
 0202للجنة المخدرات   46كلمة وفد المملكة في الدورة الـ                     

 .رئيسة لجنة المخدرات في دورتها الرابعة والستين دومينيكا كرويس / السيدة

الميييديرة التنيي يييية لمكتيييم ادميييم المتايييدة المعنيييي بالمخيييدرات   غيييادة واليييي / السييييدة

 .والجريمة

 .ورؤساء الوفود المشاركةومنظمات المجتمع المدني  الدولية  الهيئاتالسادة رؤساء 

 .تاية طيبة

دومينيكيا كيرويس ىليخ ياتيارهيا رئيسية للجنية  المخيدرات فيي / يسرني أن أهني  السييدة

 .دورتها الرابعة والستين متمنياً لها ولليريق العامل معها كل التوفيق

 .السادة الاضور

تقام الدورة الرابعية والسيتين للجنية المخيدرات فيي ويل ويروا يسيتمنائية يمير بهيا العيالم 

ىليخ  واجتماىيةوما تسببت به من تبعات صاية ويقتصادية  كورونانتيجة لتيشي جائاة 

وال يخييييخ ىلييييكم تيييالير هييي ى الجائاييية ىليييخ ا تجيييار غيييير المشيييرو  , كافييية المسيييتويات

وبهي ا , صاية ويجتماىية واهرج ىن ذلك من ووما ينت, بالمخدرات وينتشارها وتعاطيها

الخصييوي يدكييد وفييد المملكيية العربييية السييعودية ىلييخ يلتيياام المملكيية بكييل المعاهييدات 

وا تياقيات الدولية ذات الصلة بمكافاة المخدرات بما في ذلك يتياقيات المخيدرات اليم   

طييار المتكامييل اليي ل ييينظم والتييي تعتبيير اجيير الااوييية للتصييدل لمخيياطر المخييدرات وا 

وينسق الجهيود الدوليية لمواجهية مشيكلة المخيدرات ين  قياً مين مبيدأ المسيدولية العامية 

 .والمشتركة

 .السيدة رئيسة اللجنة والسادة الاضور

المملكة العربية السعودية لم تدار جهداً في التصدل لمشيكلة المخيدرات وتقلييل ادريرار 

سييتجدات الصيياية بسييبم ينتشييار جائايية فييايرو  كورونييا الناتجيية ىنهييا والتكيييل مييع الم

 (.21-كوفيد)المستجد 

مكافايية المخييدرات والمييدلرات العقلييية لورغييم تلييك الجهييود التييي تقييوم بهييا المملكيية فييي 

زادت مييين  وتهرييييم ميييادة ا مييتيييامين الماظيييوروتعاونهييا دوليييياً يال أن  يييبكات تصييينيع 



أو  تكمناطق تراناي  رق آسيا أوربا وبر أنش تها من ا ل ييجاد طرق تهريم جديدة ى

 . البضائع القانونية المهرب داالها مواد مخدرة ىادة  اني

 الشركاء اليدوليين ينياذ القانون في المملكة يلخ التعاون مع  خ أجهاةسعت في ذات الصدد

الدوليية و  وفقياً لتتياقييات تليك الشيانات لتتبع تلك الشانات في دول العبور والتعامل مع

 . له ا التعاون الناجح أاد ادمملة

تم تنيي ها في ماليايا بالتعاون بين جهازل ينياذ القانون في البلدين ايي  ىملية مشتركة 

مليون ابة يمييتامين ماظيور وهي ا ميا ( 16)تهريم أكمر من   ت الجمارك الماليايةياب

جهيياة ينييياذ القييانون وتبييادل يييدىونا يلييخ أهمييية تعايييا التعيياون الييدولي المشييترك بييين أ

 .المعلومات وم اقة  بكات التهريم

و يبكات التهرييم من زيادة في ىمليات تهرييم الميمامييتيامين  ىيلخ ما تم رصد كما ننوى

 .هي ذاتها الشبكات التي تقوم بعمليات تهريم الهيروين

لكيية جهييوداً فييي معالجيية المصييابين با دمييان ونشيير موفيمييا يتعلييق بخيييب ال لييم فيي ن للم

يريافة  و الخاصيةبيرامج ال ىيدد مين البرامج التوىوية بين اليئيات المسيتهدفة مين اي ل 

يقاميية ماارييرات توىوييية ومعييار  وقائييية وورش ىمييل و بمشيياركات فعاليية ميين الييخ 

 .الق ا  الخاي

ىلخ المخدرات لن ياقيق الهيدا  الرقابيةواتاماً ف ن وفد المملكة يدكد أن تخييل القيود 

 ً لكننيا فيي , ال ل نصبو يليه جميعاً بالوصول يلخ مجتمعات االية من المخدرات وأكمر أمنيا

الوقييت ذاتييه نييممن الجهييود الرامييية لضييمان الاصييول ىلييخ اددوييية الماتوييية ىلييخ مييواد 

 مخدرة لألغرا  ال بية والعلمية وباداص ى ج المصيابين بيامرا  تسيتلام اصيولهم

 .ىلخ ه ى اددوية

  كراً لكم                                                    


