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 وفد المملكة العربية السعودية   ةكلم
 الدورة الحادية والثالثون للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية األمم المتحدة  

 2022مايو   20-16فيينا 
 
بشةن  عزيزةي اخةامداأل اة لة  الةقمةة  عةا الزدالة  ال نا ةة    الموضةوية ( المناقشة   5البند )*

نة ، بما عا ذلك االياداء يلى القاصةزن واخاغاللهم عا أنشةة  يةةة ومكاعح  ال ةا م السةبةا
 مشةوي  باخامداأل اإلناةنت.

 

 الرئيس،  السيدشكراً 

بداز  أعقدأل لسزا عكم باخم وعد المملك  الزةبة  السةةزو ز  بمةةالت الاهنمةة  بمناخةةب  

 انامابكم وأيضاء المكاب الموقةزن؛ مامنةن لكم الاوعةق والن اح.
 

 ئيس، السادة الحضور،السيد الر

عؤكد حكوم  المملك  يلى أهمة  الموضوع المحوري لهذه الدورة، وعةى أنةةف عةةا 

االعصةةاال   االحدزثةة  ال خةةةما عةةا م ةةال للاكنلوجةةةاظةةا الاةةةور الها ةةا والسةةةز  

والمزلوما ، أصبحت الحاج  ماخ  إلى وض  عدابةة عزال  يلةةى الصةةزةدزن الةةو نا 

لك الادابةة: مواءم  الاشةززا  والقوانةن الو نة ، وبنةةاء والدولا للاصدي لها، من ع

قدرا  هةما  إنفاذ القانو  ومؤخسا  الزدالةة  ال نا ةةة ، والوقا ةةة ، ووضةة  صةةكو  

 ل  اإللكاةونةةة    للازاو  الدولا والحصول يلى اة ولة  جدزدة، وإقام  آلةا  خةزز

 الواقز  خارج نةاق الوالز  القضا ة  وعبا لها.
 

 الرئيس، السادة الحضور،  السيد

عؤكد حكوم  المملك  يلى أ  عزيزي وحماز  حقوق اإلنسا  خةاراً اخاةاعة ةاً لهةةا. 

وأ  حةزةة  الازبةةةة ع شةةكا واحةةداً مةةن اةخةةل ال وهةزةة  للم امةة ، وأحةةد الشةةةو  

 اةخاخة  لاقدأل وعنمة  اإلنسا ، إال أ  اإلباحة  لةست حةز ، ومن المةةةن الن ةةة إلةةى

خاص  إذا عزد  حةز  الازبةة يلةةى     الازبةة يلى أنف مبدأ ٌمةلق بال قةو ،مبدأ حةز

 ً أو هةةد   خةةالماف وصةةحاف النفسةةة    حق الةفا عا الحةاة من خالل اخاغاللف جنسةةةا
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وال سدز ، وعازهد المملكةة  بمواصةةل  إنةةيال الزقوبةةا  الةا يةة  يلةةى جمةةة  أ ةةكال 

ى وإلقةةاء القةةبى يلةةى المةةذنبةن االخةةاغالل ال نسةةا لل فةةال، ومنةة  إحالةة  المحاةةو

المشاةكةن عا إنااج ونشة صور االياداء ال نسةةا يلةةى اة فةةال، واعمةةاذ الاةةدابةة 

الالحم  لضما  الحماز  والمسايدة والديم عا مزامل  اة فال الضحازا وعقاً لمصالح 

الةفا الزٌلةةةا، كمةةا أ  المملكةة  عسةةزى إلنشةةاء قايةةدة بةانةةا  و نةةة  لمةةوا  االياةةداء 

ل نسا يلى اة فال وربةها بقوايد بةانا  المن ما  الزالمةةة  الاةةا عٌزنةةا ب ةةةا م ا

اة فةةال يبةةة االناةنةةت وبماصةة  من مةة  اإلناةبةةول للمسةةايدة عةةا الازةةة  يلةةى 

الضحازا وحمازاهم والمالحق  والقبى يلى ال ناة، وبنةةاء القةةدرا  الفنةةة  والقانونةةة  

ناةنةةت. وعٌزبةةة المملكةة  يةةن اخةةاةا ها إحاء لمكاعح  جةا م اخاغالل اة فال يبةةة اإل

