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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس...

 السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود الكرام...

ري         لجنة منع الج يمة االعدالة الجنائية أتقدم بخالص الشكر  االتقدر  لل   أن في بداية هذا االجتماع القيم،  يسُر
، نظي  ما قاموا ايقومون به من األمم المتحدة  اأجهزة  هيئاتكافة امرتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات االج يمة ا 

الية االوطنية الم تبطة بتعزيز مقومات سكككيادة القانون امنع الج يمة الد  السكككياسكككاتدعم جهوٍد كبي ة امميزة في سكككبي   
 .االعم  الدؤاب من أج  رفعة المجتمعات الوطنية في شت  بقاع العالم االعدالة الجنائية

الهام، االذي يأتي انعراسككككككا  لح   هذا المؤتم     المشككككككاركة في أعمال افعاليات ،ُيسككككككعدني االوفد الم اف  ليكما     
عل  مجابهة الج يمة ات سيخ قيم سيادة القانون اتحقي  العدالة الجنائية بالصورة التي ُتت جم ما نأمله المجتمع الدالي  

 .القانون االعدالة الجنائية تتسم بسيادةجميعا  في خل  مجتمعات اطنية 

ري  أمي  دالة   - صباح األحمد الجابر الصباحو الشيخ/ ، كلمة حض ة صاحب السمهذه المناسبة في  وتحضر
المنظمات   معلل  المزيد من العم  المشت ك  دالة الكويت  تطلعأكد سموه فيها عل  الكويت حفظه هللا ارعاه، االتي 

لتحقي  عالم يسوده األمن ااالستق ار، اتتحق  فيه التنمية    تحقي  األهداف التي نؤمن بها معا  من أج   اإلقليمية االدالية  
 . المستدامة

 السيدات والسادة... 
نحو تطوي  تش يعاتها   –عقب خضوعها لعملية استع اض التنفيذ في دارتها األال   –دالة الكويت  توجهتلقد 

 مرافحة الفساد. ا  ت منعاآلياتها ال قابية المؤسسية في مجاال 

، لُيشر  نقطة انطالق انقلة نوعية جدردة في شأن مرافحة  اء الهيئة العامة لمرافحة الفسادلنشهنا جاء  ومن 
توجتها دالة الكويت  مرافحة الفساد،  منع ا أصبح لدى دالة الكويت منظومة اطنية قوية ل  بذلكأنه  و،  الفساد االوقاية منه
امرافحة الفساد في شه  رنار  من هذا العام خالل مؤتم  الكويت  الوطنية األال  لتعزيز النزاهة  ابإطالق است اتيجيته

 األال للنزاهة من أج  التنمية. 

لتنسي  اتنظيم  أتت االست اتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة امرافحة الفساد، لُتشر  خارطة ط ي  ااضحة المعالم  وقد  
دالة الكويت خالل الفت ة   اتسع الجهود االسياسات الوطنية التي تتبناها دالة الكويت في سياق منع امرافحة الفساد، 

تنفيذ هذه االست اتيجية تنفيذا  جادا  افاعال ، حيث تعرف دالة الكويت حاليا  عل  اتخاذ التدابي  الالزمة لتنفيذ    لل القادمة  
 ات جمة محاارها اأالوياتها لل  الواقع العملي بصورة دقيقة احاسمة.  ا اجيتهاست

 السيدات والسادة... 
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جاهدة   اتسع  ية االمؤسسية فحسب، ب  أنها قد سعت دالة الكويت بهذه اإلنجازات التش يعية ااإلج ائ  لم تقنع
من خالل عدة  الم تبطة بت سيخ التدابي  الوقائية ال امية لل  مواجهة الفساد الوطنية   اتعزيز اإلج اءات من أج  تطوي  

 مسارات لج ائية يأتي التعليم ااحدا  من بين األالويات األساسية فيها. 

