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في حسن    تناثقو ،    ةتقدم لكم بالتهنئة الخالصة بمناسبة توليكم رئاسة هذه الدور أن  أ  في البدء يطيب لي •

رئيس  الساااااااااااااادة  ن أشااااااااااااكر أيفوتني   ول  ،كماا أرجو أن  أككاد مساااااااااااااامادة وفاد بالد  لكم  ،  ألعماالهااتكم  ر داإ

    ، كامالقيمااةعلى جهودهم    65ومكتااب الاادورة 
 
تمتااد نهنئانااا لبقيااة أعكااااااااااااااء اعكتااب متمنين لكم جمي ااا

مكتاب األمم  لقياادة  كماا أود ان أعرة عن تقادير وفاد بالد     .التوفيق في مهاامكم الكبيةة اليي تقومون ههاا

   وحسن التحكية لها.  ،هذه الدورة  وثائق  إعداد  فيللسكرتارية  و للمخدرات والجريمة    اعتحدة  

خادرات والجريماة بصاااااااااااافتاه الهيئاة  للممكتاب األمم اعتحادة  هالادور الاذ   ال يل با   ىيؤكاد السااااااااااااودان عل  •

والادور الاذ   لا   ،مواجهاة مكااااااااااااللاة املخادرات ال ااعياة   ىالرئيسااااااااااااة في منتوماة األمم اعتحادة اليي تتول

اربااة املخاادرات   تفاااريااات  ومنتمااة الةاااااااااااامااة ال اااعيااة في متاااب ااة تنفيااذ ال،تقوم بااه الهيئااة الاادوليااة عر

اربة املخدرات وجدولتها وضبط  الدو   .ستخدامهاالية عر
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ارباااة املخااادرات    ةالااادولياااة ال الثااا   التفااااريااااتبمرج ياااة  السااااااااااااودان    زامالتتااادكياااد     وفاااد بالد     جاااددي • عر

والوثيقة الختامية للدورة    ، 2014والبيان الوزار  ل ام    م،2009عالن السياس ي وخطة ال مل لسنة  وال 

طر  دكاا   2019عالن الوزار  ل ااام  وكااذلاا  ال  ، 2016اعتحاادة ل ااام    لألممالسااااااااااااتينااائيااة للجم يااة ال ااامااة  

 محورية ع الجة مكللة املخدرات .

فق والت اضااااااااااد الدولي  اهذه الصااااااااااكو  واعقررات في إطار من التو   همية تنفيذى أيكاااااااااادد وفد بالد  عل  •

 ووفق،رليمي  وال
 
ع  مع مراعاة تنو   ،وعدم التدخل في الكااااؤون الداخلية للدو  ،الساااايادة الوطنية    عبدأ  ا

 والرتصادية.جتماعية  وال   ،والقامومية  ،السياسيةمتمها 
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•  
 
 وإ،تغيةات نسااااكااا ر ب مق خطورنها    إلىالوضاااع الراهن عكاااللة املخدرات في الساااودان يكاااية    إن

 
بالد     ن

 
 
والتصاااد     الساااتجابة علىوت مل    ،الجريمة اعنتمة  أشااالا وساااائر   ،تجار باملخدرات من التتكااارر ك يةا

 ال ملية.  توالجراءالها باتخاذ جملة من السياسات  

  مبات    مخدر   ما زا  •
 
كثة  وهو األ،كرة من مكاابوطات املخدرات في السااودان  النساابة األ ىثر عل دتب يساا القن

 ا
 
حدودما  بالدما عرة    إلى    مع الزيادة الواضااااامة ل مليات نهريب عقار التةامادو    ،وساااااط اعت اطين  ماكاااااارا

  وأدت أنكااااااااااااطاة نهرياب  ،    عوائق طبي ياة مع دو  الجوار  أمفتوحاة بادون طويلاة و  وهي حادود ، اعمتادة

زيااااادة م اااادلت    ىلإ  ،عرة الماااااويااااات و اعطاااااراتالااااذ  يتم نهريبااااه     ،وعقااااار الكبتااااارون   التةامااااادو  عقااااار  

  راعقااوأةااااااااااااب      ،اعادارس  و   خااةااااااااااااة طال  الجاام اات  ،وسااااااااااااط شاااااااااااارائ  مختلفاة من الساااااااااااالاان  ياهت ااط

 في ال ديد من اعككالت الجتماعية والةمية ببالدما .  انياسببون  رالكبتاو التةامادو   



راضاا ي بالد  كم رة للهيةوين القادم من جنو  شااري اساايا  أاملخدرات اسااتغال   تحاو  ب ض عصااابات  •

 .مر  حمع  هور اتجاه جديد عرة ساحل البحر األ ،با  و ور أ  ىلإواعتجه  

   مباااات  توفر ب ض منااااطق الغااااباااات ببالد  بيئاااات منااااسااااااااااااباااة لزراعاااة •
 
غرى تجاااار املخااادرات  أمماااا  ،ب  القنااا

 مبات للتورط في زراعة  
 
في    كااااروعةاعغية    الزراعة  هذه  وتتم، ل  ذعلى ن  يعزارعين اململيب وتشااااجيع االقن

 ف كيلو متة أل  (13 ياة اليي تبل  مسااااااااااااااحتهاا حوالي  يحتيةة الردوم الطب  جزاء منأ
 
 مرب ا  ا

 
  وهي تقع علي ،  ا

 .ىالوسط  فريقياأجنو  السودان وجمهورية  جمهورية  حدودما مع كل من 

 زراعات مبات ا  راتبة لبادة  حمالت سااااااانوية  ة باسااااااايي  املخدرات تقومدارة ال امة علافحة  ل  ال    •
 
