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 السيد الرئيس،
لباكستان على الصديق ا وبلدكماسمحوا لي في البداية أن أهنئكم 

عمال هذه ألأن قيادتكم ب حن على ثقةونتوليكم رئاسة أعمال هذه الدورة، 
كما نرحب بالمشاركة األولى للسيدة غادة ة. و  النتائج المرج ستحققالدورة 

ينضم وفد والي في أعمال هذه اللجنة كمدير تنفيذي لمكتب األمم المتحدة. 
 ماليزيا سفيرالذي ألقاه نيابة عنها  والصين 77مجموعة الـ بالدي إلى بيان 

تايلند  سفيرةالمجموعة اآلسيوية الذي ألقته نيابة عنها بيان و  ،الموقر
 . الموقرة

    السيد الرئيس،
طرف في معظم الصكوك الدولية دولة الجمهورية العربية السورية  إن  

وهي وتهريبها واستعمالها ألغراض غير طبية،  بمكافحة المخدراتالمعنية 
سب وهذه االتفاقيات يتنا تحرص على تحديث وتطوير قوانينها الوطنية بما

منع نقلها أو تهريبها أو لاتخاذها إجراءات هادفة إلى جانب  ،الدولية
لتعزيز الوعي  ًا حثيثةجهود كما تبذل استخدامها ألغراض غير مشروعة،

بما يعزز ، الوطنية ورفع مستوى تأهيلها ، وبناء القدراتخطورتهاالجماعي ب
 باالتساعمخدرات العالمية اآلخذة مشكلة ال للحد منالجهود الدولية الرامية 

 والتزايد. 
   السيد الرئيس،

الموقع ف ،حدودهال العابرةالمخد رات  مشكلةمن  لقد عانت سورية
لعبور  إجبارياً  اً ممر  منها  جعل لجمهورية العربية السوريةالجغرافي ل

 هذهألسف فإن مع او  .المقصدودول  المنشأبين دول وتهريبها رات خد   الم  
التنظيمات اإلرهابية  سيطرةتنامت في السنوات األخيرة بفعل قد  لةالمشك

الجماعات ونشاط  ،بعض المناطق الحدوديةالمدعومة من عدة دول على 
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تهريب نقل و ل اً مالئمًا مناخخلق  الذياألمر  جرامية العابرة للحدود،اإل
ساهمت في تمويل تلك كبيرة وفر عوائد مالية و المخدرات وترويجها، 

الجريمة و ، األمر الذي يؤكد العالقة الوثيقة بين اإلرهاب اإلرهابية الجماعات
 . المخدراتب االتجارالمنظمة عبر الوطنية و 

 السيد الرئيس،
ية ر الجمهو في جلب اإلرهاب إلى  المتورطةبعض الدول  استخدمتلقد 

 أوالً  :من خالل وذلك، هاإرهابسورية المخدرات كأداة من أدوات العربية ال
بهذه اآلفة  ، للوقوعوبخاصة الشباب، تمع السوري المجشرائح من  هااستهداف

رفع وحشية العناصر اإلرهابية من ل، وثانيًا لسيطرة عليهإلضعافه واالخطيرة 
خالل االعتماد على الحبوب المخدرة وسيلة لتخدير عقولهم وتحفيزهم على 

 الشعب السوري.ارتكاب الجرائم البشعة ضد أبناء 
 السيد الرئيس، 

إن ما يبعث على القلق الشديد هو قدرة العناصر اإلرهابية واإلجرامية 
وذلك من خالل  ،تهريب المواد المخدرةلتنوعة ابتكار أساليب جديدة ومعلى 

ناجمة عن ضخمة  عائدات ماليةو  حديثة تقنية امتالك واستخدام وسائل
تعاون  األمر الذي يتطلب توفير ،درةاالتجار غير المشروع بالمواد المخ

التبادل المستمر للمعلومات  بما في ذلكلمواجهة هذا الخطر فعال دولي 
 ،الفنية توفير القدراتمن خالل  تنفيذ جهود المكافحةو ذات الصلة، 

في هذا  لضبط الحدود. أجهزة الكشف الحديثةو  ،التجهيزات المخبريةو 
ورية الجمه تواجهيات األساسية التي أحد التحد أنالمجال وفدي يشير إلى 

التدابير القسرية  هو في إطار جهودها لمكافحة المخدرات العربية السورية
 ،وأشكال الحصار المختلفة ،بعض الدول هاتفرضي تال أحادية الجانب
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 ها من الحصول على مستلزمات تنفيذتوالتي أدت إلى عرقلة جهودها ومنع
 . تإجراءات فعالة لمكافحة المخدرا

 
 السيد الرئيس، 

إزاء  الذي يتم التعبير عنه إن الجمهورية العربية السورية تشاطر القلق
 قيام بعض الدول بتشريع استخدام القنب ألغراض غير طبية، في خرق  

 مع الجهود الجماعية ويتناقضالتفاقيات الثالثة الدولية للمخدرات، ل
 ونتائج اجتماع ،2009لعام  السياسيلتنفيذ اإلعالن  للمجتمع الدولي

وتدعو الدول . 2016لعام  UNGASSلجمعية العامة الجلسة الخاصة ل
األعضاء إلى التمسك بالتطبيق الكامل لالتفاقيات الدولية بإرادة صادقة 

 وبدون أي انتقائية. 
 شكرًا السيد الرئيس.           

 


