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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل

 
 

 

 وزير العدل، حافظ األختام.

 

 

 

 

 مداخلة 

وزير العدل، حافظ األختام للجمهورية   السيد  

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 السيد بلقاسم زغماتي،  

( لمنع الجريمة  14خالل مؤتمر األمم المتحدة ) 

 والعدالة الجنائية 

 

 

 

 

 

 

 ، 2021مارس  12-07كيوتو، اليابان 
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 السيدة الرئيسة،

    ،رؤساء وأعضاء الوفوددات والسادة السي  

          
 
 يشرفني في البداية أن أ

 
، ؤتمرهذا امليكم رئاسة عرب لكم باسم الجزائر عن تهانينا الحارة لتول

كما يطيب لي أن أغتنم هذه الفرصة ألسدي جزيل الشكر لحكومة اليابان على الجهود الجبارة املبذولة 

مانة على جهدها الحثيث إلى األ موصول  الشكرالظروف الصعبة و للتحضير لهذا الحدث الهام في هذه 

   .للتحضير وإنجاح املؤتمر

   السيدة الرئيسة،  

ب الجزائر بموضوع هذا املؤتمر بأن  التنمية املستدامة وسيادة القانون  على قناعة وتظل   ترح 

 .ز كالهما اآلخرعز  وثيق و ي   مترابطان بشكل  

 

عبر  باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة تزام بالديذه املناسبة، أود  التأكيد على البه

 املعاييرمع االتفاقيات و وتسعى باستمرار ملواءمة منظومتها القانونية الوطنية  ،االوطنية وبروتوكوالته

األمم املتحدة  تياتفاقي الذي تلعبه آلية االستعراض في تحسين تنفيذ  بالدور  ر  ق  وت  ذات الصلة  الدولية 

ول  ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية وتوفير املساعدة والتعاون التقنيينو كافحة الفساد مل للد 

 . التي تحتاجهما

 

 السيدة الرئيسة،

ر التي    وكذا أساليبها املستحدثةب الجزائر بفكرة معالجة املؤتمر للمظاهر الناشئة للجريمة  ترح    ت تطو 

ن االهتمام الذي أواله املؤتمر ملسألة  ،في السنوات األخيرة جار غير املشروع باملمتلكات االت  كما تثم 

 التراث الثقافي الدولي. االعتداء على بما في ذلك  به من جرائم، صل  الثقافية وما يت  

 

ر منبالدي إن   
 
حذ ت ت 

َ
ئ ت 
َ
العالقة التالزمية بين انعدام االستقرار السياس ي واألمني وإستفحال   ما ف

إلى الوضع الخاص الذي  ي هذا الصدد، أود االشارةالجرامية املنظمة بكل أشكالها، وفالنشاطات ا

تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وتأثرها بما يعرف محيطها من ظروف أمنية وسياسية 
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ئمة النتشار تهريب املهاجرين واالختطاف مقابل طلب الفدية، فضال عن واقتصادية تشكل بيئة مال 

عن ذلك من اتجار الهندي وما ينجر أن بلدي تعد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج وتصدير القنب 

غير مشروع باملخدرات وتبييض أموال وفساد كما بينته التحاليل والتقارير الصادرة عن مكتب األمم 

 باملخدرات والجريمة.   املتحدة املعني

 

   نحىتعرب الجزائر عن قلقها البالغ إزاء املو 
 
قامل ب بإنشاء اللجنة املخصصة    قل  للجريمة السيبرانية وترح 

 ،واالتصاالت ألغراض إجرامية  تكنولوجيا املعلومات  لصياغة اتفاقية دولية شاملة ملكافحة استخدام

الجزائر التي تولي أهمية لإلشارة إلى أن  ، 247/  74 بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم

حها لرئاسة بالغة لهذا املوضوع قد قد    ذه اللجنة.همت ترش 

 

 السيدة الرئيسة،

 

وفيما يتعلق بمحاربة الجريمة املنظمة عبر الوطنية والفساد، ورغم النتائج االيجابية املحققة في اطار  

ه ملن دواعي األسف أن تستمر الصلة، فتفعيل اتفاقيتين امميتين ذات  التي التحديات الحواجز و إن 

ول دون  دد، تدعو بالدي جميع الدول األطراف لتنفيذ التزاماتها استرداد املوجودات، وفي هذا الص  تح 

د  الجزائر أن   إلىالدولية و   
 
 على ذلك، تؤك

ً
تكاثف الجهود من أجل تسهيل استرداد املوجودات، عالوة

ة الدولة الطالبة وحدها مع بالدرجة األولى يير األصول املسترجعة واستخدامها هي إدارة وتس مسؤولي 

أكيد أيًضا على   ومع االحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.  وجوب إعادة األصول دون شروطالت 

 

د  بالدو في األخير،   
شد 

 
التي  للخالصات و النتائجعلى املتابعة املالئمة ي على أهمية نتائج هذا املؤتمر و ت

اها.  سيتبن 

 

 شكًرا لكم على كرم اإلصغاء

 

     

 



4 
 

 


