
 -1- 10-41196
 
   

    املتحـدة     األمـــــم   
   

          األمني العام
  رسالة مبناسبة اليوم الدويل ملكافحة إساءة استعمال املخدرات    

  واالجتار هبا على حنو غري مشروع
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٦    

    
ي سـتعقده األمـم املتحـدة بـشأن األهـداف           ذالقمة ال   ملؤمتر بصدد التحضري اليوم وحنن     
 اســتعمال ةســبتمرب القــادم، ال بــد لنــا مــن أن نــسلّم بــأن إســاء/ يف شــهر أيلــوللفيــةلألاإلمنائيــة 

وقـد حـان     .املخدرات واالجتار هبا على حنو غري مشروع يشكالن عائقا هامـا يف وجـه التنميـة               
  .، وهو ما يشدد عليه شعار هذا العام“للتفكري يف الصحة، ال يف املخدرات”الوقت اآلن 

ــئة    ــديات الناشـ ــة،  إن التحـ ــدة وهامـ ــدرات عديـ ــتعمال املخـ ــاءة اسـ ــن إسـ ــاطيف عـ  تعـ
، املخدرات عن طريق احلقن هو أحد األسباب الرئيسية النتشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                

يف بعـض أحنـاء العـامل علـى حنـو يقـارب             ينتـشران    واإلصابة بـالفريوس     ني اهلريوي كما أن تعاطي  
ا تـشمله مـن وسـائل ملنعهـا وتـدابري للحـد             وبالتايل فإن مكافحة املخـدرات ومـ      . مستوى الوباء 

وس  فـري  كافحـة من اآلثار الضارة النامجة عن استعماهلا، تشكل جزءا هاما من املعركة الدائرة مل            
  .اإليدز/نقص املناعة البشرية

لبيئة، حيث تـؤدي زراعـة الكوكـا إىل تـدمري مـساحات             خطرا يهدد ا  وتعد املخدرات     
 هاوهـي الرئـة الـيت يتـنفس منـها كوكبنـا، إضـافة إىل تـدمري                واسعة من غابات االنـديز املطـرية،        

موم يف اجملــاري وتبــث املــواد الكيميائيــة املــستخدمة لــصنع الكوكــايني الــس. املنتزهــات الوطنيــة
  .املائية احمللية

كذلك يهدد االجتار غري املشروع باملخـدرات نظـام احلوكمـة واملؤسـسات وعالقـات                 
حـث مهربـو املخـدرات عـن طـرق متـر بأمـاكن تـضعف فيهـا                  وعادة ما يب   .التالحم االجتماعي 

ويف املقابـــل، ترّســـخ اجلـــرائم املرتبطـــة باملخـــدرات جـــذور الـــضعف وعـــدم . ســـلطة القـــانون
  .لفقراالستقرار وا
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ــزرع فيهــا         ــاطق الــيت ت ــة يف املن ــز التنمي وال ميكــن كــسر هــذه احللقــة املفرغــة إال بتعزي
وال بــد مــن أن يتواكــب عملنــا لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة جبهــود   . ةاملخــدرالنباتــات 

بد من أن نعمل على حمو الفقر يف إطار مساعينا إلزالة احملاصـيل              ملكافحة املخدرات، كما وال   
  .غري املشروعة

ا مريكــلقــد بــرزت مــؤخرا اجتاهــات مقلقــة يف أحنــاء متفرقــة مــن غــرب أفريقيــا وأ           
وهـذا  . يـضا أن هتريب املخدرات ميكن أن يهدد أمن الدول، بل وسيادهتا   الوسطى، تبّين منها أ   

هو الـسبب الـذي دعـى األمـم املتحـدة إىل التـشديد بقـوة علـى أمهيـة تعزيـز العدالـة ومكافحـة                   
  .عمليات بناء السالم وحفظ السالماجلرمية يف إطار 

 الـدول علـى     ين أحـث مجيـع    نـ وإ. ؤدي الدور املنوط هبـا    وعلى احلكومات الوطنية أن ت      
وأدعوهـا أيـضا     .أن تصبح أطرافا يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة              

ملكافحــة الفــساد، بــأن تعــزز الرتاهــة،  إىل الوفــاء بالتزاماهتــا كــأطراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة
  .عد عامال ميسرا لتجارة املخدراتوحتّد من الفساد الذي ي

 حنتفل باليوم الدويل ملكافحة إساءة استعمال املخدرات واالجتار هبـا علـى              وحنن مواليو  
ــا يف إطــار          ــى عاتقن ــاة عل ــشتركة امللق ــسؤولية امل ــا بامل ــا جنــدد التزامن ــشروع، دعون حنــو غــري م

  جمموعاتنا احمللية ويف كنف أسرتنا األممية
  


