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الرئيس:

السيد ليكتوفت  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الدمنارك)

نظرا لغياب الرئيس ،تولت الرئاسة نائبة الرئيس ،السيدة املنطقة املستخدمة لزراعة الكوكا ألغراض غري قانونية بنسبة
ميخيا فاليس (كولومبيا)
تزيد على  50يف املائة .وعندما جئنا إىل السلطة ،كانت
مساحة املنطقة املستخدمة يف إنتاج الكوكا ألغراض االجتار
افتتحت اجللسة الساعة .10/10
باملخدرات تبلغ حنو  63 000هكتار .أما اليوم ،فقد قلصنا
البند  7من جدول األعمال (تابع)
تلك املساحة إىل ما بني  33 000و  34 000هكتار .ومن
مناقشة عامة
مث ،فإن منوذجنا ناجح.
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية
ويتمثل موضوع آخر أود أن أتناوله يف احترام شعيب بريو
اآلن خلطاب يلقيه فخامة السيد أوالنتا هوماال تاسو ،رئيس وبوليفيا الستخدام أسالفنا ألوراق الكوكا .وحنن حنترم متاما
مجهورية بريو.
هذا التقليد.

الرئيس هوماال تاسو (تكلم باإلسبانية) :تتشرف بريو
مبخاطبة اجلمعية العامة بشأن املوضوع اهلام املتمثل يف مشكلة
املخدرات .ويف هذا الصدد ،أود أن أوجه انتباه اجلمعية إىل
منوذج بريو الناجح .بصفة عامة ،يف حالة البلدان اليت تنتج
أوراق الكوكا ألغراض االستخدام غري املشروع ،جتري زراعة
نبتة الكوكا يف املناطق اليت ينعدم فيها تقريبا الوجود الفعلي
للدولة .وهذا هو احلال اآلن يف بريو .ونتيجة لذلك ،وخالل
سنواهتا اخلمس يف السلطة ،عملت حكومتنا لتقليص مساحة

ويتمثل السؤال الثالث يف كيفية تطوير املناطق ،اليت
تنخرط فيها الدول بالكاد .إننا نقوم بذلك من خالل
السياسات املتعلقة بالتعليم والبنية التحتية والقطاعني
االجتماعي والصحي .وبالتايل ،أنشأنا الطرق وشبكة لإلنترنت
وبرامج منح دراسية ،يف املناطق اليت كانت عرضة يف السابق
لالقتصادات غري املشروعة كاالجتار باملخدرات ،حبيث يتاح

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 َّ
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ألطفال املزارعني الذي يزرعون حماصيل غري مشروعة ،إمكانية
متابعتهم لدراساهتم العليا.
وننفذ أيضا برامج للنظافة الصحية األساسية .وعندما
تولت حكومتنا السلطة ،مل تتمكن سوى أسرة واحدة يف هذه
املناطق الثالث من الوصول إىل مياه الشرب .واليوم ،وبعد
ما يقرب من مخس سنوات يف ظل حكومتنا ،حتصل أسرتان
من بني ثالث أسر يف املتوسط على مياه الشرب .وباملثل،
يف هذه املناطق ،ال حيصل سوى  33إىل  35يف املائة على
الكهرباء .واليوم ،حيصل أكثر من  80يف املائة من السكان يف
املناطق الريفية على الكهرباء.
وفيما يتعلق بالسياسة الصحية ،نقوم ببناء املراكز
الصحية واملستشفيات لتمكني الناس يف تلك املناطق ،من
التمتع باخلدمات الصحية يف املناطق اليت يعيشون فيها ،بدل
االضطرار إىل السفر إىل مناطق أخرى يف البلد .كما نقدم
أيضا التدريب حبيث ميكنهم زراعة منتجات أخرى غري
الكوكا .ويف الواقع ،تقوم بريو يف املناطق اليت تزرع الكوكا
تقليديا ،بزراعة وتصدير الكاكاو والنب .واليوم ،تعد بريو ثامن
أكرب منتج للكاكاو يف العامل ،وذلك بفضل إنتاج الكاكاو،
يف املناطق اليت كانت تزرع الكوكا بصورة غري مشروعة.
وهذا ما نقوم به من جانبنا .لقد متكنا من تدريب أكثر من
 120 000أسرة يف جمال تنويع املنتجات.
ولذلك أود طرح السؤال التايل :ما الذي تقوم به
البلدان املستهلكة للمخدرات؟ حيث يتم إنتاج املخدرات،
نظرا لوجود بلدان وجمتمعات قادرة على شراء كل غرام من
الكوكايني .والسؤال املطروح هو ما تقوم به هذه البلدان
املستهلكة ملواجهة ارتفاع الطلب على الكوكايني واملخدرات
بصفة عامة .وأعتقد أن هذه مسألة تتعلق باملسؤوليات
املشتركة ولكن املتباينة .ونعتقد أنه ال بد من توفر اإلرادة
السياسية احلقيقية لدى كال اجلانبني.
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وبالنسبة لبريو ،فإننا نقوم بعملنا .وحنن حباجة إىل إقامة
شراكات استراتيجية ،وليس عالقات تعاونية ،مع الواليات
املتحدة وأوروبا والبلدان اليت تستهلك فيها املخدرات .وجيب
أن تفهم بأننا إذا مل نقم مبضافرة جهودنا ،فإننا لن نستطيع هزم
أحد أكرب الشرور على هذا الكوكب ،إىل جانب التهديدات
اليت يشكلها االحترار العاملي وغري ذلك .وهذا هو السبب يف
عمل حكومة بريو باستمرار وبال كلل ملا يقرب من مخس
سنوات على القيام مبهامها ،وحتديد أهداف ملموسة وتوجيه
رسالة واضحة مفادها ،بأننا نكافح آفة املخدرات .وما حنتاجه
اليوم هو مطالبة العامل الصناعي األول ،أيضا بأن يكون على
قدر مسؤولية التصدي للمخدرات ،وإقامة شراكة استراتيجية،
وليس كما أؤكد ،عالقة تعاون ،ألن التعاون ال ينطوي على
مسؤوليات.
ونتحمل مجيعا مسؤولية يف هذا الصدد .إن بريو تقوم
بذلك ،وعلى أساس التزامنا األخالقي وإجراءاتنا ،نطالب بأن
يقوم أولئك الذين لديهم األموال لشراء املخدرات مبا ينبغي
عليهم القيام به ،وبناء شراكة استراتيجية ملكافحة هذه اآلفة.
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :تستمع اجلمعية
اآلن خلطاب يلقيه فخامة السيد إيفو موراليس أميا ،رئيس
دولة بوليفيا املتعددة القوميات.
الرئيس موراليس أميا (تكلم باإلسبانية) :أود أن أبدأ
بياين بالتذكري بأن ما يسمى باحلرب على املخدرات ،السيئة
الصيت ،قد أدت إىل سيناريو تنتهك فيه سيادة البلدان بصورة
منتظمة ،وإىل تدهور ظروف الصحة العامة واألمن الداخلي،
وهتيئة بيئة لزعزعة االستقرار والتدخل والتالعب بالدميقراطيات
بني شعوبنا .فعلى سبيل املثال ،قبل اعتماد االتفاقية الوحيدة
للمخدرات يف عام  ،1961مل يكن هناك سوى 4 700
هكتار من الكوكا يف بوليفيا ،ولكن بعد جترميها ،زادت
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زراعتها بنسبة أكثر من  1 000يف املائة ،لتصل إىل 52 900
هكتار يف ذروهتا خالل عام .1989
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وحيثما وجدت القواعد العسكرية للواليات املتحدة،
شهدنا زيادة يف االجتار باملخدرات واجلرمية ،وخصخصة
احلكومات ،وحتكم الفساد الناجم عن املخدرات يف النظامني
القضائي وذلك اخلاص بالشرطة ،إىل جانب الثروة غري
املشروعة اليت مجعت من خالل الرشوة والفساد ،واجليوش
اخلنوعة اليت هي يف خدمة االمرباطورية .وتشكل القواعد
العسكرية ،والسرية املصرفية ،وجترمي أوراق الكوكا والثقافات،
وسائل للسيطرة اجليوسياسية .ولذلك ،قررنا حنن البوليفيني
حترير أنفسنا من تأميم مكافحة االجتار باملخدرات ،واقتراح
منوذج يقوم على السيادة والكرامة ،يكفل احترام حقوق
اإلنسان وأمنا األرض يف إطار املسؤولية العامة واملشتركة،
ومع املشاركة واملراقبة االجتماعيتني.

وباملثل ،تؤكد البيانات فشل احلرب على املخدرات .وقد
زاد تعاطي املخدرات يف مجيع أحناء العامل .وتشري التقديرات إىل
استهالك ما جمموعه  246مليون شخص تتراوح أعمارهم بني
 15و  64عاما املخدرات غري املشروعة يف عام  .2013وبلغ
هذا الرقم  150مليونا يف أواخر التسعينات .وقد شهدنا زيادة
يف استهالك املخدرات حبوايل  40يف املائة على مدى العقدين
املاضيني .وبلغ معدل االستهالك الكوكايني يف الواليات
املتحدة نسبة  1.6يف املائة ،يف حني يبلغ املتوسط العاملي نسبة
 0.4يف املائة .ووفق أي معيار أخالقي ،متنح الواليات املتحدة
شهادات للدول ،أو حترمها منها ،مع علمنا بأنه لن يتم القيام
وبتنفيذ سياستنا ،متكنا من خفض زراعة شجرية الكوكا
بأي شيئ من أجل التقليل من ذلك الطلب ،وبأن أقصى أعداد
بنسبة  34يف املائة يف الفترة ما بني عامي  2011و ،2014
مستخدمي الكوكايني تعيش يف تلك الدولة.
ووفقا للبيانات املقدمة من األمم املتحدة ،ينمو اقتصاد بلغ صايف مساحة مقدارها  20 400هكتار ،كما وثقها
االجتار غري املشروع باملخدرات بالتدريج ،يف مجيع أحناء مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف دراسته
العامل ،ومثّل حبلول عام  2013قيمة جتزئة قدرها  330بليون االستقصائية لرصد حماصيل الكوكا يف بوليفيا يف عام .2014
دوالر ،رغم إنفاق  100بليون دوالر على النظام العاملي وأكد ذلك التقرير أن لدينا أقل معدل لزراعة الكوكا يف
ملكافحة املخدرات .وجلميع هذه األسباب ،جيب أن ننظر يف السنوات العشر املاضية .وباملثل ،فإن اهليئة الدولية ملراقبة
املخدرات ،يف تقريرها لعام  ،2015أقرت للمرة األوىل مبا
اخللفيات اجليوسياسية للحرب على املخدرات.
اختذته بوليفيا من إجراءات ناجحة للتوصل إىل مستويات أدىن
ومع انتهاء احلرب الباردة وعملية كوندور ،أملت
إلنتاج الكوكا ،بتخفيض حصتها يف إنتاج منطقة األنديز
الواليات املتحدة يف احلد من احلاجة إىل القيام باالنقالبات،
اإلنتاج إىل  15يف املائة .وبوليفيا هي حاملة الرقم القياسي
وبذلك قدمت مربرات سياسية لدعمها للدكتاتوريات.
على الصعيد اإلقليمي فيما يتعلق بتخفيض زراعة الكوكا ،مما
وأعتقد أن مشكلة املخدرات توفر ذريعة ماكرة لتطبيق منطق
يدل على جناح النموذج البوليفي.
اإلمربيالية على مراقبة الشرطة الوطنية والقوات املسلحة،
وحنن نقدر املساعدة اليت يقدمها االحتاد األورويب يف
بغية التدخل يف إقامة الدول .وأذنت اإلمرباطورية هبذه
احلرب املنافقة ،من أجل التغطية على استراتيجيتها العسكرية إطار املسؤولية املشتركة ،بدون أي شروط سياسية مسبقة ،مما
اجليوسياسية التدخلية ،يف مناطق غنية باملوارد الطبيعية من عزز آليات املراقبة من خالل املشاركة االجتماعية .كما نشيد
أجل التحكم فيها وهنبها.
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بدور األمم املتحدة يف بوليفيا ،الذي أسهم يف تعزيز قدرات رئيس البلد الذي ميثل أكرب مستهلك للمخدرات ،بإعالن
احلرب على املخدرات .إنين هنا اليوم ألتكلم بالنيابة عن البلد
مؤسساتنا على مواجهة اجلرمية املنظمة.
وأدعو هذه الدورة االستثنائية إىل اختاذ إجراءات ملموسة الذي قدم أكرب قدر من التضحيات ودفع أغلى مثن من جراء
لتخليصنا من مشكلة املخدرات  -بدون أن ندعي اهليمنة  -تلك احلرب.
والسؤال األول الذي يتعني علينا أن نطرحه ،عند النظر
وتفكيك القواعد يف أمريكا الشمالية ،وإهناء التدخل والتحقق
االنفرادي ،واختاذ قرار بإهناء السرية املصرفية بصورة هنائية .يف تلك اجلهود اليت دامت لسنوات وعقود وقرون طويلة ،هو:
وأخريا ،تعتقد دولة بوليفيا املتعددة القوميات أننا حنتاج بعد إزهاق كل هذا العدد الكبري من األرواح ،وبعد الكثري من
إىل مناقشة واسعة وشاملة ،استنادا إىل احلقائق املحددة لكل الفساد والعنف والفساد ،وتبديد أعمار كثرية يف السجون،
دولة ،يف إطار مبادئ السيادة وعدم التدخل واستنادا إىل هل ميكننا القول أننا كسبنا احلرب؟ وهل ميكننا القول ،على
األقل ،أننا بصدد كسبها؟ ولألسف ،فإن اجلواب هو “ال”
احترام التشريعات الداخلية لكل دولة.
املدوية .فنحن مل نفز ولسنا بصدد الفوز .وبالتايل ،فإن املنطق
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرض على اجلميع ورقة
واحلس السليم يقتضيان أن نقوم بإعادة التفكري يف املسألة.
من أوراق الكوكا ،وهي خضراء اللون يف حالتها الطبيعية.
فإذا مل يقم العالج الذي وصفناه  -والذي كان يستند أساسا
وورقة الكوكا هاته يف حالتها الطبيعية ،وباعتبارها مثرة من مثار
إىل القمع  -حبل املشكلة حىت اآلن ،فقد حان الوقت إلعادة
أمنا األرض ،ورقة مقدسة ،سقطت ضحية لالجتار باملخدرات
صياغة ذلك العالج .وذلك هو سبب وجودنا هنا.
خدمة ملصاحل الرأمسالية ،وتستخدم ظلمًا ذريعة للهيمنة .وورقة
ويف مؤمتر قمة األمريكتني املعقود يف كارتاخينا يف عام
الكوكا هي غذاؤنا الصحي واملغذي ودواؤنا وجزء من روحنا
املجتمعية وثقافتنا وهويتنا .وهي أُ ْض ِحيتنا من أجل احلياة ،2012 ،تكلمت عن احلاجة إىل إجراء استعراض متعمق
ّ
وقائم على األدلة ،بدون أوجه التحيز وبدون أيديولوجيات،
ال من أجل املوت.
بغية اخلروج باستراتيجية عاملية موجهة حنو حتقيق النتائج بشأن
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :تستمع اجلمعية
مشكلة املخدرات .ويف إطار منظمة الدول األمريكية ،حنن
اآلن خلطاب يلقيهفخامة السيد خوان مانويل سانتوس
منضي قدما يف ذلك االجتاه.
كالديرون ،رئيس مجهورية كولومبيا.
وعلى الصعيد الدويل ،اقترحنا باالشتراك مع املكسيك
الرئيس سانتوس كالديرون (تكلم باإلسبانية) :يف عام
وغواتيماال ،جعل هذه الدورة االستثنائية أمرا واقعا .واعتمدنا
 ،1912عندما مت التوقيع على اتفاقية األفيون الدولية يف
الوثيقة اخلتامية (القرار دإ ،1/30-املرفق) اليت تشكل خطوة
الهاي ،كان هدفها املعلن هو حتقيق اإلزالة التدرجيية لتعاطي
يف االجتاه الصحيح ،تقترب من رؤية أمشل وأكثر توازنا يف
األفيون واملورفني والكوكايني .وقد صدر ذلك اإلعالن قبل
مكافحة املخدرات .ولكن علينا أن نعترف بأن ذلك ليس
أكثر من قرن .وبعد ذلك بنصف قرن ،يف عام  ،1961ويف
كافيا ،وأن هناك شوطا طويال جدا ال يزال يتعني علينا قطعه.
نفس املكان ،اعتمدت االتفاقية الوحيدة للمخدرات .وبعد
ُ
وماذا أجن َز أساسا؟ لقد مت التسليم بأن اتفاقيات املخدرات
ذلك بعشر سنوات ،قام الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون،
تتضمن هامشا من املرونة يف تنفيذها وأنه جيب تكييفها مع
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الظروف اخلاصة لكل دولة .كما أحرز تقدم يف ضمان
إمكانية احلصول على املواد اخلاضعة للمراقبة لالستعمال الطيب
والعلمي ،كما هو احلال بالفعل يف كولومبيا ،ويف البحث عن
تدابري للحد من املخاطر واألضرار النامجة عن االستهالك.
وماذا بقي مما ال يزال يتعني علينا القيام به؟ وأجيب بأنه
ال يزال هناك الكثري مما يتعني القيام به .وما بقى هو أن نتفق
على أن حقوق اإلنسان واالتفاقيات اليت تعترف هبا وحتميها
ال ميكن أن حتال إىل املرتبة الثانية فيما يتعلق باالتفاقيات املتعلقة
باملخدرات .فالكثري من الدول يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذلك
كولومبيا ،ال تعترب عقوبة اإلعدام عقوبة مناسبة حتت أي ظرف
من الظروف وترى أنه ،على األقل ،جيب اعتماد وقف اختياري
على تطبيقها على اجلرائم املتصلة باملخدرات ،بينما جيري بناء
توافق يف اآلراء من أجل القضاء عليها .ومن عالمات التقدم
األخرى أننا أدرجنا يف الوثيقة عقوبات بديلة ألحكام السجن
وأعلنا عن أمهية مبدأ التناسب يف إصدار األحكام.
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باملخدرات ،أي بصغار املزارعني ،أو ما يسمى بناقلي
ومستهلكي املخدرات الذين تعج هبم السجون يف مجيع أحناء
العامل .كيف ميكنين أن أوضح لفالح كولوميب بسيط أنه
سيذهب إىل السجن بسبب زراعته للماريوانا ،بينما بوسع
أي شخص يف والييت كولورادو وواشنطن يف الواليات
املتحدة أن يزرعها وبيعها ويستهلكها حبرية؟ هذا غري منطقي.
جيب علينا أن نركز كفاحنا على أقوى احللقات يف سلسلة
املخدرات ،وهم كبار جتار املخدرات ،واملوردين للسالئف
الكيميائية واملنظمات اليت تيسر غسل األموال .علينا أن نوجه
ضربة للمافيا يف املكان األشد إيالما هلا .ولكن كيف ميكننا
أن نفعل ذلك؟ ميكن لنا ذلك بتعقب األرباح غري املشروعة
وحرماهنا من األرباح الباهظة اليت تولد قدرا كبريا جدا من
العنف والفساد .وال بد لنا من االعتراف بأمانة بأنه ما دام
عاملنا ليس خاليا من الكحول والتبغ والعنف ،فلن نتمكن من
إقامة عامل خال من املخدرات .ومع ذلك ،هناك جمموعة من
اخليارات ميكننا استكشافها لتحسني أدائنا ضد تلك اآلفة ،مما
يوفر احلماية للبشر ،ويتيح الفرص للمجتمعات الريفية الرهينة
لالجتار باملخدرات حاليا.

