
 

 

 2019 عام بعد ما

 المخدِّرات بشأن المشترك األفريقي المدني المجتمع موقف

 
 

 مقدمة -1
 

 الرفيع الوزاري للجزء اجتماعًا المتحدة لألمم التابعة المخدِّرات لجنة عقدت ،2019 عام من آذار مارس/ شهر في 

 إعالن على اآلراء بتوافق األعضاء الدول اتفقت االجتماع، هذا وفي 1والستين الثانية العادية دورتها في المستوى

 لمعالجة المشتركة التزاماتنا بتنفيذ للتعجيل والدولية واإلقليمية نيةالوط المستويات على إجراءاتنا تعزيز بشأن وزاري

 بعضها "يعضد سبقته التي الوثائق أن جديد من اإلعالن هذا أكد وقد 2.لها والتصدي العالمية المخدِّرات مشكلة

 ومتوازنة لةمتكام استراتيجية صوب الدولي التعاون بشأن العمل وخطة السياسي اإلعالن ذلك في بما بعضًا":

 االستثنائية المتحدة لألمم العامة الجمعية لدورة الختامية والوثيقة 2009،3 لعام العالمية المخدِّرات مشكلة لمواجهة

   4عملية. فصول سبعة عبر العالم في المخدِّرات حالة عن شامالا  عامًا عرضًا قدمت التي ،2016 لعام المخدِّرات بشأن
 

 لمراقبة الدولية السياسة لتنفيذ الداعم المتحدة األمم لمنظومة المشترك الموقف جانب إلى الوثيقة، هذه تزال وال

 أعمال توجيه في بالغة أهمية وذات حاسما عنصرًا تشكل 5،الوكاالت بين فيما الفعال التعاون خالل من المخدِّرات

 للمخدِّرات. العالمي بالوضع يتعلق فيما الدولي المجتمع
 

  قامت أفريقيا،  في  2019  لعام  المدني  المجتمع  من  الوزاري  القطاع  به  اضطلع  ما  نتائج  هموف  نشر  عملية  من  وكجزء

 االجتماع   هذا  وأثمر  . 2019  عام   من  أبريل  في  كينيا  نيروبي،  في  إعالمي  منتدى  بتنظيم  الفقيرة  األحياء   أطفال  مؤسسة

  جميع  في المدني  لمجتمعا  منظمات شركاء مع واسع نطاق على مشاركته تمت مشترك موقف مشروع صياغة في

 هامش   على  المدني  المجتمع  لمنظمات  آخر   اجتماع  في  البحث  من  لمزيد  الوثيقة  هذه  وضعت  ثم  ومن  أفريقيا.  أنحاء

 في  األفريقي  لالتحاد  التابعة  المخدِّرات  ومراقبة  والسكان  بالصحة  المعنية  المتخصصة  الفنية  للجنة  الثالثة  الدورة

  تجسيد   إلى  المشترك  الموقف  هذا  ويسعى  اللجنة.  على  رسمي  بشكل  عرضها  لقب  -2019  عام  من  تموز  يوليو/

 لنا   يمكن  التي  والكيفية  ، 2019  لعام   الوزاري   اإلعالن  من  النابعة  واإلجراءات  المدني  المجتمع  منظمات  التزامات

 مخدِّرات،ال  مكافحة  بشأن   األفريقي  االتحاد  عمل   خطة  ومع  الوثيقة،   تلك  مع  تتماشى  عمل   خطة  صياغة   بموجبها

 األخرى. اإلقليمية واالتفاقيات والمعاهدات ،2063 لعام األفريقي االتحاد وأجندة
 

 الديباجة -2 
 

 المخدِّرات، بمسألة عملها يتصل التي األفريقية المدني المجتمع منظمات نحن،
 

 األضرار مكافحة بغية االتحاد في األعضاء الدول مع بالشراكة األفريقي االتحاد يبذلها التي للجهود تقديرنا عن نعرب

 العامة الصحة مجال في رئيسي قلق مصدر تشكل برحت ما التي المنطقة، في بالمخدِّرات الصلة ذات والتحديات

 ؛2063 لعام ألفريقيا االتحاد وأجندة المستدامة التنمية أهداف تحقيق صوب اإلنسان وحقوق
 

 يقوم التي الرئيسية األعمدة تشكل فتئت ما المخدِّرات بمراقبة الخاصة الثالث الدولية االتفاقيات بأن أيضًا نُسلَّم وإذ

