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 يلقيها سعادة السفير حمد الكعبي  

 المندوب الدائم لدى األمم المتحدة و المنظمات الدولية بفيينا  

...  ةالرئيس ة السيد  

 السيدات والسادة الحضور الكريم...

أرجاء املعمورة وما لحق هذه الجائحة من إجراءات   بظاللها على معدالت الجريمة فيا ألقت جائحة كورون

والسيما  وتدابير احترازية ساهم وبشكل ملحوظ في تغير مفاهيم وانماط الجريمة وأساليب تنفيذها، 

األساليب املستخدمة في تجارة املخدرات وطرق الحصول عليها، فنمط الحياة وظروف العيش املتغيرة  في  

فترة الجائحة قد تكون ساهمت في االنخفاض امللحوظ في بعض أشكال الجريمة أو على األقل تقّيدها في  

طريقة ارتكابها  مقارنة بفترة ما قبل الجائحة،  ولكن  في نفس الوقت وضع العالم أمام تحدي كبير في 

 التصاعد املقلق في نسب الجرائم االلكترونية  . 

 

كد دولة اإلمارات على التزامها وعزمها الدائم نحو مكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود ومكافحة  ؤ ت

ملخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية. الغير مشروع في اجرائم االتجار   

 

 
ً
بروتوكوالتها  و  1961انضمامها  لالتفاقية الوحيدة ملكافحة املخدرات املوقعة في عام ب  ويبدو ذلك جليا

، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غير املشروع في 1971و اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة املعدلة، 

الدولية ملكافحة الجريمة  الدولة على تعزيز جهودها  دأبت حيث ، 1988املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

ظل ما  ، وفي  االتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية األمنيةبكافة اشكالها وأساليب تنفيذها بأبرام عدد من 

ا  تنفيذها ملوتطور أساليب  ن زيادة في معدالت الجريمة جائحة كورونا مالعالم من تداعيات ل يشهده

نفاذ القانون في دولة االمارات  متباينة بين الدول فقد عملت جهات امن تحديات     ظروف الجائحة تفرضه

نحو  في دحر الجريمة ومرتكبيها  األمنية  ها قدراتزز من بناء شراكات دولية تعبون مد جسور التعاى  عل

خدرات.املالجريمة و  حقيق مجتمع أمن خالي من ت  
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 السيدة الرئيسة

دعوني اتحدث بشكل خاص عن تأثير جائحة كورونا على جرائم املخدرات في دولة اإلمارات، فنحن في  

وما   19 –، ومع جائحة كوفيد  وتشريعات تمنع وتجرم زراعة وتصنيع املخدراتاإلمارات لدينا قوانين 

املعروض وتصاعد في أسعار املخدرات  في  قلة   رصدنا صاحبها من إجراءات بإغالق املنافذ الحدودية 

%. 150بنسبة بلغت   

األسعار أدى الى زيادة عدد املقبلين على طلب العالج في  من ارتفاعهذا النقص من املعروض وما يقابله 

في   االستيعابيةدمان في الدولة، وكانت هناك استجابة سريعة لهذا اإلقبال بزيادة الطاقة ج اإل مراكز عال 

 مراكز العالج واالدمان في الدولة. 

 

وناقشت التحديات املستجدة حول الجائحة   الوطنية فرق العمل  اجتمعتوعلى صعيد متصل 

وقامت    املخدرات،والسيناريوهات املتوقعة ملواجهة عصابات التهريب وشبكات اإلتجار غير املشروع في 

نفاذ القانون بوضع خطط تعامل مع الوضع املستجد والتهديد القائم بمحاولة ادخال كميات من  إأجهزة 

بالتصدي لهذه    قوات االمن  نجحتيعة ومع بدء تلك املحاوالت املخدرات عبر التهريب بالزوارق السر 

( محاولة لتهريب  16( قرص مخدر في )82000( كيلوجرام من املخدرات و ) 1215وتم ضبط ) املحاوالت 

.2020عبر البحر خالل للدولة املخدرات   

 

 السيدة الرئيسة  

  2020ألسباب الجائحة فإن عام 
ً
على نتائج االحصائيات املرتبطة بجرائم  ه ر تأثيبانعكاس كان عام استثنائيا

الى  الجائحةكما أدت التدابير االحترازية للحد من تفش ي  املتحدة،املخدرات في دولة اإلمارات العربية 

وانخفاض   2019% عن عام 6.92اجمالي البالغات بنسبة  فقد انخفضلك الجرائم انخفاض ملحوظ في ت

.2019% عن عام 20.7عدد املتهمين في تلك القضايا بنسبة   

 من خالل عقد اللقاءات التنسيقية عبر تقنية االتصال املرئي، وتبادل  
ً
واستمر التعاون الدولي قائما

دلها  معلومة تم تبا 455املعلومات مع األجهزة النظيرة في مختلف دول العالم والتي بلغت أكثر من 

عملية خارج الدولة بناًء على معلومات أجهزتنا األمنية منها تسهيل مرور مراقب    101والتحقيق فيها وضبط  

مجرمين مطلوبين لدول أخرى ، شاركت الدول في عملية   6عملية ، وتم تسليم  93لـ  los Blancos )لوس   

، وتم ضبط أحد املطلوبين في بلدنا بالنكوس( بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية )االنتربول( 

  21وتم تسليمه الى السلطات اإليطالية لتورطه في تهريب املخدرات، وبلغ عدد املضبوطين في بلدان أخرى 

 متهم.
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 السيدة  الرئيسة   

روس  تشكيل أسلوب الحياة بما يتوافق مع محاذير انتقال الفي وأعادةغيرت الواقع،    ١٩ة كوفيد حائجإن 

فلقد انتقلت جرائم   كبير،إن املجتمع الدولي أمام تحدي  املعهودة،وغيرت من نمط األساليب الجرمية 

املخدرات من العالم الحقيقي الى الواقع االفتراض ي، وراج استخدام املنصات ومواقع التواصل االجتماعي  

وبدأ منحنى استخدام العمالت   االفتراض ي،في ترويج املخدرات مما عقد طرق تتبع املجرمين في العالم 

 املشفرة في هذه الجرائم يلوح بقوة.

 

، السيدة الرئيسة   

الشك بأن جرائم املخدرات اليوم تتطلب تضافر الجهود الدولية نحو مكافحتها والحد منها، فإن دولة  

االمارات العربية املتحدة تدعوكم من هذا املنبر ملزيد من التعاون والتنسيق والتماسك أمام التحديات  

ونشر املمارسات الناجحة في مواجهة تلك التحديات  املستجدة،  

 

 

دة الرئيسة  شكرا السي  

 

 
 


