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 المحترم ... السيد الرئيس

 السيدات والسادة اصحاب المعالي المحترمون...

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

( 62للدورة )ان اتقدم اليكم بأسم وفد جمهورية العراق بالتهنئة على انتخابكم رئيسًا  بداية اسمحوا لي
بالشكر الجزيل للسكرتارية على الجهود والسادة اعضاء المكتب الموقرين، كما اتوجه للجنة المخدرات 

المبذولة من اجل انجاح هذا االجتماع، واليفوتني ان اتقدم بالشكر والعرفان لمكتب االمم المتحدة لمكافحة 
 المخدرات والجريمة على استضافتهم اعمال هذا المؤتمر.

 ... السيد الرئيس

هها العالم، والتي تعتبر آفة وظاهرة خطيرة ان مشكلة المخدرات تعد واحدة من اهم التحديات التي يواج
تهدد امن وسالمة االطفال والشباب من االجيال القادمة التي يرجى لها ان تأخذ على عاتقها قيادة العالم 
في العقود القادمة، وال يمكن لنا ان نتصور ان تكبر االجيال القادمة عليلة تعاني من مرض االدمان 

 ة خطيرة على حياة االنسان.من اثار نفسية وجسدي لهلما 

 ...السيد الرئيس

، الجغرافية للدول اننا اذ نؤكد ان مشكلة المخدرات في العالم ال تقف بأي حال من االحوال عند الحدود
فأننا نؤمن بالمسؤولية الجماعية في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة، والتي تفرض علينا جميعا العمل 

ي وقوع المزيد من ضحايا االدمان في ايدي هذه االفة الخطيرة، ومن بشكل مشترك وفعال من اجل تفاد
هذا المنطلق فأننا نجدد على اهمية االلتزام الكامل باالتفاقيات الدولية الثالث لمكافحة المخدرات كونها 
الحجر االساس لمعالجة مشكلة المخدرات في العالم، فضاًل عن الصكوك القانونية التي اخذها المجتمع 

ولي على عاتقه خالل العقد الماضي في مسعى منه لمعالجة مشكلة المخدرات، منطلقين من اعتبار الد
انها تكمل احداها االخرى بجميع نصوصها وفقراتها كافة. كما نود التأكيد على الصالت المباشرة والعميقة 
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ننا على ثقة تامة بأن بين االتجار بالمخدرات وتمويل االرهاب والجريمة المنظمة وغسيل االموال حيث ا
 جزءًا كبيرًا من عوائد المخدرات يتم استخدامه في دعم وتمويل االرهاب.

 

 

 السيد الرئيس،

اننا نؤكد على الدور الرئيس للجنة المخدرات بصفتها الجهاز الرئيس التخاذ القرارات لمعالجة مشكلة 
خدرات بأعتبارها الجهاز شبه القضائي الهيئة الدولية لمراقبة المجهود المخدرات العالمية، كما ندعم 

الخاص بمراقبة االلتزام باالتفاقيات الخاصة بمكافحة المخدرات، والتقارير التي يصدرها بهذا الشأن. 
وفي هذا السياق فأننا نرحب بأنعقاد المؤتمر الوزاري لهذا العام والذي يأتي في اطار تقييم تنفيذ االلتزامات 

، 2009االعالن السياسي وخطة العمل للعام م ال سيما االهداف الواردة في عالالتي تعهدت بها دول ال
حيث ندعو الجميع الى تنفيذ فقرات جميع الصكوك القانونية الخاصة بمعالجة مشكلة المخدرات العالمية، 
من باب المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي لحل تلك الظاهرة، كما نؤكد ترحيبنا بتبني االعالن 

زاري المعنون تعزيز اجراءاتنا على المستويات الوطنية واالقليمية والدولية للتعجيل بتنفيذ التزاماتنا الو 
 المشتركة للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها، والذي جاء متوازنا وملبياً للعديد من طموحاتنا.

كافحة المخدرات واهمها القرار في هذا السياق سعى العراق الى أقرار عدد من التشريعات الخاصة بم
، والذي رسم سياسة واستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات ومعالجة 2017( للعام 50رقم )

المدمنين عليها، حيث تشكلت اللجنة العليا لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الصحة وعضوية عالية 
المخدرات، والتي اخذت على عاتقها  المستوى من مختلف الجهات الوطنية المعنية بمكافحة مشكلة

العمل على معالجة الظاهرة وتشكلت لها لجان فرعية في المحافظات العراقية كافة، والتي تعمل بفعالية 
تعديالت على عدد من بنود القوانين التي العمل على ولها العديد من النشاطات واالنجازات، فضال عن 

تحث المدمنين على مراجعة االختصاصيين في مجال معالجة االدمان بغية اعادة ادماجهم  نأمل لها ان
 في المجتمع كأفراد منتجين نافعين في اسرهم ومجتمعاتهم عامة.

 السيد الرئيس
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اننا نجدد التزامنا بالعمل مع شركائنا في لجنة المخدرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات فضال عن    
على الصعيدين الثنائي واالقليمي لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية حيث يسعى العراق للتعاون التعاون 

 من اجل التنسيق والترتيب لوضع اليات في سبيل معالجة مشكلة المخدرات وضبط الحدود. 

 يسعى العراق الى معالجة ظاهرة االدمان على المخدرات والتي تعد جديدة نسبيا على المجتمعكما    
العراقي قبل استفحالها، إذ يقوم بجهود حثيثة من اجل ضبط الحدود ومنع التهريب ومتابعة المتاجرين 
بالمخدرات والمؤثرات العقلية لما لها من اثر على الشباب واالطفال وسائر فئات المجتمع، وفي هذا 

اون المثمر في العديد السياق نود ان نثني على مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للتع
من المسائل، وندعو الى مزيد من التواصل والتنسيق ال سيما في مجاالت التدريب وبناء القدرات وضبط 
الحدود، حيث شكل العراق لجنة متخصصة للعمل مع برنامج مراقبة الحاويات لما له من اهمية في 

رها. وبهذا الصدد، نجدد دعوة مكتب معالجة التهريب باشكاله كافة، السيما المخدرات واالسلحة وغي
االمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة من اجل زيادة الدعم وتقديم المساعدات بالتشاور مع الدول 

 االعضاء وبما يتناسب واالحتياجات في كافة المجاالت.

 

لجميع من اجل وختاما فأننا نتطلع دائما الى بذل مزيد من الجهود للتواصل والتنسيق والتعاون مع ا
 مستقبل امن وخال من المخدرات.

 

 شكرا لالستماع

 


