
SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 

 السيد الرئيس  

بانعقاد أع بداية أن أهنئكم  المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيةمأسمحوا لي  ، ال 

 وأشكر القائمين عليه والبلد المضيف. 

في  نلتقي   عالمنااليوم  بها  يمّر  الخطورة  بالغة  وأوضاع  الذي   ،ظروف صعبة  الخطر  وبخاصة 

فايروس كوفيد   انتشار  ،  عالميا    19يسببه  فتكا    وانتشار اإلرهاب وهوً   إذ  ً  أشد خطورة وأكثر 

ورافقه انتشار جرائم منظمة ويفتك بحياة األبرياء دون وازع أو رادع،    ً  يتوّسع ويزداد انتشارا  

 .في كل مكان تضرب  ومستحدثة

 

 السيد الرئيس

وتعمل   الجريمة،  بمنع  المعنية  الدولية  الصكوك  معظم  في  طرف  السورية  العربية  الجمهورية 

الدولي   المجتمع  إطار  في  وتتعاون  مستمر،  بشكل  وتحديثها  قوانينها  مواءمة  دؤوب على  بشكل 

العديد من القوانين التي تعاقب على االنشطة  صدرت  وأوأجهزة العدالة الجزائية على مكافحتها،  

المشروع  االجرا غير  االتجار  مقدمتها  وفي  الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة  وبخاصة  مية 

األموال   وغسل  باألشخاص،  واالتجار  العقلية،  والمؤثرات  اإلرهاب،  بالمخدرات  تمويل  ومنع 

الجماعي   الوعي  لتعزيز  الجهود  بذل  جانب  إلى  المعلوماتية،  وجرائم  الحرية،  وحجز  والخطف 

 . بخطورة تلك الجرائم

    

 السيد الرئيس  

من بعض الدول    ً  مدعوما    ً  منظما    ً  ارهابا    2011تعاني الجمهورية العربية السورية منذ أذار  

وتقوم بمسؤولياتها لحماية شعبها وثقافتها وحضاراتها المتعددة   ،نيابة عن العالم أجمعله  وتتصدى  

والوا القتل  محاوالت  من  سرقة  كما  ،  تدميرلغنية  من  وثرواتهاتعاني  لجأت   كما،  تاريخها 



ارتكاب جرائم و  إلتجار بالمخدرات وتهريبها،لتمويل أعمالها إلى ا اإلرهابية المسلحة  الجماعات

بالبشر و الجنسياالتجار  البشرية، واالستغالل  وغير ذلك من صور   ، وتجنيد األطفالاألعضاء 

  الجريمة المنظمة.

 

 السيد الرئيس

الوثيقتولي   للتعاون  كبيرة  أهمية  السورية  العربية  لمكافحة   الجمهورية  المتحدة  األمم  مع مكتب 

المخدرات والجريمة في فيينا، وتثمن الجهود التي يبذلها في تقديم الدعم الفني للدول األعضاء،  

لبنية  اأدت االعمال االرهابية التي استهدفت دوائر األحوال المدنية إلى تدمير فقد وبخاصة سورية 

لها من  وسرقة    ،التحتية  كبير  اس  عدد  التي  العذراء،  الشخصية  قبل  البطاقات  من  تخدمت 

التنقل  االرهابية  المجموعات في  تهديدا    المسلحة  يشكل  أمنيا  ما  الصدد  ً  حقيقيا    ً  ً   هذا  وفي   ،

للحد    إلصدار البطاقات الشخصية األمنة  توفير التمويل الالزمنطلب المساعدة والدعم في إمكانية  

نتيجة   المادية  اإلمكانيات  توافر  لعدم  وذلك  العالم،  اإلرهابيين وخطرهم على  التدابير  من حركة 

 . المفروضة على بالدي من قبل الدول التي تدعم اإلرهابالقسرية أحادية الجانب 

إلجراء زيارة ميدانية إلى سورية    والجريمةللمخدرات  مكتب األمم المتحدة  وفي الختام أود دعوة  

  لالطالع على الواقع الراهن وتقييم حجم االحتياجات، واقتراح سبل تفعيل التعاون المشترك.

 والسالم عليكم 


