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 لهذه  رئيسا بانتخابكم الرئيس حضرة نهنئكم المشارك، والوفد فلسطين دولة باسم بداية
 المدير  ونحي المنتخب، المكتب  أعضاء سائر الى بالتهنئة  أيضا ونتقدم الدورة،
 لسكرتارية  المساعد والطاقم والى غادة السيدة( UNODC) المتحدة لألمم التنفيذي
 .الدورة لهذه إلعدادوا الجيد التنظيم هذا على المكتب

 الحد  في اللقاء لهذا والهادف المطلوب النجاح ستحقق الطيبة مجهوداتكم بأن ثقة وكلنا
 .العالم في المخدرات افة انتشار من

 على  انعكاسات ولها خطيرة ظاهرة المخدرات مشكلة نعتبر فلسطين دولة في نحن
 كافة تضافر يتطلب ليهوع,    االستقرار حيث من للمجتمعات الحياة مجاالت كافة

 ووضع  أسبابها وتحديد لرصدها واالقتصادية واالجتماعية والقانونية األمنية الجهود
 .اخطارها من للحد الالزمة المعالجات

 إطار  خالل من الفاعلة والسياسات االستراتيجيات وضع يتطلب االفة هذه ولمكافحة
 وشامل  ومتوازن ومتكامل افاألطر متعدد نهج وبأتباع وثنائي واقليمي دولي تعاون
 .عليها والعرض الطلب لخفض
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 ينسجم  بما والطلب العرض خفض  جوانب كافة معالجة بضمان التزامنا ونؤكد
 لحقوق  العالمي واالعالن الدولي والقانون المتحدة األمم ميثاق ومبادئ ومقاصد
 في  التدخل وعدم أراضيها وسالمة الدول سيادة يحترم الذي النحو على االنسان،
 .للدول الداخلية الشؤون

 

  الرئيس سيدي

 المخدرات  تدفق من تعاني  زالت ما فلسطين في المخدرات انتشار من الحد إطار في
 فلسطين  تعيشها التي والسياسية واألمنية الجغرافية البيئة وايضا والمعابر الحدود عبر
 والمناطق  والحدود لمعابرا على سيطرة يوجد ال حيث االحتالل، وطأة تحت

 اسرائيلية امنية لسيطرة تخضع. B.C.   المصنفة الفلسطينية

 وعلى  القائم الوضع هذا ظل وفي االفة، هذه تدفق من الحد المستحيل من يجعل مما
 حققنا وقد,  وامكانيات موارد من لنا متاح هو بما والحد التصدي نحاول ذلك من الرغم

 .ذلك في نجاح قصص



 اطر  خالل من متكافئة عالقة على قائم مشترك تعاون الى نتطلع  لوقتا وبنفس
 هذه  لمكافحة الدولية العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة اتفاقيات ومقاصد التعاون
 . االفة
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 فأننا المخدرات على والعرض الطلب خفض في متوازن بنهج فلسطين في منا التزاما
 وبرامج  ألليات وفقا   وتطويرها المجتمعية الشراكة إلستراتيجيات رمستم تقييم في

 من  للتقليل المجتمعية الشراكة مبدأ تعزيز الى خاللها من نسعى النشاطات متعددة
 منها  للوقاية المجتمع شرائح كافة باستهداف وذلك والمجتمع واألسرة الفرد على اثارها
 الرعاية  بفرص ذلك تعزيز مع خدرةالم المواد لمستخدمي عالجية خدمات وتقديم
 .لدينا المتوفرة لإلمكانيات وفقا التأهيل وإعادة الالحقة

 

  الرئيس سيدي

 

 من  شعبنا حماية في واإلنسانية األخالقية مسؤوليتنا عند نقف فلسطين دولة في نحن
 حفظ  في مسؤولياته الدولي والمجتمع الدولية االسرة مع ونتشارك االفة، هذه مخاطر 
 الدولي  المجتمع الى نتطلع ولهذا المدمرة، االفة هذه اثار من قاطبة المجتمعات كافة
 المادية  او التقنية او الفنية بالمساعدة ذلك كان سواء فلسطين لدولة والمساندة الدعم نحو
 وناجزة  فاعلة عصرية ديمقراطية دولة مؤسسات لبناء  االستشارية او اللوجستية او

 االنسان  حقوق احترام على المبنية والعملية العلمية والخبرة فاءةبالك مدعومة وقوية
 لمنظومة  والعدالة القانون دولة مقومات بناء يعزز تشاركي إطار في والمواطنة
 وطنيا  المشكله لهذه المستجد التهديد فرص تقليل وأهدافها أولوياتها تكون متكاملة
 .ودوليا وإقليميا
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 لألمم  وكذلك الداعمة الدول لكل واالمتنان بالشكر هنتوج السياق هذا وفي وأخيرا
 .UNODC مكتب وخاصة المختلفة ومؤسساتها المتحدة



 وبيان  والصين 77ال مجموعة بيان في ورد ما ودعمنا التزامنا على نؤكد كما
 . الهادئ والمحيط اسيا مجموعة
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