وباملثل ،من منظور حقوق اإلنسان ،ال يزال يتعني علينا
التأكيد بوضوح على أن تعاطي املخدرات يشكلة تتعلق
بالصحة العامة ،وهي على هذا النحو ،ال تتطلب معاملة
إن كولومبيا ليست بصدد الدعوة إىل تقنني املخدرات
جنائية .وقد فكرت يف السيناريو التايل ،وأقترح أن أن حيذو
غري ملشروعة .فال ينبغي أن يساور الشك أحدا بأن كولومبيا
مجيع احلاضرين نفس احلذو.
ستواصل العمل من أجل مكافحة اجلرمية املنظمة ،مع االستعاضة
اسألوا أي أُم إن كانت تفضل أن يقضي ابنها املدمن
عن املحاصيل غري املشروعة ببدائل مشروعة واعتراض سبيل
على املخدرات عاما يف السجن أو ما إذا كانت تفضل أن
القوارب والطائرات املستخدمة يف نقل املخدرات ،ألن
يتلقى العالج مع اخلدمات الصحية من أجل إعادة التأهيل.
مكافحة املخدرات بالنسبة لكولومبيا ليست واجبا أخالقيا
ما من أُم حتبذ إرسال ابنها إىل السجن ،ألن مجيع األمهات
فحسب ،بل أيضا مسألة تتعلق باألمن الوطين.
يتمنني األفضل ألطفاهلن ،وألن السجون ُوجدت للمجرمني
حققنا جناحا يف العديد من اجلبهات .فقد سحقنا التكتالت
ال للمدمنني .وامسحوا يل أن أقول يف معرض كالمي أنه كثريا
الكبرية اليت كانت تعترب قوة ال تقهر يف ميدلني وكايل والوادي
ما يتحول املدمنون إىل جمرمني أثناء وجودهم يف السجن.
الشمايل .ونعمل اليوم على إحالل السالم يف بلدنا مع أفراد
ال يزال جيب علينا أن نسلم بأن التدابري القمعية تؤثر جمموعات حرب العصابات الذين شاركوا يف سلسلة االجتار
بطريقة غري متوازنة يف أضعف احللقات يف سلسلة االجتار
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لقد بدأنا اليوم عملية ال رجعة فيها ترمي إىل تغيري
باملخدرات لتحويلهم إىل حلفاء لنا يف القضاء على املحاصيل
غري املشروعة ويف تعزيز مشاريع اإلنتاج البديلة .وإذا جنحنا يف السياسات املتعلقة باملخدرات ،وسوف نواصل تلك العملية.
مسعانا ،فإن ذلك سيمثل نقلة تارخيية وإجيابية ،ليس لكولومبيا وعلينة االستمرار يف ذلك من أجل رفاه البشرية.
فحسب ،بل أيضا للعامل بأسره .واليوم نعمل ضد التكتالت
الرئيسة بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
الصغرية ،ألن املجرمني يتكيفيون ويتغريون ،وال بد للدول
ملعايل السيد جورجيوس بامبوريديس ،وزير الصحة يف قربص.
اليت تكافحهم من أن تفعل ذلك أيضا .وال يسعنا إال أن نظل
السيد بامبوريديس (قربص) (تكلم باإلنكليزية) :أقدر
يقظني .إننا نتخذ خطوة جريئة إىل األمام ،ولكن جيب علينا
أن منضي قدما .إن النقاش بشأن السياسات املتعلقة باملخدرات منحي هذه الفرصة ملخاطبة هذا االجتماع الرفيع املستوى
ال ينتهي بانتهاء هذه الدورة االستثنائية .بل ما لبث أن بدأ .بالنيابة عن مجهورية قربص .تؤمن قربص إميانا راسخا بأن
جيب أن نعمل على التوفيق بني خمتلف املواقف حبيث الدورة االستثنائية للجمعية العامة لعام  2016بشأن مشكلة
يف عام  ،2019عندما نقيم ما مت القيام به مبوجب اإلعالن املخدرات العاملية تتيح لنا الفرصة للتوصل إىل حلول جمدية
السياسي وخطة العمل لعام  ،2009نكون قد حققنا اهلدف ميكن أن تلقى تأييدا ملشكلة املخدرات العاملية ،وكذلك
املتمثل يف توافق عاملي جديد يف اآلراء بشأن السياسات املتعلقة للتوصل إىل أرضية مشتركة استنادا إىل املعاهدات الدولية.
باملخدرات .وجيب أيضا أن تشمل املناقشة املوسعة للجنة
املخدرات ،األمني العام واجلمعية العامة ،واملجلس االقتصادي
واالجتماعي ،والوكاالت املتخصصة املعنية بالصحة وحقوق
اإلنسان والتنمية ،واملجتمع املدين واألوساط األكادميية.

تؤيد مجهورية قربص تأييدا تاما موقف االحتاد األورويب
املؤيد لنهج متوازن يستند إىل األدلة مع التركيز على الفرد
ومحاية املجتمع ككل .ونرى أن اإلدمان على املخدرات
مشكلة للصحة العامة وحقوق اإلنسان ،واملشكلة األولوية
جيب أن تدار بطريقة متكاملة تدرك ما يكتنفها من تعقيد.
امسحوا يل أيضا أن أرحب بالسيد مارغريت تشان على دعوهتا
إىل اتباع هنج حنو العقاقري يراعي الصحة العامة.

باإلضافة إىل ذلك ،حىت نكون موضوعيني قدر اإلمكان،
حنتاج إىل دعم جمموعة ملتزمة التزاما واضحا باستعراض
السياسات العاملية واألهداف بغية إعدادنا على حنو أفضل لعام
إن قربص باالشتراك مع زمالئنا الدول األعضاء يف االحتاد
 .2019ويف ذلك الصدد ،نتفق مع االقتراح الذي قدمته
طلب إىل األمني العام إنشاء فريق األورويب ،ما برحت تعارض بشدة وبشكل قاطع عقوبة
بلدان عديدة ومؤداه أن يُ َ
رفيع املستوى من الشخصيات البارزة للمساعدة يف تقييم اإلعدام يف مجيع الظروف ،وال سيما فيما يتعلق باجلرائم
املتصلة باملخدرات .ونعتقد أن عقوبة اإلعدام حتط من كرامة
أسس السياسات احلالية واقتراح اإلصالحات الالزمة.
إن كولومبيا كما فعلت حىت اآلن ،ستواصل بذل اإلنسان ،ألن األخطاء يف تطبيقها ال رجعة فيها .كما أننا
قصارى جهدها بشأن هذه املسألة .وسنواصل التعاون مع نعتقد بقوة أن العقوبات املنصوص عليها يف القوانني الوطنية
الدول األخرى حىت ميكنها أن تستفيد من جتربتنا .وما برحنا اخلاصة جبميع جرائم املخدرات ينبغي أن تتناسب مع خطورة
نقوم بذلك بالفعل يف سائر بلدان أمريكا الوسطى ويف أجزاء اجلرم .وعلى نفس املنوال ،ينبغي توفري بدائل للسجن ملتعاطي
املخدرات بغية إبقائهم خارج السجن وإعطائهم فرصة ثانية
أخرى من العامل.
اللتماس العالج .وهذا هو ما نفعله اآلن يف بلدنا.
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عن شواغل حكوماتنا .وحنن هنا أيضا لإلعراب عن مطالب
مواطنينا بإدراج إصالح قانون املخدرات يف جدول األعمال.
إن فوائد هنُج ختفيف الضرر مل تكن قط واضحة متاما .هذه
فرصة تارخيية للمجتمع العاملي لكي يعيد النظر يف هنجه حنو
العقاقري وإيالء األولوية للصحة وحقوق اإلنسان والسالمة.

بغية التصدي للتحدي الذي تشكله املخدرات وما
يتصل بذلك من عواقب سلبية ،نرى أنه ينبغي تعزيز سياسات
املخدرات القائمة على األدلة بتدابري فعالة من حيث التكلفة.
لقد نُفذت هذه التدابري يف االحتاد األورويب ،وأثبتت فعاليتها
يف خفض عدد الوفيات املتصلة باملخدرات واجلرمية واألمراض
املعدية .ويشمل ذلك تدابري احلد من األضرار ،مثل عالج
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة
بديل للمواد األفيونية املفعول ،وبرامج تبادل احلقن وتوفري اآلن ملعايل السيد طيب لوح ،وزير العدل وحافظ األختام يف
النالوكسون .وحنض بقوة الدول األعضاء على النظر يف تنفيذ مجهورية اجلزائر الدميقراطية.
أو تعزيز هذه التدابري يف سياق خفض الطلب على املخدرات
السيد لوح (اجلزائر) :سيديت الرئيسة ،بالنيابة عن اجلزائر
بوصف ذلك جزءا من النهج املتوازن.
أود يف البداية أن أهنئ السيد موبينس على ترؤسه هذه الدورة
كذلك تود قربص أن تشدد على املسائل التالية بوصفها االستثنائية ،تؤيد بلدي البيان الذي أدىل به السيد حممد حسن
نقاطا هامة للنظر فيها اليوم وهي :ينبغي زيادة احلصول على املواد زروق ،ممثل مجهورية السودان باسم املجموعة األفريقية.
اخلاضعة للمراقبة الستخدامها من قبل املجتمع العلمي والطيب؛
إن اجلزائر تؤكد بأن مشكلة املخدرات قد تزايدت
ينبغي تعزيز الدور التشاركي للمجتمع املدين واألوساط العلمية
هتديداهتا ،إذ جتاوزت املخاطر التقليدية ،وأصبحت ذات عالقة
يف مجيع جنبات السياسات املتعلقة باملخدرات؛ لدى معاجلة
وطيدة بتمويل اإلرهاب الدويل املهدد لإلنسانية مجعاء .بل
ظاهرة املخدرات واالحتياجات املختلفة للرجال والنساء،
املهدد على أمد حىت للسري العادي للدميقراطيات يف العامل،
ينبغي االعتراف باحتياجات الشباب واألطفال؛ ينبغي التصدي إن مل يتم التصدي له مبنتهى الفعالية .إن تفاقم االجتار غري
للتحدي املتمثل يف املؤثرات النفسانية الناشئة اجلديدة والدور املشروع باملخدرات مثلما جيد دوافع يف األرباح اليت يدرها
الذي تؤديه شبكة اإلنترنت يف عرض املخدرات؛ وتعزيز هذا النشاط ،جيد أيضا يف عدم االستقرار السياسي واألمين
السياسات الفعالة إلنفاذ القانون يف ميدان اإلنتاج والتصنيع أرضا خصبا يتجذر فيها .وقد تأكدت روابطه باإلرهاب
غري املشروع للمخدرات واالجتار هبا ،وينبغي أن تكون تلك حيث أصبح أحد أهم مصادر متويله ،إىل جانب عوائد البيع
السياسات جزءا ال يتجزأ من هنج متوازن.
غري املشروع للنفط ودفع الفديات مقابل حترير الرهائن.
يؤسفنا أن الرؤية يف إقامة عامل خال من املخدرات أمر
غري واقعي .ومع ذلك ،يسعى مجيع املشاركني يف هذه الدورة
إىل وضع سياسات ومعايري ميكن التحقق منها ويكتب هلا
النجاح ،مما يعود بالنفع على حياة الناس الذين يعانون من
االدمان على املخدرات.
على الدول األعضاء أن تعترف بأن النهج العاملي حنو
مسألة املخدرات حباجة إىل تنقيح كبري .إننا جنتمع هنا لإلعراب
1611216

إن اجلزائر حبكم موقعها كجهة عبور يساورها قلق من
ضعف السياسات املنتهجة للحد من العرض .كذلك تعترب أن
رفع التجرمي عن استعمال املخدرات ،ال سيما القنب اهلندي
ألغراض غري تلك املحددة يف االتفاقيات ،متثل تراجعا عن
املكتسبات اليت مت حتقيقها خالل العقود املاضية .ويف إطار
برنامج اإلصالحات لفخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز
بوتفليقة ،تعمل احلكومة اجلزائرية على تنفيذ االستراتيجية
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الوطنية لتعزيز دور املجتمع املدين بالتنبيه إىل أخطار هذه
اآلنفة ،إىل جانب إيالء عناية خاصة للتكفل باملدمنني.

