بيان وفد جمهورية السودان
أمام لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
فيينا /21-17مارس2021 /م

تقديم موالنا /تاج السر علي الحبر
النائب العام لجمهورية السودان
أصحاب المعالي رؤساء الوفود
الحضور الكريم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،
السيد /الرئيس

فييي البييدء يبيييب لييي أن أ ابييب الييدورا الثيثييين ل جنيية منييع الجريميية والعداليية الجنائييية ،
ويسييرني ووفييد بيييدت أن أ ييدم بال هئنيية ال الصيية لجميييع المريياركين م منيييا لكييم ال وفييي
والسيييداد ،كميييا ن يأيييو ني أن ا وجيييا بالريييكر الج يي ي لمركي ي فيينيييا اليييدولي ل نظييييم ي ي
الييدورا مييي أن ح يي يايا هييا ،والرييكر موصييو لكيي اليي ين بيي لوا جهييدا ننجييا يي
الدورا ف هم منا ك الثناء وانم نان،
السيد /الرئيس

جييم مرييارك نا اليييوم فييي يي الييدورا  ،بصييأ ي النائييب العييام لجمهورييية السييودان
و ييي سيي بة لدلييية مسيي ة ليين الجهييا ين ال رييريعي وال نأييي ت ،ييولى كافيية المسييائ
الجنائيييية واجيييراءاب مامبي ي المحاكمييية وا ريييرا ل يييى اجيييراءاب ازجهي ي ا ال انونيييية
المسيييالدا ،والنيابييية العامييية يييي السي ي بة المرك يييية بال عييياون اليييدولي زييييرا منيييع
ومكافحة الجريمة .
السيد /الرئيس

ان الجريميية بارييكالها الم أيية و اصيية الجريميية المنظميية لبيير الوبنييية رييك حييديا كبيييرا
ل مج مييع الييدولي لمييا ييؤدت اليييا ميين عبي ي ل نمييية وا س ي رار فييي المج معيياب ل يييا فإننييا
ل يييى ي يييين أن مكافحييية الجيييرائم العيييابرا ل حيييدود الوبنيييية ي ضيييي النظييير فيييي أسيييبابها
ودوافعهييا فضييي ليين أ مييية ع ييي ال نمييية المسيي دامة ل ييدو وفيي أ ييدا ال نمييية لسيينة
2030م.
السيد  /الرئيس

زجيي وفييياء السيييودان بإل اما يييا ال عا ديييية بعيييد مصيييادم ا ل يييى ا أاميييية ازميييم الم حيييدا
لمكافحييية الجريمييية المنظمييية لبرالوبنيييية والبرو وكيييولين الم ح يييين بهيييا ( مكافحييية ا جيييار
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بالبريير اصيية النسيياء وازبأييا و مكافحيية هريييب المهيي اجرين ليين برييي البيير والبحيير
والجييو)  ،أولييب بيييدت ا مامييا م عاظمييا ل ع ييي انأا ييا حيييت أصييبحب يي ا أامييياب
والبرو وكيييونب جيي ءا مييين المنظومييية ال انونيييية وف يييا لنصيييو الوثي ييية الدسيي ورية ل أ يييرا
انن الييية و ليي لبيير اصييدار ال رييريعاب ومواءم هييا مييع نصييو ا أامييية وانريياء اآللييياب
ال رريعاب وانلياب ك ها .
اب الص ة ومد نيسمح المجا ل كر
السيد /الرئيس

أصيييدرب بييييدت ال ريييريعاب الوبنيييية اب الصي ي ة بمكافحييية يسي ي ازميييوا و مويي ي
ا ر ييياب كميييا يييم جيييريم الأسييياد ا دارت وا ح ييييا المؤسسييياب الماليييية والمصيييرفية
و وييير و يييي العم يية و رويجهييا و ل سييودان نظييام فعييا فييي مكافحيية يسيي ازمييوا
و موي ي ا ر يياب  ،لبيير وحييداب المع وميياب المالييية ال ييي لهييا رييراكاب أيضييا مييع مؤسسيياب
نظيييييرا و جييييرم ال رييييريعاب الوبنييييية  ،أيضيي ي ا ا جييييار بازريي ي ا وب اصيييية النسيييياء
وازبأييا و ان يي اع ازلضيياء البرييرية وا جييار بهييا سييواء ومعييب ازفعييا ا جرامييية
ميين ازريي ا الببيعيييين أو ا ل بيياريين حيييت يسيياوت المرييرع بييين مسييئولية الريي
الببيعيييي وا ل بيييارت الجنائيييية والمدنيييية وا داريييية و لييي لمواجهييية الريييبكاب ا جراميييية
ا ل بييارت سييا را زلمالهييا سييواء فييي الرييركاب أو الهيئيياب لييابرا
ي الر ي
ال ييي مييد
الببيعيييى ،وميييد أجيييرب بييييدت
ال ييياراب ليي ل فيييإن ميح نيييا لهيييا اب الميح ييية ل ريي
عييدييب ل ييى ميييانون مكافحيية ان جييار بالبرييير ليصييبح أكثيير فعاليييية فييي حديييد الجريمييية
و عريأها.
السيد /الرئيس

