
1 
 

 

 

 

 
 

 بيان المملكة األردنية الهاشمية

 عطوفة الدكتور محمد هايل عبيدات

 مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء

 الجزء رفيع المستوى 

 الدورة التاسعة والخمسين للجنة المخدرات

 فيينا

14/3/2016 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 السيد الرئيس،،،

انتخابكم رئيسًا للدورة التاسعة والخمسين  أود أن أتوجه إليكم وأعضاء المكتب بالتهنئة على

كما أود أن . إلى النجاح المنشود الدورةوكلنا ثقة بأن خبرتكم الواسعة ستقود أعمال للجنة المخدرات 

إلى رئيس وأعضاء المكتب المكلف بمهمة إجراء التحضيرات  أعرب عن عميق االمتنان والتقدير

الستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون  للدورة االستثنائية

على الجهود الكبيرة الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية 

المدير  ،بالشكر الجزيل من السيد يوري فيديتوف أيضا وال يفوتني أن أتقدمالخصوص.  االمبذولة بهذ

 جهودالعلى  وفريق األمانة العامة ،لمخدرات والجريمةبا المعني التنفيذي لمكتب األمم المتحدة

العملية التحضيرية للدورة عن مساندة دورتنا هذه فضال في إعداد الوثائق وتسهيل عقد  ةمساهمالو 

 الشهر القادم في نيويورك.االستثنائية المقرر عقدها 

 

 السيد الرئيس،،،

بعد فترة وجيزة من اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة  هذالجزء الرفيع لدورتنا هيأتي انعقاد 

" في أيلول الماضي، والتي أولت 2030الوثيقة الختامية " تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 

صحية وتحقيق عيش القضاء على الفقر والجوع وضمان تمتع الجميع بأنماط أهمية بالغة لمسائل 

ضرورة  على؛ األمر الذي يؤكد مجددا الجريمةز سيادة القانون ومكافحة عزيتالتنمية المستدامة و 

ومكافحة مواجهة مشكلة المخدرات العالمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في 

 ودرء التبعات الوخيمة على التنمية بكافة أبعادها.  ،االتجار غير المشروع بها

 والمستجدة ثيقة ختامية تمكن من التصدي للتحديات الماثلةو اعتماد وفي هذا السياق، ينبغي 

لألهداف والتوصيات الصادرة،  والتام تركز على التنفيذ األمينو  لدى مواجهة مشكلة المخدرات العالمية
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قامة شراكات مع كافة أصحاب المصلحة، بمن فيهم الشباب ومؤسسات  والتعاون على كافة الصعد وا 

مقاصد  ويحققبشكل أكثر فعالية وملموس على أرض الواقع إحراز تقدم وبما يضمن المجتمع المدني، 

 نوكل م الصكوك الدولية ذات الصلة وال سيما االتفاقيات الدولية الثالثة لمراقبة المخدراتوأغراض 

مع األخذ بعين ،  2014لعام المشترك والبيان الوزاري  2009اإلعالن السياسي وخطة العمل لعام 

 .بار الدروس المستفادة وأفضل الممارساتاالعت

 

 السيد الرئيس،،، 

، بقيادة جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم، تحرص المملكة األردنية الهاشمية

منذ خاصة و . وقد قام األردن مشكلة المخدرات والجريمةمكافحة تعزيز الجهود المبذولة لعلى 

تعزيز اإلطار التشريعي بانضمامه إلى الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة مشكلة المخدرات 

تنفيذ سياسات وضع و بما في ذلك  ،تلك الصكوكمتطلبات وتنفيذ مواءمة وبما يضمن والمؤسسي 

  خفض العرض والطلب بشأن المخدرات.

 

 

 السيد الرئيس،،، 

التقدم المنشود ضمن محاور اإلعالن السياسي وخطة لقد اتبع األردن نهجا شامال لتحقيق 

كما تم اطالق عام , المكافحة والوقاية والعالج وذلك من خالل العمل على محاور  2009م العمل لعا

 االهتماميولي األردن جل  . إضافة إلى ذلك،عام لمكافحة المخدرات في المؤسسات التعليميةك 2016

وخفض العرض منها  لما له من دور هام في مكافحة المخدرات والوطنيللتعاون الدولي واالقليمي 
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قليمية وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة  وذلك من خالل عقد االتفاقيات الثنائية و بناء شراكات دولية وا 

 . وتبادل المعلومات وتعزيز آليات المكافحة الداخلية

ع بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية بمراقبة االتجار المشرو  المعنيةقد عملت الهيئات ل

مع االخذ بعين  ةالمشروع العقاقير المخدرةتطوير انظمتها لضبط ومراقبة على والسالئف الكيميائية 

 ,همية توفير المؤثرات العقلية والعقاقير والمسكنات المخدرة الستعماالت طبية مشروعة أاالعتبار 

عبر االنظمة االلكترونية لمنع تسرب و قليمي االدولي و المستوى العلى  والتنسيق فضال عن التعاون

 لتصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة. بها السالئف الكيميائية واالتجار

والتي لمواجهة ظاهرة صناعة وتعاطي المؤثرات النفسانية الجديدة )وفي سياق جهد األردن 

( والتي تعد من أهم التحديات الحالية التي تواجه جوكرتدعى في بالدنا  بالحشيش الصناعي او ال

تم عما  فضالوطني المستوى الالمواد على هذه  البدء بجدولةالجميع على المستوى الدولي والوطني تم 

 تعزيز جرىكما  . 2015للجنة المخدرات عام  نيالثامن والخمساقراره من اضافة مواد في االجتماع 

 .والمؤثرات النفسانية الجديدة الطلب على المخدرات العرض و لخفض الجهود 

  

 

 السيد الرئيس،،، 

 المرتبطةاستمرار األخطار  الظروف التي تعيشها المنطقة و الى ال بد من اإلشارة هنا

وصعوبة الرقابة على المخدرات  المنطقة دولبالنزاعات المسلحة والتهديدات التي يشهدها عدد من 

مما مّثل ويمثل وظروف تشجع على تهريب المخدرات إلى الدول المجاورة بيئة  يوفراألمر الذي  فيها،

 ،األعباء األمنية المتزايدةضغطا كبيرا على األردن وأجهزته الرسمية خالل السنوات األخيرة جراء 

ة على الهيئات واالجهزة المعني ضغوطالتحديات و المن بشكل فاقم ستقبال أعداد كبيرة من الالجئين، وا
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تضافرا استثنائيا من جميع الجهات  مما يتطلب المشروعة. مراقبة العقاقير المخدرةو  بمكافحة المخدرات

الفاعلة في المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساندة للسلطات األردنية لمواجهة التحديات الناشئة عن 

 هذا الوضع .

 

 واآلليات يجدد األردن التزامه بتعزيز تعاونه مع الدول والمنظمات ،سيدي الرئيس ،وفي الختام

اإلقليمية والدولية مؤكدا دعمه الكامل لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في 

 . مشكلة المخدراتالع بواليته للمساهمة في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لمكافحة طاالض

 

 شكرا سيدي الرئيس.


