الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل

ا ر
ا ( وز ا ل   ،ا م
ا !ا  ا ا ا 
ا ( '  & %ز،"# $
1ل  #0-ا %-ا  /ة )(14
وا ا  ا  +

 *+ا 

آ ،#ا  ' ن  - 12-07رس ،2021

1

السيدة الرئيسة
ّ
السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود،
ُ
ّ
يشرف! "#ي البداية أن أعرب لكم باسم الجزائر عن +,انينا الحارة لتوليكم رئاسة هذا
املؤتمر،كما يطيب Dي أن أغتنم هذﻩ الفرصة ألسدي جزيل الشكر لحكومة اليابان
عQى الجهود الجبارة املبذولة للتحض LMلهذا الحدث الهام واستضافته !ي هذﻩ
الظروف الصعبة والشكر موصول إDى ٔالامانة عQى جهدها الحثيث للتحض LMوإنجاح
املؤتمر.
ّ
السيدة الرئيسة
ّ
ّ
ترحب الجزائر بموضوع هذا املؤتمر ،و ّ
تظل عQى قناعةبأن التنمية املستدامة
وسيادة القانون مLfابطان بشكل وثيق و ُي ّ
عزز كالهما ٓالاخر.
ٍ
+oذﻩ املناسبةّ ،
أود التأكيد عQى الnfام بالدي باتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة
الجريمة املنظمة ع Lvالوطنية وبروتوكوال+,ا وتسqى باستمرار ملواءمة منظوم+pا
ُ
القانونية الوطنية مع الاتفاقيات و املعاي LMالدولية ذات الصلة وت ِق ّر بالدور الذي
تلعبه آلية الاستعراض !ي تحسMن تنفيذ اتفاقي}" ٔالامم املتحدة ملكافحة الفساد و
ملكافحة الجريمة املنظمة ع Lvالوطنية وتوف LMاملساعدةو التعاون التقنيMن ّ
للدول
ال}" تحتاجهما.
السيدة الرئيسة،
ّ
ترحب الجزائر بفكرة معالجة املؤتمر للمظاهر الناشئة للجريمة وكذا أسالي~+ا
املستحدثة ال}" ّ
تطورت !ي السنوات ٔالاخLMة ،كما ّ
تثمن الاهتمام الذي أوالﻩ املؤتمر
ّ
الاتجار غ LMاملشروع باملمتلكات الثقافية وما ّيت ُ
صل به من جرائم ،بما !ي ذلك
ملسألة
الاعتداء عQى الLfاث الثقا!ي الدوDي.
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َ َ ُ ّ
حذر من العالقات التالزمية بMن انعدام الاستقرار السيا" و
إن بالدي ما ف ِتئت ت ِ
ٔالام "#و استفحال النشاطات ٕالاجرامية املنظمة بكل أشكالها ،و !ي هذا الصدد أود
ٕالاشارة إDى الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرا!ي و تأثرها بما
يعرفه محيطها من ظروف أمنية و سياسية و اقتصادية تشكل بيئة مالئمة النتشار
+,ريب املهاجرين و ٕالاختطاف مقابل طلب الفدية فضال عن أن بلدي ّ
تعد قريبة من
ّ
ّ
ينجر عن ذلك من إتجار غLM
أحد أك Lvمراكز إنتاج و تصدير القنب الهندي و ما
مشروع باملخدرات و تبييض أموال و فساد كما ّبينته التحاليل و التقارير الصادرة
عن مكتب ٔالامم املتحدة املع "#باملخدرات و الجريمة.
ُ
ّ
وترحب
قلق للجريمة السيLvانية
وتعرب الجزائر عن قلقها البالغ إزاء املنى امل ِ
بإنشاء اللجنة املخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة ملكافحة استخدام
تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت ألغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة
ّ
لألمم املتحدة رقم  ،247 / 74لإلشارة إDى أن الجزائر ال}" توDي أهمية بالغة لهذا
ّ
املوضوع قد ّ
قدمت ترشحها لرئاسة هذﻩ اللجنة.
السيدة الرئيسة،
و فيما يتعلق بمحاربة الجريمة املنظمة ع Lvالوطنية والفساد و رغم النتائج ٕالايجابية
ّ
املحققة !ي إطار تفعيل الاتفاقيتMن الامميتMن ذات الصلة ،فإنه ملن دواي ٔالاسف أن
تستمر الحواجز و التحديات ال}" تحول دون اسLfداد املوجودات و !ي هذا الصدد
تدعو بالدي جميع الدول ٔالاطراف لتنفيذ الnfاما+,ا الدولية و إDى تكاتف الجهود من
ّ
أجل تسهيل اسLfداد املوجودات ،عالوة عQى ذلك تؤكد الجزائر أن إدارة و تسيLM
ٔالاصول املسLfجعة و استخدامها ي بالدرجة ٔالاوDى مسؤو ّلية الدولة الطالبة وحدها
ّ
مع التأكيد أيضا عQى وجوب إعادة ٔالاصول دون شروط و مع ٕالاحLfام الكامل
للحقوق ّ
السيادية للدول.
ّ
تشدد بالدي عQى أهمية نتائج هذا املؤتمر و عQى املتابعة املالئمة
و !ي ٔالاخ،LM
ّ
للخالصات و النتائج ال}" سيتبناها.
ً
شكرا لكم عQى كرم ٕالاصغاء.
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