
 

20-08228 (A) 

 

 المتحـــــدة  األمـــــــــم

األمین العام  
 

بیان بمناسبة الیوم الدولي  

لمكافحة تعاطي المخدرات واالتجار غیر المشروع بھا  

2020حزیران/یونیھ  26  
 

-ركیزتي الجھود الرامیة إلى مواجھة جائحة كوفیدلقد كان الدعم المتبادل والمعلومات الموثوقة   19 

بفعالیة وإلى إنقاذ األرواح.  

وال یقل عنھما شأناً التعاوُن وتوافر البیانات التي یمكن االعتماد علیھا واتخاذ اإلجراءات المبنیة  

لتحدیات العدیدة التي تطرحھا مشكلة المخدرات التصدي لعلى األدلة، فجمیعھا یتسم بأھمیة حیویة في 

العالمیة وفي مساعي تأمین الناس وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة.   

إن موضوع الیوِم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات واالتجار غیر المشروع بھا ھذا العام، وھو  

ستند إلى الحقائق وإلى التشارك ، یستجیب للحاجة إلى بناء حلوٍل ت“معرفة أفضل من أجل رعایة أفضل”

المسؤولیة. في  

والمجتمع الدولي لدیھ أساٌس متین للمضي قدما، فلھ أن یسترشد باإلعالن الوزاري الصادر عن لجنة  

بما یحتویھ من إطار قانوني والتزامات متفق علیھا. كما تقوم األمم المتحدة، تمشیاً مع  2019المخدرات في عام 

ي تتبعھ إزاء السیاسات المتعلقة بالمخدرات، بإثراء قاعدة األدلة المتوافرة، بما في ذلك من الموقف الموّحد الذ

خالل تقریر المخدرات العالمي الذي یصدره مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة سنویاً.   

رئیساً للوزراء في  ویجب علینا أیضا أن نسعى إلى البناء انطالقاً من التجارب الناجحة. فعندما كنتُ  

بلدي البرتغال منذ أكثر من عقدین من الزمان، أطلقَت حكومتي سیاسةً للمخدرات محورھا اتخاذ إجراءات 

قویة في مسارین اثنین كان أولھما تضییق الخناق على االتجار بالمخدرات وعلى من یتكسبون من البؤس 

ون إلیھ. فأولئك الذین یدمنون المخدرات ھم مرضى اإلنساني، وثانیھما التأكد من توفیر العالج لمن یحتاج

وضحایا قبل كل شيء. وقد نجح ھذا النھج وقّل تعاطي المخدرات بقدر كبیر، وال سیما بین الشباب. والیوم، 

تفخر البرتغال بأن معدل الوفیات الناجمة عن استعمال المخدرات فیھا من أقل المعدالت في أوروبا.  

إلى بدائل مستدامة عن زراعة محاصیل المخدرات غیر المشروعة؛ وأن معا، یمكننا أن نتوصل  

نتصدى لالتجار بالمخدرات والجریمة المنظمة المرتبطة بھ؛ وأن ننھض باستجابة العدالة لھذه المشكلة 

وبخدمات الوقایة والعالج وإعادة التأھیل لمن یتعاطون المخدرات وما یتصل بھا من تدخالت ذات صلة 

المناعة البشریة. ویمكننا أن نفعل ذلك كلھ بطرق تراعي احتیاجاِت النساء والشباب والفئات بفیروس نقص 

المھّمشة وتحترم حقوَق اإلنسان.  

 


