعة
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القنب لألغراض الطبية .وسيعمل هذا التشريع على تيسري
املزيد من التجارب السريرية ،كما سيساهم يف معرفتنا مبخاطر
وفوائد هذه األدوية ،اليت ينبغي أن تستفيد منها بلدان أخرى
والعديد من األشخاص.
وتتمسك أستراليا مبوقفها القائل بأن أنشطة الوقاية
والعالج لصاحل متعاطي املخدرات غري املشروعة تشكل
مساعدة فعالة وإنسانية لتدابري إنفاذ القانون .وحنن نؤيد
بنشاط اتباع هنج للصحة العامة لتعاطي املخدرات ،والذي
يعترب استجابة متناسبة مع اجلرائم البسيطة أو غري العنيفة
املتصلة باملخدرات .كما ستواصل أستراليا الضغط من أجل
إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف ،مبا يف ذلك فيما يتعلق
باجلرائم املتصلة باملخدرات.
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قيم االحتاد األورويب يف احترام الكرامة اإلنسانية واحلرية
والدميقراطية والتنمية واملساواة والتضامن وسيادة القانون
وحقوق اإلنسان .ويف هذا الصدد ،وقبل كل شيء ،تؤيد
اليونان متاما إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف ،مبا يف
ذلك ،وبصورة رئيسية ،على اجلرائم املتصلة باملخدرات.

ومتاشيا مع استراتيجية املخدرات األوروبية واحلوار العاملي
املتعلق بسياسات املخدرات ،فقد نفذت سياسة املخدرات
اليونانية نقلة نوعية حنو هنج قائم على الصحة ،مما يعطي تركيزا
شديدا على عدم التمييز يف الوصول إىل الوقاية والتدخل املبكر،
واحلد من املخاطر واألضرار ،والتقييم الفعال والعالج والرعاية
والتعايف وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي .وقد حققنا
هذا التحول من خالل العمل على حتديث التشريعات من أجل
ويف اخلتام ،فإن أستراليا تتطلع بشغف إىل املسامهة يف جتسيد التزامنا حبماية حقوق اإلنسان وتعزيز استراتيجية وطنية
دورة مثمرة ،والتركيز على اتباع هنج إنساين قائم على األدلة متوازنة للمخدرات تشمل تدابري عقابية بديلة ،وإصدار أحكام
ملشكلة املخدرات العاملية ،وإحراز التقدم يف جهودنا املوحدة متناسبة يف جرائم املخدرات ،وبرامج عالجية متاحة ،مبا يف
ذلك نظام السجون ،ووضع إطار مؤسسي قادر على ضمان
للحد من األضرار النامجة تلك املشكلة .
التآزر والتعاون والتقييم.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيدة
يواجه العامل حاليا أكرب أزمة الجئني منذ احلرب العاملية
كريستينا بابوسابولو  -ديامانتوبولو ،املنسق الوطين لشؤون
الثانية .وحنن يف اليونان ما فتئنا نواجه حاالت طوارئ غري
املخدرات يف اجلمهورية اليونانية.
متوقعة ،على مدى السنوات القليلة املاضية .فقد وصل
السيدة بابوسابولو  -ديامانتوبولو (اليونان) (تكلمت
التدفق اهلائل للمهاجرين والالجئني إىل اليونان .ويف العديد
باإلنكليزية) :تؤيد اليونان البيان الذي أدىل به يف وقت سابق
من احلاالت ،يواجه الناس املعنيني طائفة واسعة من املشاكل،
املراقب عن االحتاد األورويب (انظر  .)A/S-30/PV.1غري أننا
مبا يف ذلك يف جماالت اإلسكان والصحة .وعلى الرغم من
نود أن نضيف بعض املالحظات بصفتنا الوطنية.
أن اليونان تشهد أزمة اقتصادية عميقة ،فقد أدرجت يف
ويف الوقت حيث يأتيوصول اجلميع إىل اخلدمات الصحية نظامها للصحة الوطنية ،على سبيل األولوية ،تغطية متساوية
األساسية يف صميم السياسة االجتماعية ،فإننا مدعوون إىل لالحتياجات الصحية لالجئني واملهاجرين.
املسامهة يف معاجلة مشكلة املخدرات العاملية مع مناذج اختاذ
إن اليونان تؤيد تأييدا كامال اإلجراءات اليت اختذهتا األمم
قرارات ووضع السياسات جديدة تعكس التغريات والتطورات
املتحدة فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان ملتعاطي املؤثرات
يف العلوم ويف املجتمع .وتعكس سياسة املخدرات اليونانية
النفسانية ،مع األخذ يف االعتبار أن السياسات املتعلقة باملخدرات
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ال ينبغي أن تستند إىل جترمي األشخاص الذين يتعاطون املخدرات من كرامة اإلنسان .كما نود أن نشدد على أن األخطاء اليت
أو يعانون من اإلدمان .فهذه املمارسات عفا عليها الزمن وكلفتها حتدث عند تطبيق هذه العقوبة ،ال رجعة فيها.
عالية .ونود أن نشدد على احلاجة إىل إنشاء شبكة تعاونية
كما نؤكد جمددا عزمنا على اإلسهام يف اجلهود الرامية
واسعة النطاق من اخلدمات اليت ختطط وتنفذ السياسات املتعلقة إىل التصدي ملشكلة املخدرات العاملية ،وإىل الترويج بنشاط
باملخدرات اليت تتمحور على احتياجات الناس واليت تشمل ملجتمع خال من تعاطي املخدرات .وحتقيقا هلذه الغاية،
مجيع النهج العلمية القائمة على األدلة .وتعكس هذه الشبكة ،وضعت مجهورية ألبانيا سياسات بشأن مكافحة املخدرات
اليت تشمل الوكاالت احلكومية واهليئات العلمية واملجتمع املدين وسالئفها .وتشمل األولويات الرئيسية لسياسات مكافحة
ومجيع األطراف املعنية اهلامة ،حقيقة أن التحالفات االجتماعية املخدرات صياغة واعتماد تشريعات مناسبة تتماشى متاما
ينبغي أن تكون شرطا مسبقا لبناء سياسات متوازنة وفعالة تتعلق مع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب؛ وصياغة استراتيجية
باملخدرات ،يكون حمورها اإلنسان.
وطنية بشأن مكافحة املخدرات؛ وبناء قدرات وكاالت
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطى الكلمة اآلن
للسيدة ايلونا خوجا ،نائب وزير الداخلية يف مجهورية ألبانيا.

السيدة خوجا (ألبانيا) (تكلمت باإلنكليزية) :إنه لشرف
عظيم يل أن أخاطب اجلمعية العامة باسم حكومة مجهورية
ألبانيا يف هذه الدورة االستثنائية الثالثني بشأن مشكلة
املخدرات العاملية .وإننا نرحب بالفرصة املتاحة للمشاركة
يف هذه املناقشة اهلامة .وأود أيضا أن أشكر رئيس اجلمعية
العامة على دوره القيادي بشأن هذه املسألة اهلامة ،وأن أشيد
باجلهود اليت تبذهلا جلنة املخدرات يف فيينا لقيادة األعمال
التحضريية هلذه الدورة االستثنائية ،مبا فيها القرار دإ،1/30-
والذي اختذناه أمس بتوافق اآلراء.
وإذ ترحب ألبانيا باعتماد الوثيقة اخلتامية ،فإهنا تؤكد
من جديد على التزامها الراسخ بغايات وأهداف االتفاقيات
الدولية ملراقبة املخدرات ،اليت هي دولة طرف فيها .وهذه
االتفاقيات هي حجر الزاوية يف االستجابة العاملية ملشكلة
املخدرات العاملية .ومع ذلك ،فإننا نأسف أسفا عميقا ألن
الوثيقة اخلتامية مل تتضمن عبارة بشأن عقوبة اإلعدام .وقد
أعربت ألبانيا باستمرار عن معارضة قوية ال لبس فيها لعقوبة
اإلعدام يف مجيع الظروف ،وحنن نعترب أن عقوبة اإلعدام حتط
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إنفاذ القانون؛ وتعزيز مراقبة احلدود؛ وإنشاء النموذج املوحد
للمعلومات االستخبارية مع الشرطة احلكومية ،بغية حتقيق
هدف أعمال الشرطة القائمة على االستخبارات؛ وتعزيز
التعاون بني املؤسسات فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة املعنية
مبكافحة املخدرات؛ وتعزيز التعاون الدويل.

وتوفر االستراتيجية الوطنية للمخدرات للفترة -2012
 2016توجيها استراتيجيا ملكافحة هذه الظاهرة .وتتمثل
أهدافها يف هتيئة بيئة آمنة للمجتمع عن طريق خفض العرض؛
واالضطالع حبمالت للتوعية العامة؛ وتوفري العالج املالئم
وخدمات إعادة التأهيل؛ واخلروج بسياسات لتنسيق وإدارة
مكافحة املخدرات؛ وبناء نظام فعال جلمع املعلومات وحتليلها.
وال تزال مكافحة زراعة النباتات املخدرة وإنتاج املخدرات
وتوزيعها واالجتار هبا ،من البنود ذات األولوية الكبرية يف
جدول أعمال حكومة ألبانيا .ومن املتوقع أن تعاجل االستراتيجية
الوطنية اجلديدة للمخدرات  ،2022-2017على حنو فعال،
التطورات اجلديدة ،مبا يف ذلك التهديدات املتنامية اليت تشكلها
املؤثرات النفسانية اجلديدة ،واستخدام اإلنترنت ووسائط
التواصل االجتماعي ألغراض االجتار باملخدرات.
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وأود أن أؤكد من جديد على أن االتفاقيات الدولية
ملراقبة املخدرات اليت تكون مجهورية ألبانيا طرفا فيها ،تلزم
احلكومات ،يف مجلة أمور ،بكفالة أن تكون املواد اخلاضعة
للمراقبة متاحة دائما لألغراض الطبية والعلمية.

