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 السيد الرئيس، 
. ينضم وفد بالدي  ى توليكم رئاسة أعمال هذه الدورةاسمحوا لي في البداية أن أهنئكم عل

 .  الموقر ة الفلبينه نيابة عنها سفير الذي ألقت  والصين 77إلى بيان مجموعة الـ 
 السيد الرئيس، 

  معظم الصكوك الدولية المعنية بمنع الجريمة الجمهورية العربية السورية دولة طرف في  إن  
ا،  المنظمة وهذه  يتناسب  بما  الوطنية  قوانينها  وتطوير  تحديث  على  تحرص  التفاقيات  وهي 

تنفيذها. ويسهل  السنوات    الدولية  خالل  السورية  الحكومة  أصدرت  المجال  هذا    الماضية في 
من الجريمة   ةدفاه القوانين  ال  حزمة  مواجهة  الوطنية،المنظمة    إلى  مكقد  و   عبر  افحة  شملت 

اإل  تمويل  منع  األموال،  المعلوماتية،  غسيل  الجرائم  مكافحة  الحرية،  وحجز  الخطف  رهاب، 
 ، الهجرة غير الشرعية. ومكافحة المخدرات   السرية المصرفية،

تعزيز الوعي الجماعي حول  ل   ًا مكثفةجهود  ت السلطات السورية المعنيةبذلذلك  إلى جانب  
في هذا الصدد، أود أن أشير    .ورفع مستوى تأهيلها   بناء القدرات الوطنيةو خطورة تلك الجرائم،  

خطة وطنية تغطي  أعدت  مكافحة االتجار باألشخاص  السورية المعنية باللجنة الوطنية  إلى أن  
جار باألشخاص، بما  ة من جرائم االتتهدف لرسم سياسة شاملة للوقايو ،  2022-2020الفترة  

القضائية،  و حماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم،  و في ذلك من خالل نشر الوعي،   المالحقة 
الشراكات.  وبناء  الدولي  الخطة    والتعاون  تلك  بنود  تنفيذ  على  العمل  فعاًل  بدأ  الوطنية  وقد 

الجهات   المختصة وغيرها من  السلطات  بين  ما  والتنسيق  الحكومية  المعن السورية  بالتعاون  ية 
 وغير الحكومية.  

 السيد الرئيس، 
يضطلع مكتب األمم المتحدة لمكافحة والمخدرات والجريمة في فيينا بدور هام في تنسيق      

الجريمة والمنظمة وصلتها   إتساع رقعة  الناجمة عن  لمواجهة األخطار  الرامية  الدولية  الجهود 
المكتب جهوده في  هذا  الوثيقة بالجرائم اإلرهابية، ولهذا يرى وفدي بأنه من األهمية أن يتابع  

انتشار   وراء  تكمن  التي  الجذرية  األسباب  عن  العملية  تلك  البحث  الحلول  وتحديد  الجرائم، 
للدول   التقنية  والمساعدة  الالزم  الدعم  تقديم  خاص  وبشكل  منها،  المتضررة  للدول  الناجعة 
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ااو   المتضررة.  تولي  الوثيق  لجمهورية العربية السورية  نطالقًا من كل ذلك  للتعاون  أهمية كبيرة 
الهمع   يبذله  المعني، مكتب  ذا  التي  الجهود  األوتثمن  للدول  الفني  الدعم  تقديم  في  ،  عضاء ا 

  2011بالدي منذ   اوترى بأن أهمية هذا التعاون يزادد أكثر في ظل الظروف التي تعرضت له 
فإ  ولهذا  اليوم،  إلى  نها  وحتى  هذا خرا ناتتطلع  أكبر  ط  بشكل  مع  في    المكتب  والتعاون  العمل 

األمم المتحدة المعني    دعوتها لمكتب الجمهورية العربية السورية  تجدد  في هذا الصدد  سورية،  
قتراح  احتياجات، و تقييم حجم االإلجراء زيارة ميدانية إلى سورية لالطالع على الواقع الراهن و 

 تفعيل التعاون المشترك. سبل 
 السيد الرئيس،  

د  الجمهورية العربية السورية تصنف في المرتبة الثالثة عالميًا من ناحية عدم وجو كانت  لقد      
باأل االتجار  الوطنية وباأل شخاص  جرائم  المنظمة عبر  البشرية والجرائم  مع    فيها.  عضاء  لكن 