سيادة القانون امنع الج يمة  الخطط الوطنية المستهدفة بغية لعالء    ضمن  التعليم   الكويت لذ تؤمن بأن دمجودولة  
لصالح العدالة   مجتمعة   من عناص  التدابي  الوقائية التي تصب اتحقي  العدالة الجنائية، لنما ُيمث  ُعنص ا  رئيسيا  

 الجنائية امنع الج يمة بصفٍة عامة االفساد بصفٍة خاصة.  

ج يمة ايمتلك  لديه ثقافة ااسعة بمخاط  ال نشء م ارا  بم احله المختلفة اصوال  لل  ليجاد  في الصغ فالتعليم 
اضمان العدالة الجنائية، هو من بين التحديات الكبي ة التي   امنع الج يمة  ض ارة سيادة القانون رؤية توعوية ااضحة ب

ز عل  تطوي  السياسات التعليمية من أج  نواجهها من خالل الت كييجب علينا كمجتمع دالي اكمجتمعات اطنية أن 
لبات سيادة القانون امنع بمعطيات امتط اتوعيتهم للنشء االشباب أن تمتد هذه السياسات لتستوعب التثقيف الكام 

 الموجهة نحو بناء القدرات اتنمية احماية المجتمعات. اتكف  مشاركتهم النشطة في الجهود المجتمعية الوطنية  الج يمة  
 والسادة الحضور الكرام...  السيدات
استهداف التوعية بأهمية سيادة القانون اتك يس احت امه في لطار التعليم، من شأنه المساهمة الفعالة في منع  إن  

التعليم  ( منها، فال شك في أن 16امرافحة الج يمة اكفالة تحقي  أهداف التنمية المستدامة اخاصة  الهدف رقم )
بجوانب سيادة القانون، هو السياسة اإليجابية األمث  للمشاركة  باألساليب اإلج امية االتوعية بمخاط  الج يمة االتثقيف 

 المجتمعية الوطنية المتعلقة بمنع الج يمة اتعزيز سيادة القانون اتحقي  العدالة الجنائية.   

الكويت لذ تؤكد في هذا االتجاه، عل  أن تعليم األطفال االشباب الم تبط بمجاالت سيادة القانون امنع ودولة 
الج يمة االعدالة الجنائية، يجب أال رتوقف عند حد تطوي  اتحدرث المناهج التعليمية فحسب، ب  من المفت ض لزاما   
استخدام كافة الوسائ  االوسائط التعليمية االتثقيفية االتوعوية األخ ى التي تؤث  بشر  كبي  عل  تكوين مدركات اثقافات  

ي االتطبيقات الب امجية اإللكت انية االمواد اإلعالمية في شت  صورها  النشء، امن ذلك اسائ  التواص  االجتماع
هذا باإلضافة لل  لصدار اتعميم النش ات االكتيبات المجانية المعززة لسياسات لعداد    ،الصحافية ااإلذاعية االتليفزيونية

 األطفال االشباب اتأهيلهم مجتمعيا .  
 السيدات والسادة...

تعزيز دار التعليم عل  كافة مستوياته، لنما يقتضي منا جميعا  أن نتكاتف داما  في سياق رسم  في أن  ال شك    
في المجاالت ذات العالقة بمنع الج يمة اكفالة سيادة القانون اتحدردا  سياسات تطوي  ُنظم تعليم اتوعية النشء 

لبات تطوي  النظم التعليمية ابيان التحديات الواقعية  متطعل   االعدالة الجنائية، بغية الوقوف بصورة دارية امستم ة  
 بهذا الصدد.  التي قد تواجهها المجتمعات الوطنية 
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، متمنيا  للجميع  لحسن استماعهم ااالمتنانبجزي  الشر    ،أتوجه لل  الحضور الك ام في النهاية، لال أن   ال يسعن و 
لل  تحقي  ما تأمله شعوبنا من عيش في مجتمعات  بتكاتفنا  ، راجيا  هللا أن روفقنا جميعا  في الوصول  داام التوفي  االسداد

    اطنية خالية من الج يمة، تسودها سيادة القانون اُتظللها العدالة الجنائية.
======= 

 