العاملية لعام  .2009وترحب هنغاريا باعتماد الوثيقة اخلتامية
(القرار دإ ،1/30-املرفق) ،اليت جتسد وجهات النظر املشتركة
وتعزز النتائج اليت حتققت حىت اآلن وحتدد التحديات اجلديدة
يف امليدان .وعلى الرغم من أننا ندرك اختالف النُهج وطرق
التفكري العاملية بشأن مشكلة املخدرات ،فقد اتُخذت مع
ذلك خطوات هامة لتحقيق هدفنا النهائي املتمثل يف تضمني
احلقائق اليت يواجهها املجتمع على الصعيد العاملي يف الوثيقة
اخلتامية .ويف ظل تعزيز التعاون الدويل واملشاركة الوطنية
النهائية ،سنكون يف وضع يسمح لنا بصياغة رسائل فعالة
أثناء استعراض اإلعالن السياسي يف عام  ،2019متشيا مع
اتفاقيات األمم املتحدة الثالث ملراقبة املخدرات.

إن هذه الدورة االستثنائية فرصة ممتازة ويف الوقت املناسب
لتقييم اإلجنازات والتفكر بشأن حالة مشكلة املخدرات يف
العامل منذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل
حنو استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات

الوطنية ملكافحة املخدرات اليت ستظل سارية حىت عام .2020
وهتدف هنغاريا إىل معاجلة مشكلة املخدرات ومواجهتها يف
آن معا بطريقة متوازنة ،مع تعزيز التزامنا باتفاقيات األمم
املتحدة الثالث وتأييد جوانبها املتعلقة بالصحة العامة .ويتمثل

وينبغي لنا أيضا ،مع تعزيز السالمة يف شوارعنا وجمتمعاتنا،
أن نركز على صحة ورفاه اجلنس البشري ،الذي ميثل أحد
املقاصد األساسية لالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات.

وجيب أن نقر  -يف سياق تنفيذ الوثيقة اخلتامية (القرار
دإ ،1/30-املرفق)  -باحلاجة إىل صياغة سياسات عاملية
بشأن املخدرات هتتم بالناس أوال .ولذا ،تؤيد ألبانيا وتدعم
بقوة اتباع سياسة بشأن املخدرات تراعي السياق االجتماعي
ويف الوقت الذي تصبح فيه مشكلة املخدرات ظاهرة
واالقتصادي األوسع وتتماشى مع خطة التنمية املستدامة لعام
( 2030القرار  )1/70من أجل النهوض بالصحة والدميقراطية أكثر تعقيدا بصورة متزايدة ،فإن الظهور السريع للمؤثرات
النفسانية اجلديدة خالل العقد املاضي أصبح واقعنا اجلديد.
وسيادة القانون وتوفري سبل عيش مستدامة.
وكانت احلكومة اهلنغارية من بني أوائل الدول األعضاء
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطى الكلمة اآلن
اليت أنشأت نظاما جديدا بالكامل ملراقبة املخدرات يف عام
للسيد إميري نيتراي ،نائب وزير الدولة للشؤون االجتماعية
 ،2012وذلك من أجل التمكني من تنفيذ استجابة فعالة
ووزير القدرات البشرية يف هنغاريا.
وسريعة للتحديات اليت تشكلها تلك املواد .وقد مكنت أنظمة
السيد نيتراي (هنغاريا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن مراقبة املخدرات األخرية سلطات إنفاذ القانون من مصادرة
أبدأ بالترحيب بالسيد ماغزن ليكتوفت رئيسا هلذه الدورة هذه املواد الضارة وتكثيف اجلهود ملكافحة االجتار غري
االستثنائية .تقدر هنغاريا األعمال التحضريية اليت قامت هبا املشروع هبا .ويف ذلك السياق ،ترحب هنغاريا ترحيبا حارا
األمانة العامة وجلنة املخدرات تقديرا كبريا .ويؤيد وفد بلدي بالعمل التحليلي والتقييم الشامل للمخاطر من قبل منظمة
البيان الذي أُديل به باسم االحتاد األورويب (انظر  )A/S-30/PV.1الصحة العاملية ،وهو ما أفضى إىل جدولة العديد من املؤثرات
تأييدا تاما .ونود أن نسلط الضوء على بعض النقاط اإلضافية النفسانية اجلديدة الضارة بواسطة جلنة املخدرات.
بصفتنا الوطنية.
وقد اعتمد الربملان اهلنغاري يف عام  2013استراتيجيته
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اهلدف الرئيسي لالستراتيجية يف احلد من استعمال املخدرات
بشكل غري مشروع ،وذلك من خالل تدخالت جمتمعية
حمددة األهداف .وحنن ننظر إىل أنشطة الوقاية املتعددة األوجه
واتباع هنج موجه حنو التعايف وزيادة فعالية تدابري إنفاذ القانون
املتعلقة باملخدرات بوصفها أهم فوائد استراتيجيتنا .وتتيح
االستراتيجية تشجيع تطبيق أوسع نطاقا لتدخالت احلد من
الطلب والعرض وتعبئة املوارد البشرية واالجتماعية.
وحنن مقتنعون بأننا سنتمكن ضمن اإلطار العاملي من
معاجلة ومكافحة مشكلة املخدرات يف العامل بنجاح ،مع
األخذ يف االعتبار كذلك جماالت االختصاص ذات الصلة
مبوجب التشريعات الوطنية .ونتطلع إىل تنفيذ التوصيات
التنفيذية للوثيقة اخلتامية بالتعاون الوثيق مع األمم املتحدة
ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطى الكلمة للسيد
مايكل بوتيتشيلي ،مدير مكتب السياسات الوطنية ملكافحة
املخدرات التابع للبيت األبيض يف الواليات املتحدة األمريكية.
السيد بوتيتشيلي (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
باإلنكليزية) :لقد مرت  18سنة منذ انعقاد الدورة االستثنائية
السابقة بشأن مشكلة املخدرات العاملية .ومنذ عام ،1998
أحرزنا معا تقدما يف التصدي الستعمال املخدرات بشكل غري
مشروع ويف تعزيز اتباع هنج أكثر توازنًا وإنسانية يف سياسة
املخدرات .غري أنه ال يزال أمامنا الكثري من العمل .ومتثل هذه
الدورة فرصة نادرة ملعاجلة هذه املسائل وتقييم التقدم الذي
أحرزناه ورسم مسار مستقبلي لكيفية استجابة دول العامل
ملشكلة املخدرات.
يبقى استعمال املخدرات بشكل غري مشروع مشكلة
تدمر حياة عدد ال حيصى من األفراد واألسر واملجتمعات
وتدعم املنظمات اإلجرامية .وقد أحرزنا ،منذ الدورة
االستثنائية السابقة بشأن هذه املسألة ،بعض النجاح يف تعطيل
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شبكات اإلنتاج واالجتار يف مجيع أحناء العامل .وهذا جهد بالغ
األمهية ،وإذ يشجعنا التعاون الدويل بشأن املؤثرات النفسانية
اجلديدة ،فإن من الضروري اختاذ املزيد من اخلطوات للتصدي
هلذه املشكلة سريعة التغري .وينبغي ،باإلضافة إىل ذلك ،أن
تركز جهودنا إلنفاذ القوانني على املنظمات اإلجرامية ،ال على
األفراد الذين يعانون اضطرابات نامجة عن تعاطي املخدرات
والذين حيتاجون إىل العالج وإىل خدمات دعم ليتعافوا.
وتؤيد الواليات املتحدة بقوة إصالح سياسات املخدرات
وقد أجرت إصالحا مهما يف السياسة املتعلقة باملخدرات يف
إطار اتفاقيات األمم املتحدة الثالث .وتسمح االتفاقيات
صراحة بإجراء إصالحات حامسة مثل النهج املتعلق بالصحة
العامة واالستثمار يف توفري فرص أفضل للحصول على العالج
واتباع نُهج أقل عقابية يف نظام العدالة اجلنائية.
وكما قلت يف جلنة املخدرات يف فيينا الشهر املاضي،
فإن الواليات املتحدة تؤمن إميانا راسخا بأن االستثمار يف
السياسات والربامج ملساعدة مواطنينا هو احلل ملشكلتنا.
وبالنسبة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات جراء
استخدامهم للمخدرات ،فنحن حباجة إىل توفري إمكانية
الوصول إىل مسارات تعاف مثبتة ،مثل العالج مبساعدة
األدوية .وجيب أن نليب احتياجات الفئات السكانية اليت تعاين
من نقص اخلدمات يف كل بلد ،مثل النساء واألطفال والشباب
والسكان األصليني واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي
ومغايري اهلوية اجلنسانية وسكان الريف والسجناء .وجيب
أن تعاجل سياساتنا املتعلقة باملخدرات االحتياجات الفريدة
جلميع قطاعات جمتمعنا .كما جيب علينا أن نواصل االستثمار
يف إجراء حبوث لنتمكن من حتسني استراتيجياتنا وسياساتنا
الرامية إىل منع تعاطي املخدرات وعالج األشخاص الذين
يعانون اضطرابات نتيجة تعاطي املخدرات .وجيب أن ترتكز
سياسات املخدرات على العلوم والبحوث.
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وبينما نواصل العمل مع شركائنا من الدول ملكافحة إنتاج
املخدرات واالجتار هبا ،ولدعم جهودها الرامية إىل خفض
الطلب ،فقد استثمرنا مبالغ قياسية من التمويل املحلي من
أجل توسيع نطاق إمكانية حصول من يعانون اضطرابات
نتيجة تعاطي املخدرات على العالج.

