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االسيید االرئيیس:أأتقدمم ووووفد بالدديي بالتهھنئة بإنتخابكم ررئيیساً لهھذهه االدووررةة مهھنأً 
أأعضاء االمكتب على إإنتخابهھم ٬، وومثمناً جهھودد ررئيیسة االدووررةة (61) للجنة 
االمخدررااتت خاللل االفترةة االماضيیة ٬، مؤكدااً على ما تضمنهھ بيیانن مجموعة 

االسبعة وواالسبعونن وواالصيین وواالمجموعة ااالسيیويیة ووبيیانن االمجموعة االعربيیة. 

االسيید االرئيیس: 

تؤكد بالدديي موقفهھا االدااعم للوثيیقة االوززاارريیة في إإجتماعنا هھھھذاا ووكافة 
ااإللتزااماتت االتي إإتفق عليیهھا االمجتمع االدوولي في سبيیل موااجهھة مشكلة 
االمخدررااتت .. ووبذلك نخلص إإلى ااإللتزاامم االكامل بنص ااإلتفاقيیاتت االدووليیة 
جميیعهھا في االموااجهھة للمشكلة ٬، حيیث تمثل االركيیزةة ااألساسيیة االتي تستند 
عليیهھا االسيیاساتت االوططنيیة في نشاطط االمكافحة للمخدررااتت ٬، باإلضافة إإلى إإلتزاامم 
بالدديي باإلعالنن االسيیاسي ووخطة االعمل للعامم (2009) ووما تضمنتهھ من 
غايیاتت ووأأهھھھداافف إإمتدااددااً إإلى االبيیانن االوززاارريي للعامم (2014) وواالوثيیقة االختاميیة 
للجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة في ددووررتهھا ااإلستثنائيیة في االعامم (2016) 
ووجميیعهھا تمثل ااالددووااتت االكفيیلة بمعالجة مشكلة االمخدررااتت ووآآثاررهھھھا االسلبيیة . 
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كما نؤكد على أأهھھھميیة ماتم ااإلتفاقق عليیهھ من أأجل االموعد لتنفيیذ ااألهھھھداافف 
االتي تضمنهھا ااإلعالنن االسيیاسي لعامم (2009) إإلى ما بعد االعامم (2019) ووفق 

جدوولل ززمني إلستعرااضض االتنفيیذ. 

االسيیاددااتت وواالساددةة : 

تؤكد بالدديي أأنن جهھودد االمجتمع االدوولي في موااجهھة مشكلة االمخدررااتت  
يیجب أأنن توجهھ نحو ااألخذ وواالعمل باإلتفاقيیاتت االدووليیة االمعنيیة بمكافحة 
االمخدررااتت وواالمؤثرااتت االعقليیة مصاحبة بتعزيیز االتشريیعاتت لتحقيیق االقضاء 

على تعاططي االمخدررااتت وواالعمل لتحسيین ااألددااء ووفرصص االعمل . 

إإنن مبدأأ االسيیاددةة االوططنيیة يیتقدمم ااألوولويیاتت في بالدديي إإذذ نأخذ بالتوثيیق 
لمباددئئ ميیثاقق ااالمم االمتحدةة ووفي أأوولويیاتهھا عدمم االتدخل في االشئونن االدااخليیة 
للدوولل .. آآخذيین بعيین ااإلعتبارر تنوعع ااألنظمة االقضائيیة وواالقانونيیة 
ووااإلجتماعيیة وواالديینيیة للدوولل ااألعضاء في إإضافة إإلى مباددئئ حقوقق ااإلنسانن. 

االساددةة االحضورر: 

ً تقوددهه ااألجهھزةة  إإنن االمماررساتت وواالتطبيیقاتت ااإليیجابيیة أأصبحت منهھجا
ااألمنيیة االمختصة ووااألخرىى االمساندةة في عمليیاتهھا ووووااجباتهھا مسلحيین 

باالليیاتت االقانونيیة وواالتشريیعاتت االمستجدةة لمحاصرةة تلك االجريیمة. 
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ووعلى ذذلك فقد تنوعت االمرااكز االعالجيیة االتأهھھھيیليیة من مؤسساتت مختلفة 
في بالدديي تنطلق من ددااخل مرااكز ااإلحتجازز ٬، حيیث نشهھد تجربة متقدمة في 
تأهھھھيیل االنزالء االمتعاططيین إإنطلقت منذ االعامم (2000) ووقد سجلت مخرجاتت 
وونتائج إإيیجابيیة من تضاؤؤلل حاالتت االعودد للتعاططي للمفرجج عنهھم ووبالتعاوونن مع 
منظماتت االمجتمع االمدني في تحمل مسؤووليیاتهھا ٬، ووأأمامم ذذلك وونتيیجة للتجربة 
االمتقدمة أأصبحت االكويیت تستقطب االمختصيین من ااألجهھزةة ااألمنيیة االشقيیقة 

وواالصديیقة لإلططالعع على االتجربة ووززيیاررةة االمرااكز االعالجيیة وواالتأهھھھيیليیة . 

ً فإنن ووفد بالدديي يیؤكد على ضرووررةة إإيیالء ااألهھھھميیة االالززمة  ووأأخيیراا
لموضوعع االروواابط االقائمة بيین ااالتجارر في االمخدررااتت ووكافة أأشكالل االجريیمة 
ً فيیما يیتعلق باإلررهھھھابب ووتمويیلهھ ووغسيیل  االمنظمة عبر االوططنيیة ٬، خاصة
ااألمواالل وواالفسادد ٬، السيیما من خاللل تعزيیز االقدررااتت وواالكفاءااتت في كافة 

االمجاالتت االمتعلقة بمكافحة االمخدررااتت بما في ذذلك االمرااقبة ااألمنيیة. 

وواالسالمم عليیكم ووررحمة هللا ووبركاتهھ ٬،٬،


