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حول مجمعية العامة لألمم المتحدة الخاصة لمدورة لالموحد فريقي األالموقف 
 1192 ابريل 19 – 91 المخدرات

 ، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي،نحن

بالجيود التي تبذليا الجمعية العامة لؤلمم المتحدة، ولجنة المخدرات، ومكتب األمم  إذ نعترف
ش رفيع المستوى وواسع انق شجيعت لمن أجوغيرىا  ،المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

لمشكمة المخدرات العالمية، تمشيا مع مبادئ المسؤولية العامة  الجوىريةتناول القضايا يالنطاق 
واإلعبلن  ،والقانون الدولي ،مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة تماما والمشتركة وبما يتفق

 العالمي لحقوق اإلنسان؛

ذ  ساءة مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات و ل أفريقيافي بالتقدم المحرز  نرحبوا  ا 
تحاد األفريقي لمكافحة المخدرات ال، من بين أمور أخرى، واعتماد وتنفيذ خطة عمل ااستعماليا 

عمى اإلعبلن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي نحو  تقومي تال،( 5131-5135)
 .5117عام ل مخدرات العالميةاستراتيجية متكاممة ومتوازنة لمواجية مشكمة ال

ذ   فييا إنتاج المخدرات غير المشروعة واالتجارالتوجيات المتعمقة ب انضع في اعتبار نوا 
مباشر بشكل مرتبطة تزال ال المخدرات أنفي العديد من البمدان األفريقية، و  ياواستيبلك

وحوادث الطرق، األضرار المتصمة بالمخدرات، مثل العنف المنزلي، والجريمة، والفقر، ب
أضرار كبيرة عمى الصحة العامة، واالقتصادات  وما تسببو من، يوالتسرب المدرس

 .واألمن البشري في القارة ،والمجتمعات

ذ  فشل ت ، بينما لمخدرات تفاقم ىذه األضرارا يتعاطم تركز عمى التي سياساتالبأن  نعترفوا 
لتركيز من أجل انيج أكثر توازنا اتباع لى إحاجة  ثمةوأن  ،لحد من أسواق المخدراتفي اأيضا 

عمى استيداف في نفس الوقت  مع العمللمخدرات، ا يتعاطمل عمى الصحة وحقوق اإلنسان
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تجارة ال المستويات من عمى أعمىتحقيق األرباح  ونواصميأولئك الذين ضد موارد إنفاذ القانون 
 ممخدرات؛اإلجرامية ل

ذ  المخدرات غير إنتاج تُقمص شتى أن االستثمار في تدخبلت التنمية البديمة في أشكال ب ذكرنوا 
ساءةفييا واالتجار المشروعة،   اليندي ، بما في ذلك القنبياعن ةر الناجماضر واأل ستعماليا،ا وا 

 .يياعم يقضتو 

ذ نؤكد مجددا  اإلعبلن السياسي بشأن فيروس نقص المناعة  غاياتتحقيق  الرامي إلى ىدفناوا 
 في المائة بحمول عام 31بنسبة لحد االمتمثل في يدف ال، وال سيما 5133عام لالبشرية واإليدز 

آخذين بعين من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن ،  5133
تشكل جنسي بين متعاطي المخدرات بالمخاطر والسموك ال ةمحفوفالأن الحقن  االعتبار

عالية لئلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المخاطر منظرا ل رئيسةصحية عامة انشغاالت 
 .، والسلC و B والتياب الكبد

ذ يساور  التتوفر ليم بتاتا اوتتدنى فرص ان العالم ئة من سكافي الم 61رب اأن ما يقب ا القمقنوا 
الخاضعة لمرقابة لعبلج اآلالم المتوسطة والشديدة، عمى النحو المبين في ألدوية ا حصوليم عمى

 .المسكنة لآلالم الموقف األفريقي الموحد بشأن المواد الخاضعة لمرقابة والوصول إلى المخدرات

