
 
 

 

 
 

 كلمة دولة قطر في الدورة الرابعة والستين للجنة المخدرات

 2021ابريل    12فيينا  

 

 رئيسة اللجنة المحترمةسعادة 

 الوفود المحترمونأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء  

 

على انتخابكم لرئاسة الدورة   ،والسادة أعضاء املكتبالسيدة الرئيسة  ،  أبدأ بتهنئتكم

املخدرا64) بإنت ونحن  ( للجنة  تكم الدبلوماسية ستقود حكمتكم ومهار   واثقون 

 هذه الدورة الى النتائج املرجّوة

 السيدة الرئيسة

أشار    2020  املخدرات العاملي لعاموتقرير    تتفاقم،ال زالت مشكلة املخدرات العاملية  

يشكل    مما 2018مليون شخص تعاطوا املخدرات خالل عام    269الى أن هناك حوالي  

من أكثر هم الشباب والنساء والفقراء   إنو   .2009عام   عنقفزة بنسبة ثالثين في املائة  

رات العاملية   ."يدفعون ثمن مشكلة املخّدِّ

حيث أدت ظروف    العاملية،مشكلة املخدرات  تفاقم  وجاءت جائحة كورونا لتزيد من        

الى   معدالت  الجائحة  عّرض    البطالة،ارتفاع  العملمما  عن  لتعاطي    العاطلين 

فيها   واالتجار  للجماعات  الجائحة  أتاحت    كما وزراعتها،املخدرات  جديدة  فرصا 

ما   ،لبيع املخدرات وأدوية ولقاحات كورونا املغشوشةاإلجرامية املنظمة   إضافة الى 



 
 

 

 
 

في   نقص  الجائحة من  أسعار  األدوية  سببته  وارتفاع  للرقابة  املخدرات الخاضعة 

 تفاقم وفيات الجرعات الزائدة.و 

 جمعاء أثبتتعلى اإلنسانية   ةمسبوق  كورونا بما تمثله من مخاطر غير جائحة  إن       

الدولي  ن  أ التعاون  يبقى أساس  يجب أن  العامة واملشتركة  املسؤولية  عدد  متمبدأ 

 أولويةعلى وجه الخصوص إلى    ونشير   ،األطراف للتصدي ملشكلة املخدرات العاملية

الىتقديم  التي يزداد   الدعم  النامية  أكبر مقارنة   بسرعةتعاطي املخدرات   فيهاالدول 

وتقّل    وتزداد فيها اآلثار الكارثية اآلنية وبعيدة املدى لجائحة كورونا  بالبلدان املتقدمة

 ونرى ضرورة إعطاء األولوية    .التنمية املستدامة وتضيق لديها آفاقلقاحات الفيها 

النامية  وأدوية كوروناات لقاحتوفير  ل دولة قطر    ونشير .  للبلدان  الى ان  بهذا الصدد 

بلدان االكثر الى منظمة الصحة العاملية والى ال  سخيةوعينية    مساعدات ماليةقدمت  

( مليون دوالر للمؤسسات البحثية العاملة على 140ا، كما قدمت )تأثرا بجائحة كورون

 .كوروناصنع لقاح لفايروس 

 السيدة الرئيسة

ها الوطني في مكافحة املخدرات والحفاظ على أمن وسالمة       
ّ
تفخر دولة قطر بسجل

املجتمع من هذه اآلفة من خالل نهج شامل ومتعدد التخصصات سواًء على صعيد 

عامل  التي تثب أنها  انشطة الوقاية  دولة قطر على    وتركز  العالج،املكافحة أو الوقاية أو  

إنسان حياة  جاسم في اقامة مجتمع خال من تعاطي  رات وضمان أن يحيا كل  املخّدِّ

 صحية ينعم فيها بالكرامة والسالم واألمن واالزدهار. 



 
 

 

 
 

علىأ             تواصل  املستوى     ما  قطر  دولة  فإن  االقليمية الدولي،  للبرامج  دعمها 

وما يرتبط بها من جرائم، وأشير على وجه لتصدي ملشكلة املخدرات العاملية  والدولية ل

 في تقديم   الخصوص الى البرنامج العاملي لتنفيذ اعالن الدوحة 
ً
 رائدا

ً
باعتباره نموذجا

واملساهمة في    الدعم للدول للتصدي للجريمة املنظمة واملخدرات والفساد واإلرهاب

أن ، 2030املتحدة للتنمية املستدامة تنفيذ أهداف خطة األمم   بفخر الى  من  وأشير 

ل املبهرة  النجاحات  الدوحة  لبرنامج  بين  إعالن  لتنفيذ  إحدى العاملي  حصول  هو 

املقدمة    2020مكوناته وهي مبادرة "التعليم من أجل العدالة" على جائزة اإلبداع لعام  

ستواصل دولة قطر التعاون مع مكتب االمم املتحدة  و   من األمين العام لألمم املتحدة ،

 وحة.للبناء على ارث البرنامج العاملي لتنفيذ اعالن الد

الى أن دولة قطر، إيمانا منها بالدور الرئيس ي الذي تضطلع به لجنة    االشارة اود  ختاما،

رات  اقبة املخّدِّ رات بصفتها جهاز صنع السياسات في األمم املتحدة في مجال مر املخّدِّ

لجنة املخدرات للفترة     وسوف تساهم ،2027-2024فإنها قدمت ترشيحها لعضوية 

 .بفعالية في اعمال اللجنة

 وشكرا

********************* 