وال يزال يتعني علينا ،بطبيعة احلال ،تعزيز اجلهود الرامية
إىل منع البدء يف تعاطي املخدرات من األساس ،وجيب أن تستند
استراتيجيات عالج اضطرابات تعاطي املخدرات إىل العلم
واألدلة .وينبغي توفري تدخالت نوعية يف وقت مبكر حبيث ميكننا
وقاية األفراد من االضطرابات النامجة عن تعاطي املخدرات يف
املقام األول ،وحنن حباجة إىل التأكد من توفر اخلدمات القائمة
ويدعو الرئيس أوباما إىل تقدمي متويل جديد مببلغ آخر
على األدلة للمساعدة على منع انتشار فريوس نقص املناعة قدره بليون دوالر حىت يتسىن لكل شخص حيتاج العالج أن
البشرية والتهاب الكبد الوبائي وغريمها من األمراض اليت ميكن حيصل عليه.
الوقاية منها .وحنن حباجة إىل مواصلة معاجلة االضطرابات
ويرهتن إحراز املزيد منتوقف التقدم املحرز يف املستقبل
املرتبطة بتعاطي املخدرات وكفالة أن يتلقى األفراد عالجا آمنا
على عمل دولنا معًا حىت يتسىن جلميع مواطنينا أن يعيشوا
وفعاال الحتياجاهتم الطبية املرتبطة بتعاطي املخدرات.
حياة صحية ومنتجة .وتتطلع الواليات املتحدة إىل جناح
وقد بدأنا يف الواليات املتحدة يف تنفيذ سياسات ترمي الدورة االستثنائية دعمًا هلذا اهلدف.
إىل إصالح نظام العدالة اجلنائية يف بلدنا واحلد من عقوبات
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
السجن وتوفري خدمات عالجية للسجناء وإعدادهم للعودة
للسيد سليمان فهد الفهد ،وكيل وزارة الداخلية يف دولة
الناجحة إىل املجتمع .ويشمل ذلك تعزيز إصالح إصدار
الكويت.
األحكام والتناسب يف جرائم املخدرات .وبعد أن يقضي
السيد الفهد (الكويت) :يطيب يل أن أعرب باسم وفد
األفراد مدة العقوبة اجلنائية ،جيب أن نتأكد من أن سجالهتم
ال حتول دون حصوهلم على فرص العمل أو السكن .وال ينبغي دولة الكويت عن التقدير الكامل للجهود اليت قامت هبا كافة
ملاضيهم أن مينعهم من بناء مستقبل يف جمتمعاتنا .واختذ الرئيس الدول ،واملكتب املكلّف من قبل جلنة املخدرات للتحضري
أوباما خطوات للسماح لألفراد ذوي السجالت اجلنائية ألعمال هذه الدورة .كما نعبّر عن ارتياحنا العميق للتوافق
بااللتحاق بالعمل يف املؤسسات االحتادية ،وحنث حكومات الذي حتقق يف فيينا حول الوثيقة اخلتامية املعلنة (دإ،1/30-
املخدرات
الواليات واحلكومات املحلية والشركات اخلاصة على عمل املرفق) ،املعنونة “التزامنا املشترك
بالتصدي ملشكلة ِّ
ِّ
فعال” .ونؤكد على تقدمي الدعم
الشئ نفسه .ونعمل أيضا لزيادة فرص احلصول على العالج العاملية ومواجهتها على حنو َّ
الذي تُستخدم فيه األدوية ،ويستفيد ماليني الناس يف الواليات الكامل والتعاون إلجناح هذه الدورة اهلامة.
املتحدة حاليا من برامج التعايف.
ويشدد وفد دولة الكويت على الدور الرئيسي الذي
إن إجراء إصالحات ليس باألمر السهل ،ولكن جيب
القيام بذلك إذا ما أردنا حتسني حياة مواطنينا وصحة شعوبنا.
وطرحت حكومة الواليات املتحدة ،حتقيقا هلذه الغاية ،خطة
لتحقيق التوازن يف هنجنا بني الصحة العامة وإنفاذ القانون.
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تقوم به جلنة املخدرات كهيئة متخصصة يف وضع السياسات
والربامج يف األمم املتحدة ،والنظر يف مجيع املسائل املتعلّقة
نثمن
مبكافحة ومراقبة املخدرات واملؤثرات العقلية .كما ّ
جهود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف توفري
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أنشطة بناء القدرات والتنسيق وتقدمي املساعدة التقنية للدول
يف جمال املكافحة.

السياسي الذي مت اعتماده عام  2009والبيان الوزاري املشترك
لعام  ،2014واحترام مبادئ حقوق اإلنسان وذلك يف إطار
التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول واحترام اخلصوصيات الثقافية واالجتماعية
لكل دولة .كما نشدد على مبدأ املسؤولية اجلماعية املشتركة
يف التصدي ملشكلة املخدرات العاملية ،وكذلك التأكيد على
أمهيتها والتواصل هبا.

ويتطلع وفد دولة الكويت أن يكون اجتماعنا هذا
انطالقة جديدة لتحقيق األهداف والغايات الواردة يف اإلعالن
السياسي وخطة العمل لسنة  ،2009واإلعالن الوزاري الذي
مت اعتماده عام  ،2014وذلك يف إطار االتفاقيات الدولية
الثالث وميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان.

السيدة لوكاس (لكسمربغ) (تكلمت بالفرنسية) :ترحب
لكسمربغ بعقد هذه الدورة االستثنائية ،اليت تسمح لنا بأن
نؤكد من جديد عزمنا املشترك على التصدي ملشكلة املخدرات
العاملية واستعراض التقدم املحرز يف تنفيذ اإلعالن السياسي
وخطة العمل لعام  2009بشأن التعاون الدويل حنو استراتيجية
متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية.

تعد هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة
بشأن مشكلة املخدرات العاملية فرصة حقيقية الختاذ القرارات
الالزمة واملناسبة ملحاربة آفة املخدرات اليت تشكل خطرًا
جسيمًا على األفراد واملجتمعات .وما قد تؤدي إليه من تقويض
ركائز التنمية االقتصادية وهتديد االستقرار وسيادة القانون ،وهو
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن
األمر الذي يتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا وإرادة جادة ملواجهتها
لرئيسة وفد دوقية لكسمربغ الكربى.
انطالقًا من املسؤولية املشتركة اليت تقع على عاتقنا مجيعًا.

ويف مواجهة مشكلة املخدرات العاملية ،تنادي لكسمربغ
بنهج أكثر توازنًا وتكام ً
ال يركز على جوانب الصحة العامة،
متشيًا مع الغرض األصلي من االتفاقيات الدولية ملراقبة
املخدرات ويف إطار االحترام الكامل حلقوق اإلنسان ،على
النحو املذكور يف إعالن االحتاد األورويب ،والذي يؤيده بلدي
متامًا .وأو ّد يف هذا السياق أن أؤكد مرة أخرى على رفضنا
القاطع للجوء إىل عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف.

حترص دولة الكويت على االهتمام بعالج املدمنني
واملتعاطني ورعايتهم وتأهيلهم ليعودوا عناصر فعالة ومنتجة يف
املجتمع عن طريق إيداعهم يف مراكز إلعادة التأهيل واملستشفيات
املتخصصة وذلك بالتعاون مع كافة قطاعات املجتمع .ولدينا
جتربة رائدة يف جمال إنشاء املركز العالجي والتأهيلي يف التعامل
مع مدمين املخدرات ،والذي يستخدم أحدث األساليب املتبعة
يف العمل يف هذا الصدد .ويشارك يف تنفيذ هذه الربامج التأهيلية
وأثناءويف وقت سابق من الدورة االستثنائية بشأن املعنية
والعالجية عدة جهات يف الدولة لتحقيق هدف واحد هو عالج
باملخدرات يف عام  ،1998كان لدى لكسمربغ  8من متعاطي
مرضى املخدرات وتأهيلهم للعودة إىل املجتمع كأفراد صاحلني
املخدرات املعرضني ملخاطر شديدة لكل  1 000شخص يف
يف إطار رؤية إنسانية تعتمد على اإلصالح والتأهيل والتأكيد
القوة العاملة .واليوم ،بات هذا املعدل أقرب إىل  5أشخاص
على كافة املسارات التعليمية والصحية والنفسية.
لكل  1 000نسمة .وخالل الفترة نفسها ،كانت الوفيات
ويف اخلتام ،إن دولة الكويت جتدد التزامها باالتفاقيات واألمراض املرتبطة باملخدرات قد اخنفضت أيضًا بشكل
الدولية الثالث اخلاصة باملخدرات ،اليت تشكل حجر الزاوية ملحوظ على الصعيد الوطين .ومنذ عام  ،1998اعتمدنا ثالث
يف النظام الدويل ملكافحة املخدرات ،ومبواد وأهداف اإلعالن خطط عمل وطنية قُدمت للتقييم اخلارجي ،ومكنتنا النتائج من
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تكييف استراتيجيات االستجابة .وباإلضافة إىل تنويع التدابري
الوقائية ،وخفض املخاطر واألضرار ،والعالج وإعادة اإلدماج
االجتماعي ،فقد أطلقت مشاريع جتريبية وأصبحت خالل
ذلك الوقت جزءًا ال يتجزأ من تدابري املساعدة الوطنية املتعددة
املتاحة ملتعاطي املخدرات ،مثل فتح قاعة لتعاطي املخدرات
حتت اإلشراف الطيب وأيضًا برنامج استبدال املحاقن يف
السجون .ولكسمربغ حاليًا هي إحدى الدول األعضاء يف
االحتاد األورويب اليت تضم أعلى تغطية ملتعاطي املواد األفيونية
يف العالج اإلبدايل وتشهد اخنفاضًا مستمرًا ملعدل الوفيات.
وعلى الصعيد الوطين ،نشهد حاليًا زيادة كبرية يف توريد
الكوكايني ،مما يسبب ارتفاعًا حادًا يف احلقن وهذا مسؤول إىل
حد كبري عن زيادة يف العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية.
ويف مواجهة تلك الديناميات الناشئة ،فإننا ندعو نا إىل وضع
استراتيجية استباقية للتصدي لآلثار السلبية لألمناط اجلديدة
لالستخدام ،مثل انتشار املؤثرات النفسانية اجلديدة ،واستراتيجية
مرنة ملعايرة أفضل لتصدينا للمشكلة يف أبعادها العاملية.
إن مشكلة املخدرات العاملية تتطور باستمرار .وجيب
أن جنهز أنفسنا باألدوات الالزمة ملواجهة التحديات احلالية
واملستقبلية من خالل اجلمع بني التدابري اليت ثبتت فعاليتها
وأفضل املمارسات والسياسات املبتكرة بغية تنويع استراتيجيات
استجابتنا .وحيدونا أمل صادق يف أن توفر هذه الدورة االستثنائية
والوثيقة اخلتامية اليت اعتمدناها (القرار دإ ،1/30-املرفق)،
وخباصة التوصيات العملية ،ستوفر الوسائل الالزمة للتصدي
اجلماعي ومكافحة مشكلة املخدرات العاملية.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة
اآلنللسيد جان كيكرت ،رئيس وفد مجهورية النمسا.
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يف البداية ،أهنئ مجيع الوفود وأصحاب املصلحة اآلخرين
على العمل املمتاز الذي قاموا به يف فيينا ،والذي أدى إىل
النجاح يف اعتماد الوثيقة اخلتامية (القرار دإ ،1/30-املرفق)
هلذه الدورة االستثنائية .لقد حتقق الكثري ،ولكن التحديات ال
تزال قائمة .وال تزال مشكلة املخدرات العاملية تشكل حتديا
معقدا لصحة ورفاه البشرية .فهي تشكل هتديدا رئيسيا للكرامة
اإلنسانية والتنمية والسالمة واألمن الدويل .وحنن جنتمع يف
هذه الدورة االستثنائية ملناقشة هذه التحديات  -وهي حتديات
ال ميكن معاجلتها مبعزل عن غريها ،بل ينبغي معاجلتها من
خالل هنج شامل ومتكامل ومتوازن .واستنادا إىل التجربة
واألدلة ،ينبغي أن تُبىن السياسات املتعلقة باملخدرات على
توازن مناسب بني التدابري الرامية إىل خفض العرض وتلك اليت
تستهدف تقليص الطلب .ويشدد اإلعالن السياسي وخطة
العمل بشأن التعاون الدويل حنو استراتيجية متكاملة ومتوازنة
ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية على هذا األمر بوضوح.
ويظل ضمان زيادة التركيز على املشاكل الصحية
واالجتماعية املتصلة باستهالك وإدمان املخدرات حتديا عامليا.
وينبغي لنا مجيعا ،يف هذه الدورة االستثنائية ،أن ننخرط يف
الصعد الوطين
مناقشات مفتوحة بشأن احللول املناسبة على ُ
واإلقليمي والدويل ،مع كفالة االحترام الكامل حلقوق اإلنسان
واالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات وغريها من وثائق
القانون الدويل ذات الصلة .ومن شأن زيادة التركيز على العلم
واألدلة أن متكننا من معاجلة القضايا احلامسة بعيدا عن اخلالفات
اإليديولوجية والزناعات السياسية .والنمسا مستعدة ،يف هذا
الصدد ،لتقدمي خربهتا وأفضل ممارساهتا بشأن تدابري خفض
املخاطر واألضرار ،مبا يف ذلك الوقاية الثانوية أو برامج تبادل
إبر احلقن أو العالج البديل يف مرافق السجون.

