
 

 
 املتحـدة          األمـــــم

  
 األمني العام

   
 ا املشروع هبار غرياالجتو رسالة مبناسبة اليوم الدويل ملكافحة إساءة استعمال املخدرات 

 2017حزيران/يونيه  ٢٦نيويورك، 
  
االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قــام اجملتمــع الــدويل يف العــام املاضــي، يف إطــار الــدورة  

متعـدد األوجـه  عمـل مجـاعيبشأن مشكلة املخدرات العاملية (الدورة االستثنائية)، ابختاذ خطوات للتعبئـة ل
ا. فقــد اجتمعــت ملشــروع هبــغايتـه معاجلــة كافــة القضــا� املتعلقــة إبســاءة اســتعمال املخــدرات واالجتــار غــري ا

 حداً.ك وراءه أللعمل يف املستقبل، عمل أكثر جناعة وإنسانية ال يرت  احلكومات لرسم مسار جديد
 وكانت الدورة االسـتثنائية حلظـة فاصـلة متخضـت عـن خطـة عمـل مفصـلة ذات توجـه مسـتقبلي. 

ملخــدرات، وأن ن أضــرار اومــن واجبنــا اليــوم مجيعــا أن نَفــَي اباللتزامــات الــيت ُقطعــت ابإلمجــاع للتخفيــف مــ
 األمن. املساواة والتنمية املستدامة، وعلى توطيد دعائم السالم و  نسلك �جا يشجع على

إنين أعـرف، انطالقـا مـن جتـربيت الشخصـية، أن �جـا قائمـا علـى الوقايـة والعـالج ميكـن أن يثمـر  
ة الـثالث تفاقيـات الدوليـتيحهـا االتنتائج إجيابية. فلما كنُت رئيسا للوزراء يف الربتغال، انتهزُت املرونة اليت 

الســتعمال ألغــراض ا راقبــة املخــدرات وطّبقــُت إجــراءات غــري جنائيــة للتعامــل مــع حيــازة بعــض املخــدراتمل
جتمـاعي، إلدمـاج االاالشخصي. وزد� حينها من حجم املـوارد املخصصـة لـربامج الوقايـة والعـالج وإعـادة 

 مبا يف ذلك تدابري احلد من األضرار. 
دىن معـدالت الوفيـات مـن تعـاطي املخـدرات يف أورواب. وها هي الربتغال اليوم وفيها واحـد مـن أ 

طي رية بـني متعـا، كانـت الربتغـال تشـهد أعلـى معـدل النتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـ2001ويف عام 
حبــدة،  ذا املعــدلهــاملخــدرات ابحلقــن علــى صــعيد املنطقــة؛ ومنــذ أخــذ البلــد ابلسياســة اجلديــدة، اخنفــض 

دىن أات عمومــا ض املنقولــة جنســيا. وتبقــى معــدالت تعــاطي املخــدر واخنفضــت معــه معــدالت مجيــع األمــرا
 بكثري يف الربتغال منها يف بقية بلدان املنطقة. 

وإنــين وإذ أعتــز هبــذه النتــائج، آمــل أن تكــون هــذه التجربــة عامــل إثــراء للمناقشــة، وحــافزا للــدول  
 األعضاء على البحث الدؤوب عن احللول الشاملة املبنية على أدلة.

عملية متابعة الدورة االستثنائية تتيح لنـا إطـارا مؤسسـيا يـتعلم فيـه بعُضـنا مـن بعـض، ونتبـادل  إن 
ن احلــرب شــقــائم علــى فيـه أفضــل املمارســات. ومــن األمهيــة مبكـان أن منعــن النظــر يف مــدى جناعــة الـنهج ال

  نسان.اإل على املخدرات، وهو �ج اختلفت بشأنه اآلراء وترتبت عليه عواقب خطرية يف حقوق
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ومع ما يالزم جهود التصدي هلـذه املشـكلة العامليـة مـن خمـاطر وحتـد�ت، حيـدوين األمـل، بـل أ�  
زن وشــامل نسـق ومتــواممقتنـع أننــا نســري يف الطريـق الّصــحيح، وأننــا قـادرون، يــداً يف يــد، علـى ســلك �ــج 

 يفضي إىل حلول مستدامة. 
دورة االسـتثنائية، وإلحـداث األثـر املنشـود وسيكون ذلك أفضـَل طريقـة ممكنـة لتنفيـذ توصـيات الـ 

 .يف حياة املاليني من الناس يف خمتلف بقاع العامل
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