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بيان دولة فلسطني امام الجزء الوزاري الدورة 62 للجنة املخدرات 

السيد الرئيس،

أصحاب املعالي و السعادة رؤساء الوفود،

السيدات والسادة الحضورالكرام،

 أتقدم للرئيس بالتهنئة على انتخابه رئيساً للدورة ٦٢ للجنة املواد املخدرة متمنياً له التوفيق في 
أعماله، ونشكر األمانة على حسن التنظيم واإلعداد.

تؤكد دولة فلسطني على التزامها بالتنفيــذ الفعــال ملا ورد في االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات واإلعــالن السياسـي وخطــة 
العمــل لعام 2009 وبالبيان الوزاري املشترك لعام  2014 وبتوصيات الوثقية الختامية للجمعية العامة UNGASS، وذلك ضمن 

التزام الحكومة الفلسطينية العام بالتصــدي ملشكلة املخدرات العاملية والحفاظ على صحة وأمن وسالمة املجتمع الفلسطيني،
و نشدد على أن اإلعالن السياسي وخطة العمل لعام 2009 بشأن التعاون الدولي، والبيان الوزاري املشترك لعام 2014  والوثيقة 

الختامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية ، تشكل مجتمعة االلتزامات التي تعهد بها 
املجتمع الدولي ملعالجة مشكلة املخدرات العاملية والتصدي لها بطريقة متوازنة.

كما وترحب دولة فلسطني باعتماد اللجنة لالعالن الوزاري ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية 2019  الرامي إلى تحقيــق أفــضل 
النتائج لتعزيز سالمة ورفاه املجتمعات ويشجع على التعاون الدولي للتصدي لكافة نواحي معالجة هذه املشكلة.

وفي ظل ذلك فإننا نؤكد على أن مشكلة املخدرات العاملية تظل مسؤولية عامة ومشتركة ينبغي تناولها في إطار متعدد األطراف من 
خالل تعاون دولي فعال وتتطلب اتباع نهج متكامل ومتعدد التخصصات ومتوازن وشامل ومستند إلى أدلة علمية.

إن استمرار العمل من أجل تحصني املجتمع واملؤسسات ونشر الوعي والثقافة حول خطورة هذه اآلفة وأشكال تسربها الى 
املجتمعات والدول وضرورة التصدي لها وخاصة امام ما يتركه وجود هذه اآلفة الخطيرة من تداعيات ويسببه من مضاعفات تمثل 

تهديداً نوعياً، وتحدياً حقيقياً بمنتهى األهمية والخطورة لواقع وموارد الدول والشعوب ويؤثر على مستقبل أجيال قادمة.
السيد الرئيس

 ان الحكومة الفلسطينية قد وضعت استراتيجية وخطة وطنية ملكافحة املخدرات تضمنت تدابير لخفض الطلب والعرض واعتمدت 
ايضا خطوات لتنفيذ تلك االستراتيجية الوطنية التزاما من دولة فلسطني لتكون عضوا فاعال في املجتمع الدولي تعزز جهوده في 

مكافحة آفة املخدرات ومواجهة مشكلة املخدرات العاملية، ومعالجة جميع جوانبها واتخاذ التدابير ذات الصلة والتعاون الدولي على 
نحو يتفق تماما مع مقاصد ومبادئ االمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق االنسان واالحترام التام لجميع حقوق االنسان وحرياته 

االساسية والكرامة املتأصلة لألفراد كافة وملبدأي التساوي في الحقوق واالحترام املتبادل بني الدول.
 إن دولة فلسطني معنية بالتزامتها وبمسؤوليتها على املستوى الدولي، وذلك منذ انضمامها إلى هيئة االمم املتحدة، وما زالت تسعى 

لالنضمام الى كافة املعاهدات واالتفاقيات الدولية ايمانا منها بالتزامها الثابت باملشاركة الفاعلة في الجهود الدولية واالقليمية على 
كافة الصعود واملستويات.

وتعمل دولة فلسطني ملواجهة مشكلة املخدرات والقضاء عليها فقد اطلقت الحكومة الفلسطينية عدد من برامج التعاون مع مكتب األمم 
املتحدة املعني باملخدرات والجريمة unodc ومنظمات دولية بما فيها االتحاد األوروبي والشرطة األوروبية والوكالة الكورية للتعاون 

الدولي والوكالة الكندية للتنمية الدولية والوكالة األملانية giz ، حيث ساهمت تلك البرامج بشكل فعال في محاربة انتشار املخدرات في 
فلسطني، كما واستطاعت دولة فلسطني اصدار قانون حديث ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية عام 2015 بجهود وطنية خالصة، 

يستجيب للمعايير الدولية واالتفاقيات ذات الصلة.
وعلى صعيد التوعية والوقاية فتعمل الحكومة والشرطة وكل الشركاء الوطنني واملحليني على تضمني برامج للوقاية من املخدرات لفئات 
مختلفة من املجتمع الفلسطيني وخاصة الشباب، كما وأخذت الحكومة تدابير لتعزيز الشراكة مع املجتمع املدني في مواجهة مشكلة 

املخدرات حيث تسعى الشرطة الفلسطينية لتطوير مفهوم الشرطة املجتمعية  وبدعم من الشرطة االوروبية و giz األملانية.