ايمانييا ميين بيييدت بييون ال عيياون الييدولي ييو رأس الييرمح فييي مكافحيية الجريميية لبيير الوبنييية،
فإننييا نعكيي ل ييى الييداد مييانون ل عيياون الييدولي يكييون أكثيير نجاليية وفعالييية ويس صييحب
الم غييييراب وال حيييدياب ويوسيييع مييين ابيييار ال عييياون ميييع ال ركيي ي ل يييى سيييريع و سيييهي
اجراءا ييا جيياو ا ل بيرومرابييية ال ييي لأييى ل يهييا اليي من ومييا لييادب مجدييية و سييبب فييي
ا فيييب ميين الع يياب ،والييى حييين انن هيياء ميين ليي ال ييانون  ،فييإن بيييدت ؤكييد اسيي عداد ا
ل ييى ال عيياون مييع جميييع الييدو فييي ابييار ا أامييية ازمييم الم حييدا لمكافحيية الجريميية لبيير
الوبنييية وا أامييية ازمييم الم حييدا لمكافحيية الأسيياد وا أامييية ازمييم الم حييدا لمكافحيية ان جييار
ييييير المريييروع فيييي الم يييدراب وبرو وكيييو يب ي اليرمو ول يييى مبيييدأ المعام ييية بالمثي ي  ،كميييا
رحب بوت مبادراب ن أامياب ثنائية ل عاون.
السيد /الرئيس

ع ي ي ا لمبييدأ سيييادا حكييم ال ييانون وفييي ابييار ا صييي ال ييانوني أجييا ب بيييدت فييي أوا يير
أبرييي ي المنصييييرم مييييانون مأوضييييية مكافحيييية الأسيييياد لسيييينة  2021بصيييييحياب واسييييعة
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ل مأوضيييية مييين أ مهيييا اسي ي اب الحصيييانة لييين مييين ي ي فيييي مواجه يييا اجيييراءاب جنائيييية
بموجييب ليي ال ييانون و ييولى حماييية الرييهود والمب غييين وال بييراء وانريياء جسييم م صيي
يا
لمكافحيية الأسيياد ومس ي ليين الس ي بة ال نأي ييية و رفييع ارير ييا ل برلمييان وك ي ل ن ي
ال ييانون ل ييى لييدم س ي وب دليياوت الأسيياد بال ييادم ،و مييانون مأوضييية العداليية انن الييية ال ي
ضييمن مجموليية م كام يية ميين اآللييياب والوسييائ المع مييدا لأهييم ومعالجيية ماضييي ان هاكيياب
ح يييوإل ا نسيييان فيييي بييييدت لكري ي ح ي هيييا ومسييياءلة ومحاسيييبة المسيييئولين لنهيييا وجبييير
ضييرر الضييحايا ورد انل بييار لهييم بمييا يح يي المصييالحة ويحأييظ اليي اكرا الجمالييية ويوث هييا
ويرسيييي ضيييماناب ليييدم كيييرار انن هاكييياب وانن يييا مييين حالييية انسييي بداد اليييى نظيييام
ديم رابيييي يسيييا م فيييي كيييريس سييييادا حكيييم ال يييانون و ع يي ي ح يييوإل ا نسيييان ،وميييانون
مأوضيييية السييييم وسييييكون لهي ي ال يييوانين دورا كبييييرا فيييي ح يي ي ال نميييية المسي ي دامة ،
ومب هيييا ميييانون مأوضيييية اصيييي المنظومييية الح وميييية والعدليييية لسييينة  2020و يييو ميييانون
معنيييي ب ييييادا وبنييياء أسييياس لم يييية اصيييي و بيييوير المنظومييية الح وميييية والعدليييية ويسيييهم
بصيييورا كبييييرا فيييي ع يي ي اسي ي ي النيابييية العامييية والسي ي بة ال ضيييائية ،وأيضيييا ميييانون
مأوضية ح وإل ا نسان (ميد الدراسة).
السيد /الرئيس

