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السيـد  /الرئــيـــسة
السيدات والسادة أعضاء الوفود
ينتهز وفد بالدي هذه السانحة ليتقدم بالتهنئة الخالصة للسفيرة دومينيكا كرويس بمناسبة إنتخابها
رئيسة للجنة وألعضاء المكتب وللسكرتارية لإلعداد الجيد لهذا المؤتمر.
· ينضم وفد بالدي للبيانات المقدمة نيابة عن مجموعة  ٧٧والصين والمجموعة األفريقية.
يؤكد السودان على الدور الذي ظل يلعبه مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته
الهيئة الرئيسية في منظومة األمم المتحدة التي تتولي مواجهة مشكلة المخدرات العالمية والدور الذي
ظلت تقوم به الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وومنظمة الصحة العالمية في متابعة تنفيذ اإلتفاقيات
الدولية لمراقبة المخدرات وجدولتها وضبط استخدامها.
السيدة الرئيسة
جهود مكافحة المخدرات تعترضها تحديات جسام و تواجه معوقات كبيرة في سبيل القضاء علي
زراعة نبات القنب الهندي في محمية الردوم جنوب غرب والية دارفور حيث تزرع كميات كبيرة
من نبات القنب في بمساحة تقدر بحوالي ( )13000كلم مربع ،وتمثل مالذا آمنا ومغريا لتجار
المخدرات نتيجة لطبيعة المنطقة الجغرافية و في العام الماضي تمت ابادة ( )350طنا من نبات
القنب وقد قامت السلطات بمحاوالت منع كبار التجار والممولين والمزارعين من التعدي على الغطاء
الغابي وقطع األشجار الجائر.
يؤمن السودان بأن التصدى لزراعة القنب وحده ليس كافيا إذ البد من تصميم برامج التنمية البديلة
بإعتبارها عنصرا أساسيا فى سياسات وبرامج الحد من انتاج المخدرات غير المشروعة ويتطلع
السودان الى تلقى الدعم الفنى والمادى من الدول والمنظمات العاملة فى هذا المجال.
السيدة الرئيسة

و لعل ابرز هذه التحديات الزيادة الكبيرة لعمليات تهريب عقار الترامادول الى بالدنا حيث يشكل
تهديدا كبيرا لشبابنا وقد بلغت ضبطيات الترامادول خالل العام الماضي ،أكثر من ()١٩000000
مليون حبة كما تم ضبط كمية كبيرة منه عبر الحاويات من عدد من الدول.
لقد ظل السودان معبرا للهرويين عبر المطارات ،ولكن الخطير في األمر ظهور اتجاه جديد
لتهريب الهرويين عبر ساحل البحراالحمر وتستخدم السفن التجارية لتهريب كميات كبيرة من
الهيروين إلي المياه اإلقليمية السودانية وبعد ذلك تستخدم قوارب الصيد الصغيرة كما يتم تهريبه
للسودان عبر البقال .
تمكنت السلطات من ضبط ثالث ضبطيات كبيرة بلغت جملة اكثر من  1300كيلو جرام من
الهيرويين،
كذلك يتم تهريب الكبتاقون عبر الطائرات والحاويات  ،وقد بلغ أعلى مستوياته حيث تمكنت سلطاتنا
من ضبط أكثر من ( )14000000مليون حبة  ،وأدى هذا النشاط الى ظهور أسواق لتعاطي الكبتاقون
ببعض المدن الكبيرة وإنتشر تعاطيه بصورة الفتة وسط الشباب ،وظهر اتجاه جديد لتهريب الكوكايين
عبر بالدنا وأيضا يتم تهريب كميات كبيرة من الحشيش والقات باالضافة الي مشتقات االمفتامين .
السيدة الرئيسة
لقد أولت بالدي إهتماما خاصا بضرورة العمل المتوازن والمتكامل بين محوري خفض العرض
والطلب.
فى مجال البرامج الوقائية تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية  ،وتقدم هذه البرامج بالمؤسسات
التعليمية ومقار العمل واإلحياء السكنية .
السيـد  /الرئيـــس
يود وفد بالدي االشارة الي المخاطر المتصلة بمادة القنب و الوضع في االعتبار االثار الصحية و
االقتصادية و االجتماعية المترتبة علي تعاطبها و االتجار غير المشروع فيها حيث يعتير السودان
من الدول المنتجة لنبات القنب .

السيدة الرئيسة

إنفاذاً للمادة  30البند  2من اإلتفاقيه الوحدة للمخدرات  1961والمادة  9من إتفاقية
المؤثرات العقلية للعام  1971فقد قام المجلس القومى لألدوية والسموم بتصميم وصفات طبية للمواد
المراقبة وطباعتها وتوزيعها لمقدمى الرعاية الصحية .
السيدة الرئيسة
يمتلك السودان تجربة رائدة في مجال إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة المخدرات حيث
تم إنشاء أول لجنة وطنية لمكافحة المخدرات في السودان في العام 1960م وتعمل االن اللجنة
القومية بموجب المادة ( )4من قانون مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية السوداني للعام 1994م
.
السيدة الرئيسة
وفي هذا السياق ،يأمل السودان أن يتلقى دعما فى مجال بناء القدرات و التدريب و تقديم الدعم
اللوجستي و العلمي ال سيما بعد ظروف جائحة كرونا التي اثرت علي جميع المجاالت ذات الصلة.
شكرا سيدي الرئيس