 المدني المجتمع لمنظمات بالنسبة أو األعضاء للدول بالنسبة سواء المخدِّرات، لمراقبة اإلقليمي النظام عليها

 البشري"؛ الجنس ورفاهية بصحة "االهتمام إطار في االتفاقيات هذه كامل تنفيذ نطلب وجبهابم فإننا األفريقية،
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 شخص لكل أن على تنص التي 16 المادة ذلك في بما ،6والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي بالميثاق كذلك ونقر

 إليها؛ الوصول يمكنه وعقلية بدنية صحية حالة بأفضل التمتع في الحق
 

 المقصودة" غير "النتائج بعبارة إليه والجريمة بالمخدِّرات المعني المتحدة األمم مكتب أشار ما القلق مع نلحظ وإذ

 عن ونأيها السياساتية األولويات في الحاصل والتغيّر اإلجرامية؛ السوداء السوق بـ: والمتمثلة المخدِّرات لمراقبة

 المجهزة غير الجديدة والبلدان المناطق ذلك في )بما الجغرافي روالتغيّ اإلنسان؛ وحقوق العامة بالصحة االهتمام

 من التي الجديدة النفسي التأثير ذات المواد ذلك في )بما التعاطي مادة في والتغيّر التحديات(؛ هذه مع للتعامل

 والنساء الفقيرة المجتمعات ذلك في )بما المخدِّرات متعاطي عن السائد والتصور الضرر(؛ من مزيدًا توقع أن شأنها

 7ومجرمين; منحرفين باعتبارهم والشباب(
 

 األفريقي لالتحاد التابعة المتخصصة التقنية للجنة والثاني األول االجتماعين عن الصادرة بالتوصيات نرحب فإننا

 أرض ىعل تنفذ لم التوصيات هذه كون أيضًا القلق يساورنا ولكن المخدِّرات، ومراقبة والسكان بالصحة والمعنية

 بعد؛ الواقع
 

 في المخد ِّرات مكافحة وعواقب استعمالها وإساءة بالمخد ِّرات المتأثرين من يوم كل ندعمهم الذين األشخاص عدد االعتبار بعين نأخذ وإذ 

 درء المستطاع من كان حين في افتقدت أرواح من كم ونتذكر غيرهم، من األشد الوطأة يتكبدون الذين والشباب النساء فيهم بمن المنطقة،

 الوفيات؛ هذه
 

 في المخدِّرات مشكلة لوضع التصدي في األفريقي المدني المجتمع به يضطلع الذي الحاسم الدور على نؤكد فإننا

 المتوازنة والسياسات البرامج وتقييم وتنفيذ وتطبيق صياغة نطاق توسيع إلى الملحة الحاجة على كذلك ونؤكد العالم،

 المنطقة؛ احتياجات مع تتكيف التي األدلة على القائمة
 

 المدني المجتمع ومنظمات األعضاء والدول األفريقي االتحاد بين فيما التعاون إلى الماسة لحاجةبا لمنس وإذ

 السياسات، وضع مجاالت في العاملة الهيئات تلك ذلك في بما – بالمخدِّرات المتعلقة المسائل في العاملة األفريقية

 والعدالة واإلنعاش، االجتماعي، اإلدماج وإعادة يل،التأه وإعادة ومعالجة، األضرار، من والحد الوقاية، وتوفير

 الرئيسية لاللتزامات والمتوازن الفعال التنفيذ أجل من – الملطفة الرعاية مجال وفي المستدامة، والتنمية الجنائية،

 األعضاء؛ األفريقية الدول جانب من بالمخدِّرات المتعلقة
 

 ولجنة والجريمة، بالمخدِّرات المعني المتحدة األمم ومكتب األفريقي، دواالتحا المخدِّرات، لجنة دور أهمية ندرك وإذ

 بنيويورك، الحكومية غير للمنظمات التابعة المخدِّرات ولجنة فيينا، في بالمخدِّرات المعنية الحكومية غير المنظمات

 القرار؛ صنع عمليات في المدني للمجتمع والشاملة النشطة المشاركة ضمان في
 

 عن المدني المجتمع منظمات إلبداء األفريقي االتحاد داخل متوازن جامع محفل إيجاد إلى الحاجة ىعل ونشدد 

 اإلقليمي الحوار في مساهمتها من كجزء واحد بصوت وتتكلم األدلة، على القائمة ممارساتها أفضل لتتشاطرو آرائها،

