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  األمـــــم          املتحـدة

  

 

            األمني العام
ملكافحة إساءة استعمال املخـدرات     رسالة من األمني العام مبناسبة اليوم الدويل            

  واالجتار غري املشروع ا

  2011يونيه / حزيران21    
  

إن االجتار باملخدرات، الذي كان فيما سبق ينظر إليه إىل حد بعيد على أنه مشكلة                 

ماعية وجنائية، قد حتول يف السنوات األخرية إىل خطر رئيسي يهدد صحة وأمن البـشر               اجت

فسوق املواد األفيونية يف أفغانستان، اليت تبلـغ        . كما يهدد الصحة واألمن يف خمتلف املناطق      

وزعزعة االستقرار   الدويل   اإلرهابحركات التمرد و  متول   بليون دوالر،    61قيمتها السنوية   

الـيت يبلـغ حجمهـا       ،جتارة الكوكايني العاملية  تؤدي  أفريقيا،  غريب  يف  و.  أعم على نطاق 

 االضـطرابات  تـأجيج     إىل جانـب   إىل تفاقم اإلدمان وغسل األموال،    ،   دوالر بليون 85

 عـن  النقـي  من ريب الكوكـايني    يتأتى  دوالر بليونكل   ف .يةألمنا والتهديدات   ةالسياسي

 يف   ذلـك الكوكـايني     عشرة أضعاف عند بيـع     ىحيقق مكسبا يزيد عل    أفريقيا   غريب طريق

  .شوارع أوروبا

استراتيجية على   فرقة عمل لوضع  بإنشاء  مؤخرا  ويف ضوء إحلاح هذا التهديد، قمت         

لمخـدرات  ل اإلجراءات اليت نضطلع ا للتصدي    األمم املتحدة لتنسيق وتعزيز      منظومة نطاق

الـيت  نـشطة   األيف مجيـع    إلجراءات  إدماج تلك ا  غري املشروعة واجلرمية املنظمة من خالل       

فظ السالم وبناء السالم واألمـن والتنميـة ونـزع          فيما يتعلق حب  مم املتحدة   ألتضطلع ا ا  

 مـن    ذلك دمج مكافحة االجتار باملخدرات وغري    أن ت ، ميكن لألمم املتحدة     ذلكب و .السالح

  .مليعلى الصعيد العاأشكال اجلرمية املنظمة يف جدول أعمال األمن والتنمية 

ملكافحة إسـاءة اسـتعمال املخـدرات واالجتـار     اليوم الدويل  وهذا العام، يشكل      

املشروع ا فرصة لتسليط الضوء على أمهية التصدي هلذين التهديدين املـتالزمني مـن               غري

مسني يتزامن احتفالنا مع الذكرى اخل    و. خالل التقيد بسيادة القانون وتوفري اخلدمات الصحية      

  .1961عام  ليدة للمخدراتالتفاقية الوحل
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  الرئيـسية املتعلقـة    الدوليةاملعاهدات  هذه االتفاقية وغريها من     والدور الذي تؤديه      

إذ أـا تـوفر    ؛مساعدتنا يف مكافحة االجتار باملخـدرات     يتجاوز جمرد   كافحة املخدرات   مب

والـيت   الدول األطراف،     ا  واسعة من األنشطة اليت تلتزم     طائفةلضعفاء من خالل    لماية  احل

رعاية متعاطي املخـدرات وإعـادة      و،  وقاية والعالج من إدمان املخدرات     وال التثقيف تشمل

  .الدعم االجتماعيتوفري ، وهمتأهيل

 .، يف جوهره، مـسألة صـحية      هوألن تعاطي املخدرات    بالغة  ذه التدابري أمهية    وهل  

  .هم جتار املخدراتف ونيقي احلقونارم أما .إدمان املخدرات مرض وليس جرميةف

 ختفيض الطلـب    توصل إىل ما مل ن   و . نصف املعادلة  ال ميثل إال  ولكن جانب العرض      

 املخـدرات  زراعـة ل كاملة   أن نتصدى بصورة  على املخدرات غري املشروعة، ال ميكننا أبدا        

  .االجتار ا وأ إنتاجها أو

علـى حـد    وتعاطيها  مواجهة االجتار باملخدرات    عن  احلكومات مسؤولة   ورغم أن     

ألسرة واملدرسـة    ذلك أن ا   .كبرية مسامهة    أن تساهم  أيضااحمللية ميكن   اتمعات  فإن  ،  سواء

ـ    دورميكنها أن تؤدي ال   اتمع املدين واملنظمات الدينية     مؤسسات  و  تطهـري  يفا   املنـوط 

ل العيش   وميكن ملؤسسات األعمال التجارية أن تساعد يف توفري سب         . املخدرات ا من جمتمعا

  .أما وسائل اإلعالم فيمكنها التوعية مبخاطر املخدرات. املشروعة

املبادئ األساسـية للـصحة     بتعزيز التزامنا   بنا  قمإذا  يف ذلك   ح  انجنال ال ميكن أن ن  و  

كفالة ج متوازن خلفض العرض والطلب، و     باتباع   و ،شتركةاملسؤولية  واملوحقوق اإلنسان   

 ا علـى إجيـاد     هـذ  يشجعوسوف   . والعالج والدعم  الوقايةخدمات  حصول اجلميع على    

  إدمـان  األفراد مـن وختليصاجلرائم املتصلة باملخدرات، أعمال العنف وجمتمعات خالية من   

  .عامل أكثر أمنا للجميعيئة  و يف مستقبلنا املشتركاملسامهة هم ميكنحبيثاملخدرات 

  


