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 سعاده السفير رويز بالنكو رئيس الدوره ال 

 للجنه مكافحة المخدرات  66 

والي المدير التنفيذي لمكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات الجريمة   سعاده السيده . غاده  

 الساده اصحاب السعاده والمندوبين الموقرين

 

  بدايه اسمح لي سعاده الرئيس أن أهنئكم على انتخابكم والساده االعضاء المنتخبون ألعمال هذه الدوره

 

 سيدي الرئيس 

 

ه االتفاقيات الدوليه المعنيه بمكافحة المخدرات غير المشروعة. وايضا نثمن الدور الكبير تؤكد دوله فلسطين التزامها التام بكاف *

 .لمكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة مكافحة هذه االفه

يا وتؤمن بأن مشكله  وترحب دوله فلسطين بالتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لمواجهة مشكله المخدرات عالميا وإقليميا ومحل *

المخدرات ال تزال تمثل تحديا متعدد األوجه لكافه المجتمعات واالفراد والحكومات على حد سواء وهذا يتطلب تضافر الجهود  

 مجتمعه لتقليل من آثارها على كافه مناحي الحياه 

تي تبذل من قبل المجتمع الدولي  وتؤكد على التدابير ذات الصله في خفض العرض والطلب على المخدرات غير المشروعة ال *

وفقا لرؤيا ومقاصد مبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي واالعالن العالمي لحقوق اإلنسان وايضا االحترام الكامل لسياده  

 .الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحقوق والحريات األساسية لألفراد

 

 سيدي الرئيس 

يش في ظروف استثنائية تقع تحت إحتالل إسرائيلي يسيطر على كافه المنافذ البريه والبحريه والجويه ..ورغم ذلك  دوله فلسطين تع

سطرت أجهزتها المدنيه والشرطيه انجازات في مجال مكافحة جريمه المخدرات على صعيد المكافحة االمنيه والوقايه والعالج  

ئية ووحده كالب بوليسيه وتقنيات متعدده في المساعده للكشف المبكر وبناء قدرات  والتأهيل.وايضا لدينا مختبر جنائي وادله جنا

 للعاملين في المجال ولدينا مركز عالج وتأهيل مدمنين المخدرات ومركز عالج بدائل االفيونيات الميثادون

جريمه المخدرات من خالل المنح  تحققت هذه اإلنجازات لما قدمه المجتمع الدولي من لوجستيات ومعدات وتقنيات تختص لمكافحة 

 والمساعدات .ومن هذا المنبر األممي نشكر جميع الدول التي ساهمت في دعم وبناء قدرات دوله فلسطين 

 

حرص على التواصل والدعم وبناء القدرات وتقديم االستشارات في فلسطين من خالل   unodc اما فيما يتعلق بالعالقة مع مكتب *

ه والمكتب اإلقليمي بالقاهره  والمكتب الرئيسي في فينا كما ان  البرنامج اإلقليمي للدول العربيه الذي يدعمه  مكتبه في القدس الشرقي 

في طار الجامعه العربيه لمنع الجريمه ومكافحة المخدرات و تعزيز العداله الجنائيه ساهم بشكل فاعل من خالل   unodc مكتب

درات ومنع الجريمه وتعزيز العدالة الجنائية في فلسطين ...ساهم بشكل فعال في رسم  إيجاد برنامج وطني في فلسطين لمكافحة المخ

 السياسات الوطنيه لمكافحة جريمه المخدرات 

 

 شكرا سيدي الرئيس 