السيد كيكريت (النمسا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
النمسا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب (انظر
إن النمسا ملتزمة التزاما قويا حبقوق اإلنسان .وكمسألة
 )A/S-30/PV.1تأييدا تاما.
جامعة ،جيب أن يكون النهج القائم على حقوق اإلنسان أساسا
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ألي سياسة بشأن املخدرات .ويؤسفنا عدم إدراج أي إشارة
إىل عقوبة اإلعدام يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية .إننا
حباجة إىل مناقشة إلغاء العقوبات اليت تتناىف مع الكرامة اإلنسانية
والتناسب يف األحكام القضائية فيما يتعلق باملخدرات .ويسر
النمسا ،من ناحية أخرى ،أن ترى التأكيد على أمهية التنمية
البديلة يف الوثيقة اخلتامية .وتلتزم النمسا بالتعامل مع القضايا
االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة باملخدرات يف منع الزراعة
غري املشروعة للنباتات املخدرة من خالل برامج التنمية البديلة.
فال ميكن معاجلة مشكلة املخدرات العاملية إال من خالل
تعاون دويل ناجح .ويف هذا الصدد ،برهن مكتب األمم املتحدة
املعين باملخدرات واجلرمية الذي يتخذ من فيينا مقرا له ،بوصفه
كيانا رئيسيا يف منظومة األمم املتحدة يف جمال معاجلة ومكافحة
مشكلة املخدرات العاملية ،على أنه النقطة املرجعية الرئيسية،
بالنظر إىل واليته الواسعة وخرباته الشاملة وشراكاته القائمة.

20/04/2016

فعال” (القرار دإ ،1/30-املرفق) .فهذه الوثيقة هامة
حنو َّ
من نواح عديدة .فهي تؤكد أوال أمهية الغايات واألهداف
املنصوص عليه يف االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات،
وال سيما الصحة البدنية ورفاه البشرية .وجيب أن نسترشد
بنهج الصحة قبل كل شيء يف سياساتنا .ثانيا ،تربز الوثيقة
بوضوح أمهية وضع سياسات تستند إىل األدلة العلمية .وهي،
أخريا ،تتوافق ومقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون
الدويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
وتشري بلجيكا إىل أن االتساق أمر أساسي يف مواءمة العناصر
املختلفة عند وضع السياسات الدولية املتعلقة باملخدرات .ويعين
هذا االتساق احلق يف احلياة واألمن والصحة والرعاية الصحية
عن طريق أدوات فعالة .ولذلك ،فإن بلجيكا تدعو إىل اإللغاء
التام لعقوبة اإلعدام ،مبا يف ذلك يف مجيع حاالت اجلرائم املتصلة
باملخدرات .إن عقوبة اإلعدام تتناقض متاما مع االلتزام الدويل
حبقوق اإلنسان ،وهي غري فعالة على اإلطالق .وبصفة عامة،
يشكل تناسب العقوبات مع خطورة اجلرم األساس لقانوننا
اجلنائي .وهذا مبدأ ناجح كذلك بوصفه هنج صحة عامة إذ أنه
ميكن أن يؤدي إىل توفري رعاية مناسبة وفعالة يف مرحلة مبكرة.

وباسم النمسا ،أعرب عن تقديرنا للطريقة املسؤولة اليت
اضطلعت هبا جلنة املخدرات مبهمة التحضري للدورة االستثنائية
لعام  .2016ونتطلع إىل مواصلة التعاون مع مجيع شركائنا،
مبا يف ذلك املجتمع املدين ،يف إطار التنسيق املوثوق للجنة
إن احلق يف الصحة والرعاية الصحية من دون متييز
املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،
أمر أساسي وجيب أن يسود ،سواء يف ما يتعلق بالوقاية أو
يف مسريتنا حنو عام  2019وما بعده.
التدخالت املوجزة واملبكرة أو احلد من الضرر أو العالج
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن أو اإلدماج االجتماعي بشكل أعم .وقد ثبتت فعالية التدابري
لسعادة السيدة بينديكت فرانكينيه ،رئيسة وفد مملكة بلجيكا .اليت ترمي إىل تقليل املخاطر مثل برامج استبدال املحاقن
السيدة فرانكينيه (بلجيكا) (تكلمت بالفرنسية) :تعرب والدعم النفسي واالجتماعي والعالج البديل للمواد األفيونية
بلجيكا عن تأييدها الكامل ملوقف االحتاد األورويب ولذلك على حنو مقنع للغاية وبالتايل فهي مفيدة يف وضع سياسات
فهي تؤيد البيان الذي أدىل به ممثل هولندا ،الرئيس احلايل فعالة .وينطوي احلق يف الصحة والرعاية الصحية أيضا على
ملجلس االحتاد األورويب (انظر .)A/S-30/PV.3
احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية
كما نرحب باعتماد الوثيقة اخلتامية املعنونة “التزامنا مع احليلولة دون تسريبها .وجيب أن تصبح حقيقة أن  75يف
املخدرات العاملية ومواجهتها على املائة من سكان العامل ال يضمنون الوصول إىل هذه املواد شيئا
املشترك
بالتصدي ملشكلة ِّ
ِّ
من املاضي .وعلينا أن نتخذ إجراء.
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فهذا الوضع يؤدي إىل معاناة البشرية ومل يعد مقبوال
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
يف القرن احلادي والعشرين .ونرحب بالتركيز على هذا لرئيس وفد اجلمهورية االحتادية الربازيلية.
املوضوع يف الوثيقة اخلتامية .وستواصل بلجيكا التأكيد على
السيد دي أغويار باتريوتا (الربازيل) (تكلم باإلنكليزية):
هذه املسألة األساسية يف سياستها املستقبلية على الصعيدين امسحوا يل أن أحيي رئيس اجلمعية العامة ،السيد ليكيتوفت.
العملي والدبلوماسي .وحتديدا ،تؤيد بلجيكا برنامج الشراكة
ترحب الربازيل هبذه الدورة االستثنائية بشأن مشكلة
العاملية ملنظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين
املخدرات العاملية .على الرغم من التقدم املحرز منذ الدورة
باملخدرات واجلرمية واحتاد املكافحة الدولية للسرطان ،الذي
االستثنائية لعام  ،1998ال بد من االعتراف بأن مشكلة
قمنا مبوجبه بتمويل مشروع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
املخدرات العاملية تظل متثل حتديا جلهودنا الوطنية واإلقليمية
مبا جمموعه  100 000يورو .كما تدعم بلجيكا التعزيز
والدولية بالنظر إىل طابعها املعقد واملتعدد األبعاد .ومن بني
الشامل واملتكامل لنظم الرعاية الصحية عن طريق التعاون مع
التحديات اليت جيب علينا مجيعا أن نواجهها الوفيات النامجة
البلدان الشريكة.
عن مشكلة تعاطي املخدرات ،وانتشار أمراض من قبيل فريوس
إن املهمة اليت تنتظرنا كبرية .وتورد الوثيقة اخلتامية نقص املناعة البشرية ،والتهاب الكبد ،وتدين مستوى احلصول
قائمة باملبادرات اليت ميكن اختاذها ،مبا يف ذلك إعادة النظر على العالج ،والعالج اإللزامي ،وحبس متعاطي املخدرات.
يف التشريعات وبناء قدرات املهنيني وتدريبهم وتطوير أنظمة هلذا السبب فإن انعقاد هذه الدورة االستثنائية يف عام ،2016
إلدارة اإلمدادات ملختلف املواد .وتشري بلجيكا إىل أمهية ما كان له أن يتم يف وقت أفضل من هذا الوقت .إهنا فرصة
إجراء حتليل مستفيض لالحتياجات من أجل ضمان فعالية إلجراء تقييم نقدي لردودنا على مشكلة املخدرات العاملية
العمل الشامل .ومن الواضح أن مثة أمهية كربى يف هذا املجال والسعي إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن سياسات أكثر
للتعاون بني الوكاالت ولدور اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات توازنا ،وأكثر فعالية وأكثر إنسانية.
ومنظمة الصحة العاملية ،على وجه اخلصوص .إن التحدي
إن الربازيل ما برحت تشارك مشاركة كاملة يف العملية.
كبري ومعقد ،ولكن جيب التصدي له من أجل كفالة التنفيذ
وما قمنا به من تقييم لسياساتنا إمنا هو إرث هام بالفعل هلذه
الناجح لصكوكنا وسياساتنا.
العملية .وأغتنم هذه الفرصة للتأكيد جمددا على أمهية احلوار
وتنذر ظاهرة املؤثرات العقلية اجلديدة باخلطر وهي والتعاون الوثيق اللذين أنشأنامها مع منظمات املجتمع املدين.
جديرة باهتمامنا الكامل .إن بلجيكا ،ألسباب خمتلفة ،من وما فتئنا شركاء رئيسيني يف مجيع مساعينا .أود أيضا أن أشدد
بني أشد البلدان معاناة من هذه اآلفة من حيث اإلنتاج على أمهية التعاون والتنسيق مع مجيع بلدان أمريكا الالتينية
واالجتار .وستسعى بلجيكا ،مع سائر الدول األعضاء يف ومنطقة البحر الكارييب من خالل الكيانات اإلقليمية ،مثل
االحتاد األورويب ،إىل إنشاء آليات هتدف إىل الكشف عن مجاعة دول أمريكا الالتينية ،ومنطقة البحر الكارييب ،واحتاد
ُ
املواد اجلديدة يف السوق ،وما يرافق ذلك من أطر تنظيمية أمم أمريكا اجلنوبية ،والسوق اجلنوبية املشتركة .إن اآلراء
ومبادرات للوقاية ،فضال عن احلد من املخاطر وتوفري العالج ،املشتركة أكثر أمهية من حتمية اخلالفات الناشئة عن ظروف
وذلك يف إطار تعاوننا الدويل الذي نعتزم تعزيزه.
وطنية حمددة.
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إن الربازيل ملتزمة بتنفيذ سياسات املخدرات القائمة على أجل التعاون الدويل يف سبيل وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة
األدلة وذات النهج املتوازن واملتعدد التخصصات واملتكامل .ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية .تعترب الربازيل النقاط الثالث
إن احترام حقوق اإلنسان والتشديد على قضايا الصحة العامة بالذات اليت أ ُدرجت يف الوثيقة اخلتامية على جانب من األمهية.
يكمنان يف صميم ذلك النهج .ونسعى إىل تعزيز سياساتنا
األوىل وتتمثل يف حمورية االتفاقيات الثالث ملراقبة
بقوة يف مكافحة إمدادات املخدرات ،مع التركيز على أقوى املخدرات ،باالقتران مع غريها من الصكوك الدولية ذات
الصالت بني اجلرمية املنظمة وغسل األموال .لقد أصبحت الصلة ،واالعتراف باملرونة ملراعاة خمتلف املنظورات الوطنية.
قدرتنا على كشف وجدولة املواد اجلديدة أكثر كفاءة .ويف والثانية ،التركيز على احترام حقوق اإلنسان واجلوانب الشاملة
الوقت نفسه ،حنن حباجة إىل ضمان توافر املواد اخلاضعة األخرى ،مثل املنظور اجلنساين واالهتمام بالفئات الضعيفة.
للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية.
والثالثة االعتراف بوجوب تركيز السياسات املتعلقة باملخدرات

