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 مؤتمر الرابعال بيان وفد جمهورية السودان في 

عشر لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية 

 م2221 مارس12-7كيوتو      
 تاج السر علي الحبر/ موالناتقديم      

 العام لجمهورية السودانالنائب          

 أصحاب المعالي  رؤساء الوفود

 الحضور الكريم

 ،،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 الرئيس/ ةالسيد

ً التهئنة  الخالصة لكم إلنتخابكم أن أتقدم بالبدء  يطيب لي   في الرابعةعشر  تهدورللمؤتمر في رئيسا

متمنيا لكم التوفيق والسداد ،كما ال يفوتني ان اتوجه بالشكر الجزيل لدولة اليابان علي استضافتها 

نصلي أن تنحسر هذه الجائحة التي شملت كل العالم لتكون المؤتمرات عبر التواصل  ، ودعوناللمؤتمر 

 .المباشر

 الرئيس/ السيدة

والصين والمجموعة  77مجموعة عدم  اإلنحياز،ينضم وفد بالدي للبيانات المقدمة من كِل من ، 

 .األفريقية

 الرئيس/ ةالسيد 

 السلطة المركزية ومستقلة العدلية بإعتبارنا  الجهة التجئ مشاركتنا  اليوم في  هذا اإلجتماع الهام ،  

 الجريمة ولي  ألغراض منع ومكافحةتعاون الدبال  المعنية

 الرئيس/ ةالسيد

ً  كبيراً للمجتمع الدولي  ظمالمنالجريمة تشكل  لتنمية ل تعطيله من تؤدي إليلما ة عبر الوطنية تحديا

يقتضي  النظر في أسبابها ودوافعها  فضالً عن مكافحتها ننا علي يقين أن وإ  واإلستقرار في  المجتمعات 

والبد من النظر في  ،2202وفق  أهداف التنمية األقل نمواً  تعزيز التنمية  المستدامة  للدول  أهمية 

وإيجاد الدعم التقني  بشكل  خاص تطوير اآلليات لمكافحة الجريمة بشكل عام والجريمة العابرة للوطنية

 .الشبكات االجرامية ورصدها تفكيك  المتقدم في

 Earlyوفي هذا الصدد فقد قامت النيابة العامة مع األجهزة المساندة من شرطة وأجهزة الرصد المبكر     

preventive warning system  بعمل كبير في مكافحة الجريمة عابرة الوطنية وبالتعاون والتنسيق مع

 .دول الجوار
 الرئيس/ ةالسيد

غسل األموال  مكافحة شاملة كافة الجرائم التشريعات الوطنية ذات الصلة  ببالدي  تأصدر     

الفساد اإلداري واإلحتيال على المؤسسات المالية  والمصرفية  وتزوير وتزييف  ووتمويل اإلرهاب  

اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال و إنتزاع األعضاء البشرية و، العملة  وترويجها 
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فحة الجريمة المنظمة عبر ، وذلك وفاءاً اللتزاماتنا بموجب إتفاقية األمم المتحدة لمكاواإلتجار  بها  

 م2222التي صادق عليها السودان في العام   لوطنيةا
 الرئيس/ ةالسيد

األمنية في بالدناً جهداً كبيراً  لمكافحة اإلرهاب وجرى تعاون  مع الدول الشرطية و لقد بذلت األجهزة 

األعضاء  في مكافحة شبكات اإلرهاب  والقبض عليها  وتقديمها للمحاكمات، وكذلك التعاون  في تسليم  

أعضاء تلك الشبكات للدول التي  ارتكبوا فيها الجرائم  وتسليمهم  وتحول موقف السودان بشكل إيجابي 

وفي هذا الصدد  نتقدم  بالشكر للدول التي ساندت السودان  بشتى صورها في مكافحة  جريمة  اإلرهاب  

 .من قائمة الدول الراعية لإلرهاب  إسمهفي  رفع 

في إدارة متخصصة  بالتعاون الدولي    ة تم انشاءمالدولي فى مجال مكافحة الجري التعاون تعزيزلو

 .ساعدة القضائية الالزمةلتقديم  الم النيابة العامة 

 
 الرئيس/ السيدة

نفذت وباعتبار أن  ذلك أحد االحترازات الالزمة لمنع وقوع الجريمة إهتمت  بالدي  بجمع السالح  

العدلية واألمنية تحت رعاية المجلس األعلى لجمع السالح حملة قومية  بتنسيق  عاٍل مع كافة األجهزة 

  .التابع لمجلس السيادة

اإلستقرار اإلقليمي بإبرام  إتفاقيات ثنائية بشأن  تأمين    تعزيزجهوداً مقدرة  في كذلك  بذلت  بالدي   

الحدود المشتركة ، وكذلك  بالتنسيق مع اآلليات اإلقليمية تم إبرام  إتفاقيات  سالم  أدت لإلستقرار في 

 .جرائم عبر الوطنيةعكس إيجاباً على األمن  وإنحسار الإن الشئ الذيبعض دول الجوار 

 
 الرئيس/ السيدة

ً في إلي أهمية  النظروفد بالدي  يتطلع      المساعدة التقنية  وتقديم التحديات التى تواجه الدول  أيضا

بوضع   عنىتدعم البرامج التى ُو تعزيز القدرات واإلرتقاء بمهارات السلطات  الوطنية ل والتدريبية 

ات ــــــــتطوير مهارات  السلطالبرامج الخاصة بكذلك  و الجريمةب المتعلقة لسياساتورصد  وتقييم ا

      جمع وتحليل ريات المتخصصة وــــــالتح زية في ـــــــالمرك

تطوير  برامج األدلة اإلثباتية  كذلك اإلستفادة  من  و وتبادل المعلومات  بشأنها  مع السلطات النظيرة

 .اإللكترونية وحفظها

اوضع اآلليات اإلحترازية المتقدمة تقنياً للكشف عن الجريمة في إننا نأمل  أن تتضافر الجهود الدولية 

 اح المجرمينا  مرحلة بدء النشاط اإلجرامي وكبح جممراحل التجهيز والتحضير  قبل  وصوله

د عالم يحد  بعقوبات  تمنع تكرارها مستقبالً،  ووضع  برامج  إصالح مؤسسي  يجعل  من الممكن وجو

 .من وقوع الجرائم بشتى أنواعها

ومخرجاته مع ذا المؤتمر أسمحو لي  أن أغتنم  هذه الفرصة لنؤكد  كامل الدعم إلنجاح أعمال هختاماً  

 .خالص األمنيات وأصدقها بالتوفيق والنجاح

 الرئيس ةالسيدوشكراً 


