بيان صحفي:

ترحب بالدكتور محمد البرادعي كعضو جديد
اللجنة العالمية ّ

لإلصدار الفوري

(جنيف 28 ،شباط/فبراير )2019
تتشرّ ف المفوضية العالمية لسياسات المخدرات بالترحيب بالدكتور محمد البرادعي ،المدير العام الفخري
للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسالم كعضو جديد ذات خبرة واسعة ومعرفة عميقة

بالسياسات والمتعددة األطراف.

من خالل مسيرته كديبلوماسي وموظف دولى وأكاديمي  ،أصبح د .البرادعي على دراية وثيقة بعمل

المنظمات الدولية ال سيما في مجاالت السالم واألمن الدوليين والتنمية.

باإلضافة لمناصرة د .البرادعي لحقوق الشعوب والسياسات الداعمة لها في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،فانه معروف عالميًّا باهتمامه بالتقدم اإلنساني  ،وهو يضيف للمفوضية العالمية فهمه االستراتيجي
ألسباب الوصم والتمييز في سياسات المخدرات ودعمه لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد قال د .البرادعي " ،لقد لمست بنفسى تأثير سياسات المخدرات على المجتمعات في مختلف أنحاء العالم
وتأثير القمع على الشعوب األكثر فقرً ا واألكثر تعرضا للصعوبات االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وأتطلع
المفوضين لمساعدة العالم على التعافى من الحرب الفاشلة على المخدرات التى تفقد زخمها
ّ
للعمل مع زمالئي
".
دريفوس ،رئيسة المفوضية العالمية ورئيسة سويس ار السابقة " ،إ ّننا سعداء بانضمام د.
كما اضافت روث ا
البرادعي إلينا .فحركة إصالح سياسات المخدرات لم تكن لتأمل بمناصر أفضل من منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا .ونحن ممتنون لدعمه لبدء حوار في المنطقة ،وفي تعزيز مناصرة المفوضية العالمية

لسياسات مخدرات جديدة ال ّ
تمزق نسيج مجتمعاتنا".
د .البرادعي هو العضو األول في المفوضية العالمية القادم من الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتتكون
عضوا ،منهم  12رئيس دولة أو حكومة سابق من الب ارزيل وتشيلي
المفوضية العالمية حاليا من 24
ً
وكولومبيا ( ) 2واليونان والمكسيك ونيوزيلندا ونيجيريا وبولندا والبرتغال وسويس ار وتيمور الشرقية وأربعة حائزين
على جائزة نوبل.

النهاية

لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى االتصال:
إريك غرانت
مسؤول االتصاالت

+1523 124 79 41
eric.grant@globalcommissionondrugs.org

نبذة عن اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات
إن اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات هي هيئة مستقلة هدفها تقديم معلومات مبنية على الدالئل على
ّ
تسببها المخدرات وسياسات مكافحة
المستوى العالمي بشأن السبل اإلنسانية والفعالة للحد من المخاطر التي ّ
المخدرات إلى الشعوب والمجتمعات.

أصدرت اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات ثمانية تقارير منذ إنشائها عام  .2011وهي على التوالي
تفصل مدى فشل خمسة عقود من الحظر واإلجراءات العقابية وضررها ،وتكشف عن تأثير السياسات القمعية
ّ
على األوبئة الصحية مثل فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز والتهاب الكبد ،وتتحدث عن الوصول غير
العادل إلى أدوية عالج األلم األساسية ،والمفاهيم المتحيزة المحيطة بالمخدرات ،والحاجة إلى ترتيب أولويات

ُنهج الصحة العامة ،والغاء تجريم استخدام المخدرات واصدار األحكام التناسبية ،وفي النهاية التنظيم القانوني
المسؤول للمؤثرات العقلية.
كما نشرت اللجنة ورقتي موقف ،واحدة عن أزمة الجرعة الزائدة التي تؤججها األفيونيات الكيميائية في أميركا
الشمالية وواحدة عن سياسة المخدرات وجدول أعمال التنمية المستدامة.
@globalcdp :Twitter

www.facebook.com/globalcommissionondrugs :Facebook

www.linkedin.com/company/gcdp :LinkedIn

www.youtube.com/user/DrugsandDemocracy1 :YouTube