21/04/2016

مسؤولون عن التوصل إىل اتفاقات ،وإحراز تقدم واالمتثال
ألهدافها .إن تلك ليست مهمة سهلة .إذ أن األنواع العديدة
لالستهالك واالجتار غري املشروع باملخدرات واملشاكل
املرتبطة هبما ختتلف من بلد إىل آخر ،مما جيعل املناقشة معقدة.
وعالوة على ذلك ،من الصعب االتفاق على استراتيجيات
مشتركة .ومهما يكن من أمر ،فإن البحث عن أُطر عمل ف ّعالة
ومتسقة ومتعددة األطراف مسألة عاجلة والزمة.

أما يف إطار مواجهة تطور أساليب هتريب املخدرات،
وما يرتبط هبا من نشاطات إجرامية ،فيتم تكييف املنظومة
القانونية باستمرار .كما مت إنشاء جهات قضائية متخصصة يف
قضايا املخدرات ،والتهريب واجلرمية املنظمة ،إىل جانب وضع
منظومة قانونية حلماية الشهود .وعملت اجلهات القضائية
أيضا على تفعيل آليات التعاون الدويل بقصد مجع األدلة،
نعتقد أن املشاكل املرتبطة باالستهالك ،وسلسلة اإلنتاج
وحجز ومصادرة عائدات االجتار باملخدرات يف عدة قضايا .واالجتار غري املشروع باملواد والظواهر األخرى ذات الصلة،
لقد شاركت بالدي يف املشاورات اليت أفضت إىل صياغة مثل الفساد والعنف وغسل األموال ،كلها حتدث أثرا عميقا
التوصيات اليت تعتمدها دورتنا هذه .وأود يف هذا املقام أن على صحة مواطنينا .وهذا يؤثر على الديناميكية االقتصادية
أرحب بالتوافق الذي مت التوصل إليه ،وحنن نتطلع إىل ترمجته والسياسية يف بلداننا ،واملعايري اليت تشكل النسيج االجتماعي
إىل حلول ميدانية وفعلية وفقا ملا تضمنته االتفاقيات الدولية ملجتمعاتنا ،وقبل كل شيء ،تؤثر يف األمن الوطين والدويل.
يف ذلك الصدد ،فإن شيلي بلد عبور لالجتار غري املشروع
اليت تشكل اإلطار األساسي ملكافحة آفة املخدرات.
باملخدرات .يف مواجهة التحدي العاملي الذي ال يعرف
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة
حدودا والذي ما انفك يتكرر عن طريق جلب املواد واآلليات
اآلن ملعايل السيد هريالدو مونيوز ،وزير اخلارجية يف مجهورية
اجلديدة لالجتار ،جيب علينا أن نتصرف بشكل موحد،
شيلي.
وبواقعية وباحترام كامل حلقوق اإلنسان ،ودراسة عواقب
السيد مونيوز (شيلي) (تكلم باإلسبانية) :لقد أتيت من املشكلة واألسباب اهليكلية هلا.
أمريكا الالتينية اليت تعترب من بني أكثر املناطق تضررا من
تعتقد شيلي أن مخسة جوانب ينبغي أن حتدد الطريق
مشكلة املخدرات العاملية .وكما مسعنا هذا الصباح مباشرة
املفضي قدما بعد هذه الدورة االستثنائية.
من بعض رؤسائنا اإلقليميني ،تشهد منطقتنا يف كل يوم،
أوال ،نؤمن بأمهية حتقيق التوازن يف استراتيجيات كل
أكثر التعبريات مأساوية عن آفة املخدرات املروعة يف مدهنا
وشوارعها .ونتيجة لذلك ،تكونت لدينا خربة تراكمية .لقد جانب من شىت جوانب مشكلة املخدرات العاملية ،أي العرض
تعلمنا دروسا استفدنا منها ،وطورنا مناذج للسياسات العامة والطلب والتنسيق والتعاون الدوليني.
متكنا من خالهلا ،بدرجة من النجاح ،صغرية كانت أم كبرية،
ثانيا ،علينا أن نفهم أن حقوق اإلنسان ال جدال فيها
من التصدي لكل جانب من جوانب املشكلة.
مطلقا.
لقد تعهد بلدي ،شيلي ،باحترام وتعزيز االتفاقيات
ويف ذلك الصدد ،فإننا نأسف لوجود بلدان حىت اآلن
والربامج الدولية ملكافحة املخدرات .وأعضاء املجتمع الدويل تعاقب فيها اجلرائم املتصلة باالجتار باملخدرات باإلعدام.
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ثالثا ،جيب علينا تعزيز الصحة العامة على سبيل األولوية.
فلن نتمكن من التصدي لتلك الظاهرة بدون توفري نظم العالج
وإعادة التأهيل ،والوقاية قبل كل شيء.
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املعتمدين يف عام  2009والساعيني إىل احلد بدرجة كبرية
من زراعة وإنتاج املخدرات ،فضال عن ختفيض الطلب عليها
وتقليل خماطرها املتصلة بالصحة حبلول عام . 2019وترحب
منغوليا أيضا بالوثيقة اخلتامية (القرار دإ ،1/30-املرفق) هلذه
الدورة االستثنائية ،فضال عن تأييدها.

رابعا ،جيب علينا أن ندرك أمهية التنمية الشاملة
واملستدامة.ولن تكون مكافحة املخدرات فعالة بدون توفري
ومل يؤد منو االجتار باملخدرات إىل ارتفاع الطلب عليها
الفرص واإلدماج االجتماعي وتوفري الوظائف فضال عن سعي
فحسب ،بل أدى أيضا إىل تزايد مصدر الدخل املرتبط مباشرة
املجتمعات إىل حتقيق العدالة واملساواة.
خامسا وأخريا ،نرى أن من الضروري إدراج منظور بغسل األموال والفساد ومن مث اجلرمية املنظمة العابرة للحدود
جنساين ،عالوة على إشراك املرأة يف وضع وتنفيذ السياسات الوطنية.ففي منغوليا ،ارتفع معدل اجلرائم املتصلة باملخدرات
بنسبة  69يف املائة.وعلى سبيل املثال فقد تضاعف عدد
املتعلقة باملخدرات.
النساء ،الالئي يشاركن يف اجلرائم املتصلة باملخدرات خالل
ونثق يف تعددية األطراف باعتبارها آلية فعالة لوضع
السنتني املاضيتني.وعليه ،تويل حكومة منغوليا أمهية كبرية
استراتيجيات للتصدي للتحديات املعقدة كهذه.وحنن واثقون
لتعزيز االستجابات التشريعية والتنظيمية الوطنية للتحديات
من أن االلتزامات اليت مت التعهد هبا هنا ستكون فعالة يف إجياد
النامجة عن تلك اجلرمية.
أفق آمن سلمي وعادل للجميع.
وقد شرعنا يف إدخال إصالحات شاملة للعدالة اجلنائية
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
يف بلدنا هبدف مكافحة اجلرائم عرب احلدود الوطنية الناشئة
ملعايل السيدة جيغميداش بيارتسيستيغ ،وزيرة الدولة بوزارة
حديثا ،مبا يف ذلك االجتار غري املشروع باملخدرات.وعملنا
العدل يف منغوليا.
يف سياق مبادرة اإلصالح هذه عن طريق مراجعة القانون
السيدة بيارتسيستيغ (منغوليا) (تكلمت باإلنكليزية) :اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية ،عالوة على سن جمموعة
إنه ملن دواعي الشرف واالعتزاز بالنسبة يل أن أخاطب ،باسم من القوانني هبدف تعزيز نظام العدالة اجلنائية وفقا للمعايري
حكومة منغوليا ،هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن الدولية.وألغينا متاما عقوبة اإلعدام على مجيع اجلرائم ،مبا يف
مشكلة املخدرات العاملية.
ذلك اجلرائم املتصلة باملخدرات.وتركز سياسة حكومة منغوليا
بداية ،أود أن أؤكد جمددا التزام حكومة بلدي التام ملكافحة جرائم املخدرات على احلد من العرض باإلضافة إىل
بالتنفيذ الفعال لالتفاقيات الدولية الثالث املعنية مبراقبة جترمي اجلرائم املتصلة باملخدرات واملحاكمة عليها.وباإلضافة
املخدرات.ففي عام  1990ص ّدقت منغوليا على االتفاقية إىل ذلك ،مت مؤخرا تعديل قانون مكافحة غسل األموال
الوحيدة للمخدرات ،وص ّدقت يف عام  1999على اتفاقية ومتويل اإلرهاب .وما زلنا نتعاون بشكل وثيق مع فرقة العمل
املؤثرات العقلية ،وص ّدقت يف عام  2001على اتفاقية األمم املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال.
املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات
ونعيد تأكيد عزمنا على التصدي ملشكلة املخدرات
العقلية.وتؤيد منغوليا بقوة اإلعالن السياسي وخطة العمل ومواصلة الدعوة إىل بناء جمتمع خال من تعاطي املخدرات.
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وهناك حتديات مستمرة ومتزايدة وتقتضي اتباع هنج متوازن
إزاءها ،مبا يف ذلك زيادة التركيز على الوعي العام مبخاطر
االستخدام غري املشروع للمخدرات ،وجدوى إعادة تأهيل
متعاطي املخدرات وتوفري اخلدمات الصحية هلم.ويف عام
 2012وافقت حكومة منغوليا على برنامج يرمي إىل زيادة
توعية اجلمهور مبشكلة املخدرات.وقد نُ ّفذ الربنامج بنجاح
على الصعيد الوطين وبُذلت فيه جهود ُك ّرست للمدارس
الثانوية واجلامعات.وأطلقت وزارة العدل أيضا محلة ملكافحة
املخدرات بإنشاء جلنة وطنية تتألف من وزارة الصحة والشرطة
ووكالة االستخبارات ،وهيئة أمن احلدود ومكتب املدعي
العام هبدف منع ومكافحة تعاطي املخدرات غري املشروعة
واالجتار هبا ،فضال عن اختاذ تدابري فعالة ملكافحتها .ولدينا
 21جلنة فرعية ملنع اجلرمية وهي تعمل يف مجيع املقاطعات ،إىل
جانب عملها املباشر مع الشباب يف امليدان هبدف تعزيز أنشطة
وأمناط احلياة الصحية.وعالوة على ذلك ،نفذت حكومة بلدنا
خالل السنوات الثالث املاضية أنشطة مكثفة للقضاء على
زراعة القنب.

21/04/2016

تعزيز التعاون الدويل الفعال.وبالتايل ،ندعو مجيع هيئات األمم
املتحدة ذات الصلة إىل املساعدة يف تنفيذ الصكوك الدولية
ذات الشأن ،وتقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء يف
تعزيز قدراهتا على التصدي بصورة فعالة ملشكلة املخدرات
العاملية ومكافحتها .
وعالوة على ذلك ،فإن من الضروري تعزيز التعاون
الثنائي ،وال سيما التعاون عرب احلدود ،بغية معاجلة املشاكل
املتصلة باملخدرات.وتشمل الصكوك الثنائية الفعالة التوصل
إىل اتفاقات املساعدة القانونية املتبادلة بني البلدان فيما يتعلق
باملسائل اجلنائية.وقد وقّعت منغوليا على  23اتفاقية بشأن
املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني مع تسعة بلدان،
وهي تتوقع إبرام املزيد من هذه االتفاقات يف املستقبل القريب.
ونشجع بل نقترح إبرام اتفاقات املساعدة القانونية والتعاون
املتبادلني وغريها من الصكوك الثنائية .

ختاما ،أود أن أؤكد جمددا التزام حكومة منغوليا القوي
مبواصلة وتعزيز التعاون مع مكتب األمم املتحدة األمم املتحدة
املعين باملخدرات واجلرمية وغريه من مؤسسات األمم املتحدة
ولكي تكون مكافحة االجتار غري املشروع فعالة حقا ،فال واآلليات اإلقليمية بغية تعزيز الشراكات الالزمة ملكافحة
بد من إنفاذ القانون بطريقة تتسم باملهارة والقدرة.وما زلنا مشكلة املخدرات العاملية.
نسعى إىل حتسني قدرة وكاالت إنفاذ القانون يف بلدنا ،وال
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
سيما الشرطة وحرس احلدود.ويف إطار ذلك اجلهد ،اعتمدت
للسيدة ماريا روبياليس دي تشامورو ،رئيسة وفد مجهورية
حكومة منغوليا سياسات تعىن بإدارة أمن احلدود وتنظيم
نيكاراغوا.
اهلجرة ،واختذت التدابري الالزمة لبناء القدرات يف قطاع إنفاذ
السيدة روبياليس دي تشامورو (نيكاراغوا) (تكلمت
القانون.وبالرغم من هذه اجلهود ،ما تزال وكاالت إنفاذ
القانون تواجه حتديات عديدة من قبيل عدم توفر املهارات باإلسبانية) :تؤيد نيكاراغوا البيان الذي أدىل به املراقب عن
املتقدمة واملوارد الالزمة للتحقيق يف اجلرائم الصعبة املتعلقة مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب (انظر
.)A/S-30/PV.1
باالجتار عرب احلدود الوطنية .
ومتثل مشكلة املخدرات العاملية هتديدا خطريا لسالم
وما تزال مشكلة املخدرات العاملية مسؤولية عامة
ومشتركة ينبغي التصدي هلا يف إطار متعدد األطراف عرب الدول وسيادهتا ،وتقوض االستقرار االجتماعي واالقتصادي
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والسياسي والتنمية املستدامة لشعوبنا.وما تزال حكومة بلدنا ،اإلنسان واألسرة واملجتمع ،ويف إطار مبدأ السيادة األمنية .وال
بقيادة رئيس اجلمهورية ،القائد دانييل أورتيغا سافيدرا ،على تدعم نيكاراغوا القوائم وترفض الشهادات األحادية والتدابري
موقفها احلازم فيما يتعلق مبشكلة املخدرات العاملية استنادا املماثلة املتعلقة مبشكلة املخدرات.
إىل الرعاية والعالج الشاملني.ونيكاراغوا ليست منتجا
وقد قمنا داخل إطار منوذجنا املسيحي واالشتراكي
وال مستهلكا للمخدرات ،علما بأهنا تقع يف قلب أمريكا والتضامين ،املصمم ملعاجلة املشاكل النامجة عن االجتار
الوسطى،غري أهنا لألسف ،تقع يف منطقة عبور.ونسلّم باألمهية باملخدرات ،بتنفيذ اإلجراءات التالية ،الواردة يف الوثيقة
املطلقة التفاقيات األمم املتحدة املتعلقة باملخدرات لعام املعممة – استراتيجية اجلدار العازل يف مواجهة االجتار
 1961وبروتوكوهلا اإلضايف لعام  ،1972واالتفاقيات املربمة باملخدرات؛واستراتيجية أمن املواطن والبشرية ضمن منوذج
يف العامني  1972و  ،1998وندعو إىل تنفيذها بشكل فعال .الوقاية وروح املبادرة واملجتمع؛ واحلملة الوطنية املعنونة
إن إلغاء الضوابط التنظيمية وتقنني املخدرات ال ميثل
خيارا جمديا ،ألهنما يشجعان على تعاطي املخدرات ويتناقضان
ّ
ويشكالن عناصر رئيسية
مع الصكوك الدولية السارية حاليا،
لنظام حظر املخدرات.وجيب التصدي ملشكلة املخدرات
العاملية ،مع مراعاة أن األولويات الوطنية للدول وخصائص
نظمها القانونية الوطنيةمتتثل امتثاال دقيقا مليثاق األمم املتحدة
الدويل.وتعد مشكلة املخدرات العاملية جزءا ال
والقانون
ُّ
يتجزأ من املشكلة األكرب املتمثلة يف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
واالجتار باملخدرات .وقد أدى كالمها إىل ارتفاع مستويات
العنف وانعدام األمن ،وأحلقا الضرر بالكثري من املناطق
والبلدان يف العامل.