 المخدِّرات؛ بمشكلة المتعلق
 

 لتقديم  األدلة على القائمة والقوانين والسياسات التدخالت وتقييم توفير في كبيرة فجوة وجود استمرار نلحظ وإذ

 وأسرهم المخدِّرات يتعاطون الذين األشخاص أخرى أمور جملة من تشمل - المخدِّرات من للمتضررين الدعم

 أسواق في طةالمنخر الضعيفة والفئات المخدِّرات، تعاطي إشكالية لخطر المعرضين وأولئك المحلية، ومجتمعاتهم

 الرعاية لتوفير الدولية للرقابة الخاضعة الالزمة األساسية األدوية على الحصول يستطيعون ال الذين وأولئك المخدِّرات،
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 نفسية، باضطرابات اإلصابة وحاالت والشديدة، المتوسطة اآلالم وعالج الجراحة، بعد ما ورعاية الملطفة

 ير؛العقاق استخدام عن الناجمة واالضطرابات
 

 إال جمّة، ديموغرافية مكاسب خلق شأنها من ميزة وهي وشبابها؛ سكانها من متنامٍ بعدد تنعم القارة بأن ندرك وإذ

 األمر والفقر، الحضري التوسع معدالت في وارتفاعًا الشباب، بين بالبطالة تتعلق مخاطر تجلب بأن أيضًا قمينة أنها

 لها؛ األفريقية الحكومات تصدي يستوجب الذي
 

 رأس على اإلقليمي المستوى على المخدِّرات مسألة تضع أن األفريقي، االتحاد خالل من األعضاء، ولالد ونناشد

 الحصول على القدرة وضمان المخدِّرات، ومكافحة األمنية الضوابط بين فيما التوازن تحقيق مراعاة مع أولوياتها

 غير المجال في واستخدامها تسربيها دون الوقت ذات في والحيلولة الدولية، للرقابة الخاضعة األساسية األدوية على

 الشباب قطاع من كثير لدى بالغًا قلقا تثير المسائل هذه أن حيث اإلنسان، وحقوق الصحية الخدمات وتعزيز الطبي،

 التغطية تحقيق دون تحول جوهرية عوائق تشكل أنها إلى إضافة المستقبل، وفي حاليًا المنطقة قادة باعتبارهم

 لشاملة؛ا الصحية
 

 قطاع في الموارد من مزيد بتخصيص األفريقي، االتحاد خالل من األعضاء، الدول قيام ضرورة على نشدد وإذ

 تدخالت استحداث في بها االسترشاد ينبغي التي البيانات وجمع البحوث وإجراء األدوية يخص فيما العامة الصحة

 يتفق بما المتحدة األمم شركاء لدن من تقنيا دعهما مع لفة،التك حيث من المردود وعالية األدلة على وقائمة فعالة

 8؛المتحدة األمم لمنظومة المشترك والموقف
 

 استجابة وضع يستدعي مما مختلفة، واحتياجات سياقات لها اإلقليمية والكتل البلدان مختلف أن حقيقة ندرك وإذ

 العامة. والصحة اإلنسان حقوق حماية ضمان الوقت ذات وفي احتياجاتها لتلبية خصيصًا مصممة
 

   التزاماتنا .-3
 

 نعلن: المخدِّرات، بمسألة عملها يتصل التي األفريقية المدني المجتمع منظمات نحن ولذلك،
 

  سياسات   ووضع  قوانين  سن  في  المدني  المجتمع  صوت  سماع   لضمان  المنطقة  في  األعضاء  والدول   األفريقي  االتحاد  مع  بالعمل  التزامنا

 والدولية؛  اإلقليمية واإلعالنات المعاهدات مع تتماشى أدلة إلى تستند وتدخالت
 

 القائمة التدخالت تتبنى التي اإلقليمية السياسات صياغة في به األفريقي االتحاد يضطلع الذي الرئيسي الدور وندعم 

 المتأثرين ألولئك بالنسبة النتائج تحسين ضمان في السياسية إدارتها وحسن الفنية قدراتها تبذل والتي األدلة، على

 (؛2023-2019) الجريمة منعو المخدِّرات لمكافحة األفريقي االتحاد عمل لخطة بالنسبة وخاصة بالمخدِّرات،
 

 على الحصول وتيسير للرقابة الخاضعة المواد بشأن 2012 لعام األفريقي لالتحاد المشترك للموقف كذلك ودعمنا

