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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيــد الرئيس ... السادة أصحاب المعالي والسعادة .. رؤساء الوفود ...

 ... السيدات والسادة 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...

 السيد الرئيس...

 

حر التهاني على انتخابكم رئيساً الجتماعات أيتقدم وفد بالدي لكم ب

نعرب عن تقديرنا على الجهود التي تقوم بها كافة الدول ة ، كما هذه الدور

والمكتب المكلف للتحضير للدورة االستثنائية لألمم المتحدة بشأن مشكلة 

سفير جمهورية  –برئاسة سعادة السفير / خالد شمعة المخدرات العالمية 

هذه ، وعليه نؤكد على تقديم الدعم الكامل والتعاون إلنجاح مصر العربية 

 . 2016الدورة الهامة المزمع عقدها في نيويورك ابريل 
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كما يتقدم وفد بالدي بالشكر الجزيل للسيد مدير مكتب االمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة السيد / يوري فيدوتوف والسادة أعضاء 

باألمانة بقيامها  المكتب ، لجهودهم الواضحة والملموسة ، كما نشيد بدور

  للجنة المخدرات . 59يرات الممتازة للدورة بالتحض

 

مؤكدين في ذات االطار على الدور المنوط بمكتب االمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة في توفير انشطة بناء القدرات والتنسيق 

 والمساعدة التقنية للدول في سبيل مكافحة المخدرات .

 

 موعة اآلسيوية .بيان المجيود وفد بالدي االنضمام الى هذا و
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 السيد الرئيس .. السادة الحضور ..

 

تفصلنا أسابيع قليلة عن انعقاد الدورة االستثنائية لجمعية األمم 

المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية ، والتي تعد فرصة حقيقية إليجاد 

الحلول المناسبة لمحاربة آفة المخدرات التي أصبحت عدواً يفتك بأرواح 

والمجتمعات وتشكل تهديداً للصحة واالمن واالقتصاد ، االمر الذي  االفراد

يتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً وارادة جادة لمحاربته ، انطالقا من المسؤولية 

 المشتركة التي تقع على عاتقنا جميعاً لمكافحة هذه االفة المدمرة .

 

للجهود  ويتطلع وفد بالدي بأن يكون هذا المحفل الهام انطالقة جديدة

الدولية لتحقيق االهداف والغايات المنصوص عليها في االعالن السياسي 

في اطار اتفاقيات المخدرات الدولية الثالث إلى جانب ميثاق  2009لعام 

 .واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان األمم المتحدة والقانون الدولي 
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 .. السيد الرئيس .. السادة الحضور

 

شاملة  في دولة الكويت وضعت استراتيجيةالسلطات المختصة  ان

ومتكاملة لتحقيق االمن واالستقرار االجتماعي واالقتصادي ، وتقوم هذه 

االستراتيجية على مبدأي خفض العرض والطلب على المواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية ومكافحة ترويجها ووقاية المجتمع منها وذلك بالتعاون 

 . مع الجهات المحلية والدولية

هذا وتولي دولة الكويت أهمية خاصة لضحايا جريمة المخدرات ، من 

خالل ايداعهم في مراكز اعادة التأهيل والمستشفيات المتخصصة 

والمساهمة في تيسير عالج المتعاطين والمدمنين ورعايتهم وتأهيلهم 

ليعودوا عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع وذلك بالتعاون مع القطاع 

ت النفع العام ، كما تبذل حكومة بالدي جهوداً كبيرة في نشر الخاص وجمعيا

الوعي والتحذير من مخاطر المخدرات واثارها من خالل اللجان الوطنية 

 ومنظمات المجتمع المدني ووسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي .
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 وفي الختام ..

 

خاصة باالتفاقيات الدولية الثالث ال تجدد دولة الكويت التزامها

، كما تؤكد  التي تشكل حجر الزاوية لمراقبة ومكافحة المخدراتبالمخدرات 

السيادة والسالمة اإلقليمية للدول وعدم التدخل ، وكذلك مبدأ مبدأ على 

 مع المسؤولية الجماعية والمشتركة عند معالجة مشكلة المخدرات العالمية

 ولة .دلخصوصيات الثقافية والدينية لكل لاالحترام الكامل 

 

كما نشدد بان القضاء على آفة المخدرات يحتاج إلى إرادة دولية 

السيما في ظل المتغيرات والتطورات الجديدة التي تشهدها جريمة صلبة 

من خالل التكنلوجيا واالنترنت وهذا  المخدرات وطرق ترويجها وادمانها

لجرائم تصدي واالقليمي للماال يتحقق إال بتكثيف وتعزيز التعاون الدولي 

غسل األموال والتدفقات المالية غير المشروعة االتجار المخدرات وآثارها ك

  .الناتجة عن االتجار غير المشروع بالمخدرات 
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هذا ويؤكد وفد بالدي على دور لجنة المخدرات في وضع السياسات 

والبرامج للتعامل مع المسائل الخاصة بمراقبة ووضع المخدرات في العالم ، 

لمجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة المالية والتقنية ويدعوا ا

وتوفير الموارد الكافية للدول األعضاء ، وال سيما البلدان النامية ، بهدف 

 تعزيز قدرتها على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية .

 

 

 شكراً السيد الرئيس ..