سياساتنا يف جمال خفض الطلب ترتكز على الوقاية والعالج
الطوعي ،والرعاية واإلدماج االجتماعي .وهذه السياسات
تعترف بأمهية برامج احلد من الضرر ومنع الوصم والتهميش
ملتعاطي املخدرات .ويشدد إطارنا القانوين على تلك اجلوانب،
ويقرر بأنه ال جيوز أن خيضع متعاطي املخدرات إىل عقوبة
السجن .إن كفالة التطبيق املناسب والعادل لتلك القوانني
ال يزال يشكل حتديا .يف عام  ،2011أطلقت حكومتنا برناجما
وطنيا طموحا مكرسا ألنشطة الوقاية والرعاية واألمن العام،
وقد استثمرت فيه ما يقرب من مليارين دوالر على مدى
أربع سنوات .من اجلدير بالذكر أن تسعني يف املائة من هذه
املوارد خمصصة لشبكات الصحة العامة واملساعدة االجتماعية.
ويشري ذلك إىل إعادة التوازن اهلام يف جهودنا .إنه اعتراف
بأن السياسات الفعالة املتعلقة باملخدرات ينبغي أال تركز على
مكافحة املضمون ،بل على صحة ورفاه اجلنس البشري.
نالحظ بارتياح كبري أن تطور املناقشة يف الربازيل يبدو متسقا
مع التطور التدرجيي للمناقشات املتعددة األطراف بشأن مشكلة
املخدرات العاملية .ويف هذا السياق ،نشيد بالوثيقة اخلتامية اليت
اعتُمدت يف هذه الدورة االستثنائية (القرار دإ ،1/30-املرفق).
إن التزامنا املشترك الذي قطعناه يف عام  2019خطوة حنو إجراء
استعراض إجيايب لإلعالن السياسي وخطة العمل لعام  2009من
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بصورة رئيسية على صحة ورفاه اجلنس البشري .وعلى الرغم
من هذا التطور اإلجيايب الواضح ،يؤسفنا أنه مل يكن باإلمكان
إدراج إشارة يف الوثيقة إىل مسألة تشكل شاغال رئيسيا
للربازيل ،أال وهي إلغاء عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتصلة
باملخدرات .ونكرر رأينا ومفاده أن عقوبة اإلعدام تشكل
انتهاكا ألبسط حقوق اإلنسان ،أي احلق يف احلياة.

نقر بأنه ال يزال مثة جمال كبري إلدخال حتسينات على
السياسات املتعلقة باملخدرات .ويف الفترة التمهيدية حىت عام
 ،2019ترى الربازيل أنه من الضروري للنقاش الدويل بشأن
مشكلة املخدرات العاملية إدراج مسألتني واسعتني.
أوال ،نعتقد أن من الضروري حتسني وتنويع املؤشرات
املستخدمة حاليا يف تقييم السياسات املتعلقة باملخدرات .ونفهم
أن الطابع املتعدد األبعاد ملشكلة املخدرات العاملية يتطلب مقياسا
جديدا جيسد على حنو أفضل ما تتسم به تلك املشكلة من تعقيد.
ثانيا ،نشدد على أمهية ربط املناقشات بشأن مشكلة املخدرات
العاملية خبطة التنمية املستدامة لعام ( 2030القرار  .)1/70وأود
على وجه اخلصوص إبراز اهلدف “ ،10احلد من انعدام املساواة
داخل البلدان وفيما بينها” وترى الربازيل أن اهلدف ينبغي أن
يكون دعوة إلينا مجيعا ملناقشة سياسات التنمية البديلة اليت تصل
أيضا إىل البيئة احلضرية .وندعو أيضا إىل إدراج منظور عرقي يف
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سياساتنا املتعلقة باملخدرات ،منظور يسلم باالحتياجات املحددة
للفئات اإلثنية اليت هلا تاريخ يف االستبعاد من السياسات العامة.
يف اخلتام ،نرحب بالتقدم املحرز خالل عملية الدورة
االستثنائية ،ونشدد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم بينما
منضي حنو عام .2019
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطى الكلمة اآلن
لرئيس وفد مجهورية غيانا.
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للفترة  2020-2016اليت جيري حاليا وضع اللمسات
النهائية عليها .وستعمل اخلطة الرئيسية على التركيز على مجيع
اإلجراءات الوطنية والشواغل املتعلقة مبراقبة املخدرات وذلك
ضمن إطار واحد .وتوضح السياسات الوطنية ،وحتدد األولويات
وتَ ْعه ُد باملسؤولية عن االضطالع جبهود مراقبة املخدرات .إهنا
من حيث اجلوهر ،توجه اخلطط التشغيلية جلميع اإلدارات
احلكومية وغريها من اهليئات اليت تشارك يف خفض الطلب،
ومراقبة العرض ،ومجيع اجلوانب األخرى ملسألة مكافحة تعاطي
املخدرات والعلل املرتبطة هبا على الصعيد الوطين.