“نيكاراغوا خالية من املخدرات؛” ونظام فعال للعدالة
اجلنائية ،استنادًا إىل مبدأ التناسب .وال وجود لعقوبة اإلعدام
يف نيكاراغوا .لقد حول هنجنا نيكاراغوا إىل واحدة من البلدان
اليت هبا أعلى مستويات ألمن املواطن يف قارتنا.

وختاما ،شاركنا يف مناقشات فيينا ونشارك يف هذه
الدورة االستثنائية من أجل التفكري بشأن مشكلة املخدرات
العاملية ولتحليل ومناقشة الوسائل الفعالة الالزمة لتعزيز اجلهود
الدولية الرامية إىل إجياد حلول من أجل مصلحة مجيع شعوبنا.
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطى الكلمة اآلن
لرئيس وفد مجهورية فنلندا.

السيد سوير (فنلندا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد فنلندا
وأود أن أؤكد جمددا مبدأ املسؤولية املشتركة واملتفاوتة.
البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب باسم دوله
ونؤيد من خالل ذلك املنظور التعاون الدويل على أوسع نطاق
األعضاء خالل هذه الدورة االستثنائية (انظر )A/S-30/PV.1
ممكن ،مبا يف ذلك تبادل اخلربات وأفضل املمارسات ،وندعو
ونالحظ أنه مل يكن باإلمكان معاجلة العديد من املسائل
إىل توفري املزيد من املوارد املالية واللوجستية لبلدان املرور
العابر كي يستىن لنا املضي قدما خبطة التنمية املستدامة لعام اهلامة يف الوثيقة اخلتامية (القرار دإ ،1/30-املرفق)؛ ومع
ذلك فإننا نعترب الوثيقة إجنازا .وتعتقد فنلندا أنه جيب أن تنفذ
( 2030القرار .)1/70
اتفاقيات املراقبة الدولية للمخدرات بصورة شاملة فيما يتعلق
تظل مشكلة املخدرات العاملية تشكل حتديا لألمن العاملي
باعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان ،إذ ينبغي أن تكون
واإلقليمي ولصحة ورفاه اجلنس البشري .ولذلك ،فإننا نفذنا
صحة ورفاه وسالمة الناس واملجتمعات يف صميم السياسات
سياسات عامة واستراتيجيات بشأن املخدرات تركز على
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املتعلقة باملخدرات .ونكرر ،يف ذلك السياق ،النداءات اليت
وجهها العديد من الوفود من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام.
ومل يغري جناحنا يف تنفيذ تدابري تقليل الضرر ،يف فنلندا،
من التزامنا بتنفيذ االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات .فقد
فرضنا حظرا شامال على املخدرات .غري أننا نرى يف الوقت
نفسه أن من حيتاجون إىل املساعدة كذلك هلم احلق يف
احلصول علي اخلدمات .إن اآلثار اإلجيابية للحد من األضرار
ملموسة يف فنلندا .فقد قل عندنا عدد اإلصابات اجلديدة
السنوية بعدوى فريوس نقص املناعة البشرية وسط متعاطي
املخدرات باحلقن .وقد حسن توفري معدات احلقن واللقاحات
واختبارات الكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
والتهاب الكبد من دون الكشف عن اهلوية وإتاحة تدابري
الصحة اجلنسية واإلجنابية ،فضال عن العالج االستبدايل باملواد
شبه األفيونية ،صحة السكان املستهدفني بشكل ملموس.
وتشري األدلة إىل أن تلك التدابري قد خفضت اجلرائم املتصلة
باملخدرات وزادت األمن يف جمتمعاتنا.
وقد تعلمنا أنه إذا أردنا حقا الوصول إىل أكثر الفئات
حرمانا من بني متعاطي املخدرات وتطوير أفضل اخلدمات
هلم ،فإن مشاركة الفئات املستهدفة مهمة للغاية .وقد أخذنا،
يف سياستنا الوطنية بشأن املخدرات ،القضايا الشاملة لعدة
قطاعات مثل الشواغل اجلنسانية ،يف االعتبار .غري أننا نعترف
بأنه ال يزال يتعني علينا القيام باملزيد من العمل لتلبية احتياجات
األقليات اجلنسية ،من مجلة أمور.

21/04/2016

فيجري تبادل املعلومات االستخبارية اليت جتمعها أجهزة
إنفاذ القانون والسلطات األخرى ذات الصلة ،وحتلل احلاالت
مشاركة ويستجاب هلا بطريقة منسقة .وجدير بالذكر أن
الشرطة أيضا أن تؤدي دورًا رئيسيا يف التدابري التنفيذية
للحد من الضرر .كما نود أن نربز حقيقة أن التحقيقات
اجلنائية املشتركة مع بلدان أخرى ،وال سيما تنفيذ مفهوم
أفرقة التحقيق املشتركة ،حتسن التعاون الدويل حقيقة .ونتيجة
لذلك ،يصبح التحقيق أكثر فعالية ،وتثبت املسؤولية اجلنائية يف
املكان املناسب .وتعترب فنلندا أن التعاون ناجح جدا.
وال ترى فنلندا أن املسألة الرئيسية فيما يتعلق بالسياسات
املتعلقة باملخدرات اليوم هي ما إذا كان ينبغي دعم السياسات
القائمة على الصحة أو تلك القائمة على املراقبة .إننا حنث
الدول على تعزيز السياسات التشاركية العامة والشاملة للتعامل
مع احلقائق والتحديات املتنوعة اليت تواجهها الدول .ونعلم من
التجربة أنه من أجل حتقيق أفضل النتائج يف جمال الصحة
والرفاه ،فإن التعاون املتعدد التخصصات بني الوكاالت الدولية
والسلطات الوطنية وأصحاب املصلحة ،مبا فيها املنظمات غري
احلكومية واجلهات الفاعلة الشعبية ،أمر مطلوب .وبالتايل،
فإننا نرى أن من شأن النهج السياسايت األكثر تشاركية يف
تنفيذ توصيات الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية أن يسهم
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة اهلامة يف معاجلة مشكلة
املخدرات العاملية على نطاق أوسع.

وأخريا ،وإذ تتابع فنلندا عن كثب املناقشات واملفاوضات
كما نود أيضا أن نعرب عن قلقنا إزاء ظهور املؤثرات املفضية إىل الدورة االستثنائية احلالية ،فإهنا ترى أنه يوجد،
النفسانية اجلديدة .وكما سبق أن أبرز وفد االحتاد األورويب ،بالفعل ،جمال ملشاركة أكثر مشوال يف التصدي ملشكلة
نعيد تأكيد التزامنا بالتصدي للتحديات والتهديدات املتزايدة املخدرات العاملية.
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة
اليت تشكلها هذه املواد اجلديدة ،ال سيما للشباب.
إن التعاون بني الوكاالت فيما بني الشرطة وموظفي اآلن للسيد مستفيض الرمحن ،املدير العام يف وزارة الشؤون
اجلمارك وحرس احلدود هو أحد مصادر قوتنا يف فنلندا .اخلارجية يف مجهورية بنغالديش الشعبية.
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السيد مستفيض الرمحن (بنغالديش) (تكلم باإلنكليزية):
يسعدين أن أخاطب هذه الدورة االستثنائية بشأن مشكلة
املخدرات العاملية .يتيح لنا هذا التجمع فرصة هامة لتعزيز
عزمنا يف التصدي هلذا التحدي اهلائل يف عصرنا .إن مشكلة
املخدرات تؤثر على كل أمة وعلى كل قطاعات املجتمع .وال
إن املخدرات ال تؤثر فحسب على التنمية واحلياة الكرمية،
ميكن ألي بلد أن يدعي أنه خال من هذه اآلفة .ولذا يتطلب ولكن أيضا على االستقرار واألمن.
التصدي ملشكلة املخدرات املشاركة النشطة واملستمرة جلميع
وتويل حكومة بنغالديش أمهية كبرية ملكافحة مشكلة
احلكومات ومجيع املجتمعات .إهنا مسؤولية عامة ومشتركة
املخدرات .وحنن نضطلع حبملة ملكافحة املخدرات بالتعاون
لنا مجيعا.
مع مجيع أصحاب املصلحة ومبشاركة املجتمع املدين واملنظمات
ومن الواضح أن ملشكلة املخدرات أبعادا كثرية وجوانب غري احلكومية واهليئات الدولية ذات الصلة .ولدينا إطار قانوين
كثرية .فهي تؤثر على الصحة وحقوق اإلنسان والتنمية قوي .وقد صدر قانون مكافحة املخدرات على املستوى الوطين
املستدامة ،من بني أمور أخرى .وهي تؤدي إىل الفساد واجلرمية يف عام  ،1990وجرى استكماله يف وقت الحق بعدد من
املنظمة .وتتسبب إساءة استخدامه يف خسائر بشرية مفجعة القواعد واالستراتيجيات والربامج ذات الصلة .ونوفر ملدمين
ورهيبة للمستخدمني وأسرهم وجمتمعاهتم .ويؤجج االجتار املخدرات ما يلزم من مرافق العالج وإعادة التأهيل .وشرعنا
باملخدرات والشبكات اإلجرامية املنظمة العنف ويغذيان أيضا يف محلة توعية واسعة النطاق بشأن مكافحة املخدرات
الفساد .ومتول األرباح املتأتية من االجتار باملخدرات اإلرهاب من أجل التصدي ملشكلة املخدرات .وعززنا قدرات وكاالت
والتطرف العنيف .وجيب علينا إهناء استغالل منعدمي الضمري إنفاذ القانون لدينا على مكافحة االجتار باملخدرات وتعاطيها.
من األفراد واجلماعات للضعفاء من الناس املعرضني لتعاطي
وعلى الصعيد اإلقليمي ،فإن بنغالديش طرف يف اتفاقية
املخدرات يف جمتمعاتنا.
رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي املتعلقة باملخدرات
لقد اعتمد قادة العامل ،يف العام املاضي ،اخلطة التحويلية واملؤثرات العقلية .ووقعنا مذكرات تفاهم مع العديد من بلدان
للتنمية املستدامة  -خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030القرار املنطقة ،مثل ميامنار واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية ،بشأن
 .)1/70واتفقت الدول األعضاء ،يف إطار اهلدف  3من منع االجتار غري املشروع باملخدرات .ونعمل بالتعاون الوثيق
أهداف التنمية املستدامة ،على تعزيز الوقاية من تعاطي مواد مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وجلنة
اإلدمان وعالجه ،مبا يف ذلك إساءة استخدام املخدرات املخدرات واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات واملنظمة الدولية
واالستعمال الضار للكحول ،وهو هدف جيب علينا مجيعا للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) ورابطة جنوب آسيا للتعاون
السعي إىل حتقيقه .إن التصدي ملشكلة املخدرات العاملية ،يف اإلقليمي ومكتب رصد جرائم املخدرات ملكافحة التحدي
الواقع ،ليس جمرد مسألة يتناوهلا اهلدف  ،3بل إنه شيء يؤثر املتمثل يف املخدرات غري املشروعة.
على العديد من أهداف التنمية املستدامة .فهو يرتبط كذلك
إننا ندرك أن التصدي ملشكلة املخدرات غري املشروعة
بقضايا من قبيل اجلرمية املنظمة والصحة والرفاه العام ،اليت
يتطلب على املدى الطويل اتباع هنج متكامل ومتعدد
تشكل جزءا ال يتجزأ من العوامل يف خطة التنمية املستدامة
لعام  .2030وتتحتم مكافحة اجلرائم املتصلة باملخدرات
والفساد من أجل حتقيق جمتمعات مستقرة ومؤسسات فعالة،
األمر الذي يشكل أساسا للتنمية املستدامة.
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التخصصات .كما أنه يستدعي حتقيق االتساق بني السياسات
املتعلقة بالصحة العامة وتلك املتعلقة باجلوانب االجتماعية
والتعليمية والتنمية املستدامة وإنفاذ القوانني .ويستتبع ذلك
مشاركة مجيع أصحاب املصلحة على املستويات املحلية
واإلقليمية والدولية .ويف هذا الصدد ،فإننا نرحب باعتماد
الوثيقة اخلتامية اهلامة (القرار دإ ،1/30-املرفق) ،اليت تعيد
التأكيد على التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة املخدرات
يف العامل أمجع ومواجهتها على حنو فعال .وتشمل الوثيقة
توصيات هامة بشأن جمموعة واسعة من جوانب املشكلة؛
وسيقودنا تنفيذها بفعالية إىل قطع أشواط طويلة فيما خيص
مكافحة هذه اآلفة العاملية.

وندرك أيضا أننا أمام نقطة حتول حيث يطالب النص
اجلديد بأن حتدد األدلة العلمية واهتمامنا مبسائل الصحة
وحقوق اإلنسان سياساتنا للتدخل يف ما يتعلق باملخدرات
على املستويني الوطين والدويل .ويف ذلك الصدد ،تعترب تزنانيا
أن هذه الدورة االستثنائية تتيح فرصة حامسة إلعادة توازن
ومواءمة السياسات الدولية والوطنية املتعلقة باملخدرات.
ولذلك ،فإننا نؤمن بقيمة ،بل وحبتمية اعتماد وتنفيذ الوثيقة
اخلتامية اليت ينبغي أن تشكل أساس هنجنا املشترك وجهدنا
املتجدد من أجل التصدي للتحديات اليت نواجهها .ونسلم
أيضا بضرورة أن تستند هذه املهمة إىل مبادئ حقوق اإلنسان
واإلنصاف والعدالة االجتماعية.

ونتطلع إىل الدور املستمر الذي تقوم به جلنة املخدرات،
باعتبارها هيئة وضع السياسات يف األمم املتحدة ،اليت تضطلع
باملسؤولية الرئيسية عن شؤون مراقبة املخدرات .كما ننوه
بالعمل اجليد الذي يقوم به مكتب األمم املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية ،بصفته الكيان الرئيسي يف منظومة األمم
املتحدة املعين بالتصدي ملشكلة املخدرات العاملية ومواجهتها.
ومن جانبنا ،فإننا على استعداد للعمل مع مجيع األطراف املعنية
مبكافحة املخدرات من أجل حتقيق رفاه جيلنا واألجيال القادمة.

