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  اعالميه مطبوعاتی

  

افغانستان روز جهانی مبارزه با سؤ استفاده و  قاچاق .  کاهش در افغانستانکاهش جهانی کشت کوکنار به علت 

  ) جون26(غير قانونی مواد مخدر را تجليل می کند 

جرايم  مواد مخدر که ديروز توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و 2009 گزارش جهانی – 2009 جون، 25کابل، 

و يا در  ثابت و چرس ترياک  های جهانی کوکائين، ارنشان ميدهد که بازپخش شد ملل متحد در شهر واشنگتن 

حال کاهش می باشد، در حاليکه به نظر ميرسد توليد و استفاده از مخدرات مصنوعی در کشور های رو به 

  . انکشاف در حال افزايش است

بطور گسترده  2008هزار هکتار زمين در سال 189کشت کوکنار به کاهش جهانی علت  که نشان ميدهدگزارش 

در يک تذکر مثبت تر ديگر، دفتر مبارزه با مواد .  افغانستان می باشد کوکنار درح کشتمربوط به پائين آمدن سط

ه  ب2008 تا 2007می زند که تعداد افغانهای دخيل در کشت کوکنار بين سالهای مخدر و جرايم ملل متحد تخمين 

  درعليه ثبات و انکشافبزرگ تهديد ، سبب اين گرايش ها برخالف بدبختانه.  درصد کاهش يافته است28

ماهيو نماينده دفتر مبارزه با و جان لوک ل.دميشو ،  آنچه که تجارت مواد مخدر آن نشان ميدهدبر مبنی افغانستان

د کوکنار افغانستان به کاهش بيشتری نياز دارد صااقت: " ميشودمواد مخدر و جرايم ملل متحد در افغانستان ياد آور

  ".          نمايدکنترول   را زيان فردی، اجتماعی، اقتصادی و سياسیتا

 دفتر مبارزه با مواد مخدر ملل متحد و ارزيابی هایدر سال های اخير توليد ترياک باالتر از حد تقاضا بوده 

)UNODC ( گرديدهه و تجار در افغانستان و کشور های همسايه ذخير صد ها تن توسط دهاقيننشان ميدهد که  

 گرايشات  توجه به توليد هيروئين به پيمانه وسيع بدون موجبذخايراين که خاطر نشان ميسازد ماهيو وآقای ل. است

اين خبر بدی برای افغانستان و کشور های همسايه است زيرا معموًال فراموش ميگردد که نه .  خواهدشدکشت ادامه

 در ميان ديگر زيانها مانند ، اين ذخاير تقاضا را بوجود ميآوردعرضه تيز گرديده بلکه  عرضهتنها تقاضا باعث

  .  تقويت مينمايد نيزجنايت و فساد اداری رشد تقاضا برای مواد مخدر در افغانستان راازدياد 

 انداخته  براه  را يک سروی استفاده از مواد مخدر در افغانستان2009دفتر مبارزه با مواد مخدر ملل متحد در 

در افغانستان و کشور .  يک افزايش قابل مالحظه را در تقاضا نشان دهد نتيجه اين سرویو توقع ميرود تااست 

ا از کشيدن ترياک به شکل سنتی آن به تزريق مواد های همسايه دسترسی بيشتر به هيروين استفاده از مواد مخدر ر

 گان د که يک تعداد زياد استفاده کننددفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد متوجه گردي.  استمخدر تغيير داده

مواد  یقاستفاده از شکل زر. کننده گان از کشور های همسايه ميباشندعودت   همانا افغانستاندرتزريق مواد مخدر

را به وجود ميآورد و ازدياد اخير شيوع اين امراض  HIV ويروس سرايت ديگری را چونخطرات صحی خدر م

  . در ميان معتادين زرقی گويای اين حقيقت است

و فساد اداری که از تجارت مواد مخدره ناشی ميشود ز اين فرا تر پول ا : "ميورزد کهماهيو اصرار آقای لو

بع خوب مالی را امشتعل ساخته و منرا حکومت يدهد، مايوسی مردم از قرار م را تحت تاثير خوبحکومتداری

تجارت مواد مخدر در افغانستان تمام مسايل انکشاف و امنيت را تحت تاثير قرار . سازدبرای شورش آماده مي
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ياک به حيث اگر ما ميخواهيم که از اقتصاد تر.  روزنۀ امکانات بسيار محدود ميباشدلیگرايش مثبت است و. ميدهد

  ."رعت تحکيم و پروسۀ آن تشديد يابدانکشافات بايد به سيک خطر جدی رهايی يابيم 

  

  

 کمپاين جهانی مواد مخدر را رهبری ميکند، تا آگاهی 2009دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد در سال 

ويژه برای جوانان، پيشکش نموده را در مورد چالش های عمدۀ که قاچاق مواد مخدر بطور عمومی برای جامعه، ب

هدف اين کمپاين تجهيز حمايت و الهام بخشيدن به مردم است تا آنان عليه سؤ استفاده از مواد . است، ارتقا دهد

 و مواد مخدر را کمپاين طبقۀ جوان را تشويق ميکند تا به صحت شان اولويت داده. مخدر و قاچاق آن عمل نمايند

  . استفاده نکنند

 يله نوا علم، روابط خارجه، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحده: تماس

 org.unodc@alam.nawa-Hila 
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