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                       بيان من رئيس جملس األمن    
  

ــسمرب  /              كــانون األول ٨              املعقــودة يف     ٦٢٣٣                       يف جلــسة جملــس األمــن           أدىل  ،    ٢٠٠٩        دي
        الـسالم    ’’  ن        املعنـو                                                                 جملس األمن باسم اجمللس بالبيان التايل فيما يتعلق بنظر اجمللس يف البند       رئيس

   :  ‘‘               واألمن يف أفريقيا
                        صــون الــسالم واألمــن                                                جملــس األمــن جمــددا مــسؤوليته الرئيــسية عــن        يؤكــد  ”     

   .                               الدوليني وفقا مليثاق األمم املتحدة

                                                                               ويالحظ جملس األمـن مـع القلـق التهديـدات اخلطـرية الـيت يـسببها يف بعـض                ”     
                                       نظمـة عـرب وطنيـة لألمـن الـدويل                                    وما يتصل به من جرمية م                             احلاالت االجتار باملخدرات    

                               االرتباط املتزايد، يف بعـض             كما أن   .                                                    يف مناطق خمتلفة من العامل، مبا يف ذلك يف أفريقيا         
  .                                                              احلاالت، بني االجتار باملخدرات ومتويل اإلرهاب، هو أيضا مصدر قلق متزايد

       الـذي                                                                            ويشدد جملس األمن على أمهية تعزيز التعـاون عـرب اإلقليمـي والـدويل                ”     
        ومــا          العامليــة                                                                املــسؤولية العامــة واملــشتركة عــن التــصدي ملــشكلة املخــدرات             يــستند إىل 
                                                     يـدعم املنظمـات واآلليـات الوطنيـة واإلقليميـة                  الـذي                            ن أنـشطة إجراميـة، و                  يتصل هبا مـ   

  .                                                             ودون اإلقليمية ذات الصلة، حتقيقا ملقاصد منها تعزيز سيادة القانون

                                                                                     ويقر جملس األمـن بأمهيـة اإلجـراءات الـيت تتخـذها اجلمعيـة العامـة واجمللـس                   ”     
                       دة املعـين باملخـدرات                                                                      االقتصادي واالجتمـاعي وجلنـة املخـدرات ومكتـب األمـم املتحـ            

                        يف جماهبــة العديــد مــن           املعنيــة                                                          واجلرميــة وغريهــا مــن أجهــزة ووكــاالت األمــم املتحــدة   
                                                                                                 املخاطر األمنية النامجة عن االجتـار باملخـدرات يف العديـد مـن البلـدان واملنـاطق، ومـن                   

  .                            مزيد من اإلجراءات يف هذا الصدد                      ويشجعها اجمللس على اختاذ   .              بينها أفريقيا

                                                                  جملس األمن على احلاجة إىل حتسني تنسيق اإلجراءات اليت تتخـذها                 ويشدد ”     
                         اليـة اجلهـود الدوليـة                               نتربـول، بغيـة تعزيـز فع    إل                                            األمم املتحدة، مبـا يف ذلـك التعـاون مـع ا      

ــة يف ــدويل                   املبذول ــوطين واإلقليمــي وال ــصعيد ال ــى ال ــار باملخــدرات عل                                                                              مكافحــة االجت
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ــر مشــ     ــى حنــو أكث ــاملي عل ــصدي هلــذا التحــدي الع ــة                                                             للت ــدأ املــسؤولية العام ــا ملب                                        وال وفق
   .         واملشتركة

                                   ي، علـى العمـل املهـم الـذي           نـ                                           ويؤكد جملس األمن جمددا يف هذا الصدد، ويث        ”     
                         اون مـع كيانـات األمـم                                                                     يقوم به مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بالتعـ          

   .         د الوطنية                                                الصلة ، ويشدد على احلاجة إىل قدرات كافية لدعم اجلهو           املتحدة ذات
                                                                                    ويـــدعو جملـــس األمـــن األمـــني العـــام إىل النظـــر يف تعمـــيم مـــسألة االجتـــار    ”     

                                                                                            باملخـــدرات كأحـــد العوامـــل الـــيت تراعـــى لـــدى وضـــع اســـتراتيجيات منـــع نـــشوب  
   ،                                                        ، وتقيـيم البعثـات املتكاملـة ووضـع اخلطـط هلـا                                        ، لدى حتليل تلك النـزاعات         زاعاتـ    الن

   .                ودعم بناء السالم

                                                                                     ويـــشجع جملـــس األمـــن الـــدول علـــى الوفـــاء بالتزاماهتـــا مبكافحـــة االجتـــار    ”     
     ضمام                                                                               باملخدرات وغريه من أشكال اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، وعلـى النظـر يف االنـ        

                                                                 الصلة، وال سيما اتفاقيات األمـم املتحـدة الـثالث املتعلقـة                                        إىل االتفاقيات الدولية ذات   
ــخاص     ــع األشـ ــق مـ ــى التحقيـ ــدرات، وعلـ ــار                                                      باملخـ ــن االجتـ ــسؤولة عـ ــات املـ                                          والكيانـ

                                                        جــرائم ومقاضــاهتم، حــسب االقتــضاء، مبــا يتفــق مــع                          مــا يتــصل بــه مــن              باملخــدرات و
  .         العادلة ة                                حقوق اإلنسان الدولية ومعايري احملاكم

                                                                                 ويقر جملس األمن باإلسهام املهم الـذي تقدمـه الـدول واملنظمـات اإلقليميـة                ”     
                                                رات جبميع جوانبـه، ويـشجعها علـى تبـادل                                                 ودون اإلقليمية يف التصدي لالجتار باملخد     

ــشروع        ــشبكات االجتــار غــري امل ــة ب                                                                                         أفــضل املمارســات، فــضال عــن املعلومــات املتعلق
   .         باملخدرات

                                                                                      ويقـــر جملـــس األمـــن أيـــضا باإلســـهام املهـــم الـــذي يقدمـــه اجملتمـــع املـــدين    ”     
  .                                                        وأصحاب املصلحة اآلخرون يف التصدي لالجتار باملخدرات على حنو شامل

ــد ”      ــز            وي ــم املتحــدة إىل تعزي ــة األم ــدويل ومنظوم ــع ال ــن اجملتم ــس األم                                                                            عو جمل
ــة ا   ــة، يف جمــــال مكافحــ ــة ودون اإلقليميــ ــا مــــع املنظمــــات اإلقليميــ ــار                                                                                        تعاوهنمــ          الجتــ

  .       أفريقيا                     باملخدرات، مبا يف ذلك يف

                                                                         ويطلب جملس األمن إىل األمني العام أن يقدم، حسب االقتضاء، مزيدا مـن              ”     
                                    مـسائل، يف احلـاالت الـيت حيتمـل                                 ما يتـصل بـه مـن                   باملخدرات و                      املعلومات عن االجتار    

                                                                                          فيهــا أن يــؤدي ذلــك االجتــار إىل هتديــد الــسالم واألمــن الــدوليني أو إىل تفــاقم خطــر    
   .              يتهددمها بالفعل

  


