
  ميرغني أبكر الطيب / السفير سعادة

 للجنة المخدرات 62رئيس الدورة 

 رؤساء الوفودمعالي والسعادة ال أصحاب

 الحضور الكريم

 خالل المخدرات مشكلة مواجهة في احرازه تم الذي التقدم مدى لتقييم هنا إلتقينا سنوات، عشر قبل -

 إنتاج من الحد في الدولي المجتمع نجاح إلى حينها التقارير وأشارت الفترة، تلك سبق الذي العقد

 مجتمعين وأطلقنا المواجهة، في باالستمرار التزامنا العام ذلك في فجددنا عليها، واإلدمان المخدرات

 لمواجهة ومتوازنة متكاملة استراتيجية صوب الدولي التعاون بشأن العمل وخطة السياسي االعالن

 العالمية المخدرات مشكلة

 

 .. مرير بواقع نصطدمل االعالن أهداف لتحقيق المحددة الفترة انتهاء بعد نلتقي اليوم نحن وها -

 !قياسية مستويات بلغ األفيون وإنتاج الخشخاش زراعة

 !االطالق على له مستوى أعلى بلغ الكوكايين صنع

 !كبيرا تهديدا يشكل اصبح الطبية الوصفات لعقاقير الطبي غير االستعمال

 !القائمة األسواق يتجاوز وتعاطيها االصطناعية بالمخدرات االتجار نطاق

 !سريعا نموا يشهد الخفية الشبكة عبر بالمخدرات االتجار

 بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب من الصادر للمخدرات العالمي التقرير ذكره ما بعض فقط وهذا

 الماضي العام والجريمة

 السيد الرئيس

 السيدات والسادة الحضور 

 غير جهودا يتطلب مقلق ومستقبل المخدرات، لمشكلة الراهن الوضع يفرضها ومعقدة كبيرة تحديات -

 نابع ضررها بأن مدعين المخدرات بإباحة تنادي اصواتا نسمع.. ذلك ورغم عواقبها، من للحد تقليدية

 اإلنسان صحة على الكبير لضررها عليها فرضت الرقابة بأن ومتناسين عليها، الرقابة فرض من

 الدول القتصاد واستنزافها والسرقات، القتل وجرائم األموال وغسل باالرهاب تباطهاروا وأمنه،

 والحكومات

 



 الحضور الكريم

 واذا الفرص، عن التحديات في ونبحث إيجابية، برؤية للمستقبل دائما نتطلع اإلمارات دولة في إننا -

 المواجهة، في ونستمر ونطور ونغير نراجع بل لها، نستسلم ال المشكلة حل استعصى

 

 فاستقر المخدرات، على الطلب خفض محور في اكثر االستثمار على الماضية السنوات خالل عملنا -

في العام ٪ 29بنسبة  المخدرات تعاطي عن الناجمة الوفيات عدد وانخفض الجدد، المتعاطين مؤشر

 الشهر خالل وسيتم والمدنية، الحكومية القطاعات كافة المكافحة إستراتيجية في واشركنا، لماضيا

 في نوعها من األولى الجائزة وهي المخدرات، لمكافحة االمارات بجائزة الفائزة القطاعات تكريم القادم

 لمبدأ إعماال المخدرات مكافحة في المساهمة على القطاعات مختلف وتشجيع بحث تعنى التى المنطقة،

 المشتركة المسؤولية

 

 اثمر مادولة في مكافحة المخدرات،  76 من أكثر مع الماضية سنوات الخمس خالل بلدي وتعاونت -

 فحصلت العقلية، والمؤثرات المخدرة المواد من طن 18 من اكثر ومصادرة دولية عملية 553 ضبط عن

 لضبط أدى عملياتي ميداني تعاون أفضل جائزة في األول المركز على مرات ولثالث اإلمارات دولة

 المخدرات تهريب شبكات

 

 والفقر العوز من للحد الخارجية المساعدات وتقديم والمستدامة البديلة التنمية جهود دعم مجال وفي -

 االقتصادي التعاون منظمة في مانحة دولة كأكبر اإلمارات دولة تصنيف 2016 عام في تم فقد العالمي،

 بلدي حكومة وترحب القومي، الدخل إجمالي من الرسمية االنمائية المساعدات نسبة حيث من والتنمية

 األطفال حماية إلى تهدف مبادرات رعاية خالل من معها التعاون وزيادة المتحدة األمم مبادرات بدعم

  المخدرات آفة من والشباب

 السيدات والسادة الحضور

 اإلنسانية، االخوة وثيقة على المبني التسامح، عام العام هذا يعيش شرائحه بكافة االمارات مجتمع إن -

 فال الخارجية، سياستها في بلدي حكومة على انعكس الفكر وهذا معتقداته، بمختلف االخر واحترام

 السياسة رسم في توجهاتها وتقدر اراضيها على سيادتها وتحترم األخرى الدول شؤون في تتدخل

 واعتبار المبادئ، هذه احترام الدول كافة من ونأمل للمخدرات، مكافحتها في واالستراتيحية التشريعية

 القرارات وتبني صياغة في األساس الحجر بالمخدرات، المعنية الثالث الدولية والمعاهدات االتفاقيات

  2016 لعام العامة للجمعية ستثنائيةاال للدورة الختامية بالوثيقة وااللتزام الصلة، ذات الدولية

 



 

 الرئيس،،، السيد

 الدول ويدعو ٢٠١٩ لعام الوزاري البيان بأعتماد يرحب أن بالدي وفد يود -

 عليها المنصوص والمقاصد األهداف لتحقيق الدولية الجهود تكثيف إلى األعضاء

 المخدرات تجارة ينب الروابط بشأن الالزمة األهمية إيالءو الهامة، الوثيقة هذه في

تجارة عوائد  تعتبر حيث وتمويالته، اإلرهاب فيها بما األخرى المنظمة والجرائم

 ونحن اإلرهاب، وتمويل دعم وسائل من سيلةو األحيان من كثير المخدرات في

 اإلرهاب منابع وتجفيف لمحاربة مشتركة دولية مسؤوليات علينا دولي كمجتمع

  

 فيفيان / سعادة إلى والتقدير الشكر بخالص أتقدم ان اال الختام في يسعني وال -

التي  الدولية لمفاوضاتا إدارة في نجاحها على -نيجريا  جمهورية سفيرة - اوكاكي

 الصحةوالشكر موصول إلى منظمة  الوزاري، البيان اثمرت عن الخروج بهذا

 بالمخدرات المعني المتحدة األمم ومكتب المخدرات لمراقبة الدولية والهيئة العالمية

 من الحد في كبير حد إلى تسهم ومازالت كانت التي األممية الجهات وكافة والجريمة

 االفة هذه مكافحة في التوفيق جميعا ولنا لكم متمنيا العالمية المخدرات مشكلة

 هللا ورحمة عليكم والسالم.. الوخيمة عواقبها من ومجتمعاتنا أبناءنا وحماية

 وبركاته