ول ع ييي ال عيياون الييدولي فييى مجييا مكافحيية الجريميي ة ييم انريياء ادارا م صصيية بال عيياون
ب ع ييي ال عيياون بييين النيابيية
الييدولي عميي حييب ا رييرا المباريير ل نائييب العييام يي
العامييية ميييع اليييدو والمنظمييياب الدوليييية وا م يميييية اب الصييي ة  ،و عمييي بال نسيييي ميييع
أيضييا ب بيياد ب بيياب المسييالدا ال انونييية الم بادليية مييع الييدو
اآللييياب الوبنييية كمييا يي
واآللييياب النظيييرا وكيي ل اسيي رداد الموجييوداب ولائييداب الجريميية وميح ا هييا كمييا ي ييولى
النائييب العييام اصييدار موالييد واجييراءاب ال عيياون الييدولى وف ييا ل ييانون ،واصييدار مييراراب
ا سيي رداد وال سيي يم .ول ع ييي أداء المؤسسيياب الوبنييية ظيي ا مامنييا برفييع مييدراب ألضيياء
النيابييية العامييية وازجهي ي ا العدليييية لبييير بيييرامى ال يييدريب ل يييى المسي ي و اليييوبنى أو لبييير
رييراكاب ام يمييية ودولييية كمييا ييم انريياء النيابيياب والمحيياكم الم صصيية واآللييياب الوبنييية
لك نوع من الجرائم.
سيدت الرئيس
وفييي ظيي جائحيية  Covid-19ا يي ب بيييدت ال بييواب الي ميية ل فييراو ليين المحكييوم ل يييا
ميين مر كبييي الجييرائم اب الببيعيية يييير ال بيييرا  ،كمييا أن نييا أهييم ميين الس ي بة ال ضييائية
زوضيياع الجائحيية أد الييى الموا نيية بييين وميييع الع وبيياب الرادليية وازوضيياع الصييحية ،كمييا
أصدرب مؤسساب انأا ال انون من ال وجيهاب ما يح سيمة أفراد ا.
3

السيد/الرئيس
ان ان رييار ازسيي حة فييي أيييدت المييدنين بصييورا يييير مرييرولة يييؤدت الييي هديييد ازميين،
ممييا يرييك حييديا يسييبب فييي ان رييار الجريميية ،ل ي ا ا مييب بيييدت بجمييع السييي ونأ ي ب
حم ة مومية ب نسي لا ٍ مع كافة ازجه ا العدلية وازمنية.
السيد /الرئيس

ي ب يييع وفيييد بييييدت اليييي أ ميييية النظييير أيضيييا فيييي ال حيييدياب ال يييى واجيييا اليييدو و يييديم
المسييالدا ال نييية ل ع ييي ال ييدراب وا ر يياء بمهيياراب السيي باب الوبنييية و دلييم البييرامى
ال يييى ن عنيييي بوضيييع ورصيييد و يييييم السياسييياب الم ع ييية بالجريمييية و لييي بال نسيييي ميييع
ازوسيياب ازكاديمييية والمراكيي البحثييية الوبنييية والدولييية و كيي ل البييرامى ال اصيية ب بييوير
مهيياراب السيي باب المرك ييية فييي ال حرييياب الم صصيية وجمييع و ح ييي و بيياد المع وميياب
بريييونها ميييع السييي باب النظييييرا و كييي ل ا سييي أادا مييي ن بيييوير بيييرامى ازدلييية ا ثبا يييية
ا لك رونية وحأظها.
السيد /الرئيس

امييا ان بيييدت ؤكييد اسيي عداد ا ال ييام ليل يي ام بييإلين كيو ييو و ب ييع الييى ال عيياون مييع
المج ميييع اليييدولي كافييية ل ح يي ي العدالييية الجنائيييية ،ميييع يييال ازمنيييياب وأصيييدمها بيييال وفي
والنجا .

وركرا
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