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 كلمة النائب العام لدولة فلسطين

 ،رئيس المؤتمر، قطر دولة رئيس وزراء ،عبد هللا بن ناصر بن خليفة آل ثانيالشيخ سمو 

 أمين عام المؤتمر ،   / يوري فيدوتوفالسيدمعالي 

 عادة رؤساء الوفود المحترمين ،، سمعالي و

 السيدات والسادة الحضور ،، 

إنتخابكم رئيساً للجنة العامة لمؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع  بداية أتقدم إليكم بالتهنئة على

و نتقدم بالتهنئة ، كما ونعرب عن كامل دعمنا لكم إلنجاز ونجاح مهامكم الجنائية،الجريمة والعدالة 

 ألعضاء المكتب المنتخبين متمنين لكم جميعا النجاح و التوفيق .

ر العميق إلى حكومة دولة قطر الشقيقة على حسن وكرم أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتوجه بالشك

الضيافة وألعرب عن وافر تقديرنا لجهودكم التي بذلتموها في إعداد واستضافة هذا المؤتمر الدولي 

 الهام.

 المؤتمر.في االعداد والتحضير لهذا  انشكر األمانة على جهودهكما و 

 السيدات والسادة حضرات 

ظروف دولية وإقليمية ومحلية غاية في الصعوبة والخطورة والتعقيد،  ينعقد هذا المؤتمر في ظل

فة تهدد النسيج آفالجريمة تتنامى فيها بوتيرة سريعة وبخطورة متزايدة على نحو أصبحت تشكل 

هذا ال يقتصر على دولة معينة بذاتها بل على ات. االجتماعي واالقتصادي واستقرار وأمن المجتمع
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من خطورتها في أن نشاطها لم يعد يقتصر على مجال دون اخر كجرائم ، وتكدول العالم أجمع

لجرائم أخرى مثل  أنواع جديدةوإنما تعداها بظهور واإلرهاب، االعتداء على األشخاص واألموال، 

المتعلقة باالتجار بالممتلكات الثقافية، وجرائم االحتيال الجرائم الجرائم التي لها تأثير على البيئة، و

  ، واالتجار باألعضاء، وجرائم الكراهية.ي، والجرائم االلكترونيةاالقتصاد

ممثلين الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات  بين يقدم فرصة فريدة للجمع ىإن هذا المنتدولهذا ف

موضوعات مختلفة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية  واألفراد لمعالجةغير الحكومية والخبراء 

 .سيادة القانون وتحقيق األمن والسالم وإقامة العدل بهدف تعزيز

األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في لعب دوره  دور مكتبأن يستمر في فلسطين نأمل 

 واالستراتيجيات لمنعتوصيات قيمة تساهم في صياغة السياسات للخروج بالدول  مساعدةالهام في 

 المجال.ز التعاون الدولي في هذا يوتعز العالم، دولمختلفة من  اماكنالجريمة في 

وفعالة، ممولة من  وشفافة حكومية دولية شاملة محايدة آلية إنشاء حث الدول األعضاء على أهميةنو

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية تنفيذ الستعراض، الميزانية العادية

 مؤتمر التي حددهاالخصائص المبادئ و وكذلك معها مع متسقة تماما وبروتوكوالتها، وأن تكون

 نشير إلى أهمية توفير المساعدة التقنية، وعالوة على ذلك. 5/5 في القرار الدول األطراف باالتفاقية

 بروتوكوالتها.تنفيذ االتفاقية و التعاون الدولي من أجل وتعزيز

 حضرات السيدات والسادة 

دية على تأسيس مؤسسات قائمة على إحترام القانون وتعزيز بجتعمل دولة فلسطين إن          

 التي قليميةاإلدولية والتفاقيات إلا للعديد من الحوكمة الرشيدة إلنارة طريقها للمستقبل وعليه إنضمت

لسياسات اتنفيذ في لجهود الوطنية التدابير واتدعيم باالضافة الى هدافها أتساعدها على تحقيق 
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في محاربة االقليمية والدولية  مساندتها للجهودكما وتقدم من خاللها  نية،الوطواالستراتيجيات 

 الجريمة بأشكالها المختلفة.

قامت دولة فلسطين باالنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية األمم سبيل ذلك وفي 

في  اإلقليميةكذلك يات الدولية و، وغيرها من االتفاقحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالمتحدة لمكاف

 .أطار جامعة الدول العربية

لنمو االقتصادي والتنمية المستدامة لن النهوض بسيادة القانون هو مقوم اساسي أترى دولة فلسطين بو

حقوق االنسان وحرياته االساسية بما في ذلك الحق في  ئوالقضاء على الفقر والجوع و العمل بمباد

سيادة القانون ولهذا تؤكد الحكومة الفلسطينية على اهمية  ذات تاثير مباشر على باعتبارهاالتنمية 

 الترابط بين سيادة القانون والتنمية ، وعلى اهمية النظر في هذه العالقة في إطار خطة التنمية لما بعد

فعال ، حيث ان التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة وارساء نظام عدالة ناجع و 2015 العام

 ثران في بعضهما تأثيرا ايجابيا .مران يؤأيراعي االعتبارات االنسانية ويتسم بالكفاءة 

ندرك مدى اهمية العالقات الخارجية مع النيابات العامة في دول  لدولة فلسطين، إننا في النيابة العامة

