
 سيدي الرئيس

للجنة المخدرات متمنيا لكن  59رئاسة الدورة اهنئكم على توليكم 

 التجلح والتوفيق

 الحضورالسيدات والسادة سيدي الرئيس .. 

يطيب لي بداية ان اتوجه بخالص الشكر الى امانة لجنة المخدرات 

المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية ومكتب االمم المتحدة 

العمل الدؤوب التي تبذله للحد من مشكلة لمراقبة المخدرات على 

 المخدرات

في هذه القاعة وجميعنا يستشعر حجم المشكلة ها نحن نجتمع مجددا 

 نحقق ما نطمح اليه للحد من هذه المشكلةونعترف باننا لم 

السنوية ورغم نبل نا وموازناتنا ورغم تجمعنا المتكرر ورغم امكانيت

اال اننا اهدافنا وعلى رأسها المحافظة على صحة االنسان ورفاهيته 

 العالمي مختلف قارات فوتغلغلها الجريمة المنظمة  تتطورنرى 

 فانتاج المخدرات في تصاعد

 والمدمنين في تزايد

 

 غزو العالم توالمؤثرات العقلية الجديدة 

 عنه يشعرنا بالحزن واالسىواالرتهان للمخدرات والوفيات الناتجة 

 والمنظمات االرهابية تمول عملياتها من تجارة المخدرات 

 



منا جميعا ابتكار اليات وسياسات جديدة تتالءم مع هذه وهذا يستدعي 

اقناع بعض  في ان كنا نواجه صعوبات وتحدياتوالتحديات 

ات وهي محظورة فهل سنتمكن من بعدم تحربة المخدرالمراهقين 

في االستثمار  اهميةاؤكد على ومن هنا  عندما نبيح تعاطيها؟!!ذلك 

ومؤشرات قياس باساليب مبتكرة محور الوقاية من الوقاية للمخدرات 

 متطورة

 سيدي الرئيس السادة الحضور ..

لم تنفذ  1971في عام ان دولة االمارات العربية المتحدة منذ نشأتها 

باحترام في جريمة مخدرات ورغم ذلك فاننا نؤمن اي عقوبة اعدام 

من تشريعات بما ال سيادة الدول على اراضها وسن ما يناسبها 

 من مباديء حقوق االنسانيتعارض 

لقد انشات دولة االمارات مؤخرا مجلس لمكافحة المخدرات تنبثق 

تعنى  الوزارات والهيئات جميعلجان وطنية عليا تشترك فيها  3منه 

 استنادا على مبدا المسؤولية المشتركة بجميع المحاور االممية

كما استحدثت جائزة باسم جائزة االمارات لمكافحة المخدرات 

لتشجيع كافة المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في 

 دعم جهود مكافحة المخدرات

 

ل الثال  خاليد التعاون الدولي وقد نجحت دولة االمارات على صع

عملية في  241بط ادت الى ضسنوات االخيرة من توفير معلومات 

 طن من المخدرات 24تمت خاللها مصادرة اكثر من دولة  53



قدما في دعم الجهود وتؤكد دولة االمارات عزمها على المضي 

 المخدراتالدولية للحد من مشكلة 


