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ن العام لمجلس التعاون لدول الخليج الع���ة   كلمة معا�ي األمني

 المؤتمر الرابع ع�ش لمنع الج��مة والعدالة الجنائ�ة

 7- 12 مارس 2021 م

 كيوتو، ال�ابان

 / رئ�س المؤتمرالس�د 

ي بالمخدرات والج��مة
/ غادة وا�ي المدير التنف�ذي لمكتب األمم المتحدة المعين  معا�ي

ّ الدول األعضاء أصحاب  المعا�ي والسعادة ممث�ي

 السادة الحضور 

السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته 

ي 
 �سعدين

ً
 للمؤتمر الرابع ع�ش لمنع الج��مة والعدالة الجنائ�ة بدا�ة

�
�ُعقد الذي أن أهنئكم بانتخابكم رئ�سا

وس   هذا العام  ي ظل ظروف استثنائ�ة �مر بها العالم أجمع جراء جائحة ف�ي
ي مدينة كيوتو بال�ابان �ن

�ن
 كورونا. 

ي مؤتمركم هذا ممثً� لألمانة العامة لمجلس التعاون لدول 
إنه من دوا�ي �وري أن أشارك للمرة األو� �ن

ي هذا المقام إال أن أتقدم بخالص الشكر وال
ي �ن تقدير إ� المدير التنف�ذي لمكتب الخليج الع���ة، وال �سعين

ي بالمخدرات والج��مة ( ي هذا المحفل المهم UNODCاألمم المتحدة المعين
) ع� دعوتها لنا للمشاركة �ن

اء  ّ البعثات الدبلوماس�ة والخ�ب ن رف��ي المستوى وممث�ي الذي �ضم نخبة من الوزراء والمسؤولني
ن ووسائل اإلعالم.   واأل�اد�ميني

 ،،،الس�د الرئ�س

ُ�عد مؤتمركم هذا استمرارا� للنجاح الذي حققه المؤتمر الثالث ع�ش لمنع الج��مة والعدالة الجنائ�ة الذي  
ي عام 

ي الدوحة عاصمة دولة قطر �ن
م ح�ث كان إعالنه الختا�ي " إعالن الدوحة" محل ترح�ب 2015عقد �ن

كاملة لتوح�د الجهود الدول�ة من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج الع���ة باعتبارە خارطة ط��ق مت
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ابط  ي سب�ل مكافحة الج��مة المنظمة و�ناء نظم عدالة جنائ�ة فعالة ومنصفة إضافة إ� ال�ت
كة �ن المش�ت

ن التنم�ة المستدامة وس�ادة القانون.   الوثيق بني

 الس�د الرئ�س،،، 

 إن إ�شاء بعثة دائمة لمجلس التعاون لدول الخليج الع���ة لدى األمم المتحدة 
ً
ي فيينا ما جاء إال ترجمة

�ن
   -حفظهم هللا ورعاهم  -لرؤ�ة أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج الع���ة 

ي يوفرها مكتب األمم المتحدة  ات والقدرات اليت وتأ��دا� ع� حرص  دول المجلس ع� االستفادة من الخ�ب
ي بالمخدرات والج��مة  ي مختلف (UNODC)المعين

ي التعاون  �ن
 �ن

�
ي ُتعين بها. و�بدو ذلك جل�ا المجاالت اليت

ي مجال منع الج��مة فتجدر اإلشارة  والقائم المستمر 
ن البعثة الدائمة والمكتب بمختلف أقسامه. أما �ن بني

ي نظمتها البعثة الدائمة بعنوان " مكافحة اإلرهاب وتجف�ف  إ�  الفعال�ة الخاصة رف�عة المستوى اليت
ة من منابعه " بالتع ي بالمخدرات والج��مة خالل الف�ت مارس  15 - 13اون مع مكتب األمم المتحدة المعين

بهدف �سل�ط الضوء ع� الجهود الدول�ة المبذولة لمكافحة م وذلك بمقرها ومبين األمم المتحدة  2017
ها المخدرات وغسل األموال والج��مة اإلرهاب واستئصال مصادر تم��له من جرائم  المنظمة والفساد وغ�ي

اء من دول المجلس  ي هذا الفعال�ة متحدثون وخ�ب
ي هذا الشأن. وقد شارك �ن

و�براز إسهامات دول المجلس �ن
  واألمم المتحدة والمنظمات الدول�ة ذات الصلة. 

 الس�د الرئ�س،،،

ي جهود منع ومكافحة ال
ي المساهمة �ن

ج��مة. ولذا لم تؤكد دول مجلس التعاون ع� أهم�ة دور الشباب �ن
ي توف�ي كل ما �حتاجونه 

من دعم و�مكانات بهدف �سخ�ي طاقاتهم واستغالل أوقاتهم ع� الوجه تأُل جهدا� �ن
 منها كذلك لق�ام بعض المجموعات اإلجرام�ة باستخدام أسال�ب تقن�ة حديثة الرتكاب 

�
األمثل. و�داركا

، طورت دول المجلس من قوانينها و�
�
�عاتها لتتوا�ب مع التطور ال��ــــع والهائل جرائم أ�ث�ي تعقد�ا �ش

 إ� تع��ز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائ�ة فيها لمنع مثل هذا الجرائم أو 
ً
للتكنولوج�ا إضافة

ي المقابل فقد استثمرت وسائل التواصل اإلجتما�ي 
ة. و�ن ائح الحد من آثارها الخط�ي ن �ش لن�ش التوع�ة بني

 بخطورة هذە الجرائم. المجتمع المختلفة 

،
�
 أن �كون ع� مستوى  ختاما

�
ن ع� تنظ�م هذا المؤتمر متنمن�ا أجدد شكري وتقديري لجميع القائمني

ي تنشدها دول العالم أجمع، شا�را� ل�م حسن  ي �شهدها عالمنا المعا� والطموحات اليت التحد�ات اليت
 لمؤتمركم كل التوفيق والنجاح. 

�
 إنصاتكم ومتنم�ا

 

 والسالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته 

 

 