وكذلك اعطت الحكومة الفلسطينية اهتمام جاد بدعم كافة الخطوات االقليمية والدولية في مجال معالجة االدمان واعادة التأهيل 
ضمن استراتيجتها ملواجهة مشكلة املخدرات فقد تم افتتاح املركز الوطني لعالج وتاهيل مدمني املخدرات ونجح في استقبال وعالج 

عدد من الحاالت حيث سعتة 55 سرير مخصص منهاقسم خاص للنساء كما أن العمل بمركز بداءل االفيونيات ( امليثادون) هو قائم 
منذ أربع سنوات في فلسطني ويخدم املستفيدين منة وكال املركزيني يتبعان لوزارة الصحة.

 وفي عام 2017  تم بنجاح إنجاز دراسة تقديرية عن تعاطي املخدرات غير املشروعة في فلسطني شملت الضفة وغزة والقدس 
بإشراف وزارة الصحة الفلسطينية وبالتعاون مع مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة،واملعهد الوطني الفلسطيني للصحة 

.(KOICA) وبتمويــل مــن الوكالــة الكوريــة للتعــاون الدولــي
كما وتتوفر خدمات الصحة النفسية في فلسطني من خالل وزارة الصحة ومؤسسات الغير حكومية ووكالة االمم املتحدة الغاثة 

وتشغيل الالجئني UNRWA، ولكن ال تـزال خدمـات الصحـة النفسـية املوجـودة فـي فلسـطني، محـدودة ومقتصــرة علــى مناطــق 
محــددة. وتحــد القيــود املفروضــة علــى حريــة الحركــة والتنقــل وتفتــت األراضــي الفلسـطينية بسبب االحتالل مـن وجـود 

خدمـات عالجيـة فـي عدة  مناطـق سـكنية.

على صعيد إنفاذ القانون . كان عام 2018 حافل في اإلنجازات  في مجال مكافحة املخدرات حيث تم تنفيذ عمليات ناجحة لضبط 
مستبتات ومختبرات لزراعة املاريغوانا التي استخدامت فيها تقنيات وتكنولوجيا متطورة في الزراعة املائية.

على صعيد مذكرات التفاهم والتعاون فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع اململكة األردنية الهاشمية في مجال التعاون وتبادل 
الخبرات واملعلومات واملساعدة القانونية  وتم التأسيس لتسمية ضباط اتصال بني البلدين وكذلك في مجال األبحاث والدراسات 

والوقاية
كما صادق فخامة الرئيس على االتفاقية العربية إلساءة االستخدام غير املشروع املخدرات واملؤثرات العقلية هذا العام 2019 وتم 

إيداع التصديق لدى جامعة  الدول العربية
طامحني إلى مزيد من مذكرات التفاهم مع الدول في اإلقليم وعلى املستوى الدولي في مجاالت التعاون والتفاهم

السيد الرئيس
نود أن نؤكد على الحاجة إلى موارد مستدامة وكافية ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة حتى يتمكن املكتب من تعزيز 

مبادراته وبرامجه وأنشطته املتعلقة ببناء القدرات ، وال سيما للبلدان النامية بما فيها فلسطني.
كما ونشير إلى ان  دول العبور ال تزال  تواجه تحديات متعددة األوجه ، ونعيد التأكيد على استمرار الحاجة إلى التعاون والدعم ، 

بما في ذلك توفير املساعدة التقنية ، في جملة أمور ، لتعزيز قدراتها على التصدي ملشكلة املخدرات العاملية ومواجهتها بفعالية ، بما 
يتوافق مع اتفاقية 1988.

في النهاية تؤكد دولة فلسطني عزمها على املساهمة في الجهود اإلقليمية والدولية ملعالجة مشكلة املخدرات العاملية والتصدي لها 
والعمل بنشاط على تعزيز مجتمعات خالية من تعاطي املخدرات من أجل املساعدة على ضمان أن يتمكن جميع الناس من العيش 
في صحة وكرامة وسالم ، بأمان ورخاء ، والعمل سويا ملعالجة مشاكل الصحة العامة والسالمة واملشاكل االجتماعية الناجمة عن 

تعاطي املخدرات.


