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 المحترم               معالي السيد كاميكاو يوكو  

 اليابان.  إمبراطوريةوزير العدل في 

 ،،،،الحضور الكرام.. مع حفظ األلقاب

أن  انتخابكم رئيسا  اه  يسعدني  المشاركة معكم  لمؤتمر لنئكم على  تحيات اليوم  ويشرفني  لكم  ناقاًل   ،
ولة رئيس الوزراء د. محمد شتية، سائاًل سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وتحيات د

 هللا أن تكون الدورة القادمة وقد انتهت جائحة كورونا وانتم جميعًا بخير. 

 السيدات والسادة  

منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة من المواضيع الهامة، في إطار    نلتقي اليوم لتدارس عدد
أنها ال   فلسطين  تمييز أو عنصرية  القانون والتي نؤمن في  تكتمل إال بمراعاة حقوق االنسان دون 

الصلة   ذات  الدولية  والموائيق  الدولي  للقانون  اإلشارةوفقا  تجدر  الجسيمة    ولكن  التحديات  إلى  هنا 
ت  والعاملواجهها  التي  فلسطين المؤسسات  في  القانون  وانفاذ  الجنائية  العدالة  مجال  في  بسبب    ين 

وانتهاكات   الممارسات  باالحتاللالسلطة  و لحقوق    قائمة  الفلسطيني االنسان  أصلي   الشعب  كشعب 
واستيالء على األراضي  واحتجاز لجثامين الشهداء  ، من قتل، وإعدام ميداني، وأسر وتعذيب،  للبالد

المستمرة  والمحاوالت  والتوسع،  الضم  وجدار  االستيطاني  التوسع  خالل  من  الطبيعية  والموارد 
وف المقدسات،  على  وتمييز عنصري لالستيالء  الفلسطينية،  األموال  على  واالستيالء  الحصار  رض 
 . وغيرهامشرعن بتشريعات عنصرية، 

 الحضور الكريم  

إن دولة فلسطين وبعد حصولها على صفة دولة مراقب وإيمانا منها بأهمية محاربة الجريمة المنظمة  
عام   بدأت  فقد  المعيقات  كل  وبالرغم من  الوطنية،  اال  2014عبر  االتفاقياتبعملية  لكافة   نضمام 

 الجريمة عبر الوطنية،   مكافحة تدعم جهودها في  التي  الدولية واإلقليمية
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ليس ذلك فحسب بل شرعت دولة فلسطين في عملية مواءمة التشريعات مع هذه االتفاقيات، كما 
تتسم  الجنائية  والعدالة  الجريمة  منع  مجال  في  وطنية  وبرامج  سياسيات  اعتماد  في  سارعت 

أهم بال ومن  الجميع،  وبإشراك  الجريمة   هاشمولية  ومنع  المخدرات  لمكافحة  الوطني  البرنامج 
 :إلىوالهادف  UNODCبالتعاون مع مكتب  الجنائية  العدالة وتعزيز

 .   تعزيز الحكم الرشيد ومبدأ سيادة القانون    -1
هديدات المستجدة  ، وتمكينها لالستجابة ألولوياتها وللت المعنية  اتقطاعلللجهود الحكومية  دعم ا  -2

 .وطنيًا ودوليًا في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
لالحتياج  -3 وفقًا  وطنيًا،  ومتكامل  شامل  برنامج  الوطنية  وضع  واألولويات  االتجار  لات  مكافحة 

والوقاية من المخدرات، وحفظ  العدالة غير المشروع، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعزيز نظام
 .امةالصحة الع

باإلنصاف واإلنسانية  يتسم  الجنائية  للعدالة  القانونية عنصرًا أساسيًا في أي نظام  المساعدة  تمثل 
بينها الحق في   والكفاءة ويستند إلى سيادة القانون كما أنه ُيشكل أساسًا للتمتع بحقوق أخرى من 

تكفل اإلنصا ف في إجراءات محاكمة عادلة باعتباره شرطًا مسبقًا لممارسة هذه الحقوق وضمانة 
اللجنة   لتزامات دولة فلسطين تجاه االتفاقيات الدولية عملتوتنفيذا الالعدالة الجنائية وثقة الجمهور  

إقرارها   عند، و اتيجية وطنية للمساعدة القانونية إعداد وتطوير إستر   على  الوطنية للمساعدة القانونية
لمضي قدمًا وذلك بهدف افي فلسطين    سيتم البدء في إعداد قانون ينظم عمل المساعدة القانونية 

