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     السيد الرئيس،
بالتهنئة  بداية   إليكم  اتقدم  أن  تولي أود  والستين  رئاسة    كمعلى  السادسة  الدورة 

 ألعمال هذه اللجنة، 
بيان   إلى  بالدي  وفد  الـ   ينضم  ألقاه  والصين    77مجموعة  جمهورية  الذي  سفير 

 . سفير اليابان وبيان مجموعة آسيا والمحيط الهادئ الذي ألقاه ،اإلسالمية  باكستان
السورية    إن  العربية  المعني دولة  الجمهورية  الدولية  الصكوك  معظم  في  ة  طرف 

المخدرات طبية،    بمكافحة  غير  ألغراض  واستعمالها  على    حريصةوهي  وتهريبها 
هادفة    اتخاذ المخدراتلإجراءات  نقل  تهريبها  منع  غير    أو  ألغراض  استخدامها  أو 

،  خطورة المخدراتلتعزيز الوعي الجماعي ب  ًا حثيثة جهودبالدي    كما تبذل   مشروعة.
  للحد من بما يعزز الجهود الدولية الرامية  ،  ا وبناء القدرات الوطنية ورفع مستوى تأهيله

اآلخذة   العالمية  المخدرات  ولكن    باالتساعمشكلة  األساسية  والتزايد.  التحديات  أحد 
المخدرات هو   لمكافحة  إطار جهودها  السورية في  العربية  الجمهورية  التي تواجه 

التي    اإلجراءات الجانب  األحادية  وأشكال  فرضتالقسرية  الدول،  بعض  الحصار  ها 
إلى أدت  التي  الحصول  ،عرقلة جهودها   المختلفة،  من  التكنولوجيا    ومنعتها  على 

الالزمة للكشف عن شبكات االتجار، وأماكن التصنيع الالمشروع للكبتاغون، كما  
مكافحة  في  تنفيذ إجراءات فعالة  المتطورة لمستلزمات  المنعتها من الحصول على  

 المخدرات. 
    السيد الرئيس،

  ، خالل السنوات الماضية  ،حدودهال  العابرةالمخّدرات    مشكلةسورية من    لقد عانت
الجغرافي  جعلها  و  الم    إجبارياً   اً ممرّ موقعها  دول  وتهريبها  رات  خدّ  لعبور    المنشأبين 

بفعل  قد    المشكلة  هذهفإن    ،سفلألو   ،المقصدودول   األخيرة  السنوات  في  تنامت 
المناطق الحدوديةالتنظيمات اإلرهابية    سيطرة   ، المدعومة من عدة دول على بعض 

تهريب  نقل و لمالئم    مناخخلق  ما أدى ل  ونشاط الجماعات اإلجرامية العابرة للحدود،
وترويجها،   مالية  تو المخدرات  عوائد  الجماعاتكبيرة  وفر  تلك  تمويل  في    ساهمت 

 . اإلرهابية
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الدول    استخدمتلقد   إلى    المتورطةبعض  اإلرهاب  جلب  العربية  ر جمهو الفي  ية 
أدوات    ،سوريةال من  كأداة  وذلكهاإرهاب المخدرات  خالل    ،  من    هااستهدافمن  شرائح 

السوري  و المجتمع  للوقوع ،  الشباب،  اآلفة    خاصة  واالخطيرة  بهذه  لسيطرة إلضعافه 
 . عليه

 السيد الرئيس،  
كار  ابتإن ما يبعث على القلق الشديد هو قدرة العناصر اإلرهابية واإلجرامية على 

ومتنوعة   جديدة  المخدرةلأساليب  المواد  خالل  تهريب  من  وذلك    وسائلل  همامتالك، 
ماليةو   حديثة  تقنية بالمواد  ضخمة    عائدات  المشروع  غير  االتجار  عن  ناجمة 

من خالل  لمواجهة هذا الخطر  فعال  ال دولي  التعاون  ال  توفيريستدعي    وهذا  ،المخدرة
  ، الفنية لقدرات التطوير المساعدات توفير  و  ادل المستمر للمعلومات ذات الصلة التب

المخبريةو  عام    التجهيزات  منذ  تحديثها  بالدي  تستطع  لم  بسبب    ،2011التي 
أجهزة الكشف  إضافة لتوفير    اإلجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها، 

   .لضبط الحدود الحديثة
 

 السيد الرئيس،  
إزاء قيام بعض    الذي يتم التعبير عنه  الجمهورية العربية السورية القلقتشاطر  

خرق   في  طبية،  غير  ألغراض  القنب  استخدام  بتشريع  لالدول  الثالث     التفاقيات 
للمخدرات،   الجماعية  ويتناقضالدولية  الجهود  الدولي  مع  اإلعالن    للمجتمع  لتنفيذ 

  UNGASSلجمعية العامة  الجلسة الخاصة ل  ونتائج اجتماع  ،2009لعام    السياسي
تفاقيات الدولية وتدعو الدول األعضاء إلى التمسك بالتطبيق الكامل لال  ، 2016لعام  

 دون أي انتقائية.  بإرادة صادقة و 
 شكرًا السيد الرئيس.                                    