  ،ب لقن

   14  في حملتها السابارية     دارةروات ال   م احاسب 2021وخال  عام  
 
مفاذ القامون  إمن خيةة رجا     فردا

 في  كمين غادر 
 
   200  بادةإدارة  ال    اساااااتطاع  ورد  ،ذه تجار املخدرات  مف

 
ب ومكاااااتقاته  طن من مبات القن

 .م  2022ديسمرة    في  في المملة السنوية  

ماااااااحيااااااة أخرى  • الكوكااااااايتم نهريااااااب    من  الجوار    ىلإ  ينيمخاااااادر    الماااااادودعرة  بالدمااااااا عن طريق ب ض دو  

  ميث اسااااااااااااتيمخدر الكر ك  ،  تامينيماط جديدة من مكااااااااااااتقات المفأم هور    إلىضااااااااااااافة  بال    ،واعطارات

 األ  ،(    الكااااااابو -اليس   
 
  كيلو جرام  100حيث تم ضااااااابط   ، بالكااااااابا  كثة فتلا

 
من مخدرالكريساااااااتا  ميث  ا

  ىرادمة من إحد   ،ون املخدرة  ربالضاااااااافة إلي ضااااااابط ماكينة تصااااااانيع  أررا  الكبتا    ،مطلع هذا ال ام

 .دو  الجوار

يلو جرام من مخدر ك  1000   حوالي   ضاااااااااااابطفي    املخدرات  دارة ال امة علافحة  ال   عالوة على ذل  أفلم  •

  تورياد  ت مال في   ةتفكيا  شاااااااااااابلاات أجنبياة  ومحليا تم  و     ، م2022نهااياة ال اام خال    فغاان المكااااااااااااي  األ 

 .  السودان  لىإن   غااألفمخدر المكي   
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 اول  بالد   لقد أ •
 
 بكاارورة ال مل اعتوازن واعكمل بين محور  خفض ال رل والطلب   هتماما

 
،  خاةااا

امج الورااااائيااااة تم تنتيم ال ااااديااااد من الاااادورات التاااادريبيااااة لل اااااملين في مجااااا  ملااااافحااااة في مجااااا  الرة   و 

  اهد ال ليام ات واع احياء السااكنية والجواأل   ،وتقديم هذه الرةامج باعؤسااسااات الت ليمية     ،املخدرات

  بالدل ماال في جميع وليااات الباااهتماا  الدارة ال ااامااة علااافحااة املخاادرات  اورااد      ، ذاعااة و التلفزيون و ال 

يااانهااا السااااااااااااياااديااة  مسااااااااااااتو   ىتتااافر جهود الاادولااة من أعل   ىإل  ىبااالتوعيااة ممااا أد   ،وليااة 18البااال  عااددهااا  

جميع    شاااااااامل اليي    ،م   2023في مطلع  ال ام  علافحة املخدرات  مطالي المملة الوطنية  او   ،التنفيذية  و 

 .  والجهات ذات الصلةبإشرا  جميع مؤسسات الدولة ومنتمات املجتمع اعدن       ،أمحاء السودان
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 للماادة  إ •
 
تفاارياة  ا( من 9واعاادة     ، م1961 اام لل( من التفاارياة الوحيادة للمخادرات  2( البناد  30مفااذا

وية والسااااااااموم بتصااااااااميم وةاااااااافات طبية  دفقد رام املجلس القوم  لأل    ، م1971ثرات ال قلية لل ام  ؤ اع

اربة وطباعتها وتوزي ها عقدم  الرعاية الةمية.  للمواد اعر
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    ،في جهود ملافحة املخدرات  ومنتماته  يمتل  الساااااااااودان تجربة رائدة في مجا  إشااااااااارا  املجتمع اعدن  •

ن اللجنة  وت مل ال     ، م1960و  لجنة وطنية علافحة املخدرات في السااااااااااودان في ال ام  أحيث تم إنكاااااااااااء  

 م.1994  ( من رامون املخدرات واعوثرات ال قلية السودان  لل ام4 القومية بموجب اعادة  
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 عموم    مركز   أ   وجود  عااادم  من  السااااااااااااودان  ي اااان   املجتمع،  في  الااادمج  وإعاااادة  الدماااان  عالج  مجاااا   في •

  ومتطلع  الغرل،  لهذا مهيدة  غية   وهي  ،  النفساااااااااااية  اعسااااااااااااكااااااااااافيات في  اعدمنين  مع  الت امل  ويتم  ،  لل الج

    يتلقى أن  السااااااودان  يدمل كما  ،  .متخصااااااصااااااة  مراكز   وإنكاااااااء  اعدمنين   مساااااااعدة  أجل من  الدعم  لتلق 

 و 
 
 فنياا

 
 عوما

 
  ال ملي  و   ال لمي  والتادريب   ،املخادرات ملاافحاة  مجاا  في  ل ااملينا  ردرات  بنااء مجاا  يف  دعماا

خاذ في  ويادعو وفاد بالد  شااااااااااااركااءماا الرليميين والادوليين  لأل   ،  بااملخادرات  الصاااااااااااالاة ذات  املجاالت  كاافاة في

، 
 
ومن عزلة    ودولة خارجة من مزاعات،   العتبار خصااااااااااوةااااااااااية السااااااااااودان كواحدة من أرل البلدان مموا

 في المتقا  الديمورراط     ،دولية امتدت ل قود
 
 . وتواجه أزمة ارتصادية غية مسبورة وتحديا

 شكراً السيد الرئيس. 