 توافر إلدارة فعال وظيفي نظام وجود ضمان في يكمن العام هدفه أن حيث 9اآلالم، في للتحكم المنهجية الوسائل

 على العمل النظام لذلك العام الهدف يكون وبحيث الدولية للرقابة خاضعة مواد على تحتوي التي األساسية األدوية

 وضمان المعاناة،و اآلالم تخفيف ذلك في بما والعلمية، الطبية االستخدامات أجل من المواد تلك توافرها إدارة

 مع العامة، الصحة خدمات تغطية من كجزء إليها يحتاجون الذين للمرضى التكلفة وميسور آمن بشكل المواد تسليم

 طبي؛ غير استخدام إلى تسريبها دون الحيلولة
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  وإيالء  حاليا، بها المعمول القوانين ومراجعة  األدلة، على قائمة وبرامج سياسات لوضع األعضاء والدول  اإلفريقي االتحاد دعم ونواصل

 الصحية،   الخدمات  على  الحصول  في  والحق  السن  وكبار   األطفال  حقوق  حماية  أخرى  أمور   جملة  من  ذلك  في  بما  اإلنسان،  لحقوق  االهتمام

 الصلة؛ ذات واإلفريقية الدولية والمعايير  باإلرشادات أيضا   االلتزام مع
 

 في األعضاء الدول بمساعدة عملنا صلب في الصلة ذات األفريقي داالتحا مع المبرمة المعاهدات بإدماج ونلتزم

 ظهريًا؛ وراءنا أحدًا نترك ال وبالتالي المتضررين، السكان شمول نطاق وتوسيع اإلجراءات توحيد لضمان االتحاد

 

 لعام الوزاري ناإلعال في والواردة القائمة االلتزامات جميع تنفيذهم فيه األعضاء والدول األفريقي االتحاد ونناشد 

 وما المخدِّرات تعاطي عن موثوقة ونوعية كمية بيانات تطوير على المدني المجتمع مع وثيق بشكل والعمل ،2019

 لخطة الكامل والتنفيذ بالمخدِّرات، المرتبطة المسائل وتقييم برصد المتعلقة البيانات السيما أضرار، من بذلك يرتبط

 الواقع، أرض على القائمة والتحديات المحرز التقدم حقيقة جليَّة بصورة عكسي ما وهو األفريقي، االتحاد عمل

 السياسات؛ ستتخذه الذي المسار توجيه في والضابط

 المستوى على المخدِّرات بوضع المتعلقة والملحة المعقدة القضايا معالجة على العمل سياساتنا واضعي ونشجع

 شأنها من التي لالستجابات نزيه تقييم إجراء على العمل الحدود، عبر المتبادل والتعلم الحوار خالل ومن اإلقليمي،

 جرائم عن الجنائية العقوبات رفع ذلك في بما رقة،األفا من الماليين لحياة بالنسبة النتائج تحسين في تصب أن

 المتعلقة المتحدة األمم عن الصادرة لالتفاقيات استنادًا وذلك العنيفة؛ وغير المستوى المنخفضة المخدرات

 المتحدة، األمم لمنظومة المشترك والموقف بالمخدِّرات
 

 ولجان العالمية الصحة منظمة ومع والجريمة راتبالمخدِّ المعني المتحدة األمم مكتب مع العمل بمواصلة ونلتزم

 بسياسة تتعلق صكوك وأية 2019 لعام الوزاري اإلعالن مع ينسجم بما أعمالنا موائمة في الحكومية غير المنظمات

 بناء في الدعم تقديم والجريمة بالمخدِّرات المعني المتحدة األمم مكتب من ونطلب مستقبالا، إبرامها يتم المخدِّرات

 العالمي؛ المستوى على المخدِّرات لمشكلة تصديها في المدني المجتمع دراتق
 

 يجريها التي الصلة ذات الحوارات جميع في الطاولة على مقعد على الحصول في ورغبتنا إشراكنا طلب على ونشدد 

 المدني للمجتمع نصاتم إنشاء في للمساعدة الرأي في معنا المتفقين اآلخرون الشركاء يجريه وما األفريقي االتحاد

 اتصال قنوات وجود ضمان شأنه من الذي األمر المدني؛ المجتمع قطاعات بين فيما للتواصل أوسع نطاق على

 وتقديم المخدِّرات بمشكلة الصلة ذات اإلقليمية واالتفاقيات المعاهدات في والمشاركة أصواتنا، عن للتعبير

 فيها. مساهماتنا
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