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 البعثة الدائمة
لإلمارات العربية المتحدة    

 لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية
  فيينا

 
 
 

 "كلمة دولة اإلمارات العربية المتحدة" 
UAE Statement to the 30th CCPCJ 

17-21 May 2021 
 يلقيها سعادة السفير حمد الكعبي  

الدولية بفيينا   الدائم لدى األمم المتحدة و المنظمات   المندوب 
 

  السيد الرئيس
والسادة الحضور الكريم   السيدات 

 
، والتي 19 -العالم في الظروف الراهنة أزمات مختلفة، تتقدمها األزمة الصحية بشأن جائحة فيروس كورونا كوفيد  يشهد  

المتصلة بها ومنها الجوانب االقتصادية واألمنية وغيرها    أثرت بصورة واضحة ومباشرة على الجوانب 
 

المنظمات  وبالنظر إلى الجانب األمني وأثاره جراء الجائحة على كافة األصع واإلقليمية والدولية، فقد استغلت  دة المحلية 
ومن خالل استغالل وسائل    اإلجرامية في الجائحة لخلق أنماط وأساليب جرمية مستحدثة  وبشكل ملحوظ الظروف المتعلقة 

المنظمة عبر الوطنية الوسائل اإللكترونية في تنفيذ الجريمة   .مختلفة جاءت أهمها استخدام 
 

ويبدو ذلك واضحا من  تؤكد دولة اإلم نحو مكافحة الجريمة المنظمة،  ارات العربية المتحدة على التزامها وعزمها الدائم 
العربية المتحدة في تحقيق   خالل انضمامها لالتفاقيات ذات الصلة وما ذلك إال برهان على رؤية حكومة دولة اإلمارات

بمختلف التنسيق والتعاون الكاملين مع كافة دول األعضاء والمنظما ت والهيئات الدوليه في مكافحة الجريمة المنظمة 
االستراتيجية اإلقليمية   صورها، وقد دأبت اجهزة إنفاذ القانون بدولة اإلمارات العربية المتحدة  ومن خالل الشراكات 

  .والدولية في تحقيق هذه الرؤية
 

ريمة، وذلك من خالل منهجية منظمة تخللتها  و سارعت مع بداية الجائحة برصد المخاطر المتوقعة ورصد اتجاهات الج 
منها السياسية واالقتصادية واالجتماعية  من جوانب مختلفة  في تقييم المخاطر األمنية المتوقعة  تحليالت أمنية أسهمت 

والتكنولوجية وغيرها. باإلضافة إلى رصد أنماط وأساليب إجرامية مستحدثة ظهرت مع بداية األزمة الصحية العالمية  
وعمليات اإلختراق والنصب واإلحتيال وفيروسات الفدية  ومن ها، زيادة استغالل الوسائل اإللكترونية في ارتكاب الجرائم 

وضبط مرتكبيها والجرائم الواقعة على األطفال. مما تطلب التركيز عليها للحد والوقاية من هذه الجرائم  . 
 

الشراكات االستراتيجية، قد شاركت دولة اإلمارات متمثلة    وعلى الصعيد اإلقليمي وإيمانا بمد جسور التعاون وتحقيق
إقليمية نقلت من خاللها ممارس  في عدة اجتماعات  تاها في رصد اتجاهات الجريمة في ظل الجائحة ، بوزارة الداخلية 

 ،وشاركت خبرتها عن طريق تقديم اوراق بحثيه
 

ب مع مكتب األمم المتحدة المعني  المخدرات والجريمة رعت دولة اإلمارات متمثلة بوزارة  ومن منطلق الشراكة الدولية 
وشارك   اجتماع فريق الخبراء بشأن الجريمة اإللكترونية المنظمة  خبير مختص في الجرائم   90فيه أكثر من  الداخلية 

 .اإللكترونية والجريمة المنظمة
 

المعني   والجريمة يشرفني دعوتكم لحضور الحدث  استكماالً للشراكة االستراتيجية مع مكتب األمم المتحدة  بالمخدرات 
حول الجريمة االلكترونية المنظمة "االتجاهات الحديثة   بدولة اإلمارات العربية المتحدة،  الجانبي التي ترعاه وزارة الداخلية 

جانبي مصاحب 18/05/2021في التحقيقات والمالحقة القضائية". والذي سيعقد يوم الثالثاء الموافق   للدورة   كحدث 
والعدالة الجنائية  .الثالثين المصاحب لمؤتمر األمم المتحدة للجنة منع الجريمة 

 
 األخوة واألخوات األعزاء

إلى بذل المزيد من التعاون والتكاتف لمواجهة التحديات   دولة اإلمارات العربية المتحدة  ومن خالل هذا المنبر تدعوكم 
والمشاركة بأفضل ال تغلب على هذه التحديات. وفي الختام نود التأكيد  ممارسات التي من خاللها يمكن الالطارئة والمستقبلية. 

دائم لمد يد التعاون لتحقيق السالم واالستقرار واألمن واألمان للمجتمع   بأننا في دولة اإلمارات العربية المتحدة في استعداد 
والبشرية جمعاء  .الدولي 

 
 شكرا السيدة الرئيسة  


