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أبدأ بتهنئتكم والسادة أعضاء املكتب ،على انتخابكم لرئاسة الدورة الثالثين للجنة مع
الجريمة والعدالة الجنائية ،وهي دورة تاريخية كونها تأتي في الذكرى الثالثين لعمل
اللجنة التي اثبتت انها أحد أنجح أدوات املجتمع الدولي للتصدي للجريمة املنظمة عبر
الوطنية وبناء مؤسسات عدالة جنائية فعالة وشاملة للجميع .ونحن سعداء لكون
اللجنة اثبتت فعاليتها في مواجهة التحديات ومنها التحدي الحالي املتمثل بجائحة
كورونا.
وقد تشرفت دولة قطر بعضوية لجنة منع الجريمة خالل الفترة  ،2017-2015وخالل
عضويتها تلك استضافت املؤتمر الثالث عشر ملنع الجريمة والعدالة الجنائية وأطلقت
البرنامج العاملي لتنفيذ اعالن الدوحة ،وتشرفت دولة قطر من جديد بانتخابها
لعضوية اللجنة للفترة  ،2024-2022وهي عازمة على ان تواصل دورها الفاعل في تعزيز
عمل اللجنة بصفتها أداة اساسية من أدوات التعددية والعمل الدولي املشترك لتحقيق
التنمية والسالم واالستقرار.

السيد الرئيس
ننهئ مملكة اليابان الصديقة على نجاحها الكبير في عقد املؤتمر الرابع عشر ملنع
الجريمة والعدالة الجنائية ،وتشرفت دولة قطر بصفتها مستضيفة املؤتمر الثالث
عشر بتسليم الراية الى دولة اليابان الصديقة ،وندعو الدول األعضاء واملنظمات
الدولية واإلقليمية املعنية الى بذل كل جهد ممكن لتحويل توصيات اعالن كيوتو الى
منجزات على األرض.
لقد قدمت دولة قطر بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
نموذجا رائدا في تحويل توصيات اعالن الدوحة الى إجراءات ومنجزات على األرض من
خالل البرنامج العاملي لتنفيذ اعالن الدوحة ونجحت مشاريع البرنامج خالل سنوات
ُ
التنفيذ الخمسة على تطوير آليات ون ُهج عمل مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
ْ
مجالي التدريب وتنمية القدرات
والجريمة واستحدثت املشاريع أدوات جديدة في
وعززت جاهزية الدول األعضاء وفعاليتها للتصدي للجريمة املنظمة عبر الوطنية
واملخدرات والفساد واإلرهاب ،كما أقام البرنامج شراكات وعالقات عمل مكتب االمم
ِّ
املتحدة مع شركاء كثيرين داخل وخارج منظومة االمم املتحدة ،وساهم في تعزيز مفهوم
االستدامة .إن هذه االنجازات املميزة للبرنامج العاملي لتنفيذ اعالن الدوحة هي نموذج
رائد يدفع الى تشجيع الدول األعضاء على استكشاف ترتيبات تمويلية وآليات مماثلة
فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اعالن كيوتو .ومن جانبها ،ستواصل دولة قطر ،البناء على
إرث البرنامج العاملي لتنفيذ اعالن الدوحة من خالل شراكة مستقبلية وبرامج
مستدامة مع مكتب االمم املتحدة،

السيد الرئيس
دولة قطر من أكثر الدول اهتماما بتعزيز األمن السيبراني على املستويين الوطني
والدولي ،وأنشأت في هذا العام الوكالة الوطنية القطرية لألمن السيبراني  ،وقد دعا
سمو امير البالد املفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من على منبر الجمعية العامة
لألمم املتحدة في دورتها الرابعة والسبعين الى عقد مؤتمر دولي لبحث سبل تنظيم االمن
السيبراني في القانون الدولي ،وصوتت دولة قطر لصالح القرار  247/74بشأن وضع
اتفاقية دولية شاملة ملكافحة الجريمة السيبرانية ،وهي تدعم عمل اللجنة املخصصة
وستسعى مع بقية الدول الى وصول اللجنة الى اتفاقية عاملية بأقرب وقت ممكن.
السيد الرئيس
دولة قطر تعمل على إدماج الرياضة في استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية
املتعلقة بالشباب ،والبرنامج الدولي لتنفيذ اعالن الدوحة قدم نموذجا فريدا في هذا
الشأن .كما أن دولة قطر تهتم باستضافة االحداث الرياضية الكبرى ومنها كأس العالم
 2022إليمانها بقدرة الرياضة على تحقيق التقارب بين الشعوب وبناء ثقافة السالم،
وبهذا الصدد فإننا ندعم توصية فريق الخبراء بشأن إدماج الرياضة في استراتيجيات
منع الجريمة والعدالة الجنائية املتعلقة بالشباب التي دعت مكتب األمم املتحدة الى
إنشاء أو دعم عملية أو آلية لتشجيع ورصد تقييمات برامج منع الجريمة التي تعتمد
كليا أو ًّ
ًّ
جزئيا على التدخالت الرياضية ونراها خطوة تعزز جهود األمم املتحدة في
تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم.
وشكرا السيد الرئيس

