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 بيان وفد المملكة األردنية الهاشمية  
 

20/5/2022-16فيينا  –للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية  الثالثون الحادية الجلسة   
 
 

  السيد الرئيس  

 السعادة رؤساء الوفود  المعالي وصحاب أ

 

  . آسيا دول والصين وبيان مجموعة  77مجموعة الـ  بيانيؤيد وفد بالدي ما جاء في 

  

السيدة   )1( بكلمة  والينرحب  بالمخدرات    غادة  المعني  المتحدة  األمم  لمكتب  التنفيذي  المدير 

التنفيذية لهيئة األمم المتحدة    ،ةوالجريم ونرحب بمشاركة معالي السيدة سيما بحوث المديرة 

لهذه الدورة ونهنئ أيضاً أعضاء المكتب  للمرأة.   التهاني النتخابكم رئيساً  كما ونتقدم بأطيب 

بهذا   الكامل  المملكة  وتعاون  دعم  لكم  ونؤكد  مهامكم  إنجاز  في  والتوفيق  النجاح  لكم  متمنين 

ال    . الخصوص مكتب  بالشكر ألمانة  اإلعداد    UNODCونتقدم  في  المتميزة  على جهودها 

 ة. والتحضير لهذه الدور

  

  السيد الرئيس، 

رادة السياسية تعبيراً عن اإل  الجريمة ردن في الجهود الدولية الرامية لمكافحة  تأتي مشاركة األ  )2(

األ للحكومة  دوماً  ردنية،  الجادة  تسعى  وتعميق  حيث  وتطوير  الدولي  التعاون  أوجه  لتعزيز 

وتقديم أكبر قدر من التعاون في مجال    واألمني عالقاتها في ميدان التعاون القانوني والقضائي 

 . حقوق اإلنسان وسيادة القانون  االعتباربعين  األخذمكافحة الجريمة مع 
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إلى   )3( األردن  يسعى  الدور    األمني  التعاون كما  العربية  من خالل  الشرطة  إدارة  به  تقوم  الذي 

كان  وعلى الصعيد الدولي.  باإلضافة إلى مواكبة التغيرات  والدولية التابعة لمديرية األمن العام،  

شكاله وصوره،  أاألردن ومازال في طليعة الجهود التي تبذلها الدول لمحاربة اإلرهاب بجميع  

وما زال األردن متمسكاَ بموقفه الثابت والرافض لربط هذه األعمال الجرمية واإلرهابية بأي  

  دين أو عقيدة أو مذهب. 

  

  السيد الرئيس، 

  

وقد شهد األردن في   ،بالنمو واالنتشار  لها  زالت في وضع يسمح  العالم الن ظاهرة الفساد في  إ )4(

السنوات األخيرة، قفزات لتطوير وتحسين األنظمة التي تهدف إلى تعزيز سبل مكافحة الفساد،  

تعمل  حيث  متخصصة في هذا المجال،  والمستقلة  النزاهة ومكافحة الفساد المتمثلة بجهود هيئة  

 وطنية واإلقليمية والدولية. على كافة المستويات ال

 

العالمي للعام   )5( تعتز به ضمن مؤشر الفساد  اليوم تقدماً  أن    الذي أظهر  2021وتحقق المملكة 

  دولة عالمياً.   196مرتبة األردن تقدمت لتصبح األول عربياً والسابعة والخمسين بين 

  

  ، السيد الرئيس

  

  UNODCما بين مكتب ال    عدةأما بخصوص قضايا االتجار بالبشر، فقد تم عقد ورش عمل   )6(

  ة الوطني   ة التشريعي   األطر ، حيث تم بيان  المملكةفي    حول هذا الموضوع   ووزارة العدل األردنية

بالبشر رقم    ة المنظم قانون منع االتجار  بالبشر وتعديالت  االتجار    2021لسنة    10لمكافحة 

والرعاية   الحماية  من  المزيد  توفير  تضمنت  متخصصلوالتي  وقضاء  بهذه    لضحايا  للنظر 

 القضايا. 
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البرنامج  (تقديم المشاريع اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط، مثل  في  وتأمل المملكة االستمرار   )7(

لمنع ومكافحة الجريمة واإلرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية  اإلقليمي  

  الخاص بالمطاعيم  ) CImAتطبيق سيما (و )  بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

المجتمعية وجامعة   أوسطية للصحة  الشرق  الشبكة  بالتعاون مع  الزعتري لالجئين  في مخيم 

 العلوم والتكنولوجيا األردنية. 

 

وتبقى الحاجة لمزيد من فرص التدريب للمعنيين في مجال مكافحة االتجار بالبشر وإيجاد  هذا  )8(

لرفع قدراتهم لضمان تحقيق    منهاج تدريبي شامل للقضاة والمدعين العاميين وأفراد األمن العام

 نتائج أفضل. 

  

  ، السيد الرئيس

  

الدولي  )9( المستوى  األ   ،على  في  لدينا  السنوات عدة  فقد تطورت  تعاونية  آردن عبر  ليات عمل 

مع جهات دولية متعددة كاالتحاد  بشكل ثنائي مع بعض الدول الصديقة و وبرامج عمل مشتركة  

الدولي  أومجلس    وروبياأل المتحدة  وبرنامج األوروبا والبنك  ومنظمة    UNDPاإلنمائي  مم 

 .  IACA كاديمية الدولية لمكافحة الفساد، واأل OECDالتعاون االقتصادي والتنمية  

  

  

  

  

  

  

  



 

4 
 

  ، السيد الرئيس

  

الجنائية   ) 10( العدالة  مبادئ  تحقيق  وعدم  صارخ،  بشكل  عليه  والتعدي  القانون،  احترام  عدم  إن 

إلى   محالة  ال  سيؤدي  داخل  الصحيحة،  في  الجريمة  من  مختلفة  أنواع  لتنامي  بيئة  توفير 

اعتداءات سافرة على النساء  . كما أن ما نشهده اليوم من  األراضي الفلسطينية المحتلة وما بعدها

تنافي  ،  واألطفال  المحتلة،  األراضي  داخل  يهودية  مستوطنات  بناء  في  إسرائيل  واستمرار 

إلى إخالل في تحقيق  ، وتؤدي  ة، وكافة المواثيق الدولية المبادئ اإلنسانية واألخالقية والقانوني 

  . األهداف المرجوة من هذا المؤتمر

  

)11 (  ً   في تقديم البرامج  هالستمرار  UNODCال  مكتب  ل اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر    ، ختاما

جاهزية العاملين في مجاالت إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة،    تساهم في رفع التي    والمشاريع

الـ    ونؤكد  كما القائمة مع مكتب  التعاون والشراكة  في مجال منع    UNODCعلى استمرار 

 .الجريمة والعدالة الجنائية 

  

  

  

  الدورة.متمنياً كل التوفيق والنجاح لهذه 

  

  شكراً السيد الرئيس  