ذ  في السجون  محتجزاتأفريقيا  فيمن الفئات الضعيفة  نبأن العديد من النساء وغيرى نعترفوا 
 .ن غيابي أثناء عرضة لميشاشة الشديدة نىوأسر  نيكون أطفالييمكن أن والخارج، و في الداخل 

وفر فرصة ت 5134مة لؤلمم المتحدة في أبريل بأن الدورة االستثنائية لمجمعية العا واقتناعا منا 
شارك تواألولويات والتطمعات، و  ،إلى توافق بشأن التحديات المشتركة كي تتوصل فريدة ألفريقيا

فعالية  أكثر الطرقببنشاط في النقاش العالمي حول كيفية معالجة مشكمة المخدرات العالمية 
نسانية  ؛ائجساعد في تشكيل النتت، و وا 
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ذ   مكافحةل ةمتكاممالو  ةمتوازنال توسيع نطاق االستجابات بشأن أبابا أديس إعبلنأن ب ذكرنوا 
المشاورات  تسييلاالتحاد األفريقي  طمب من مفوضية (5132) أفريقيا في المخدرات
 لدورة االستثنائية لمجمعية العامة لؤلمم المتحدة؛ا بخصوص مشتركموقف  تبنينحو  وااللتزامات

ذ دراجوو صوت أفريقيا  إسماعمى عبالتالي  نحث وا  حول  الدوليبصورة كاممة في النقاش  ا 
وحدة ال كنفعمل في تبصوت واحد و أفريقيا  تتحدث من أجل أنمشكمة المخدرات في العالم، 

( واإلعبلن 5135-5131المخدرات ) مكافحة لحو أديس أبابا تمشيا مع إعبلن وخطة عمل 
 :5117لعام  السياسي وخطة العمل

 :متزم بما يمين، بموجب ىذا 

 ،والسبلمة ،سياسات المخدرات تحسين الصحةمن أن يكون اليدف األساسي  ضرورة .3
 عن طريق الحد من تعاطي المخدرات مناسلاالقتصادي االجتماعي و والرفاه  ،واألمن
والجرائم المرتبطة بيا، عمى النحو المبين في ، فييا واالتجار غير المشروع  ىاوأضرار 
 (5135-5131مكافحة المخدرات ) لحو االتحاد االفريقي عمل خطة 

، مع ومتكامبل امتوازن انيجتحقق ىي التي ممخدرات للسياسات الفعالة ا اعتبار أن  .5
التركيز المناسب والنسبي عمى المجاالت األربعة ذات األولوية في خطة عمل اإلتحاد 

 :المخدرات حول مكافحةاألفريقي 
عداد اإلدارة و اإل .أ   .وطنيةالقميمية و اإلقارية و عمى المستويات التقييم التقارير و الشراف وا 
اآلثار الصحية واالجتماعية لتعاطي المخدرات خدمات قائمة عمى األدلة لمعالجة تقديم  .ب 

 .في الدول األعضاء
ألمن البشري وفقا لممبادئ األساسية بامكافحة االتجار بالمخدرات والتحديات ذات الصمة  .ج 

 .لحقوق اإلنسان وسيادة القانون
البحوث وجمع البيانات لبلستجابة بفعالية لمتحديات التي تطرحيا المخدرات غير إجراء  .د 

لؤلغراض الطبية  المؤثرات العقميةعة، وتسييل الحركة المشروعة لممخدرات و المشرو 
 .والعممية
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ذ إنفا عمىالتي تركز بشكل كامل أو غير متناسب  ،سياسات المخدراتاعتبار أن   .1
في القضاء عمى العرض والطمب والضرر  تنجح لم القانون والسجن والعقاب والقمع

إلى عواقب  أدت قدىذه السياسات أن في القارة. و الناجم عن المخدرات غير المشروعة 
بشكل غير متناسب عمى الفقراء تؤثر وفي كثير من األحيان  ،غير مقصودةخطيرة 

، لذلكتقوض أمن الدول. غنية وقوية  إجرامية اسوقفي نفس الوقت خمق ت و والميمشين،
وطنية واإلقميمية السعي لتحقيق التوازن والتناسب عمى المستويات المحمية والبمتزم ن

