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 الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت  
 لـدى األمـم الـمتحـدة       

 فيينـا                     

 مداخلة تحت بند األحكام المتعلقة بالتجريم 

 سعادة الرئيسة عىل إعطاء وفدي الكلمة ،،، 
ً
 شكرا

السكرتارية عىل   لجهاز  باإلضافة  الموسع  المكتب  الشكر لسعادتكم وألعضاء  تقديم  أود  بدء،  بادئ ذي 
ا  قرار  بموجب  بها  المنوطة  للمهام  اللجنة  تنفيذ  إطار  ي 

ف  المبذولة  الجهود  رقم  كافة  العامة  لجمعية 
74/247. 

ي تولي أهمية خاصة ِلَمَهمة وضع اتفاقية دولية  
السيدة الرئيس، كانت والتزال دولة الكويت أحد الدول الت 

شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض االجرامية، وهو ذات االهتمام 
ي عضويتها الذي انعكس من خالل انشاء لجنة وطنية مختص

ة لمتابعة إجراءات وضع االتفاقية تشمل ف 
والهيئة   العامة،  والنيابة  الداخلية،  ووزارة  العدل،  ووزارة  الخارجية  وزارة  من   

ً
يمثلون كال مختصي    اء  خبر

 .العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

 السيدة الرئيس ،،، 

وع االت فاقية الدولية يتم تطبيقه بهدف تعزيز تؤمن دولة الكويت بأهمية وضع غطاء رئيسي وشامل لمشر
ورة أن يرتكز  ي مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتقليل مخاطرها والذي نرى ض 

التعاون وتدعيمه ف 
  :عىل مرتكزات أساسية أهمها 

 .تحديد أطر تقييم االتفاقية وفق اليات تضطلع بها الحكومات  -1

ي السيادة اإلقليمية  -2
 .المساواة ف 

ي الشؤون الداخلية بما فيها اإلجراءات المتعلقة بممارسة الوالية القضائية عدم   -3
 .التدخل ف 

ام سيادة القانون وحفظ األمن والنظام العام، ومراعاة القيم المجتمعية  -4  .احب 

د  وفيما يتعلق بالبند محل النقاش، والمعنون "األحكام المتعلقة بالتجريم"، فأن وفد بالدي يرى أن تحدي 
محددات  يتم ضمن  ان  يجب  لها،  المستحدثة  الصور  مع  بالمواكبة  المؤثرة  واألفعال  التجريم  نطاقات 
يعاتها الوطنية كجرائم أصلية، مع االهتمام الخاص بالجرائم ذات الصلة بالمحتوى   ي تشر

تعتمدها الدول ف 
 .وخطابات الكراهية والعنف

ي االتفاقيات الدولية المتعلقة  كما يرى وفد بالدي بأهمية، بأن التجريم يجب أن ي
شمل الجرائم الواردة ف 

الوطنية   عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  ي 
ف  الواردة  والجرائم  اإلرهابية  باألعمال 

وتوكوالت الملحقة بها  .والبر

 السيدة الرئيس ،،، 
ً
 شكرا
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