وعندما يتعلق األمر مبكافحة مشكلة املخدرات العاملية،
فإن مصداقيتنا اجلماعية على املحك .ومل يكن تنفيذ الصكوك
الدولية الرئيسية ذات الصلة اليت تشكل حجر الزاوية لنظام
املراقبة الدولية للمخدرات بالتنفيذ اجليد .وكثريا ما قلنا إنه يتعني
علينا أن نبذل جهدا أكرب وأفضل ملعاجلة هذه اآلفة اليت تشكل
هتديدا خطريا حلياة اإلنسان وتقوض التنمية .إهنا مشكلة معقدة،
ال تفيد معها احللول السهلة .ومع ذلك ،ال يسعنا الفشل.

الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
لرئيس وفد مجهورية تزنانيا املتحدة.

وبينما منضي قدما ،جيب أن يكون هدفنا التركيز على
احلد من عدد األشخاص الذين يتعاطون املخدرات ،فضال عن
أولئك الذين ميوتون جراء تعاطيها .كما ينبغي لنا كفالة أال
ينتهي املطاف باملجرمني القاصرين يف السجون ،حيث رمبا لن
تزداد مشاكلهم املرتبطة باملخدرات إال سوءا .وجيب علينا
تعزيز هنج يقوم على الصحة وحقوق اإلنسان يف مواجهة
مشكلة املخدرات .وحنن ندرك أن هذا اهلدف لن يتحقق ،إال
ببذل جهد مجاعي على الصعيدين الوطين والعاملي.

السيد مانونغي (مجهورية تزنانيا املتحدة) (تكلم
باإلنكليزية) :تدرك مجهورية تزنانيا املتحدة أن املخدرات أدت
إىل تدمري حياة الكثريين ،وأن السياسات احلكومية مل حتقق
على مدار سنوات طوال النجاح املطلوب .ونتفق على أن
الوقت قد حان لنا مجيعا لكي نعتمد هنجا جديدة .ولذلك،
إن تزنانيا مل تنج من مشكلة املخدرات العاملية .حيث
نثين على جلنة املخدرات اليت أدت أعماهلا التحضريية إىل
عقد هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة ،ونرحب بالوثيقة تتزايد كميات املخدرات غري املشروعة املهربة من املناطق
األخرى عرب حدودنا مع بقاء جزء منها يف جمتمعاتنا املحلية،
اخلتامية اليت اعتمدهتا اجلمعية (القرار د إ ،1/30-املرفق).
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مما يلحق األذى باألشخاص الضعفاء ،مبن فيهم أشخاص التخصصات ويدعم بعضها بعضا وتتسم بالتوازن من أجل
يعانون بالفعل من أشكال متعددة من الفقر .وتعوق مشكلة وضع استراتيجيات فعالة فيما خيص ختفيض العرض والطلب.
املخدرات رؤيتنا اجلماعية حلياة كرمية للجميع وتصيب بالعجز
ويف اخلتام ،نرى أنه ينبغي لنا أال نسمح ألنفسنا باالنقسام
القوة العاملة الالزمة لتجسيد طموحنا إىل حتقيق التنمية بسبب أفضليات السياسات العامة فيما يتعلق بالعقوبات
االجتماعية واالقتصادية .كما أهنا تؤجج اجلرائم اخلطرية ،مبا الواجبة التطبيق .واتفاق اجلمعية اتفاقا كامال على خطورة
فيها جرائم احلياة الربية والغابات ،وتفرض أعباء إضافية على املشكلة وعلى ضرورة حتركنا بشكل مجاعي وعاجل ميثل ،يف
وكاالت إنفاذ القانون ونُظمنا الصحية الوطنية.
حد ذاته ،إجنازا عظيما.
ويف الوقت نفسه ،تشمل جهودنا الوطنية الرامية ملواجهة
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
اخلطر إنشاء نُظم دعم لألشخاص املدمنني املعرضني أيضا لرئيسة وفد إمارة موناكو.
خلطر فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد باء وجيم.
السيدة بيكو (موناكو) (تكلمت بالفرنسية) :تود إمارة
ونواصل حتديد ورصد االجتاهات املتعلقة بانتشار املؤثرات
موناكو أن تؤكد جمددًا التزامها القوي بالتصدي ملشكلة
النفسانية وتوزيعها .كما نرصد أساليب التعاطي واآلثار
املخدرات العاملية مع احترام حقوق اإلنسان األساسية،
النامجة عنها .ونعزز كذلك استجاباتنا التشريعية والتنظيمية
وسيادة القانون ،واحلق يف الوصول الشامل إىل الرعاية.
والتنفيذية الوطنية بالتعاون مع خمتلف أصحاب املصلحة ،مبا
وترفض موناكو رفضًا قاطعًا استخدام عقوبة اإلعدام يف أي
يف ذلك السلطات التعليمية والصحية وسلطات إنفاذ القانون
ظرف من الظروف.
وكذلك املنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين.
ويشكر وفد بلدي جلنة املخدرات ومكتب األمم املتحدة
وتؤدي اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار باملخدرات
املعين باملخدرات واجلرمية على النهج الشامل واإلنساين إزاء
إىل زعزعة أمن الدولة .ونعتقد أن تنفيذ االتفاقيات املتعلقة
هذه اآلفة اليت تقوض جمتمعاتنا وتعرقل جهودنا اإلمنائية
باجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد سيسهم أيضا يف جهودنا
وتُسهم يف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،والسل،
الفردية واجلماعية من أجل التصدي ملشكلة املخدرات.
والتهاب الكبد الوبائي وسائر األمراض املنقولة عن طريق الدم.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإننا نقترح إجراء مناقشات على مستوى
وجيب على املجتمع املدين أن يكون شريكنا األول يف
اجلمعية العامة للنظر يف نطاق التدخالت املناسبة ملكافحة هذا
تنفيذ االلتزامات املقطوعة يف مؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد
اخلطر ،وكذلك التقدم املحرز يف هذا الصدد.
خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015وخباصة اهلدفني  3و  16من
وحىت وحنن نؤكد من جديد التزامنا بتنفيذ الوثيقة
أهداف التنمية املستدامة.
اخلتامية ،فإننا نعتقد أن التعاون الدويل أمر ال غىن عنه من أجل
إن حكومة بلدي بصدد إعداد خطة عمل جديدة ملكافحة
حتقيق أهدافها .ونعتقد أيضا أن الربامج اليت تركز على سبل
العيش البديلة يف البلدان املنتجة للمخدرات ستحد من تدفق املخدرات واليت ستكون جزءًا من جهودها ملكافحة مجيع أشكال
ذت يف
املخدرات غري املشروعة إىل بلداننا .ويلزم اتباع نُهج متعددة اإلدمان .كما أن محاية الشباب أمر ذو أولوية .وقد نُ ّف ْ
املدارس برامج وقائية يف شكل تثقيف صحي بشأن مواضيع
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تالئم خمتلف الفئات العمرية ،وذلك مبساعدة من جلان تضم
السيد لوغار (سلوفينيا) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
أصحاب املصلحة املتعددين املعنيني بالصحة وتعليم املواطنة .إن تؤيد سلوفينيا البيان الذي أديل به باسم االحتاد األورويب
حتديد الشباب املضطرب يف موعد مبكر هو جمال آخر للوقاية (انظر  .)A/S-30/PV.1وأود أن أديل مبالحظات إضافية بصفيت
حيث تعمل خمتلف اهلياكل املعنية بوصفها شبكة مترابطة.
الوطنية.
تكمل إمارة موناكو
وملنع العواقب على الصحة العامةّ ،
جهودها الوقائية بإتاحة احلصول على الرعاية السريعة والفعالة.
وجتمع مراكز الرعاية املتمحورة حول الفرد بني إزالة السموم
واملشورة لضمان إعادة التأهيل وإعادة االندماج االجتماعي.
وعالوة على ذلك ،جيري يف القطاع الصحي التركيز على
الشباب بإنشاء وحدة استشارات للـ “املتعاطني الشباب”
واليت توفر الرعاية املناسبة .وتوفر رابطتا “اإلصغاء للشباب”
و “مرحبًا باألهل” الدعم مع احلفاظ على سرية اهلوية ،مما
ميكن األسر املعنية من أال تظل معزولة.
إن موناكو طرف يف مجيع الصكوك الدولية املتعلقة
باملخدرات وهي تكيّف تشريعاهتا اجلديدة مع ظهور منتجات
جديدة غري مشروعة .ويف  1كانون الثاين/يناير ،أصبحت
موناكو العضو الثامن والثالثني يف فريق التعاون ملكافحة إساءة
استعمال املخدرات واالجتار غري املشروع هبا التابع ملجلس
أوروبا ،واملعروف أيضًا باسم فريق بومبيدو.

إننا يف سلوفينيا ملتزمون بالتنفيذ املتوازن لركيزيت خفض
الطلب والعرض وبالتعاون الدويل يف إطار مبدأ املسؤولية
العامة واملشتركة .ويسرنا أن يتجسد ذلك يف الوثيقة اخلتامية
هلذه الدورة االستثنائية (القرار دإ ،1/30-املرفق) ونرحب
أيضًا بتركيز القرار على حقوق اإلنسان والصحة العامة،
وتوافر املواد اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية والعلمية،
وعلى التحديات والتهديدات اجلديدة ،فض ً
ال عن التنمية
البديلة .ونعتقد أن مرونة اتفاقيات األمم املتحدة الثالث ملراقبة
املخدرات ،إىل جانب صكوك حقوق اإلنسان العاملية ،توفر
أساسًا جيدًا لسياسة من هذا القبيل.

ختتلف العوامل اليت جتعل الناس معرضني لتعاطي
املخدرات يف مجيع أحناء العامل ،كما تتباين اهلياكل واملوارد
الالزمة حلماية صحة هؤالء األفراد وأسرهم وجمتمعاهتم .ومن
ناحية أخرى ،هناك سياسات وتدخالت مؤكدة ملنع الناس
من البدء يف تعاطي املخدرات ومعاجلة االضطرابات املرتبطة
وحنن نؤمن إميانًا راسخًا بأننا ال ميكن أن نوقف خطر بتعاطي املخدرات.
االجتار الدويل باملخدرات ومجيع األنشطة اإلجرامية املرتبطة
وما فتئت سلوفينيا تُنشئ وتضع بشكل منهجي
به إال عن طريق زيادة التعاون الدويل من خالل هنج متكامل التشريعات والسياسات املتعلقة باملخدرات لعدد من السنوات.
ومتعدد التخصصات ومتوازن .وهذا هو السبب يف أن موناكو وقد ألغى بلدي جترمي حيازة كمية صغرية من أي خمدر لغرض
ستواصل توفري تعاون شرطي وقضائي ثابت .ونؤكد جمددًا االستعمال الشخصي يف عام  ،1999هبدف تشجيع العالج
التزامنا مبكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
بدالً من العقاب .وما فتئ التركيز منصبًّا على جوانب الصحة
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن العامة ،مبا يف ذلك برامج احلد من الضرر والعالج البديل.
لرئيس وفد مجهورية سلوفينيا.
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ونعتقد يف سلوفينيا اعتقادًا راسخًا بأن مجيع برامج
املخدرات ينبغي أن تستند إىل األدلة ويتم تقييمها وتكون يف
متناول مجيع الناس املصابني باضطرابات تعاطي املخدرات.
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اجلهات صاحبة املصلحة .وباسم سلوفينيا ،دعوين أعرب عن
أمل صادق يف أن تؤدي جهودنا املشتركة إىل سياسة شاملة
وإنسانية تتعلق باملخدرات من شأهنا أن تضع الناس وصحتهم
يف املقام األول.

ولذلك نود أن نشدد على أمهية وضع هنج متعدد القطاعات
ومنسق متامًا .ويشمل هذا النهج تعاون وكاالت متعددة من
خمتلف امليادين ،مثل التعليم والرعاية االجتماعية والصحة
وإنفاذ القانون .ودون أن تعمل معا ،لن ميكنهاوضع سلسلة
متصلة ومتكاملة من برامج خفض الطلب اليت تشجع الوقاية،
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
والكشف والتدخل املبكرين ،والعالج ،وإعادة التأهيل وإعادة لرئيس وفد ليبيا.
االندماج االجتماعي جلميع األشخاص الذين يعانون من
السيد الدباشي (ليبيا) :شكرًا سيديت الرئيسة ويسعدين
اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان .ويف سلوفينيا ،تقوم وزارة
أن أراك تترأسني هذه اجللسة.
الصحة بتنسيق هذا العمل.
إن انعقاد الدورة االستثنائية للجمعية العامة دليل واضح
ونعتقد أيضًا أن تدابري احلد من األضرار ال غىن عنها
على تنامي الوعي الدويل مبشكلة املخدرات وأثرها املد ّمر على
للنجاح يف حل مشكلة املخدرات ،مبا يف ذلك من أجل
الصحة وعلى اقتصادات الدول وأمنها .واملخدرات ،كتجارة
احليلولة دون انتقال عدوى من قبيل فريوس نقص املناعة
غري مشروعة ،تزدهر كلما ضعفت مؤسسات الدولة األمنية
البشرية والتهاب الكبد .وهذه الربامج ،اليت تستند إىل احترام
والرقابية .أما انتشار تعاطيها ،وخاصة بني الشباب واألطفال،
حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية ،قد مت تقييمها بدقة يف كثري
فريتبط يف أغلب األحيان بظروف الفقر واخلوف وعدم
من البلدان ،ونتائجها تثبت فعاليتها.
االستقرار ،والقلق إزاء انسداد فرص مستقبل أفضل ،خاصة
وبينما نرحب بالعناصر اإلجيابية يف القرار ،فإننا نأسف يف حالة البطالة والتهميش االجتماعي .وال شك يف أن االجتار
ألنه مل يتسن لنا إدراج الصيغة املتعلقة بعقوبة اإلعدام .غري املشروع باملخدرات يزيد من معدالت اجلرمية والعنف
وتعارض سلوفينيا حبزم استخدام عقوبة اإلعدام يف أي ظرف والفساد واستزناف املوارد البشرية واملالية للدول.
من الظروف.
إن معاجلة مشكلة املخدرات جبوانبها املتعددة ال ميكن أن
ولدى سلوفينيا جتربة إجيابية تتشاطرها فيما يتعلق مبعاجلة تتم بإجراءات أمنية فقط ،بل جيب أن تكون يف صلب برامج
مشكلة املخدرات .ونسعى جاهدين لتعزيز التعاون اإلقليمي ،استراتيجيات التنمية الوطنية واإلقليمية ،وخاصة من خالل
خاصة يف جنوب شرق أوروبا .وقد أنشئ برنامج املساعدة مكافحة الزراعة غري املشروعة للنباتات إلنتاج املخدرات
التقنية الثنائية لبلدان املنطقة قبل مخس سنوات ويعزز تدابري واملؤثرات العقلية ،والعمل على التصدي آلثارها ،مثل غسل
متوازنة لسياسات املخدرات ،من مكافحة االجتار باملخدرات األموال والتدفقات املالية غري املشروعة الناجتة عن االجتار غري
إىل معاجلة االضطرابات املرتبطة بتعاطي املخدرات.
املشروع باملخدرات ،والعمل من أجل القضاء على أسباب
ويف اخلتام ،أود أن أشدد على أن مشكلة املخدرات تعاطي املخدرات ،مبا يف ذلك توفري فرص العمل والتعليم
العاملية ال ميكن حلها إال من خالل التعاون الدويل ،وبطريقة للجميع ،وحتسني التشريعات اخلاصة بالعقوبات املتعلقة
منسقة وشاملة .فالتقدم جيب أن يستند إىل وقائع ميكن التحقق بتعاطي املخدرات ،حبيث يكون اهلدف دائمًا هو اإلصالح
منها ومنطق ،وجيب تعزيز حوار واسع النطاق بني مجيع وليس العقوبة.
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وتؤكد ليبيا على املسؤولية اجلماعية واملشتركة لكل املدين ،ومبا يضمن إحراز تقدم ملموس وفعال وحيقق األهداف
الدول يف معاجلة مشكلة املخدرات يف إطار احترام سيادة واملقاصد املرجوة.
الدول وخصوصيتها .كما تؤكد التزامها باالتفاقيات
وحترص اململكة األردنية اهلامشية ،بقيادة جاللة امللك
الدولية الثالث اخلاصة مبراقبة املخدرات ومكافحتها ،وتؤيد عبد اهلل الثاين بن احلسني ،على تعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة
بقوة النتائج اليت اعتمدهتا الدورة هذه .وتقدر ليبيا الدور مشكلة املخدرات واجلرمية .ويف هذا الصدد ،يواصل األردن
املحوري ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،تعزيز اإلطار التشريعي واملؤسسي ،حيث جرى مؤخرًا إعداد
وجلنة املخدرات ،واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ،باعتبارها مشروع قانون جديد بشأن املخدرات واملؤثرات العقلية
األجهزة اليت تتحمل املسؤولية الرئيسية يف تنسيق ومتابعة هبدف توفري تشريع عصري وأكثر مشولية ،ومحاية املجتمع
مكافحة املخدرات ،وندعو إىل تعزيز دورها وقدرهتا على بصورة وقائية واحترازية .ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون
تقدمي الدعم الفين للدول األعضاء .كما ندعو املجتمع الدويل اجلديد تشكيل جلنة وطنية تُعىن برسم السياسة العامة ملكافحة
إىل مواصلة تقدمي املساعدة املالية والتقنية وتوفري املوارد الكافية انتشار املخدرات ،فض ً
ال عن إنشاء صندوق لإلسهام يف عالج
للدول األعضاء ،وال سيما البلدان النامية ،هبدف تعزيز قدراهتا متعاطي املواد املخدرة ومدمنيها ،علمًا بأن مشروع القانون
يف جمال مكافحة تلك املشكلة.
اجلديد مير باملراحل الدستورية ،ومن املؤمل إقراره يف القريب
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
لرئيس وفد اململكة األردنية اهلامشية.