السيد تالبوت (غيانا) (تكلم باإلنكليزية) :إن الوثيقة
اخلتامية هلذه الدورة االستثنائية املعنونة “التزامنا املشترك
ينبغي النظر أيضا يف اآلثار االجتماعية  -االقتصادية
املخدرات العاملية ومواجهتها على حنو
بالتصدي ملشكلة
ِّ
ِّ
ملشكلة املخدرات ،مبا يف ذلك آثارها على الصحة العامة،
فعال” (القرار دإ ،1/30-املرفق) خطوة هامة ومحيدة إىل
َّ
األمام يف الرد العاملي على هذا التحدي اهلائل للصحة واألمن واألطفال والشباب واألسر ،فضال عن صالهتا باجلرمية ،من
ورفاه البشرية مجعاء .تثين غيانا على جلنة املخدرات ومجيع بني أمور أخرى.
الوفود على حتقيق هذه النتيجة اهلامة.
من خالل اجلهود اليت تقودها وزارة الصحة العامة،
كما يبني تقرير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات أعطت حكومة غيانا األولوية لتوفري العالج لإلدمان على
واجلرمية عن عام  ،2015فإن حنو  246مليون شخص يف مجيع املخدرات على مستويات الرعاية العامة واملتخصصة يف النظام
أحناء العامل ،أو واحد من كل  20شخصا ممن تتراوح أعمارهم الصحي ،مع التركيز بوجه خاص على التشخيص املبكر،
بني  15و  64عاما تعاطى مادة غري مشروعة يف عام  .2013والوقاية من تعاطي املخدرات والرعاية األولية .إن الوقاية من
وآثار هذا التحدي منتشرة عرب البلدان واملناطق .لذلك يقتضي تعاطي املخدرات وبرامج العالج منه تتم على صعيد املجتمع
األمر بذل جهود تعاونية قوية على الصعيدين الدويل والوطين املحلي وأماكن السكىن على السواء ،وتقدم التأهيل والرعاية
من أجل مكافحة مشكلة املخدرات العاملية بفعالية.
الالحقة وإعادة اإلدماج يف املجتمع.
إن غيانا بوصفها طرفا يف اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية
الثالث املتعلقة باملخدرات واملؤثرات العقلية ،وغريها من
الصكوك الدولية املتعلقة مبراقبة املخدرات ،تؤكد من جديد
التزامها بالتنفيذ الكامل والفعال لتلك االتفاقيات .ويف الواقع ،إن
قدرتنا على التصدي ملشكلة املخدرات العاملية هامة جدا لقدرتنا
على حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت اتفقنا عليها بفعالية.
إن جهود التنفيذ على الصعيد الوطين تتجلى يف الدورة
الرابعة للخطة العامة لالستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات
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إن االجتار باملخدرات ،أي الصلة اجلوهرية بني العرض
والطلب ،تغذي األعمال اإلجرامية على صعيد العامل ،وتقدر
مبئات املليارات من الدوالرات ،األمر الذي يشكل حتديا
متزايدا لالستقرار واألمن على الصعيد العاملي ويف منطقتنا.
وغيانا ،بسبب موقعها اجلغرايف ،إىل جانب بلدان أخرى من
منطقة البحر الكارييب ،تعترب مسارا استراتيجيا للمخدرات
القادمة من البلدان املنتجة يف أمريكا اجلنوبية واملتجهة إىل
األسواق الدولية الكربى يف أمريكا الشمالية وأوروبا.
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إن التعاون والتنسيق على الصعيد العاملي أمران أساسيان
لضمان النجاح الدائم يف مكافحة جتارة املخدرات العابرة
للحدود الوطنية .ويشعر وفدي بالتشجيع إذ أن اجلهود الوطنية
املبذولة للتصدي جلميع جوانب خفض العرض والطلب يف
غيانا يدعمها التعاون الدويل الواسع النطاق ،مبا يف ذلك على
الصعيدين الثنائي واإلقليمي .ويف النهاية ،فإن معاجلة مشكلة
املخدرات العاملية بفعالية تتطلب استجابة متكاملة ومتوازنة
ومتعددة التخصصات يدعمها احلس املشترك باملسؤولية
املشتركة بني مجيع أصحاب املصاحل .وستواصل غيانا بذل
كل اجلهود على مستوى رسم السياسات ،وعلى املستويني
التشريعي والتنفيذي لضمان استجابة وطنية ف ّعالة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
لسعادة ،السيد ديفيد رويت ،رئيس وفد دولة إسرائيل.
السيد رويت (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :إن األثر
املدمر لتعاطي املخدرات يف املجتمع وباء ال تسلم منه أي أمة.
ويف إسرائيل ،كما هو احلال يف مجيع بلدان العامل ،فإن تعاطي
املخدرات يدمر األفراد وميزق األسر ويفتك مبجتمعات بأكملها.
امسحوا يل بأن أروي قصة شاب إسرائيلي من جنوب مدينة
بري السبع سأطلق عليه اسم “دال” ،ظل طاهرا من املخدرات
ملدة  13عاما و  29يوما .يف رحلته حنو التحرر من اإلدمان،
واجه (دال) حتديات كثرية ،لكن إهلاما جعله يعكس مسار
حياته ليستعيد فخره بنفسه ويكسب احترام ابنته له .واليوم،
أصبح الشاب “دال” مدربا ومعاجلا معتمدا ،ويساعد اآلخرين
على حترير أنفسهم من اإلدمان .لقد قال“ :عندما بدأت عملية
إعادة التأهيل ،قطعت عهدا على نفسي بأين إذا ما جنحت يف
قهر اإلدمان ،سأكرس كل ما لدي من أجل مساعدة اآلخرين،
ومنع الشباب من ارتكاب نفس األخطاء اليت ارتكبتها”.
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ما مت إجنازه وتقييم ما ال يزال يتعني القيام به من أجل التصدي
بفعالية ملشكلة املخدرات العاملية .وترحب إسرائيل باعتماد
الوثيقة اخلتامية (القرار دإ ،1/30-املرفق) والتوصيات الواردة
فيه .ونؤكد جمددا بشدة التزامنا باجلهود العاملية الرامية إىل حتقيق
تلك الغايات اهلامة .كذلك نؤكد جمددا دعمنا الراسخ للجنة
املخدرات واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ،كوهنما تتصدران
اجلهود الدولية ملراقبة املخدرات يف األمم املتحدة .إننا إذ نبدأ
بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030القرار  ،)1/70من
املهم لنا التشديد على أن التصدي بفعالية ملشكلة املخدرات
العاملية جزء من جهد أوسع لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
أي حتقيق عامل خال من املخدرات عامل أكثر استدامة.
جيب علينا التصدي ملشكلة املخدرات العاملية هبدف
محاية صحة ورفاه املجتمع وفقا التفاقيات املخدرات الدولية
القائمة .وجيب أن يكون هنجنا شامال ومتوازنا .إن عالج
متعاطي املخدرات ينبغي أن يقوم على هنج حموره حقوق
اإلنسان ويركز على احتياجات األشخاص األشد تضررا.
وينبغي تكييف سياسات خفض الطلب مع االحتياجات
الفريدة للسكان املستهدفني .وجيب أن يتم تكييف الربامج
حسب نوع اجلنس والسن واحلساسيات الثقافية .فتكييف
العالج مع الظروف الفريدة لألشخاص ما ترمي إليه دعوتنا
إىل جعل الناس األولوية املستهدفة حقا.
وضعت دولة إسرائيل طائفة واسعة من التدخالت
املستندة إىل األدلة والربامج ،بدءا بأنشطة الوقاية لألطفال
الصغار جدا وعلى نطاق النظام املدرسي بأكمله .وينصب
تركيزنا على تعزيز املهارات احلياتية اإلجيابية والصحية وعلى
تشجيع إشراك الوالدين يف العملية .ولدينا مسؤولية لضمان
إتاحة كل فرصة جلميع أطفالنا لكي حيققوا النجاح.

إن قصص من قبيل قصة الشاب “دال” تبني األمهية احليوية
إن آفة تعاطي املخدرات متس كل قطاعات املجتمع،
ملناقشة اليوم .وهذه الدورة االستثنائية فرصة لنا مجيعا الستعراض ولذلك جيب علينا إجياد حلول لطائفة واسعة من األفراد .ويف
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يف حني حنترم سيادة كل دولة ،ننادي بأن تطبق البلدان
يف نظامها القضائي مبدأ التناسب يف إصدار األحكام .أما
يف إسرائيل ،فإن املبدأ التوجيهي يتمثل يف املفهوم القائل بأن
العقوبة اجلنائية ينبغي أن تكون متناسبة مع جسامة اجلرم.
وعند االقتضاء ،يستخدم أيضا نظام العدالة اجلنائية بدائل
لعقوبة السجن ،مبا يف ذلك برامج العالج واخلدمة العامة أو
ُصر يف نظام العدالة اجلنائية،
الغرامات .وتوجد عناية خاصة للق ّ
ُصر يف صدارة أولوياته.
مما جيعل العالج وإعادة التأهيل للق ّ

إسرائيل ،تُطرح جمموعة واسعة من خيارات املعاجلةملن هم
حباجة إليها .وجيري تكييف التدخالت مع ظروف الشباب
ذوي املخاطر العالية ،واملرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة
متعددة ،واملحتجزين ،والسجناء واملشردين وغريهم ممن
يعانون مشقة .وحنن ملتزمون التزاما كامال بضمان حصول
مجيع الناس على املساعدة اليت يتستحقوهنا ،بغض النظر عن
خلفياهتم أو أحواهلم احلياتية .وتؤمن إسرائيل بأنه ال يوجد هنج
شامل مكتمل بدون متكني املحتاجني من الوصول إىل تدابري
احلد من األضرار .لقد أثبتت هذه التدابري فعاليتها يف احلد من
لقد استغرق املجتمع الدويل  18عاما من العمل لالتفاق
انتشار فريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض اليت مرة أخرى على معاجلة مشكلة املخدرات العاملية .يف اللغة
تنقل عن طريق الدم.
العربية يعين الرقم  18أيضا “احلياة” ،فلنعمل معا من أجل
إن وباء تعاطي املخدرات يشكل حتديا يف مجيع أرجاء إنقاذ حياة املاليني املتضررين من تعاطي املخدرات .واليوم،
العامل ،لذلك تتطلب مكافحته التزاما عامليا .ومن مسؤوليتنا لقد التزم العامل بأال يترك أحدا متخلفا عن الركب .ينبغي لنا أن
املشتركة تقاسم أفضل املمارسات وتبادل املعلومات .وتقوم نغتنم هذه الفرصة لتعزيز اجلهود املبذولة لبناء حوارات إجيابية،
إسرائيل ،بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وأن نلزم أنفسنا باهلدف العاملي إلهناء آفة تعاطي املخدرات.
واجلرمية بعقد دورات تدريبية سنوية يف البلدان النامية لتعزيز
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :وفقا للقرار 5/48
تدريب املهنيني العاملني يف جمال عالج تعاطي املخدرات .املؤرخ  13تشرين األول/أكتوبر  ،1993أعطي الكلمة اآلن
وهذا التعاون زاد يف الصيف املاضي ،عندما انعقدت دورة للسيد غاي فينيت ،املراقب عن منظمة األمن والتعاون يف
تدريبية موجهة حنو موظفي املكاتب اإلقليمية التابعة ملكتب أوروبا.
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف مجيع أحناء العامل.
السيد فينيت (منظمة األمن والتعاون يف أوروبا) (تكلم
وأدار الدورة مهنيون إسرائيليون إىل جانب موظفي املكتب
باإلنكليزية) :بادئ ذي بدء ،أود أن أشيد باجلمعية العامة
من املقر يف فيينا ،مسجلني بذلك معلما آخر يف تعاوننا املتزايد.
لعقدها هذه الدورة االستثنائية الشاملة .وما فتئنا نناقش هذه
إن التعاون الدويل أمر أساسي أيضا من أجل التصدي بفعالية املسألة ملدة يومني ،وسوف نواصل مناقشة الغد اليت تعترب يف
للتحديات اجلديدة اليت تطرحها املؤثرات النفسانية اجلديدة .يف غاية األمهية بالنسبة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وأود أن
عام  ،2013سنت إسرائيل تشريعات ملكافحة املؤثرات النفسانية أتكلم لبضع دقائق لكي استرعي اهتمام اجلمعية العامة إىل ما
اجلديدة ،مما ميكن من اختاذ تدابري مؤقتة أو تدابري طارئة .وحمور ميكن أن تقدمه املنظمة من مسامهة للتصدي هلا.
النهج يركز على البائعني واملصنعني ،بدال من جترمي املتعاطني.
من اجلدير ذكره أن القيمة اإلمجالية لالجتار باهلريوين عرب
وجيب التمييز بني الذين جينون األرباح من استخدام املخدرات
الدروب الشمالية ودروب البلقان من أفغانستان إىل االحتاد
واألشخاص الذين يعانون من تعاطي املخدرات.
الروسي وأوروبا تبلغ  30مليار دوالر سنويا .وقدر عدد
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الشباب األوروبيني الذين يتعاطون القنب يف عام  2014بنحو
 14مليون شاب .وارتفع عدد املؤثرات النفسانية اجلديدة اليت
يقوم برصدها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
يف عام  2015إىل  .640هذه األرقام املذهلة تنبئنا عن مدى
التحدي الذي نواجهه.
إن مشكلة املخدرات العاملية متس كل جانب من جوانب
التنمية ،مبا يف ذلك املسائل البيئية واالقتصادية واالجتماعية.
كذلك فإهنا تشكل هتديدا خطريا للسلم واألمن يف عدد من
الدول املشاركة يف املنظمة وللشركاء يف بلدان التعاون .إن ما
هلا من آثار طاغية على اجليل الصاعد وما ختلفه من عواقب
طويلة األجل ،ميكن أن متتد لسنوات عديدة وتشمل مجيع
الفئات االجتماعية .كما قال معظم املتكلمني الذين سبقوين
يف الكالم ،مبن فيهم الرئيس ،فإن التصدي للتهديدات العابرة
للحدود النامجة عن املخدرات غري املشروعة هدفنا املشترك
ومسؤوليتنا املتشاطرة.
إن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا أكرب منظمة مشكلة
مبوجب الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة .وتضم  57دولة
شريكة من فانكوفر إىل فالديفوستوك ،و  11بلدا شريكا يف
بلدان التعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط وآسيا .وتسلم
املنظمة بالدور القيادي لألمم املتحدة يف مكافحة املخدرات
غري املشروعة وتسريب السالئف الكيميائية .ونشدد على
الدور اإلجيايب ملكتب األمم املتحدة للمخدرات وعلى التعاون
معه ،وزيادة تدعيم عالقتنا احلالية مع اهليئة الدولية ملراقبة
املخدرات ،واملركز األورويب لرصد املخدرات واإلدمان،
وفريق بومبيدو التابع ملجلس أوروبا ،واإلنتربول ،من بني
هيئات أخرى ،هبدف زيادة فعالية املساعدة املقدمة إىل منطقة
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.

