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 خالل للجمهورية التونسية  المندوب الدائم  محمد المزغنيالسفير  دالسي كلمة
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   اتفاقيةلمؤتمر األطراف في  العاشرةلدورة ا

 والبرتوكوالت الملحقة بها
 (2020أكتوبر  12 فيينا،) 

  أصحاب السمو والمعالي،
 سيد الرئيس،ال

 

النتخابكم بالتهنئة ومن خاللكم لجمهورية مصر العربية الشقيقة أتقّدم إليكم أن  لبداية في الي  اسمحوا
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  اتفاقيةلمؤتمر األطراف في  العاشرة الدورة لرئاسة 

 .، متمنيا لكم التوفيق في مهامكموالبرتوكوالت الملحقة بها
في  بالتهاني إلى كافة أعضاء المكتب الجدد على إثر انتخابهم متمنيا لهم النجاحكما يسعدني أن أتقدم 

 .والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء المكتب السابق على جهودهم القيمة مهامهم
لمكتب األمم المتحدة المعني   ةالتنفيذي  ةمن قبل المدير لكافة الجهود المبذولة عن تقديره عرب وفد بالدي وي

 لجريمة من أجل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بالمخدرات وا
   .زائد الصين  77تي المجموعة اإلفريقية ومجموعة الـلما جاء في كلموفد بالدي ينضم كما 

 

 سيد الرئيس،ال
وقت  أيالتي تستوجب اكثر من  19ينتظم مؤتمرنا هذه السنة في ظروف استثنائية جراء جائحة كوفيد 

العمل على إرساء مجتمع عالمي متضامن وبذل المزيد من  مواصلة دولي من أجل تعزيز التعاون المضى 
قرار  يود وفد بالدي أن يشير بهذه المناسبة إلى و الجهود لرفع التحديات والتهديدات المستجدة للسلم واألمن 

ا مع فرنسوالذي بادرت بالدي تونس  2020جويلية  01عتمد بتاريخ لما 2532عدد الدولي مجلس األمن 
   .لمجابهة األزماتمقاربة جديدة لألمن الدولي تقوم على تعزيز التعاون والتآزر  تمحور حوليو باقتراحه 
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 السيد الرئيس،
منذ سنة  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  إن تونس التي صادقت على  

عّبر بمناسبة احتفال المؤتمر بالذكرى العشرين  لت برتوكوالت الملحقة بهاوالتي انضمت إلى كافة ال  2003
ومن خالله لإلتفاقية وبروتوكوالتها عن استعدادها لمواصلة جهودها  55/25العتماد قرار الجمعية العامة 

دعم القوانين التي   تشريعاتها الوطنية مع ما يتالئم بما جاء في نصوصها والعمل على  الرامية إلى موائمة
مكافحة اإلرهاب واالتجار باألشخاص ومكافحة المخدرات بشكل يتماشى مع المعايير   تّم سّنها في مجاالت

 الدولية في هذه المجاالت وخاصة احترام مبادئ حقوق اإلنسان.  
  

 9على مشروع القانون األساسي عدد  2019في جانفي  وفي هذا اإلطار، صادق مجلس نواب الشعب
تعلق بمكافحة الم 2015أوت  7مؤرخ في ال 26ساسي عدد األون قانالالمتعّلق بتنقيح وإتمام  2019لسنة 

  المتعلق  29ساسي عدد األقانون العلى مشروع  2016جويلية  21 وبتاريخ  اإلرهاب ومنع غسل األموال
وضعت الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص إستراتيجية  و  بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته

 .2023إلى غاية  2018سنة وطنية لمكافحة االتجار باألشخاص في تونس منذ  
 

 52المتعّلق بتنقيح القانون عدد  2017ماي  08المؤّرخ في  39كما صادق المجلس على القانون عدد 
 01بتاريخ  46المخدرات وصادق على القانون عدد والمتعّلق ب 1992ماي  18المؤرخ في  1992لسنة 
 .المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة االثراء غير المشروع وتضارب المصالح  2018أوت 

 

 السيد الرئيس،
إن الهدف األساسي من إرساء آلية الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  

لى تنفيذها وتحديد حاجياتها فيما يتعلق  توكوالتها يجب أن يكون لمساعدة الدول األطراف عالوطنية وبرو 
 بالمساعدة الفنية ودعم قدراتها في الغرض. 

 

 السيد الرئيس،
واصلت تونس خالل السنتين المنقضيتين العمل على تعزيز تعاونها مع مكتب األمم المتحدة المعني  

فعالية، من خالل تعيينها للعديد من الخبراء، في مختلف االجتماعات بالمخدرات والجريمة وقد شاركت ب
 . وورشات العمل التي نظمها المكتب في مختلف المجاالت المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية 
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  -تواصل –لتبادل الوثائق الخاصة بالمشروع الوطني حفل رسمي تنظيم  2020تم خالل شهر سبتمبر كما 
تحت إشراف السيد وزير العدل و بمشاركة السيدة  -ة من التطرف العنيف داخل السجون مشروع الوقاي - و

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن بعد. ويندرجان هذين  ل والي، المديرة التنفيذية غادة
الوقائي  العنصر  الشاملة التي تعتمدها تونس لمكافحة اإلرهاب والتي تشملالمشروعين ضمن المقاربة 

          باإلضافة إلى التدابير الردعية. 
 

 سيد الرئيس،ال
حتم علينا العمل سوّيا من أجل تعزيز ت  مثل تهديدا لألمن والسلم العالميين ل ت   التي ال تزالإّن ظاهرة اإلرهاب 

 التعاون الدولي في هذا المجال في إطار األمم المتحدة.
 

قيات الدولية والتشريعات الوطنية في مجال مكافحة اإلرهاب لن تكفي  وال يفوتني التأكيد م جددا أّن االتفا
لوحدها للقضاء على هذه الظاهرة في غياب إرادة سياسية لتعزيز التعاون من أجل معالجة كافة م سبباتها  
بل تمويلها خاصة في ظل االرتباط الوثيق مع بقية أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية على غرار  وس 

ب واالتجار باألسلحة النارية والمخدرات والممتلكات الثقافية واالتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين  التهري
    باإلضافة إلى االختطاف مقابل الفدية والجريمة السبرانية.

عن دعمه لمشروع القرار الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية  بهذه المناسبة وفد بالدي أن يعبر  ويودّ 
 . افحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ضد الممتلكات الثقافية والجرائم ذات الصلةمكبوالمتعلق  

 

 سيد الرئيس،ال
تام هذه الكلمة، ال يسعني إال أن أؤكد مجددا على ضرورة تضافر الجهود من أجل العمل سويا على  في خ

 . ار مجتمعاتناأمن واستقر وتداعياتها السلبية على  ظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مكافحة 
 

وشكرا.                                                  