نظام وطني مستدام للمساعدة القانونية يخدم الفئات الفقيرة والمهمشة واألقل حظًا لضمان  إنشاءفي 
 .  لقانون األساسي الفلسطيني ل وفقاوصولهم للعدالة وحصولهم على حق الدفاع 

وائ   إلى  أيضاونشير   قد  فلسطين  المنضمة  أن  االتفاقيات  مع  ينسجم  بما  تشريعاتها  في   إليهامت 
غسل   وتمويل    اإلرهابوتمويل    األموالمجال  األموال  غسل  لمكافحة  خاص  قانون  صدر  فقد 
مستقلة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وطنية  وحدة  ، ُأنشأت بمقتضاه  2015اإلرهاب عام  

الخاص بتنفيذ قرارات مجلس األمن الّدولي في إطار الرئاسي  تم إصدار المرسوم  وفي نفس العام  
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ة المصرفية ، لكافة المؤسسات المالي بها وبمكافحة غسل األموال  تعليماتمويل اإلرهاب و مكافحة ت
وأصدرت   المصرفية،  إفصاح   ايضاتعليمات  وغير  وتعليمات  المالية،  غير  والمهن  لألعمال 

افة إلى التعليمات الخاصة بحظر التعامل مع ، إضوفروعها  المسافرين على معابر دولة فلسطين
 المستوطنات القائمة غصبا على األراضي الفلسطينية. 

تنسجم مع المعايير للسجناء  وفي اطار مواكبة النهج اإلصالحي قمنا ببناء مراكز إصالح وتأهيل  
ستنادا الى قواعد ا  الء والنزيالت وتلبي احتياجاتهم الدولية ويتوفر بها الظروف المعيشية الالئقة بالنز 

تم اعداد واعتماد دليل إجراءات تشغيلية   حيثالمتعلقة بمراكز اإلصالح والتأهيل  مانديال  نيلسون  
 . UNODCل  البرنامج العالمي بالتعاون مع  وتم افتتاح ورش تأهيل وتعزيز الموارد البشرية

 الحضور الكريم  

تهر  من  واشكالها  صورها  بكافة  المنظمة  الجريمة  مكافحة  بالبشر ان  واالتجار  للمهاجرين  يب 
وجرائم الثقافية  وبالممتلكات  السيبرانية  البيثة  وبالمخدرات  للحدود   والجرائم  العابرة  الجرائم  وكافة 

الجهود   تضافر  خاللالقضائي  ن  التعاو   لدعميقتضي  فعالتعاون    من  الدولي  ف،  دولي  التعاون 
ي غاية األهمية بسبب ما يترتب على هذه وتوسيع نطاقه وتعزيزه في مجال مكافحة الجريمة أمرًا ف

 ألمن   شكل تهديدا مستمراً وت  وتعيق التنمية المستدامةالجرائم من آثار تضر المجتمع الدولي بأسره،  
الوطنية افة الجهات الدولية واإلقليمية و دولي بين كالتنسيق  التعاون و يستدعي تكثيف ال، مما    الدول

 قطع خطوط االتصال والتعاون بين مرتكبيه. وكشفه و  ة اإلجرام المنظم بهدف محاصر 

قد   فقد  العادلة  المحاكمة  ضمان  على  الحرص  منطلق  ومن  فلسطين  السيد   أصدروفي  فخامة 
تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين يهدف الى  "الرئيس قبل أيام قليلة مرسوما  

ألحك وفقا  والوطني،  السياسي  العمل  حرية  فيها  بما  ذات كافة،  والقوانين  األساسي  القانون  ام 
 ."العالقة
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كما أكد "حظر المالحقة واالحتجاز والتوقيف واالعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون،  
 ."ألسباب تتعلق بحرية الرأي واالنتماء السياسي

على خلفية   وتضمن المرسوم بندا حول "إطالق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والسجناء
 ."الرأي أو االنتماء السياسي، أو ألسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين

 وختاما  

على االستضافة وأن ال يسعنا اال ان نتقدم الى وزارة العدل في امبراطورية اليابان بجزيل الشكر  
، متنين لكم وللمؤتمر راتوالمخدنثمن الجهد الذي يقوم به مكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة  

والتوفيق  قطر    النجاح  دولة  ونشكر  للمؤتمركما  السابقة  األعوام    جهودهال  الرئاسة  الخمس  خالل 
 .الماضية

 وشكرا لحسن استماعكم 