20/04/2016

قدمت املنظمة توصيات حمددة إىل جلنة املخدرات بشأن املسائل
اليت يتعني طرقها يف الدورة االستثنائية .اعتمد املجلس الوزاري
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا املنعقد يف بلغراد يف عام 2015
إعالنا بشأن أنشطة املنظمة يف دعم اجلهود العاملية يف التصدي
ملشكلة املخدرات العاملية ،حيث دعا وزراء الدول املشاركة
إىل دعم التوصيات املتعلقة باالمتثال التفاقيات األمم املتحدة
الثالث ملكافحة املخدرات؛ واتباع هنج متوازن ومتكامل يشمل
خفض العرض والطلب ،فضال عن تعزيز التعاون الدويل؛ وتيسري
الشراكة مع القطاع اخلاص والتعاون بني قطاعات الصحة العامة
والتعليم وقطاعات إنفاذ القانون .وأكد الوزراء على أن مكافحة
االجتار باملخدرات جيب أن تصحبها جهود مكافحة الفساد
وغسل األموال وغريمها من أشكال اجلرمية املنظمة .وباستخدام
املزايا النسبية للمنظمة اليت تشمل شبكة من املؤسسات املتعددة
األبعاد و  17عملية ميدانية ،سوف نواصل تقدمي الدعم املصمم
للتصدي ملشكلة املخدرات العاملية للدول اليت طلبت املشاركة،
وهي أيضا دول أعضاء يف األمم املتحدة.
إن التزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،من قبيل
إطارها االستراتيجي لألنشطة املتصلة بالشرطة ،ومفهومها
ملكافحة خطر املخدرات غري املشروعة وتسريب السالئف
الكيميائية ،ومفهومها ألمن احلدود وإدارهتا ،كلها أرست
أساسا مكينا للعمل على مكافحة املخدرات غري املشروعة.
إن األنشطة ذات الصلة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا تقدم
مسامهة كبرية يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل لعام
 2009بشأن التعاون الدويل يف وضع استراتيجية متكاملة
ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية وتنفيذها باالقتران
مع االحترام الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية
وسيادة القانون.

يف اخلتام ،إن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا عامال
استنادا إىل مواطن القوة الكامنة  -وهو هنج شامل حنو األمن،
وإىل اختاذ القرارات على أساس توافق اآلراء ومشولية العضوية  -مضاعفا للقوة .ونؤيد دولنا املشاركة والشركاء يف بلدان
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التعاون عن طريق العمليات امليدانية الشاملة واملؤسسات
هبدف التخفيف من مشكلة املخدرات العاملية .ونعمل على
النهوض بالتعاون املتبادل بني سائر أصحاب املصاحل الدوليني
واإلقليميني والوطنيني يف مكافحة مشكلة املخدرات العاملية.
ونشيد باخلربة اإلقليمية يف كيفية هتيئة الظروف اليت ميكن
لألفراد أن يعيشوا يف ظلها متحررين من أي هتديد ألمنهم
تسببه مشكلة املخدرات العاملية .إن مستقبل العامل هنا اليوم،
وأمتىن هلذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة كل النجاح.

املصري وبناء مؤسسات دميقراطية مساءلة ،وتعيش يف حالة
وئام اجتماعي ،ويف كرامة واندماج عام مقابل جتربتها الطويلة
حتت ظل نظام قمعي ووحشي واستبدادي فرضته أذربيجان
داخل بلدها .إن انتهاكات أذربيجان املستمرة حلقوق اإلنسان
يف بلدها ،واالستمرار يف اهلجمات على ممثلي املجتمع املدين،
ووسائط اإلعالم واملدافعني عن حقوق اإلنسان باالقتران مع
االنتشار املنتظم للتعصب والكراهية جتاه الشعب األرميين ،هي
األسباب الكامنة وراء املغامرة العسكرية اجلنائية للنظام.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :استمعنا إىل املتكلم
األخري يف املناقشة العامة هلذه اجللسة.

إن الرد العسكري العدواين ألذربيجان على التطلعات
السلمية لشعب ميارس حقه يف تقرير املصري ما من شأنه إال إىل
إضفاء الشرعية على تلك التطلعات وحرمان املعتدي من أي
حق يف املطالبة بالسلطة عليه .لقد جتاهلت أذربيجان كل التزام
بالسلم واألمن يف املنطقة عندما شنت عملية واسعة النطاق
ضد شعب ناغورين كاراباخ يف الساعات الباكرة من يوم 2
نيسان/أبريل .يف انتهاك لالتفاق الثالثي لوقف إطالق النار لعام
 1994املربم بني أذربيجان وناغورين كاراباخ وأرمينيا ،قامت
أذربيجان بشن هجوم غادر على ناغورنو كاراباخ باستخدام
املدفعية الثقيلة والعربات املدرعة والدبابات والقوة اجلوية.

أعطي الكلمة للممثلني الذين يرغبون يف الكالم ممارسة
حلق الرد .وأود أن أذكر األعضاء بأن البيانات اليت يُدىل هبا
ممارسة حلق الرد حتدد مدهتا بعشر دقائق للبيان األول ومخس
دقائق للبيان الثاين ،وينبغي للوفود أن تديل هبا من مقاعدها.
السيد سركسيان (أرمينيا) (تكلم باإلنكليزية) :طلبت
الكلمة للرد على التعليقات اليت أدىل هبا ممثل أذربيجان .وأود
أن أشري إىل أن رئيس وفد أذربيجان ،نائب رئيس الوزراء
على حسنوف ،كرس حوايل نصف من خطابه أمس (انظر
 )A/S-30/PV.1ملهامجة دوليت ويف التكهن مبسائل تستند إىل
روايات حملية ضيقة .ومل تكن متماشية مع مقاصد الدورة
االستثنائية؛ ويف الواقع ،أهنا تشكل إساءة استعمال للمنتدى.
إن الصورة اليت رمسها لناغورنو كاراباخ كموقع إلنتاج
املخدرات ونقلها العابر إمنا هي جتسيد لعدم قدرته على تقبل
حكم يعمل بصورة كاملة ومسؤولة يف ناغورين  -كاراباخ.
من غري املستغرب أن أذربيجان هي املصدر الوحيد هلذه
االدعاءات ،ألنه يف احلياة الواقعية ويف داخل املجتمع الدويل
األوسع ما من حقائق تؤيد شطحات خياهلا .واألمر ببساطة
أن أذربيجان ال ميكنها أن تتحمل قيام ناغورنو كاراباخ
دميقراطية ،متارس على حنو كامل ومسؤول حقها يف تقرير
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لقد اقترن عدواهنا العسكري بوحشية قاسية ،أي بقتل
مدنيني ،وقطع الرؤوس متبعة أسلوب تنظيم الدولة اإلسالمية،
وأعمال التشويه وارتكاب فظائع أخرى .ومن املقلق للغاية أنه
مت االحتفال بتلك الرببرية بصورة سافرة ويف وسائط التواصل
االجتماعي يف حت ٍد للعامل املتحضر.
هذا انتهاك جسيم للصكوك الدولية األساسية ،مبا يف
ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والعهد الدويل اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية ،واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
والربوتوكوالت التابعة هلا .ومت استرعاء انتباه مفوض األمم
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املتحدة السامي حلقوق اإلنسان إىل تلك االنتهاكات .كذلك
احلق العدوان العسكري الذي شنته أذربيجان أضرارا كبرية
باملمتلكات العامة واخلاصة واملرافق يف ناغورين  -كاراباخ.
إن االدعاءات القائلة بأن ناغورين كاراباخ هي اليت
بدأت التصعيد يف نيسان/أبريل ال أساس هلا من الصحة ،ألن
الوقائع والروايات املوثقة تظهر العكس .فناغورين كاراباخ
وأرمينيا ،ليس لديهما أي سبب أو غرض أو مصلحة يف
انتهاك وقف إطالق النار والقيام بأي هجوم عسكري .لقد
رفضت أذربيجان كل مقترح للوساطة ،مبا يف ذلك الدعوات
إىل وضع تدابري لبناء الثقة بني األطراف املتنازعة من قبيل
إنشاء آلية للتحقيق هتدف إىل منع انتهاكات وقف إطالق
النار وسحب القناصة من خط التماس .وقبلت كل من أرمينيا
وناغورنو كاراباخ التدابري اليت اقترحها الوسطاء.

