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Abuzul şi traficul ilicit de droguri continuă să aibă un impact negativ profund asupra 
dezvoltării şi stabilităţii din întreaga lume. 

Miliarde de dolari care provin din droguri ilicite alimentează activitățile teroriste şi 
instigă la crime, cum ar fi traficul de fiinţe umane şi traficul de arme şi persoane. 

Drogurile ilicite şi reţelele criminale aferente subminează statul de drept. De asemenea, 
impunitatea care însoțește această afacere provoacă frică imensa şi creează deziluzie în 
guvernarea la toate nivelurile. 

America Centrală, de exemplu, se confruntă cu creșterea nivelului de violenţă cauzată de 
criminalitatea transnaţională organizată şi traficul de droguri. Această regiune este acum 
cunoscută pentru cele mai mari rate de omucidere din lume. 

Dezvoltarea Afganistanului este împiedicată de către cele mai înalte rate de prevalenţă a 
opiaceei din lume. În unele părţi din Myanmar, agricultorii sunt prinși în capcana insecurității 
alimentare, determinându-i să crească mac pentru comercializare. 

Provocarea, de asemenea, testează foarte mult Africa Centrală şi de Vest, care se află pe 
una dintre principalele rute ale traficului de droguri spre Europa. Cu instituţii juridice şi 
financiare de multe ori slabe, ţările din regiune sunt extrem de vulnerabile. 

În plus, ţările de tranzit nu mai sunt pur şi simplu legături în lanţul de aprovizionare, 
acestea au devenit puncte de sosire. Aproximativ jumătate din cocaina traficată prin Vest şi 
Africa Centrală rămâne acum în regiune. Astfel de modele schimbătoare în consumul de droguri 
pune în pericol câştigurile care au fost obținute cu greu în dezvoltarea durabilă şi buna 
guvernare. 

Convenţiile Naţiunilor Unite în domeniul drogurilor, criminalităţii şi corupţiei constituie 
o bază solidă pentru soluţii globale la aceste provocări. Împreună, aceste instrumente oferă o 
abordare echilibrată pentru a opri traficul, promova alternative viabile pentru agricultorii de 
culturi destinate vânzării, şi de a oferi utilizatorilor de droguri sănătatea şi drepturile omului. 

 
Eforturile noastre de promovare a dezvoltării şi luptei împotriva drogurilor şi a 

criminalităţii vor fi mult mai eficiente dacă acestea se vor baza pe parteneriate cu tinerii, 
societatea civilă, guvernele şi comunitatea internaţională. Lucrând împreună, putem atenua 
suferinţa a milioane de oameni şi rupe influența drogurilor şi a crimei asupra ţărilor, 
comunităţilor şi familiilor. 
 