لما لها من أثر على  بكافة أشكالها.كل ما في وسعنا وما زلنا لمكافحة الجريمة  ك بذلناالعالم لذل

تراثنا واقتصادنا الفلسطيني، لذلك فإننا نعمل على التعرف على قواعد التعاون أمننا ومجتمعنا و

االنشطة الدولية لما لها من اهمية في تعزيز قنوات في القانوني والقضائي بين الدول واالنخراط 

ذلك من اثار بالغة في  لما لدولي،ليات التواصل بين النيابات العامة على المستوى االقليمي واآو

وفي سبيل تحقيق راسخة ومتينة االهمية في تمكين النيابة العامة الفلسطينية من تكوين ثقافة قانونية 

دول للبتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من النيابات العامة قامت النيابة العامة لدولة فلسطين  ،هذا الهدف

هناك كما أنه  المساعدة القضائية،خاصة في مسائلة  التعاون القضائيتعزيز بهدف عضاء األ

للنيابة العامة  استراتيجيهدف نه حيث أاالتفاقيات، مشاورات تجريها النيابة العامة لتوقيع المزيد من 
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جهود المجتمع الدولي في أشقاءها وأصدقاءها لدعم  مع جنبا إلى جنبلدولة فلسطين بأن تكون 

 مكافحة الجريمة بأنواعها.

 ات السيدات والسادة حضر

أن مالحقة الجريمة العابرة للحدود والتصدي لها يعتبر أكثر تعقيدا في فلسطين عن غيرها من 

ة على سيطرة فعليلوجود  كونها دولة تحت االحتالل، وبالتالي الذلك إلى  يعودبقية دول العالم، و

اتخاذ التدابير الالزمة مل مما يعيق سيطرة الجانب اإلسرائيلي على هذه الحدود بالكالالحدود من قبلنا 

الى أن إسرائيل عبر ممارستها اليومية من  باإلضافة ،مرتكبي الجرائم في العديد من القضايامالحقة ل

مصادرة األرض ألغراض االستيطان واقتحام المدن والقرى والبلدات الفلسطينية وغيرها من 

 انفاذ القانون في تلك المناطق.ويق العدالة بسط السيادة وتحقتحول دون الممارسات االحتاللية  

 حضرات السيدات والسادة 

نود ان نؤكد على ما ورد في االعالن الصادر عن االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني 

حيث اشار الى ان استقالل النظام  2012 والدولي لعامبسيادة القانون على الصعيدين الوطني 

 العدل،القانون وكفالة عدم التمييز في إقامة  بسيادةنزاهته شروط اساسية للنهوض و تهالقضائي وحياد

مر ضروري أ للمساءلة ومتجاوبة وخاضعةنصفة وان اتاحة سبل الوصول الى نظم قضائية فعالة وم

 لمعالجة االسباب الكامنه وراء انعدام االمن البشري والفقر وعدم المساواة والتهميش.

على بناء الثقة بين  والدولي تساعدبأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني  تؤمن دولة فلسطين

واالستقرار ز القدرة على التنبؤ يوتعز الشامل،من االستثمار والنمو  ومواطنيها وتمكن الدولةالدولة 

 على الفقر وتحسين صحة مجاالت القضاءكما ان التدابير المتخذة في  اشكاله،بجميع  ومحاربة الفساد

حضارية أمنة تؤدي  والفتيات وتهيئة بيئةللجميع وتمكين النساء  والتعليم الشاملاالطفال واألمهات 

 المجتمعات.دورا عظيما في النهوض بسيادة القانون وتوطيدها في جميع 
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  السيدات والسادةحضرات 

ئمة للجريمة فضال عن الطرق القا الجريمة،حث المؤتمر على تناول المظاهر المستجدة من نود أن ن

ومن بينها االتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والجرائم ذات  األخيرة.التي نمت في السنوات 

 .االلكترونية ، والجريمةالصلة

وترحب باعتماد لمكافحة الجرائم المستجدة تعزيز التعاون الدولي فلسطين تسعى ل أؤكد بأنوأود أن   

 فيما يتعلق باالتجار في الممتلكات الثقافية والعدالة الجنائيةالجريمة التوجيهية الدولية لمنع  المبادئ

تعزيز سياسات العدالة مفيدا الرشاد الدول في تطوير و اونعتقد بأن تلك المبادىء التوجيهية تمثل إطار

 .الجنائية التعاونواالستراتيجيات والتشريعات وآليات  الجنائية

 حضرات السيدات والسادة

تي انقل لكم تطلعات الشعب الفلسطيني للحياة بكرامة في ظل دولة آمنة ذات سيادة في ختام كلم

السالم لمجتمعها...مجتمع فلسطيني يتمتع بحقوق ويحكمها دستور متطور يكفل الحرية لمواطنيها 

 الواجبات تحت مظلة سيادة القانون.وحريات ويلتزم ب

لعدل لدولة فلسطين والعالم، مبادئ السالم وا أشكركم جميعا ونشكر ما تقدمه دولكم من دعم إلرساء

 ال المؤتمر.مع تمنياتنا الصادقة بنجاح أعم

                                                                                              


