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Palavras de abertura de Arthur Weintraub 

Secretário de Segurança Multidimensional (SSM) 

Organização dos Estados Americanos (OEA) 

 

 Dr. Wilson Ruiz Orejuela, Ministro da Justiça e do Direito da 
Colômbia, Presidência da CICAD; 

 Sr. Randall Otárola Madrigal, Vice-ministro da Presidência da 
República de Costa Rica e Presidente do Conselho Diretivo 
do Instituto Costarriquense sobre Drogas, Vice-presidência 
da CICAD;  

 Embaixador Adam Namm, Secretário Executivo da CICAD;  

 Prezados Comissionados, representantes das Missões 
Permanentes junto à OEA e demais participantes que nos 
acompanham, bom dia a todos.  

 
Em nome da Secretaria de Segurança Multidimensional da 
Organização dos Estados Americanos, sejam bem-vindos ao 
septuagésimo período ordinário de sessões da Comissão 
Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas.  
 
Primeiramente, gostaria de agradecer ao Governo da Colômbia 
pelo excelente desempenho como Presidente Pro Tempore da 
Comissão em 2020-2021, e ao Governo da Costa Rica como Vice-
presidente.  
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Gostaria de agradecer também aos países que ocuparam a 
Presidência e a Vice-presidência dos Grupos de Peritos da CICAD 
sobre Narcotráfico Marítimo, Desenvolvimento Alternativo 
Integral e Sustentável, Substâncias Químicas e Produtos 
Farmacêuticos, e Redução da Demanda; à Presidência do Grupo 
de Trabalho Intergovernamental do Mecanismo de Avaliação 
Multilateral; assim como aos países que participarão nos painéis 
e diálogos desta sessão plenária, os quais abordam temas de 
máxima relevância para a nossa região.  
 
Obrigado, Embaixador Namm, pela liderança nos trabalhos 
realizados este ano, dentre os quais gostaria de destacar o 
Relatório da Secretaria Executiva da CICAD sobre Oferta de 
Drogas, que contém valiosas descobertas tanto no resumo 
executivo que será apresentado neste período ordinário de 
sessões como no relatório completo que será publicado em 
breve. Também agradeço ao Embaixador Namm pelo 
compromisso com as atividades que conformam o Plano de 
Trabalho da Secretaria Executiva para 2022, cujo êxito não será 
possível sem o engajamento dos Estados Membros na 
implementação de soluções ao Problema Mundial das Drogas, 
como o combate ao narcotráfico. 
 
Este fenômeno, assim como outras graves ameaças em matéria 
de segurança, é cada vez mais complexo e vem sendo facilitado 
pelas rápidas mudanças tecnológicas e pelo incremento da 
conectividade global. Além disso, este problema se conjuga com 
a corrupção, a lavagem de dinheiro, o terrorismo, a pirataria, o 
tráfico de pessoas e de armas, a mineração ilegal, o crime 
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cibernético e outros delitos transnacionais, e também com 
fatores desestabilizadores como as crises migratórias e sanitárias.  
 
Devemos, portanto, responder de maneira efetiva não somente 
às ameaças tradicionais em matéria de segurança, mas também 
àquelas híbridas, que debilitam as instituições, polarizam a 
sociedade e corroem o tecido social, desestabilizam as economias 
e os mercados legítimos, criam esquemas alternativos de 
governança, promovem insurgências coordenadas e dificultam a 
implementação de medidas destinadas a combater a 
criminalidade. 
 
Tais ameaças são perpetradas por poderosos atores com grande 
poder de adaptabilidade que se aproveitam das vulnerabilidades 
dos governos, estabelecem espaços nos quais concentram 
autoridade e recorrem à violência, impactando negativamente a 
segurança e o bem-estar da população. 
 
Em parceria com os nossos doadores, a Secretaria de Segurança 
Multidimensional está conseguindo enfrentar estes e outros 
importantes desafios a partir de um enfoque amplo, centrado 
nos direitos humanos e na qualidade de vida das pessoas. Neste 
contexto, a Estratégia Hemisférica sobre Drogas da OEA é um dos 
documentos relacionados com as drogas mais importante desta 
década para o Hemisfério. Em primeiro lugar, representa um 
compromisso político dos países para resolver o problema das 
drogas. Em segundo lugar defende os princípios e direitos 
fundamentais dos indivíduos e famílias afetados por este 
problema.  
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E em terceiro lugar estabelece diretrizes para que os Estados 
Membros ofereçam uma resposta abrangente, coordenada e 
comum, com pleno respeito aos direitos humanos, aos contextos 
culturais e à inclusão social.  
 
Além disso, a Estratégia Hemisférica e seu correspondente Plano 
de Ação 2021-2025 apoiam os compromissos regionais e 
internacionais assumidos pelos Estados Membros em várias 
resoluções, convenções e declarações, como a resolução que foi 
adotada durante a reunião da Assembleia Geral da OEA 
celebrada entre os dias 10 e 12 de novembro, que inclui temas 
como: a problemática das drogas, o combate ao crime 
organizado transnacional em todas as suas facetas, a prevenção 
da violência e dos homicídios, a promoção da cooperação policial 
e da melhoria dos sistemas de justiça e penitenciários, assim 
como o fortalecimento da segurança cibernética.  
 
Apesar dos imensos desafios que ainda existem na região nestas 
áreas, tenho a certeza de que implementando a Estratégia 
Hemisférica sobre Drogas e seu Plano de Ação 2021-2025, 
conseguiremos avançar no caminho correto para responder de 
maneira articulada aos diversos temas relacionados com o 
Problema Mundial das Drogas, incluída a luta contra o 
narcotráfico. 
 
Muito obrigado. 


