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 البوعينين بن فضل غانم السيد سعادة
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 في مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 ،أصحاب المعالي والسعادة 

  ،الحضور الكريم

 

 ،ورحمة هللا وبركاته السالم عليكم
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إنه ليشرفني أن أمثل حكومة مملكة البحرين في هذا المؤتمر، كما يسعدني أيما سعادة أن 

الخبراء في مجال مكافحة الجريمة ألتقي في ظله بهذه النخبة المتميزة من ممثلي األمم المتحدة و

 وتمكين العدالة.

 

 ،أصحاب المعالي والسعادة

 

 رتبطتوبمنع الجريمة وإقامة العدالة،  في وجوده تماعي يرتهنال شك في أن السلم االج

، ولهذا؛ فإن الجدية في مواجهة الجريمة وحتمياً  إرتباطاً وثيقاً  به التنمية االجتماعية واالقتصادية

في أي  النجاح في إقامة منظومة متكاملة للعدالة الجنائية هو عماد االستقرارو ،والحد من آثارها

على المجتمع الدولي سيما في ظل استشراء الجريمة المنظمة والعابرة  دولة، بل ويرتد بفائدته

 للحدود. 

 

ولضرورة تحقيق تلك الغايات، فقد حرص أشد  ،ألهمية ما تقدموإلدراك المجتمع الدولي  

وذلك  ،ائيةالحرص على وضع القواعد والمبادئ األساسية لتقويض الجريمة وإرساء العدالة الجن

، التي أضحت مرجعاً للدول كافة لدى سن تشريعاتها األمم المتحدةعبر اتفاقيات وقرارات 

لتحقيق والرقابة، بل كم واالمعنية بالح   سلطاتهاعمل في تطوير أساليب منهجاً متبعاً الوطنية، و

 وفي مجال التعاون الدولي من أجل تحقيق الطموحات األممية في هذا الشأن.

 

مواجهة ظاهرة  لدىاألمر  اقتصارعدم األمم المتحدة  دعت إليهوقد كان من أبرز ما 

 ،إنفاذهومن ثم  ،ن موجبات شرعية القانونتأسيساً على أإجرامية عند حد التأثيم وتقرير العقوبة، 

من ولهذا فإن تنبع أساساً من المراعاة التامة للحقوق التي قررتها الدساتير والمواثيق الدولية، 

والحذر من  ،أسباب التوفيق في مواجهة الجريمة؛ هو التزام الشرعية في اإلجراءات المتخذة

 . والحريات المكفولةالحقوق مجموعة انتهاك 

 

مملكة ب على توافر المقومات التشريعية والمؤسسية ويهمني في هذا الصدد أن أؤكد

ألمنية والقضائية، وأن سيما ا ،المجاالتسائر على نحو يتفق والمعايير الدولية في  ؛البحرين

السبل على الصعيدين الوطني والدولي، ملتزمة في ذلك  كلقد سلكت في هذه االتجاه  المملكة

 في مقدمتها، والدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسانبأحكام الدستور والقانون والمواثيق واالتفاقيات 

ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو واتفاقية مناهض اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق 

 01لألمم المتحدة في العقوبة القاسية أو االانسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة 

فضالً عن مبادئ األمم المتحدة التوجيهية التي تضبط ممارسات السلطات  ،0891ديسمبر 

 واألجهزة المختصة.
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نتصاف وإجراءات تعزيز وحماية الحقوق أفرغت في تشريعاتها وسائل االكما  

 والتزامالشكوى والتظلم،  وإبداءالمرسومة في تلك الصكوك، والتي تكفل للمواطن حق التقاضي 

 الدولة بأن تقدم إليه المساعدات القانونية والمعونة القضائية الستعمال تلك الحقوق.

 

الة الجنائية كل المجاالت المملكة لمنع الجريمة وإقامة العد إستراتيجية استغرقتوقد 

الكيانات التشريعات و والعمالة، وأوجدتوسائر الفئات المجتمعية .. ومنها الطفل والمرأة 

 وحتىبأنواعها االجتماعية والقانونية، من تدابير الحماية الوطنية لرعاية حقوق هذه الفئات بدءاً 

  التجريم وأصول المحاكمات. 

    

، وتعمل بشكل للمملكة تجارب مشهودة في مجال التعاون الدوليومن ناحية أخرى، فإن 

من خالل اكتساب الخبرات ومواكبة المستحدثات،  وير أداء أجهزتها وتنمية قدراتهادائم على تط

 قتداء بما يستجد من تجارب موفقة.واال

الجريمة  بالشكر واالمتنان لمكتب األمم المتحدة لمكافحة ال يفوتني أن أتوجه وبهذه المناسبة

 والمخدرات، والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة لما قدماه من تعاون بناء في سبيل ذلك.

 

 ،أصحاب المعالي والسعادة  .. السادة الحضور

 

لئن كان المخاطب أساساً في مسألة مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية هي الدول 

فمن األهمية بمكان إبراز دور لمنظمات المجتمع ، كونها المعنية بالممارسة والتطبيقبمؤسساتها 

 .المدني

 

من  انطالقاً التنمية تقع في مسئولية الدولة بمؤسساتها الرسمية األمن والحق أن مهمة ف 

الَمْعبر  ايعوزه .. سلطةتفويض المجتمع لها، إال أن هناك دائماً مساحة شاغرة بين المجتمع وال

اإلجراءات التي تتخذها السلطة، ولتدرك السلطة احتياجات  ليعي المجتمع دواعي وأداة الوصل

 المساحة، وال نحسب هذه هي التي تشغلومنظمات المجتمع المدني  ...المجتمع من ناحية أخرى

 يأتي من قبيل إثراء الدراسة والبحث النظري فقط، وإنما يكون إبراز دور هذه المنظمات أن

بإحاطة المجتمعات بمقاصد التشريع ومبررات  عهااضطالدور مؤسسات الدولة من خالل  دعمل

التي تهدف جميعها تحقيق األمن والسالم ، اإلجراءات التنفيذية، وبتصعيد الخطاب القضائي

 .االجتماعي

 

أن يحظى العمل نحن مقبلون على فعاليات هذا المؤتمر، آمل من هذا المنطلق ... وو 

بتوجيهات بجانب رئيس من مناقشاتنا، ليخرج مؤتمرنا  األهلي ومؤسسات المجتمع المدني

تطبيق أشمل للعدالة لأجل اإلسهام بالتوعية والتثقيف لمنع الجريمة ومن  في هذا الشأن وتوصيات

 الجنائية. 
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 وختاماً .. أشكر لكم حسن االستماع، وأسأل هللا لنا ولكم التوفيق.

       

 

 ملحوظة: 

 المدة المتاحة خمس دقائق