التي شهدت دخول  هذا الوضعسف  األ أعداد كبيرة من أخطر    تغير خالل السنوات الماضية 
طراف  أ العالم، مدعومة من    عديدة حول  ومن دولإلى سورية،  جرامية  العناصر اإلرهابية واإل

الحديثة إ االتصاالت  ووسائل  والسالح  المال  لها  وفرت  ودولية  المجموعات  هذه  إن      .قليمية 
الهمج اإل أ  لنفسهاأباحت  ية  رهابية  كل  االتممارسة  ذلك  في  بما  الجرائم،  البشر  شكال  جار 
البشرية،  األوب الجنسي،  االعضاء  اآلو ستغالل  ونهب  السوريةتدمير  يعود    ثار  كثير  قدم  التي 

إلى   المسيح، منها  السيد  ميالد  قبل  التراثية او األ  ونهب   كذلك سرقةو   ما  في   والدينية،   بد    ها بما 
العبادةمقتنيات   القديمة،    دور  إلى خ التاريخية  البالد وتهريبها  للبيع في  ارج  ثم عرضها  ، ومن 

وسائل التواصل االجتماعي على مرأى ومسمع السلطات الرسمية في البلدان التي تعرض فيها.  
من   أكثر  أن  إلى  أشير  أن  أود  الصدد  هذا  للنهب    900في  تعرض  سورية  في  اثري  موقع 

 رث الحضاري السوري.  من اإلهاماً  والتي تشكل جزءاً من قبل تلك المجموعات، والسلب 
 السيد الرئيس، 

ال هذه  االقتصاديةالمأساوية  ظروف إن  والتدابير  الجانب  القسرية  ،  فرضها   أحادية  التي 
والواليات  االتحاد  سورية  األمريكية  المتحدة األوروبي  بروز   ، على  أفرزت  نزوح  قد  موجات 

أراضي   إلى  خاصة  الدول  الللسكان  باألشخاص،  االتجار  ظاهرة  تنامي  ذلك  وتبع  مجاورة، 



4 

االزدياد الملحوظ والمستمر لمعدل عمالة  إلى  تقارير دولية وأممية    حيث أشارت األطفال منهم،  
البشرية،   واالتجار  ، األطفال ذلك، الفتيات  وزواج    باألعضاء  وغير  مخيمات    القاصرات  داخل 

إليواءهم الالجئين والنازحين السوريين، األمر الذي  اللجوء التي تم تخّصيصها في بعض الدول  
المخيمات،    دولية  ستدعي وضع خطة عملي تلك  القاطنين في  جادة وفورية لحماية السوريين 

ديارهم إلى  إعادتهم  في  شرعية    ، والمساعدة  غير  اإلجراءات  تعيق  ورفع  ظروف  التي  توفير 
 معيشية وتنموية لهم. 

 السيد الرئيس، 
م وسائل االتصاالت الحديثة لم  اجرامية على امتالك واستخدر اإلرهابية واإلالعناصإن قدرة      

قدر  لتعزير  حيوية  وسيلة  لها  أيوفر  بمختلف  جرائمها  ارتكاب  على  بل  فحسب   نواعهااتها   ،
القدرات تلك  األمعلوماتية  اب جرائم  الرتك   استغالل  تقل خطورة عن جرائمها  خرى  سيبرانية ال 

اضطالع المجتمع  ضرورة    دعو إلىوفدي ي  ن العالم.مئات اآلالف من سكايقع ضحيتها والتي  
إلحاحًا في    لمخدرات والجريمة بشكل خاص، بدورهالدولي بشكل عام، ومكتب ا   توفير األكثر 

الخطر  منصات  هذا  لمواجهة  فعال  دولي  ذلك تعاون  في  بما  وتحفيز  عبر    ،  التبادل  تشجيع 
  للدول األعضاء بما فيها توفير   القدرات الفنيةوبناء  ذات الصلة،    والبيانات  المستمر للمعلومات

 .  أجهزة الكشف الحديثة
تعزيز   بمختلف    الفعال  دورالإن  الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة  مواجهة  في  المتحدة  األمم 

ن  وتعزيز سبل التعاو لدول األعضاء،  من ا  الجماعيةالمسؤولية  لن يتحقق بدون تحمل  أنواعها  
ات والقرارات الدولية  مواكبتها بتوفر إرادة سياسية صادقة في التطبيق الكامل لالتفاقي و الدولي،  

 ذات الصلة.  
 رًا السيد الرئيس شك             

ــ                              ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ  ـــــــــــ
 

                                                                
                                                                     

 