السيد حياصات (األردن) :يف أيلول/سبتمرب املاضي،
ولدى اعتمادها خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030أولت
اجلمعية العامة أمهية بالغة ،وحتديدًا يف اهلدفني  3و  ،16ملسائل
القضاء على الفقر واجلوع وضمان متتع اجلميع بأمناط عيش
صحية وحتقيق التنمية املستدامة وتعزيز سيادة القانون واحترام
حقوق اإلنسان ومكافحة اجلرمية ،األمر الذي يؤكد جمددًا
ضرورة تعزيز التعاون الدويل ،خاصة يف ظل هتديد املخدرات
وأثرها على التنمية وارتباطها بأشكال خمتلفة من اجلرمية .ويف
هذا السياق ،ميثل القرار (دإ ،30/1-املرفق) ،الذي يرحب
األردن باعتماده ،إطارًا عمليًا ومكم ً
ال لاللتزامات املنبثقة عن
الصكوك الدولية ذات الصلة ،ويتطلب التنفيذ األمني والفعال
لألهداف والتوصيات اليت يتضمنها ،وإقامة شراكات مع مجيع
أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك الشباب ومؤسسات املجتمع
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العاجل .إضافة إىل ذلك ،يتبع األردن هنجًا شام ً
ال يركز على
املكافحة والوقاية والعالج ضمن خطط استراتيجية متكاملة
مبشاركة مجيع املؤسسات املعنية مبكافحة املخدرات ،حكومية
وخاصة على السواء .وقد أعلن عام  2016عامًا ملكافحة
املخدرات يف املؤسسات التعليمية .كما عملت اهليئات املعنية
مبراقبة االجتار املشروع بالعقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية
على تطوير نظم الضبط واملراقبة ومنع استخدامها ،مع مراعاة
أمهية توفري املؤثرات العقلية والعقاقري واملسكنات املخدرة
الستعماالت طبية مشروعة وبناء شراكات مع املؤسسات
املعنية بالصناعات الدوائية.

أما على الصعيدين اإلقليمي والدويل ،فقد عمل األردن
على تعزيز التعاون مع الدول واملنظمات ذات الصلة.
وبالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
ومنظمة اجلمارك العاملية ،استضاف األردن االجتماع اإلقليمي
األول يف منطقة الشرق األوسط بشأن الربنامج العاملي ملراقبة
املخدرات .كما أصبح األردن أول دولة تطبق ذلك الربنامج
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يف املنطقة .وجيري العمل على تطبيق برنامج مماثل يُعىن مبراقبة لعام ( 2030القرار  ،)1/70وإجناز أهدافها اإلمنائية املستدامة
الشحن اجلوي .ويف هذا املقام ،ينبغي مواصلة دعم املكتب السبعة عشر ،اليت اتفقنا عليها هنا يف املقر ،جيب أن تترجم إىل
واقع ملموس ملا فيه صاحل جمتمعاتنا.
ملساعدة الدول على تطبيق ذلك الربنامج الرائد.
وبشعور بااللتزام واالمتنان ،مثلت السلفادور جمموعة دول
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف املجلس التحضريي
هلذه الدورة االستثنائية .ونود أن نغتنم هذه الفرصة لكي نؤكد
استعدادنا للعمل واإلسهام معًا ،مع احترام االختالف وتعزيز
التفاهم واحلوار حتقيقًا لتنفيذ سياسات شاملة ملعاجلة مشكلة
املخدرات العاملية.

وال بد من اإلشارة هنا إىل الزناعات املسلحة والتهديدات اليت
يشهدها عدد من دول املنطقة وتقاطع مصاحل مهريب املخدرات
واجلماعات اإلرهابية ،مما يزيد من صعوبة مراقبة املخدرات
ويشجع على هتريبها إىل الدول املجاورة بشكل مثَّل ضغطًا كبريًا
على األردن وأجهزته الرمسية خالل السنوات األخرية جراء األعباء
األمنية املتزايدة واستقبال أعداد كبرية من الالجئني .وتتطلب تلك
الظروف تضافرًا من املجتمع الدويل ،وخاصة إعماالً واستنادًا إىل
إن الدورة االستثنائية هذه متثل التزامًا سياسيًا كبريًا
مبدأ املسؤولية العامة واملشتركة يف التصدي ملشكلة املخدرات صوب عام  ،2019إضافة إىل كوهنا عالمة فارقة لتعزيز
العاملية لتقدمي الدعم واملساندة لألردن.
التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل .ولذلك ،ال بد
يف اخلتام ،جيدد األردن دعمه الكامل ملكتب األمم املتحدة أن نكفل متاسك املساعدة الفنية واملالية واتساقها مع خمتلف
املعين باملخدرات واجلرمية يف االضطالع بواليته واإلسهام يف األبعاد واحلقائق القائمة ،مع مراعاة أننا نواجه مشكلة عامة
تعزيز اجلهود الوطنية والدولية ملكافحة مشكلة املخدرات وأن لدينا مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة.
العاملية.
وهذه اجللسة فرصة ساحنة لرؤية املشهد العاملي بكل
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
لرئيس وفد مجهورية السلفادور.

تعقيداته ،مع أخذ أوجه التقدم واإلجنازات ونقاط الضعف،
وكذلك التجارب اجلديدة لبلداننا يف السنوات األخرية ،بعني
االعتبار .وهدفنا املشترك بلورة سياسة عاملية شاملة بشأن
املخدرات تواكب التحديات احلالية وتقوم على احترام كرامة
اإلنسان.

السيد كاستانيدا (السلفادور) (تكلم باإلسبانية):
جاءت السلفادور إىل الدورة االستثنائية للجمعية العامة هذه
وهي مقتنعة بأن مكافحة مشكلة املخدرات العاملية متثل التزامًا
والسلفادور مقتنعة بأن تلك املشكلة تتطلب إجراءات
ملحًا وال مفر منه .ويويل رئيس اجلمهورية ،سلفادور سانشيز
سريين ،وحكومته اهتمامًا خاصًا مبكافحة املخدرات بضراوة .شاملة ومتوازنة هتدف إىل تعزيز صحة ورفاه الفرد واألسرة
وحنن مقتنعون بأن السياسات جيب أن تراعي صاحل البشر واملجتمع .والسلفادور ،كما ال خيفى على األعضاء ،ليست
واحترام حقوقهم األساسية ،مع التركيز على البعد اجلنساين .بلد استهالك كبري للمخدرات .كما أهنا ليست بلدًا منتجًا
وأود أن أعرب عن التزام حكومة بلدي باالمتثال هلا .بل هي بلد عبور ،شأهنا شأن معظم البلدان املمثلة هنا
للصكوك الدولية ذات الصلة ،وخاصة اتفاقيات األمم املتحدة اليوم .ولذلك ،لدينا قضية حمددة نود أن نراها وقد انعكست
الثالث بشأن املخدرات .واخلطة اجلديدة للتنمية املستدامة بشكل أوضح يف االستراتيجية الشاملة اليت وضعتها األمم
املتحدة ملعاجلة مشكلة املخدرات.
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وحتديدًا ،فإن الرابط بني بلدنا والعصابات الدولية احلوار إىل االلتزام بالعمل بعزم مع احترام اختالفاتنا ،وباقتناع
لتهريب املخدرات ذات اهلياكل اخلارجة عن إطار القانون قوي أنه ميكننا ،معًا ،بناء جمتمع خال من تعاطي املخدرات.
قد أفضى إىل العنف والصراع االجتماعي العميق واخلسائر يف
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
األرواح البشرية ،ما أدى إىل تراجع فرص االستثمار من أجل لرئيس وفد السودان.
تنمية جمتمعاتنا .وهذا ما دفعنا إىل إدراج البعد االجتماعي -
السيد حممد (السودان) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن
االقتصادي يف خطتنا االستراتيجية ملكافحة املخدرات ،اليت
أديل ببيان معايل وزير الداخلية يف مجهورية السودان ،الذي
وجددت هذا العام ،وهو العام اخلامس
أقرت يف عام ُ 2011
مل يتمكن من املشاركة يف هذه الدورة االستثنائية للجمعية
على التوايل.
العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية ،لألسف ،بسبب عدم
والصلة الواضحة القائمة بني عصابات الشباب  -أو إصدار تأشرية دخول له من قبل البلد املضيف.
“األشقياء” ،كما نسميهم  -واالجتار باملخدرات وغسل
(تكلم بالعربية)
األموال واالجتار غري املشروع يف األسلحة واألشخاص يشكل
أوالً ،يؤيد السودان بيان املجموعة األفريقية (انظر
هتديدًا متزايدًا ال لسالمة أبناء السلفادور فحسب ،بل ملنطقة
أمريكا الوسطى برمتها .لذلك ،جيب أن تتضافر جهود كل  )A/S-30/PV.2الذي أدىل به املمثل الدائم للسودان لدى األمم
املتحدة يف فيينا .كما نضم صوتنا إىل أصوات جمموعة الدول
القطاعات الوطنية من أجل تغيري ذلك الواقع.
ذات اآلراء املتقاربة يف ما حنن بصدده.
والسلفادور ملتزمة بتعزيز االستراتيجية الوطنية ملكافحة
ويود وفد بالدي أن يغتنم هذه الفرصة لإلشادة باجلهود
املخدرات ،ودمج السياسات واألهداف واملوارد واجلهود
املؤسسية يف القطاعني العام واخلاص .ويف إطار ذلك اجلهد ،القيمة واإلسهامات املقدرة اليت بذلتها كل اجلهات ذات الصلة
يعد تعاون البلدان الصديقة أساسيًا ملنطقتنا دون اإلقليمية واليت أفضت إىل عقد هذه الدورة االستثنائية ،وجيدد ترحيبه
من أجل تعزيز مؤسساهتا وصون حقوق اإلنسان للمواطنني بانعقادها ،مشددًا على أمهيتها يف هذا التوقيت الذي تتعقد
وتنفيذ مبادرات ترمي إىل تسهيل إعادة اإلدماج االجتماعي فيه مشكلة املخدرات العاملية .وال شك أهنا ستشكل فرصة
 االقتصادي للشباب املتورط يف أنشطة غري مشروعة .مثينة للدراسة والتقييم واخلروج برؤى وتوصيات متهد الطريقومع ذلك ،ففي غياب فرص العمل الالئق والتدريب املهين للتعامل مع خمتلف قضايا املخدرات بصورة فعالة وناجعة.
واألنشطة الترفيهية ،سيكون الفشل مآل جهودنا الرامية إىل
ووفد بالدي يكرر التزامه باألطر اليت توفرها االتفاقيات
تشجيع شبابنا على فك ارتباطهم بالعصابات واالخنراط يف الثالثة اخلاصة مبراقبة املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف
مستقبل إنساين حقيقي.
الكيميائية ،باإلضافة إىل اإلعالن السياسي وخطة العمل،
ختامًا ،أود أن أؤكد على أن االلتزام الذي أعربت عنه باعتبارها أساسًا مناسبًا وكافيًا يف التعامل مع قضية املخدرات.
ال عن املنظمات الدولية واملجتمع املدين ،فإىل جانب أهنا تتسم بالقدر املطلوب من الشمول واملرونة اليت
الدول األعضاء ،فض ً
خالل هذه الدورة االستثنائية ينم عن وجود إرادة قوية لتخطي متكن كل الدول واجلهات الفاعلة األخرى من مواجهة مشكلة
املخدرات ،جند أهنا جتسد إطارًا عمليًا لتنفيذ مبادئ التعاون
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الدويل على أسس املسؤولية املشتركة والعامة .وبالدي تؤمن
حبتمية التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي يف جمال مكافحة
املخدرات وحموريته كضرورة للوصول إىل عامل خال من
املخدرات ،وذلك نظرًا لألساليب اليت تستخدمها عصابات
املخدرات يف العمل مستغلة كل الوسائل والثغرات املمكنة.

اإلرهاب ،وتبعه تعزيز سلطات وصالحيات وحدة التحريات
املالية وهي وحدة تتمتع باالستقاللية والصالحيات الالزمة
اليت متكنها من رصد وتدقيق ومتابعة املسائل املتعلقة باألموال
املشبوهة واجلرائم ذات الصلة .كما مت اصدار قواعد اجراءات
التعاون الدويل ،اليت تنظم اجراءات التعامل مع طلبات املساعدة
القانونية واإلنابة القضائية وتسليم ا ملتهمني واملحكومني وتتبع
وحجز األموال وتنفيذ أحكام املصادرة .كما مت تعديل قانون
مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية ليتواكب مع االتفاقيات
الدولية وأصدرت السلطات املختصة اللوائح الالزمة ملراقبة
العقاقري الطبية.

املناطق السكنية .وكان لتلك التدابري أثرها املمتاز يف احلد من
اجلرمية وخفض مستوياهتا.