20/04/2016

يعاجل بتعمق تزايد حاالت االجتار باملخدرات على أراضي بلده
ومعاجلة مسألة تعاطي املخدرات بني سكانه ،إذ أنه وفقا لعدد
من التقارير الدولية ،ما برحت أذربيجان بلد عبور مفضل
بدرجة متزايدة لالجتار غري املشروع باملخدرات ومن بني تلك
البلدان اليت توجد هبا أعلى املعدالت يف تعاطي املخدرات
باحلقن ،أي أكثر من ثالثة أضعاف املتوسط العاملي.

ال بد من مساءلة أذربيجان على تصعيدها للتحريض
يف املنطقة وحتديها لسلمها وأمنها .وال بد من رفض أي
موقف داخل املجتمع الدويل يقوم على التحيز أو االنتماءات
الدينية ،وجيب حرمان أذربيجان من أي مزيد من املفاضلة بني
املنتديات ،وإساءة استخدام األمم املتحدة ،أو تشويه مقاصد
وجوهر قرارات جملس األمن واجلمعية العامة وغريها من
الوثائق ذات الصلة ،وينبغي حثها على االلتزام الصارم بالتوصل
إىل تسوية سلمية للزناع وفقا للشكل املتفق عليه دوليا الذي
لقد احتضنت أرمينيا وناغورنو كاراباخ مئات اآلالف من وضعته الرئاسة املشتركة ملجموعة مينسك التابعة ملنظمة األمن
الالجئني .بيد أهنما خبالف أذربيجان مل يسبق قط أن عمل أي والتعاون يف أوروبا .وآمل أن يفكر وفد أذربيجان يف القضايا
منهما على تسييس حمنة املشردين داخليا والالجئني ،بل عملتا على اليت عرضت على اجلمعية العامة.
تسخري مواردمها املحدودة ملساعدهتم على االندماج الكامل .فلو
السيد رفيف (أذربيجان) (تكلم باإلنكليزية) :نأسف
كان لدى قيادة أذربيجان أي اهتمام صادق وحقيقي بالتوصل للكالم مرة أخرى يف هناية اليوم .غري أن افتراءات وفد
إىل حلول مستدامة لسكاهنا املتضررين ،لفعلت ذلك على مدى أرمينيا تضطرنا إىل الرد على االهتامات املوجهة ضد بلدي
العقدين املاضيني .وبدال من توجيه ميزانيتها اليت تغذيها بشكل واليت استمعنا إليها من فورنا ،وهي اهتامات ال أساس هلا من
أساسي دوالرات النفط حنو إجياد حل دائم ،قررت أذربيجان الصحة .ونرى أن العبارات الصادرة عن أرمينيا مستغربة متاما،
استغالل هذه القضية واستخدام دوالراهتا النفطية لشراء كميات بالنظر إىل أهنا يف ردها على بياننا أمس اشتكت من خروج
ضخمة من األسلحة واملعدات العسكرية.
أذربيجان عن جدول أعمال اجللسة .والبيان الذي استمعنا
إن أذربيجان فضال عن عدم احترامها لعمل هذه الدورة إليه اليوم ال يشمل املسائل املوضوعية املتصلة بتلك اخلطة.
االستثنائية ،استخدمت هذه املناقشة يف سياقات أخرى لبث
باألمس واليوم ،أشار الوفد األرميين إىل التقرير العاملي عن
معلومات مضللة ،وواصلت حرهبا وتضليل املجتمع الدويل .املخدرات لعام  2015وانتقد حالة املخدرات يف أذربيجان.
هكذا يساهم وفدها يف تعزيز دورتنا اهلامة بشأن مشكلة
ومن األمور الطيبة أن نرى أن الوفد األرميين بدأ يقرأ تقرير
املخدرات العاملية .وبدال من قيام وفد أذربيجان بنشر دعاية
املخدرات العاملي ،حيث كان وفد أرمينيا يف فيينا دائما غري
ال أساس هلا من الصحة واختطاف منتدانا ،كان أحرى به أن
ملم بالوقائع الواردة يف التقارير السابقة .وفيما يتعلق بالتقرير
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ذاته ،فإن سلطاتنا خبالف سلطات أرمينيا ،اليت تقوم بأنشطة وسالمتها اإلقليمية ،وميثل أيضا انتهاكات فظيعة أخرى مليثاق
إجرامية يف أراضي أذربيجان وتعمل على إخفاء إحصاءات األمم املتحدة والقانون الدويل.
حقيقية بشأن حالة املخدرات يف البلد ،كانت دائما مؤيدة
إن أذربيجان بوصفها بلدا يعاين من احتالل جزء من
للشفافية ،وتزود املجتمع الدويل بإحصاءات موثوقة ،وتدعم أراضيه ويتعرض مئات اآلالف من مواطنيه للتشريد القسري،
العمل الذي تقوم به هيئات إنفاذ القانون لدينا يف االستيالء فهو الطرف الذي لديه اهتمام شديد جدا يف التوصل إىل
على املخدرات العابرة ألذربيجان أو املتجهة إليها.
تسوية سريعة للزناع عن طريق التفاوض ويف إهناء آثاره .وبدال

وادعى ممثل أرمينيا بأن األراضي املحتلة ليست من دون من تقاسم املصلحة ،واالستفادة من النتائج اإلجيابية لألعمال
سيطرة فعلية ولكنها حتت السيطرة الفعلية لناغورين كاراباخ .العسكرية ،حتاول أرمينيا توطيد احلالة الراهنة لالحتالل ويف
أقترح عليه أن يقرأ التقرير العاملي عن املخدرات لعام  2010هناية املطاف فرض حالة من األمر الواقع.
الذي أشار إليه أمس والذي يبني بوضوح أن ما مساحته 132
يتكهن وفد أرمينيا بادعاءات تتعلق بإساءة معاملة اجلنود
كيلومترا من احلدود اجلنوبية ألذربيجان تُركت بال ضوابط األرمن يف أراضي أذربيجان وبإمكانية انتهاك أذربيجان
بسبب الصراعات اليت مل تُحل يشكل مصدرا رئيسيا خلطر للقانون اإلنساين الدويل .والغرض الوحيد من هذه التكهنات
املخدرات يف املنطقة.
من جانب حكومة أرمينيا حتويل انتباه السكان عن إخفاقاهتا

فيما يتعلق بالتعقيبات اخلاصة حبقوق اإلنسان ،من
الغريب أن ممثل أرمينيا ،البلد املسؤول يف املقام األول عن
شن احلرب وارتكاب أعمال عدوانية ضد أذربيجان ،والقيام
بعمليات تطهري عرقي على نطاق واسع ،وارتكاب جرائم
حرب ،وجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم نكراء أخرى خالل
الزناع والدعوة املكشوفة إىل إيديولوجية عنصرية ،حياول اآلن
انتقاد أذربيجان بشأن قضايا تتعلق مبفاهيم من قبيل السالم
وحقوق اإلنسان واملفاوضات وتسوية الزناعات .إنه بلد
نصف سكانه تركوا وليس هلم احلق يف احلديث عن حقوق
اإلنسان .إذ أن كل ناشط رئيسي يف جمال حقوق اإلنسان
غادر أرمينيا مؤخرا؛ من اجلدير بالذكر أنه مؤخرا فر أحدهم
حىت إىل أذربيجان .وجيب أن يدرك جيدا ممثل أرمينيا أن
ما يعتربه ممارسة حلق تقرير املصري من جانب األقلية العرقية
األرمينية اليت تعيش يف أذربيجان ُوصف بشكل واضح يف
جملس األمن واجلمعية العامة ،وكذلك سائر املنظمات الدولية
الرمسية ،بأنه استخدام غري مشروع للقوة ضد سيادة أذربيجان
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وحتاشي االعتراف مبسؤوليتها عن اجلرائم اليت ارتكبتها .وكما
أكدنا باألمس ،أعلن رمسيا اجلانب األرمين بأن أكثر من 80
يف املائة من الـ  92شخصا من األفراد العسكريني الذين قتلوا
يف االشتباك األخري كانوا يعملون أعضاء يف القوات املسلحة
األرمينية .والسؤال اآلن ما الذي كان يفعله اجلنود األرمينيني
يف إقليم أذربيجان .وهذا دليل آخر على تورط أرمينيا مباشرة
يف احتالل األراضي األذربيجانية وسيطرهتا الف ّعالة عليها
بوصفها السلطة القائمة باالحتالل.

يف  9نيسان/أبريل ،قامت جلنة الصليب األمحر الدولية
بتيسري عودة رفات اجلنود األذربيجانيني من اجلانب األرميين.
لقد وثق مكتب املدعي العسكري يف مجهورية أذربيجان
والفحص الطيب الشرعي العديد من الدالالت على أجساد
اجلنود ،مبا يف ذلك جروح يف األعني جراء الضرب بأدوات
فجة ،وأصابات يف فروة الرأس وجروح يف اآلذان ،وتكسري
عظام ومتزيق يف األفواه.
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أدان الوفد األرميين أذربيجان ألهنا تعمل ضد آلية
التحقيق .وعلى النقيض من الطريقة األرمينية اليت تصور فيها
أذربيجان ،فإن بلدي ليس ضد أي نوع من التحقيقات اليت
ميكن أن تلقي الضوء على احلقيقة.
بل على النقيض من ذلك متاما ،ظلت أذربيجان لفترة
طويلة متارس الضغط من أجل التحقيق يف مجيع انتهاكات
القانون الدويل ،وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية .وهذا
أمر يصب يف مصلحة أذربيجان واملجتمع الدويل ،وليس يف
مصلحة العصبة العسكرية احلاكمة يف أرمينيا ،اليت يقودها
جمرمو حرب.
وأخريا ،نود أن أبلغ حتيات القوات املسلحة األذربيجانية
من مرتفعات طاليش والالتابا املحررة ،ومن قرية سيسوالن،
إىل الديكتاتورية العسكرية يف أرمينيا.
رفعت اجللسة الساعة .17/30
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