 .والدولية
 ياأسباب ليامصحة العامة لقضية كيا عميدمان اإلاستخدام المخدرات و مع عامل الت وجوب .2

 منظومةفي ال ركيزة رابعة قائمة بذاتيابرر ما يم ،االجتماعية واالقتصادية ياوعواقب
الذين ؤلشخاص ل والعبلج والحمايةالدعم م يتقد ووجوب المخدرات. كافحةالدولية لم

. ويشمل ذلك توفير ةجنائيالسوابق العقوبة و لم تعريضيم، بدال من يتعاطون المخدرات
 .بلعتقال وفرض العقوبة والسجنل بدائل

الموارد الخارجية والمحمية لمكافحة المخدرات توفير خدمات الوقاية  أن تستيدف ضرورة  .3
المحمية وكذلك العاممين في ألسر والمجتمعات امن المخدرات في المدارس، وبناء قدرات 

 عمى األدلة ةقائمتوفير خدمات مجال الرعاية الصحية والمسؤولين عن إنفاذ القانون؛ و 
الذي العبلج عمى  الياملمحتاجين، من أجل تمبية الطمب فائدة ال المجتمع المحمي بقيادة

 .في القارة ال تتم تمبيتو
ردع أكثر انتقائية. نحو المخدرات وتوجيو موارد إنفاذ القانون  مواءمة سياسات ضرورة .4

واجو وتمستوى، العالية الىداف األاستجابة أكثر فعالية تركز عمى ذلك بتحقيق يسمح سو 
عمى مراقبة أكثر فعالية بني قدرة تلمفساد واإلجرام، و  دفعسياسة والحكم التي تالتحديات 
 .التالوكا تنسيق بينالو تعاون الو  الحدود

إجراء اإلصبلحات السياسية بفي إعبلن أديس أبابا  إعادة التأكيد عمى التزامنا ضرورة  .5
لتركيز عمى اتباع نيج متوازن ومنسق وشامل ومتعدد القطاعات ا لجأمن  والقانونية

بجميع  بياواالتجار غير المشروع  ياتعاطيللمكافحة المخدرات والتصدي بشكل كاف 
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عرض لئلصابة زيادة التيا مثل بتعاطي ةر المرتبطاضر األمن الحد يشمل أشكالو، بما 
فائدة الخدمات الصحية واالجتماعية لنطاق ، وتوسيع نقص المناعة المكتسب فيروسب

 .سرىمألو دام خاالست مشاكل أولئك الذين يعانون من
ة نية وغيرىا من األدويدعم لضمان توفير المواد األفيو تقديم مزيد من الندعو إلى   .6

آلالم،  ةخففالعبلجات المو  التسكينيةخدمات الرعاية صالح الخاضعة لمرقابة لو األساسية 
زالة الحواجز التي تحول إلعمى النحو المنصوص عميو في االتفاقيات الدولية لممخدرات، 
ضمان نظم إمدادات ذلك دون استيراد وتوزيع واستخدام ىذه األدوية األساسية. ويشمل 

دارة البياناتتقنينخبلل من  وعمميةفعالة  ، وبناء عداد التقاريرا  والوصول إلييا و  ،، وا 
القدرات، وذلك تمشيا مع الموقف األفريقي الموحد بشأن المواد الخاضعة لمرقابة 

 .المخدرات المسكنة لآلالموالوصول إلى 
أعبله في الدورة  ةالمبين المسائل وشفاف وشامل بشأنبحق  ش مفتوحانقندعو إلى   .7

الحكومات في جميع أنحاء شمل بحيث ي مجمعية العامة لؤلمم المتحدة،االستثنائية ل
العالم، وجميع وكاالت األمم المتحدة ذات الصمة، واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني 

 .والمتضررين
أىدافنا  اعكسي، لالمقبمين وخطة العملد إعادة ىيكمة اإلعبلن السياسي وأخيرا، نؤي .31

 .تحسين التعاونمع  فضبل عن الحد من العرض والطمب الجماعية ، ةيالصح


