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  ة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.للجن 31رقم سعادة السفري/ رئيس الدورة 
  سعادة الدكتورة غادة وايل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين

 ابملخدرات واجلرمية،
 معايل السادة رؤساء وأعضاء الوفود املشاركة، 
 إىل مكتب األمم املتحدة املعين  والتقدير الشكر خالص بتقدمي كلميت  ابدأ

ابملخدرات واجلرمية جلهوده املستمرة يف معاجلة مجيع أشكال اجلرمية املنظمة 
بناء قدرات الدول األعضاء وتقدمي  العابرة للحدود الوطنية من خالل تعزيز

 .هلا الدعم الفين الالزم

  العدالة وحتقيق اجلرمية منع جمال يف مصر جهوديسعدين أن تتناول كلميت و 
 .اجلنائية

  كافة   متداملصرية بصفتها السلطة املركزية  العدل وزارة أن إىل اإلشارة جتدرو
 ثنائية اتفاقيات مصر مع تربطها اليت سواءالدول  مجيع مع التعاون جسور

 ،الدولية اجملاملة أو ابملثل املعاملة بدأمل استنادا  أو  األطراف متعددة أو
 .، وحتقيق أقصي مكافحة للجرائمللمجرمني آمن مالذ توفري عدم هبدف

  منع يف خططها حتقيق حنو قُدما   املُضي   على املصرية حرصت الدولةوقد 
من  ل استكمال ومتابعة ما مت إجنازهاجلنائية من خال العدالة وحتقيق اجلرمية
 العمل ورقمنه وتطوير كفاءة  برفع واملُتقاضني لقضاةل الئقة عمل بيئةهتيئة 

 استخدامو  القضاء، أمام بُعد عن منياملته حبس جتديد ونظام ابحملاكم،
، تزويرها ملنع املعاونة واجلهات احملاكم حمررات يف والذكية املؤمنة الواثئق
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ابلكامل يف احملاكم االقتصادية، بداية من  كرتوينلالتقاضي اال بنظامالعمل و 
 .فيها وحىت صدور احلكم رفع الدعوى

  بصدور القانون رقم  العقاريمت خالل هذا العام تعديل قانون الشهر كما
وإاتحة  واختصار إجراءات التسجيل العقاري بتيسري 9/2022

 للملكيات، وحيد منمبا حيقق احلماية واالستقرار ، الكرتونيا اإلجراءات
 النزاعات القضائية.

 وتعديل امسها لتصبح مراكز اإلصالح  السجون قانون عديلت أيضا كما مت
والتأهيل، ومت إنشاء مركزين من مراكز اإلصالح والتأهيل مبنطقيت وادي 

كرامة النزيل وفقا   علىالنطرون وبدر علي أسس حديثة ومتطورة للحفاظ 
م ومبادئ حقوق السجناء ترسيخ قي هبدف ملعايري حقوق اإلنسان

 .يف اجملتمع وإدماجهم

 ابألوضاع للنهوض واسرتاتيجيات برامج عدة الدولة أطلقت كما 
واليت حنيل إليها تفصيال يف ورقة العمل  واالجتماعية، والصحية االقتصادية

 .لضيق الوقت نظرا املقدمة لسكراترية اللجنة

  الشرعية غري واهلجرة ابلبشر االجتاريف منع ومكافحة  مصر جنحتوقد 
 خروج عدم ستمراراب ،على التوايلللعام السابع  وذلك املهاجرين وهتريب
 .املصرية الشواطئ من شرعية غري هجرة مراكب

  حرصت فيها على  اإلنسان، حلقوق وطنية اسرتاتيجية ت مصروضعكما
  ة.الصل ذات االتفاقيات عن الناشئة الدولية التزاماهتا تنفيذ متابعة
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 احلقوق كافة  يف املساواة حتقيق املصرية احلكومة برانمج كما استهدف 
 املرأة تويل احلايل القضائي العام شهدف والنساء، الرجال بني والواجبات

 قاض   ومنصب العام النائب وكيل منصب اترخيها يف مرة ألولو  املصرية
 .، وإاتحة التعيني من البداية للجنسني دون تفرقةالدولة مبجلس

 لاللتزام والرقابية املناسبة التشريعية التدابري كافة  مصر اختذت كما 
 .UNTOC الـ اتفاقية يف الواردة ابألحكام

قصر و أعمال اللجنة عدم تسييس  أمهية على أخريا نؤكد يف هذا املقامو  -
جمللس االقتصادي املناقشات يف اإلطار الفين وفقا لواليتها مبوجب قرار ا

اجلرمية بكافة  مكافحة علىواليت تركز ابألساس  1/1992واالجتماعي 
  .أمناطها

 يف  املتميــزة جهودهــا علــى املــؤمتر ســكراترية أشــكر أن يفــوتين ال اخلتــام ويف
 .الدورة هلذه لتحضريا
 انجحا   مؤمترا   مجيعا   لنا متمنيا   االستماع حسن علي مجيعا   وأشكركم  

 