هتتم بالدي بضبط األدوية واملستحضرات الصيدالنية
واحليلولة دون إساءة استخدام بعض أنواعها ،ورصد األنواع
اجلديدة من املخدرات واملؤثرات العقلية ،حيث قامت بالدي
بعدد من اخلطوات العملية مثل إصدار دليل إجرإءات ضبط
األدوية املخدرة واملؤثرات العقلية ،وتنظيم عدد من األنشطة
التدريبية يف جمال الرقابة على األدوية والرصد واملتابعة .وتواصل

ويف هذا الصدد ،يشدد وفد بالدي على أمهية تعزيز كل
وسائل التعاون والتعاضد بني الدول يف املجاالت ذات الصلة،
ال سيما تبادل املعلومات االستخبارية واجلنائية ورصد حركة
التدفقات املالية املشبوهة .وقد أدى هذا التعاون إىل التعامل
الناجح يف رصد وضبط كثري من حاالت هتريب املخدرات.
لقد حددت حركة رصد املضبوطات يف بالدي
ويف هذا الصدد ،أود أن أشيد بتعاون اجلهات املعنية يف بالدي
مع نظرياهتا يف بعض الدول ،ال سيما اململكة العربية السعودية بعض املؤشرات املتصلة بقضية املخدرات مثل تزايد كمية
املضبوطات ،وتزايد عدد البالغات واملتهمني ،وتزايد عمليات
ولبنان.
لقد أثبتت التجارب أن معاجلة قضية املخدرات بكل هتريب املخدرات إىل داخل البالد والعابرة عربها إىل اوروبا
ما تتسم به من تعقيد حتتاج إىل قدر متنوع من املبادرات ودول اخلليج العريب ،وتنوع وسائل وطرق نقلها ،باإلضافة
والشراكات واآلليات الصحية واالقتصادية والتنموية واألمنية إىل مالحظة تطور العالقات بني جتار املخدرات ومزارعي املز
والقانونية .وأود يف هذا السياق أن أكرر التزام بالدي مبواصلة روعات املخدرة غري املشروعة إىل مستويات مشلت التجهيزات
تناول املسألة يف إطار كلي ضمن السياسات التنموية اليت يتم املسلحة وأساليب مقاومة أجهزة إنفاذ القانون .كما لوحظ تزايد
انتهاجها وتنفيذها وصوالً إىل جمتمع معافًا وسليمًا .وإميانًا إساءة استخدام بعض العقاقري الطبية واحلبوب املنشطة ،وتنوع
منا بأمهية إشراك املجتمع يف املسؤولية األمنية ،بذلت بالدي املضبوطات بدخول أنواع جديدة بعد أن كان القنب أكثر
جهودًا كبرية ترمي إىل تعزيز العالقة بني األجهزة الشرطية أنواع املخدرات واملؤثرات العقلية استخداما .ومن املتغريات
واملجتمع عرب برامج للشراكة والتعاون ،حيث مت تنفيذ برنامج اجلديدة يف بالدي بدء حماوالت لتصنيع حبوب الكبتاغون ،وقد
الشرطة الشعبية واملجتمعية وتأسيس اللجان املجتمعية يف شهد العام 2015ضبط مصنع إلنتاج هذه احلبوب.

ويف سبيل تعزيز اإلطار القانوين والتنظيمي للتعامل مع
قضايا املخدرات ،أجازت بالدي االستراتيجية الوطنية ملكافحة
املخدرات يف العام ، 2015باإلضافة إىل عدد من التشريعات
ذات الصلة ،حيث صدر قانون مكافحة غسل األموال ومتويل
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اهليئات املعنية ىف بالدي جمهوداهتا املستمرة يف مراجعة القوائم
امللحقة بقوانني األدوية والكيمياويات ،كما مت تنظيم املؤمتر
العلمي الثاين للجنة القومية للمخدرات يف بالدي ،الذي انعقد
خالل آذار/مارس املاضي حيث متت مناقشة موضوعات منها
مراقبة التجارة املشروعة وغري املشروعة املتعلقة باملخدرات
واملؤثرات العقلية.
ختاما ،يويل وفد بالدي اهتماما بالغا بربامج التنمية
البديلة املستدامة كواحدة من أدوات مكافحة املخدرات اليت
تساهم بال شك يف تقليل املعروض وإعادة توجيه طاقات
السكان املحليني إىل االنتاج املفيد .وتتطلع بالدي للدخول
يف مشروعات مشتركة مع املنظمات الدولية وبعض اجلهات
املاحنة بغرض تنفيذ برامج للتنمية البديلة .ويشدد وفد بالدي
علي أمهية االلتزام مبنهج التجرمي يف مواجهة مروجي املخدرات
واملتاجرين فيها ،وتشديد أدوات العقاب حيث أن اي حماوالت
متساهلة مع جتارة املخدرات ستؤدي إىل نتائج سلبية علي
املديني القريب والبعيد ،وستفتح فرص للتالعب والتحايل من
قبل عصابات املخدرات.
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
لرئيس وفد اجلمهورية السلوفاكية.
السيدة ألغايروفا (سلوفاكيا) (تكلمت باإلنكليزية):
حنن نؤيد متاما البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب
(انظر  .)A/S-30/PV.76كما أود أن أضيف بضع كلمات
باسم سلوفاكيا ،بصفيت الوطنية.
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وترحب سلوفاكيا باعتماد الوثيقة اخلتامية (القرار
دإ ،1/30-املرفق) ،يف أعقاب العملية التحضريية الشاملة
واجلامعة .وتؤكد الوثيقة جمددًا التزامنا بأهداف وغايات
االتفاقيات الدولية الثالث بشأن مراقبة املخدرات ،مبا يف ذلك
صحة اجلنس البشري ورفاهه .فاالتفاقيات الدولية الثالث
بشأن مراقبة املخدرات والصكوك الدوليـة حلقوق اإلنسـان
هي حجر الزاوية للسياسات الدولية املتعلقة باملخدرات.
وتعتقد سلوفاكيا بأن السياسات املتعلقة باملخدرات ينبغي أن
تتبع هنجا متكامال ومتوازنا ومستندا لألدلة .وينبغي أن يكون
احترام حقوق اإلنسان جزءا ال يتجزأ من جهودنا .ولذلك،
فإننا نأسف ألن الوثيقة اخلتامية مل تدرج الصيغة املتعلقة بإلغاء
عقوبة اإلعدام على جرائم املخدرات.
والوثيقة الربناجمية األساسية لسياسة سلوفاكيا املتعلقة
باملخدرات هي استراتيجتنا الوطنية للمخدرات للفترة
 2020-2013وخطط العمل املتصلة هبا اليت تنفذها
الوزارات السلوفاكية املعنية .واهلدف العام لالستراتيجية
هو اإلسهام يف احلد من العرض والطلب على املخدرات،
فضال عن التخفيف من املخاطر الصحية واالجتماعية والضرر
الذي تسببه املخدرات .وقد بنيت االستراتيجية على إدراك
مشاكل املخدرات احلالية ،مبا يف ذلك استخدام املواد املتعددة
واملنشطات ،مبا فيها امليتامفيتامني ،واحلاجة إىل مراقبة األدوية
اليت حتتوي على مكونات ذات تأثري نفساين أو على سالئف
املخدرات ،والتحديات اليت تطرحها الفريوسات املنقولة
عن طريق الدم ،واحلاجة إىل حتسني تغطية خدمات العالج،
والديناميات املتغرية ألسواق املخدرات.

إن الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة
املخدرات العاملية هي منتدى عاملي متميز الستعراض تنفيذ
والسمة الغالبة هلذه االستراتيجية هي اتباعها هنج متكامل
اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل حنو
ومتوازن .والعنصر اهلام اآلخر لسياستنا يف جمال املخدرات هو
استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات
التنسيق والتعاون على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
العاملية ،ومناقشة اإلجنازات اليت متت بفضل جهودنا والتحديات
إن التحديات اجلديدة مثل ،يف مجلة أمور ،سرعة ظهور
اليت نشأت عن تطبيق سياستنا الوطنية املتعلقة باملخدرات.
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املؤثرات النفسانية اجلديدة ،تتطلب املزيد من التعاون وتكثيف
تبادل املعلومات بني الدول األعضاء .وتؤيد سلوفاكيا أيضا
إشراك املجتمع املدين واألوساط العلمية ،فضال عن التنسيق
بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة
الصحة العاملية وغريمها من كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا
املتخصصة.
ونعتقد أن هذه الدورة االستثنائية ووثيقتها اخلتامية
تشكالن أساسا متينا ملواصلة عمل املجتمع الدويل يف الفترة
املقبلة واستعراض اإلعالن السياسي وخطة العمل الذي
سيجري يف عام .2019
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
للسيد كاميّو غونسالفيس ،وزير التخطيط االقتصادي والتنمية
املستدامة والصناعة واملعلومات والعمل يف سانت فنسنت
وجزر غرينادين.
السيد غونسالفيس (سانت فنسنت وجزر غرينادين)
(تكلم باإلنكليزية) :يف عام  ،1998قررت الدورة االستثنائية
للجمعية العامة املعنية باملخدرات “حتديد عام  2008كموعد
مستهدف تقضي فيه على صنع املؤثرات العقلية ،مبا فيها العقاقري
االصطناعية ،وتسويقها واالجتار هبا على حنو غري مشروع
وعلى أنشطة تسريب السالئف ،أو تقوم بتقليص ذلك تقليصا
ملحوظا” .ويف السنة اليت تلت هذا املوعد املفروض ذاتيا
وهو عام  ،2008ويف اجلزء الرفيع املستوى للجنة املخدرات،
اجتمعت الدول األعضاء مرة أخرى وحددت تارخيًا فاص ً
ال
جديدًا للقضاء على املخدرات املؤثرات العقلية :العام .2019
واليوم ،أشعر بالدهشة بأن ال يتنبأ أحد بأننا لن نتمكن من
حتقيق هدفنا لعام .2019
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فاشلة أو جمرد خطوة عبثية ال طائل منها .بل جيب أن نشارك
يف حتليل نزيه واضحة عما يصلح وما ميكن حتقيقه يف الواقع،
وما هي التدابري اجلديدة اليت تستطيع أن تتناول هدفنا املشترك
املتمثل يف حترير العامل من ويالت مدمين املخدرات وجتارها،
وجتارة املخدرات العاملية املزعزعة لالستقرار.
تعتمد اآلثار واحللول املمكنة ملشكلة املخدرات العاملية
إىل حد كبري على موقفنا منها.وال ريب أن للدول اليت يتوفر
فيها سوق رئيسي لعرض املخدرات أو الطلب عليها أو اليت
هي مبثابة نقاط عبور للمخدرات ،آراء خمتلفة جدا فيما يتعلق
بوضع استراتيجيات فعالة ملكافحة املخدرات.ومن الناحية
التارخيية ،فقد كان للنهج التقليدي يف التصدي لالجتار الدويل
باملخدرات أثر غري متناسب على البلدان النامية والفئات
الفقرية واجلماعات العرقية على وجه اخلصوص.وما فتئت
تلك النُهج التقليدية مثرية للقلق على حنو مستمر وثابت يف
عامل يشهد تغريات سريعة.
وتشمل اآلثار اجلانبية املترتبة عن تطبيق حلول بالية
ملشكلة متغرية تناقضات ال ميكن حلها يف سياسات التجارة
واهلجرة ،وانتشار اجلرمية املنظمة ،عالوة على اآلثار السالبة
على حق الدول يف التنمية من جراء تدابري احلظر وإنفاذ القانون
على الصعيد العاملي.ورمبا تكون الكثري من األرواح قد أُزهقت
يف احلرب على املخدرات وعصابات املخدرات املتنافسة فيما
بينها أكثر مما تسبب به تعاطي املخدرات فعليا من وفيات.ويف
الوقت نفسه ،أدت املبالغ الباهظة اليت أُنفقت على إنفاذ احلظر
والقضاء على املخدرات إىل حفز منو االجتار غري املشروع هبا
على النطاق العاملي مبا تبلغ قيمته مئات الباليني من الدوالرات.

وتكرر سانت فنسنت وجزر غرينادين احلذر الذي توخاه
ومن أجل احلفاظ على إي مظهر من مظاهر مصداقية باألمس ممثل جامايكا (انظر  )A/S-30/PV.3من أن احللول
عملية األمم املتحدة هذه ،فال ميكن أن يكون جتمع هذا ملشكلة املخدرات العاملية ال ميكن أن تكون مناسبة جلميع
األسبوع ،هو ممارسة أخرى لوصفات ساذجة ،وتكرار لتدابري احلاالت وأنه جيب أن تراعي النهج املتبعة يف ذلك ضرورات
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الثقافة والدين والعلوم.ويف ذلك الصدد ،فقد أنشأت اجلماعة
الكاريبية جلنة إقليمية بشأن املارجيوانا إلجراء حتقيق شامل يف
املجاالت االجتماعية واالقتصادية والصحية واملسائل القانونية
ذات الصلة بتعاطي املارجيوانا يف املنطقة ،فضال عن تقدمي
املشورة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك تغيري يف
تصنيف املارجيوانا احلايل ضمن املخدرات ،على حنو قد ييسر
حصول فئة معينة عليها بني املتعاطني.
وال ريب أن اللجنة ستضع  -يف سياق دراستها جلدوى
إنتاج واستخدام القنب لألغراض الطبية ،وعدم جترمي الكميات
الصغرية منه لغرض االستخدام الشخصي أو الديين  -يف
جترم املارجيوانا وتقنن
اعتبارها االجتاهات األخرية اليت مل تعد ّ
تعاطيها يف دول أخرى ،وعدم اتساق النُهج املتبعة داخل بعض
الدول أحيانا ،عالوة على تغري مفاهيم تعاطي املارجيوانا على
نطاق العامل.وتأمل سانت فنسنت وجزر غرينادين أن تتمكن
جلنة اجلماعة الكاريبية قريبا من تقدمي جمموعة من التوصيات
اليت ميكن قبوهلا وتطبيقها يف مجيع أحناء املنطقة.
ومع ذلك ،ينبغي أال يساء تفسري احتمال تغيري الوضع
القانوين احلايل للمارجيوانا على أنه مبثابة “استسالم ومشاركة
ملن مل نتمكن من هزميتهم” بل على العكس من ذلك،
فإنه يع ّد رغبة قوية يف التقيد بااللتزامات الدولية عرب تركيز
اجلهود واملوارد املحدودة على مراقبة تدفقات املخدرات غري
املشروعة ،وإعادة تأهيل املتعاطني ،فضال عن اتباع هنج راسخ
وثابت يف التصدي للعصابات اإلجرامية الوحشية اليت تعيث
فسادا يف جمتمعاتنا.
لقد وجدنا أنفسنا على طريق مأزقنا الراهن هذا بفعل
النوايا احلسنة لبعض املواطنني اخلريين ،يف مقابل اخلطاب
العنيف  -الذي برهنت عليه استطالعات الرأي  -الصادر
عن أولئك الذين استغلوا مشاعر اخلوف والغضب وفقدان
ضحايا احلرب على املخدرات لتحقيق مصلحتهم اجلماعية.
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ويقتضي اخلروج من هذا الطريق املسدود هلذا اخلطاب العاطل
وغري املجدي اتّباع هنج ال يركز على املخدرات حبد ذاهتا،
بل على األشخاص والسكان املتضررين من اإلدمان والتعاطي
والعنف واخلوف.ويتطلب مثل هذا النهج التحلي بشجاعة
التفكري اجلديد واستحداث النُهج املبتكرة.ولنحرص على عدم
القول بعد مضي عشر سنوات من اليوم أن املجتمع الدويل
ما زال خيدع نفسه فيما يتعلق بفعالية احلرب على املخدرات.
وبدال من ذلك ،فلنذكر هذه الدورة االستثنائية بوصفها نقطة
حتول يف إجياد حلول عملية جمدية وحمددة لكل قطر على حدة
هلذه املشكلة املحرية اليت ميكن حلها على الرغم من ذلك.
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
لرئيسة وفد ملديف.
السيدة حممد ديدي (ملديف) (تكلمت باإلنكليزية):
ترى ملديف أن هذه الدورة  -الدورة االستثنائية األوىل
للجمعية العامة منذ اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام 2030
(القرار  - )1/70تتيح فرصة فريدة لتعزيز التعاون الدويل
ألجل التصدي بفعالية ملشكلة املخدرات العاملية ومكافحتها.
وما تزال ملديف على ثقة من أن اهلدف  3.5من تلك اخلطة،
املتعلق بتعزيز حظر املخدرات ومنع تعاطيها ،سيوفر دافعا إضافيا
للجهود الدولية الرامية إىل التصدي ملشكلة املخدرات العاملية.
ونشدد أيضا على أمهية وضع سياسات املخدرات استنادا
إىل األدلة العلمية القائمة على العلم والبيانات والتحليالت
املوثوقة.ونالحظ يف ذلك الصدد ،أن إطار املؤشرات العاملية
اجلاري استحداثه ألجل تنفيذ خطة عام  2030قد وفر
فرصة حقيقية لتحديد مشكلة املخدرات العاملية عرب اختيار
املؤشرات الصحيحة.وعالوة على ذلك ترى ملديف أيضا أن
اإلرادة السياسية وقدرة مجيع األعضاء على تنفيذ السياسات
واملمارسات القائمة على األدلة وفقا لالتفاقيات الدولية
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الثالث بشأن املسائل املتعلقة باملخدرات ميثالن عنصرا حامسا
يف التصدي للطابع الدويل املتزايد هلذه الظاهرة.
إن ملديف عبارة عن أرخبيل يتألف من  1192من
اجلزر الواقعة يف وسط املحيط اهلندي.وبالرغم من أننا ال ننتج
املخدرات غري املشروعة أو نعمل على صناعتها ،فإن موقع
بلدنا جيعلنا نقطة ضعف لعبور الشحنات غري املشروعة من
السالئف الكيميائية واملخدرات املتجهة إىل موانئ أخرى.وقد
تفاقمت هذه املشكلة مع تزايد عدد متعاطي مواد اإلدمان
وزيادة انتشار تعاطي املخدرات بني الشباب.وميثل الشباب
نسبة  46يف املائة من جمموع السكان يف ملديف.وترى ملديف
أنه ليس هناك حل واحد يصلح جلميع احلاالت يف التصدي
ملشكلة املخدرات العاملية ،وأنه جيب أن تليب سياسات كل من
فرادى الدول احتياجاهتا املحددة.
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االلتحاق بربامج العالج وإعادة التأهيل هبدف تيسري إعادة
إدماجهم يف املجتمع بوصفهم مواطنني مسؤولني.وتتعاون
احلكومة أيضا مع مراكز إعادة التأهيل يف البلدان املجاورة
هبدف االستجابة لطلبات إعادة التأهيل يف اخلارج ،وفقا ملا
يسمح به قانون املخدرات.
ويف سبيل تعزيز جهود الرصد والوقاية ،فقد شددت
الشرطة وسلطات مراقبة احلدود إجراءاهتا يف عموم ملديف
ألجل القضاء على هتريب املخدرات وتوزيعها.وباإلضافة إىل
ذلك ،شرعت الشرطة ابتداء من العام املاضي يف استخدام
الكالب من فصيلة  K-9هبدف الكشف عن مهريب املخدرات.
وال ريب أن مسألة املخدرات غري املشروعة وما يتصل
هبا من أنشطة تتجاوز حدود املناطق ومتثل حتديا عامليا.وهتدد
الصلة بني اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية واإلرهاب السلم
واألمن الدوليني.وتشدد ملديف على ضرورة تضافر اجلهود،
وال سيما بني الشركاء الدوليني بغية التصدي الفعال ملشكلة
املخدرات العاملية.وتواصل ملديف  -اتساقا مع هذا اهلدف -
العمل حاليا مع البلدان يف منطقتها إلنشاء مركز تنسيق إقليمي
جلنوب آسيا من خالل رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي.

وتستند استراتيجية ملديف الوطنية املعنية بالتصدي ملسألة
املخدرات إىل أربع ركائز هي :الوقاية ،والعالج واإلدماج
االجتماعي ،واحلوكمة ووضع النظم القانونية ،فضال عن
اجلهود الرامية إىل ختفيض عرض املخدرات.وتكمل هذه
الركائز األربع بعضها بعضا وتوفر جماالت للعمل.وال ترتكز
السياسات الوطنية ملكافحة املخدرات يف ملديف على اقتناعنا
وما فتئت املخدرات منذ أمد بعيد متزق النسيج االجتماعي
الراسخ بأنه ينبغي لنا أن نبين جمتمعات أكثر أمنا وأكثر عدال للمجتمع وتشعل نريان العنف وتنشر األمراض وحترم شبابنا
فحسب ،وإمنا تدعمها أيضا مبادئ حقوق اإلنسان اليت جتعل من مستقبلهم.وجيب علينا أن نغتنم الفرصة اليت توفرها هذه
من السكان حمورا هلا.
الدورة لبذل املزيد من اجلهد والعمل بشكل أفضل.وستواصل
وقد كان سن قانون املخدرات يف عام  -2011الذي ملديف العمل على الصعيدين املحلي والدويل على مكافحة
ألغى قانون املخدرات لعام  -1977معلما بارزا يف اجلهود مشكلة املخدرات العاملية ،وسنواصل القيام بدورنا يف تعزيز
اليت تبذهلا احلكومة ملكافحة تعاطي املخدرات واجلرائم املتصلة خطة أعمال السياسة الدولية للمخدرات.ولتعيننا الوعود اليت
هبا.وميثل القانون اجلديد حتوال منوذجيا حنو النظر إىل مرتكيب مت التعهد هبا يف هذه الدورة اخلاصة على تغيري املسار حىت
جرائم املخدرات على أهنم ضحايا حباجة إىل إعادة التأهيل .ميكننا املضي صوب جمتمع أكثر سلما وصحة.
وينص التشريع على منع تعاطي املخدرات وبيعها واالجتار
هبا .ويتضمن تدابري حلفز األشخاص املرهتنني للمخدرات على
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الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلنكليزية) :وفقًا للقرار
 ،216/53املؤرخ  23آذار/مارس  ،1998أعطي الكلمة
اآلن للمراقبة عن منظمة اجلمارك العاملية.
السيدة هنوخوسا (تكلم باإلنكليزية) :باسم منظمة
اجلمارك العاملية ،يسعدين ويشرفين أن أخاطب هذه الدورة
االستثنائية للجمعية العامة بشأن املسائل ذات األولوية العالية
املتعلّقة مبشكلة املخدرات العاملية.
تتألف منظمة اجلمارك العاملية من  180عضوًا  -وهي
إدارات اجلمارك يف مجيع أحناء العامل  -واليت تتعامل جمتمعة
مع أكثر من  98يف املائة من التجارة العاملية .مسعنا طوال
الدورة االستثنائية من العديد من رؤساء الدول والوفود عن
اجلهود اهلائلة اجلارية فيما يتعلق بالوقاية وبإعادة تأهيل متعاطي
املخدرات .ومسعنا أيضًا عن أمهية ممارسات الردع واملعاقبة
املعقولة لفرادى متعاطي املخدرات .إال أننا مسعنا أيضًا بأمهية
سيادة القانون يف املجتمعات املدنية.
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جديدة يف االجتار غري املشروع بشكل عام ويف املخدرات
على وجه اخلصوص .وتؤيد منظمة اجلمارك العاملية بقوة
أنشطة اإلنفاذ اجلمركية بقيادة االستخبارات والقائمة على
تقييم املخاطر ،وهو شرط أساسي للتدخالت الناجحة ،مع
االستمرار يف ضمان مستوى مالئم من تيسري التجارة .وهذا
توازن معقول جيري احلفاظ عليه.
يهدف برنامج منظمة اجلمارك العاملية للمخدرات
والسالئف إىل مكافحة االجتار العاملي غري املشروع باملواد اليت
ختضع للقيود وقوانني حظر املخدرات .ويتألف الربنامج من
عدة مكونات رئيسية .أوالً ،هناك برنامج مراقبة احلاويات
حتت رعاية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
ومنظمة اجلمارك العاملية ،الذي أصبح يشمل اآلن أيضًا قسمًا
ملراقبة الشحنات اجلوية .كما يتضمن أيضًا مشروع التخاطب
بني املطارات ،الذي يركز على هتريب املخدرات بواسطة
ركاب الطائرات ،والذي ينفذ بالتعاون مع املكتب واإلنتربول
ومنتدى ( )K-9العاملي ،وتنسيق ودعم العمليات اإلقليمية
والعاملية الرامية إىل التصدي لالجتار باملخدرات ،مبا يف ذلك
السالئف الكيميائية واملؤثرات النفسانية اجلديدة .كما يشمل
أيضًا تصميم وتنفيذ ودعم العمليات العاملية جنبًا إىل جنب
مع املنظمات الشريكة الرئيسية يف العناصر الرئيسية األخرى
للربنامج ،ومعاجلة األبعاد املختلفة والتهديدات املستجدة يف
مسائل االجتار باملخدرات.

فاجلمارك هي خط الدفاع األول عند احلدود الوطنية،
ألهنا مسؤولة عن التجارة عرب احلدود سواء كانت قانونية أو
غري قانونية .إن الدور التقليدي للجمارك باعتبارها وكاالت
تطور ليشمل جماالت أخرى
تتمحور حول اإليرادات فقط قد ّ
من قبيل منع االجتار باملخدرات ومكافحة اإلرهاب ،ال سيما
من خالل الكشف عن األسلحة الصغرية والسلع االستراتيجية.
كما اتسع نطاق دورها ليشمل مكافحة االجتار بالعمالت
وجمرد مثال واحد على العديد من األنشطة املنفذة يف
واملنتجات املزيفة والسلع احلساسة بيئيًا .وإمجاالً ،فهي تعاجل
هذا املجال هو عملية ( ،)CATalystاليت بدأت يف تشرين
العديد من جوانب اجلرمية املنظمة.
الثاين/نوفمرب  ،2015من أجل تعزيز االستجابات واجلهود
إن منظمة اجلمارك العاملية يساورها القلق إزاء التحديات
املوحدة يف املجتمع الدويل للجمارك يف مواجهة التهديد الذي
اليت تواجهها اجلمارك والوكاالت الشريكة هلا من االجتار
يشكله انتشار املؤثرات النفسانية اجلديدة .ومتكنت العملية
غري املشروع باملخدرات .وتتناول إدارات اجلمارك يف حد
من جتميع ومشاركة  94من إدارات األعضاء ،و  9من
ذاهتا بصورة دائمة تطورات سلسلة اإلمداد الدولية يف التجارة
مكاتب االتصاالت االستخبارية اإلقليمية و  5من املنظمات
املشروعة .ونتيجة لذلك ،تالحظ اجلمارك أيضًا تطورات
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الدولية وهيئات إنفاذ القانون ،مبا يف ذلك اهليئة الدولية ملراقبة
املخدرات ومكتب املخدرات واجلرمية ومكتب الشرطة
األورويب واإلنتربول وفرقة العمل املشتركة املعنية باالعتراض
يف املطارات .وأدت هذه العملية إىل ضبط أكثر من 13 000
كيلو غرام من املخدرات يف  371حالة ،كان منها 1 435
كيلوغرام حتديدًا من املؤثرات النفسانية اجلديدة.
إن تدريب موظفي اجلمارك عنصر رئيسي يف جناح
هذه العمليات ،ويؤدي ذلك التدريب دورًا هامًا يف إطار
الدعم الذي تقدمه منظمة اجلمارك العاملية إىل أعضائها .ويتيح
التدريب املقدم للضباط تعلم أحدث تقنيات إدارة املخاطر،
وطرائق اإلخفاء وطرق املخدرات املكتشفة سابقًا.
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أطنان من القات و  66طنًا من الكوكايني و  11طنًا من
اهلريوين .وازدادت املضبوطات من املؤثرات النفسانية اجلديدة
من ما يقرب من  3أطنان يف عام  2013إىل  81طنًا يف
عام  ،2014وصارت اآلن  343طنًا يف عام  .2015وهذا
يشكل هتديدًا متزايدًا.
وأخريًا ،فإن كل شيء يتعلّق بالشراكات ،ويلزم اتباع
هنج متضافر كما يتضح من مكافحة االجتار باملخدرات.
وبناء على ذلك ،تعمل املنظمة على حنو وثيق مع وكاالت
إنفاذ القانون األخرى والشركاء الدوليني مثل املركز اإلقليمي
للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى ملكافحة االجتار غري
املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية وسالئفها ،واملركز
األورويب لرصد املخدرات واإلدمان ،واإلنتربول ،واهليئة
الدولية ملراقبة املخدرات ،ومركز إنفاذ القانون جلنوب شرق
أوروبا ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،على
سبيل املثال ال احلصر.

ولدعم سرعة التبادل الدويل للمعلومات واالستخبارات
ذات الصلة ،تُقدم منظمة اجلمارك العاملية الدعم إىل مكاتب
االتصاالت االستخبارية اإلقليمية ،اليت تؤدي أيضًا دورًا هامًا
يف بناء القدرات واألنشطة التنفيذية .ولدينا أيضًا اتصاالت
وتقدر منظمة اجلمارك العاملية هذه الفرصة إلبراز الدور
منصة االتصال لشبكة
دولية آمنة ،وهي مكفولة من خالل ّ
اإلنفاذ اجلمركي ملنظمة اجلمارك العاملية .كما يوفّر أعضاء اهلام الذي تقوم به اإلدارات اجلمركية يف مكافحة االجتار
منظمتنا أيضًا املعلومات الدورية املتعلقة باملضبوطات على باملخدرات .ونقف على أهبة االستعداد للتعاون مع شركائنا
واملنظمات الدولية يف دعم أعضائنا للمضي قدمًا يف ما هو
الصعيدين الوطين واإلقليمي.
وتنشر املنظمة سنويًا تقريرًا عن التجارة غري املشروعة ضروري من بناء القدرات واعتراض العمليات وتبادل اخلربات
حيتوي على مخسة أجزاء ،أحدها خمصص للمخدرات .وأفضل املمارسات يف هذا املجال.

ويهدف التقرير إىل إذكاء الوعي بشأن التهديدات الناشئة،
وإبراز اجلهود اجلمركية واإلسهام باملعلومات ملساعدة
السلطات اجلمركية على وضع استراتيجيات تتسم بالكفاءة
والفعالية .ويبيّن اجلزء املتعلق باملخدرات بوضوح يف تقرير
عام  2014بشأن التجارة غري املشروعة زيادة يف فئة العقاقري
النفسانية اجلديدة ،مما يثبت النهج االستباقي للجمارك ملواجهة
هذا التهديد الناشئ .وعمومًا ،كان هناك حوايل 1 250
طنًا من القنب ،و  343طنًا من املؤثرات النفسانية ،و 107
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