االياداء المسامة واالخاغالل ال نسا الذي زازةض لف اة فال يبة  بك  اإلناةنت 

إل باع الةيبا  ال نسة  والةبح الما ي للمساغلةن، والاا عاسبب عا ضةر ال زمكن 

يبةةة   قةاخف لل فال، وزاضايف هذا الضةر باخامةار عداول صور االياداء يلةةةهم

ناةنت، وأ  هذا االخاغالل ال زمكن وقفف إلى من خالل الزما المشاة  عماماً كمةةا إلا

زاصة  مةعكبةةا هةةذه االياةةداءا  يبةةة الحةةدو  الو نةةة  واخةةامدامهم للاكنولوجةةةا 

الماةورة وعزاونهم وعبا لهم للمزلوما ، وبهةةذه المناخةةب  عةةم  المملكةة  عةةديو الةةدول 

الو نة  والدولة  لمحارب  ووقةةف هةةذه اةيمةةال دراعها  قالمشارك  للزما مزاً لازيزي  

يةة اةخالقة ، وبناء إ ار عزاونا م  جمة  مقةةدما خدمةة  اإلناةنةةت للانكةةد مةةن أ  

هذه المدما  ال عسامدأل بصورة خةم  إلزذاء اآلخةزن بمةةا عةةا ذلةةك الةفةةا واةخةةةة 

م ، وبناء ن األ بةما والم ام ، كما عديو لبذل ال هو  للاصدي لكاع  أبزا  هذه ال ةز

 من  ننف أ  ز زا أ فالنا أكثة أماناً.

 

 السيد الرئيس، السادة الحضور، 

أ  حكومةة  المملكةة  اخاشةةزاراً منهةةا لمةةةورة هةةذه ال ةزمةة  وخسةةا ةها الفا حةة  

وخةي  اناشارها، قامت باعماذ يدٍ  من الادابةة الاشةةةززة  واإل ارزةة  واآللةةةا  عةةا 



 

3 

لوماعة  بننوايها وأنما هةةا وأ ةةكالها الممالفةة ، مةةن ذلةةك، خبةا مكاعح  ال ةا م المز

إقةار ن ةةاأل الازةةامال  االلكاةونةةة  الةةذي زهةةد  إلةةى ضةةبس الازةةامال  والسةة ال  

والاوقةزا  اإللكاةونة ، وعن ةمها وعوعةة إ ار ن اما لها، ون األ مكاعحةة  ال ةةةا م 

المزلوماعة ، وقد حد  يةةد اً مةةن   المزلوماعة ، الذي زهد  إلى الحد من وقوع ال ةا م

أنما  ونماذج ال ةزم  المزلوماعة . إضاع  إلى انضماأل المملك  إلى االعفاقة  الزةبةةة  

لمكاعح  جةا م عقنة  المزلوما ، إزماناً منها بنهمة  مكاعحةة  علةةك ال ةةةا م وضةةةورة 

 عبنا خةاخ  جنا ة  مشاةك  عهد  إلى حماز  الم ام  منها.

م  المملك  أهمة  مواكب  الاةورا  الضمم  عا م ال عكنولوجةةةا لقد أ ركت حكو

المزلوما  واالعصاال  يلى المساوى الزالما وما انةوى يلةةةف ذلةةك مةةن عحةةوال  

هةكلة  عا البةم  الاناعسة  واالخاثمارز  لهذا القةاع، وما عاةلبف هذه الاةةةورا  مةةن 

  لقةاع االعصاال  عا المملك ، إحداث عغةةةا  جوهةز  عا البنة  الاحاة  والان ةمة

نشن  هةم  االعصاال  وعقنة  المزلوما ، لمواجه  عحدزا  وعا ضوء هذا االهاماأل أٌ 

المةحل  المقبل  عا م ال االعصةةاال ، وخلةةق بةمةة  عناعسةةة  يلةةى أخةةل مةةن الزدالةة  

خدما  اعصاال   ةةامل  ب ةةو ة يالةةة  وبنخةةزار مناخةةب    عوعةةوالشفاعة  زنبثق ينها  

 ةا  ور القةاع الماص وعحفةي اخاثماراعف عا هذا الم ال.وعفز

 -الذي ززامد يلى وخةةا ا الاكنولوجةةةا والاقنةةة  الحدزثةة     -وقةاأل القةاع المصةعا  

ب هو  ملموخ  من خالل عحصةن أن م  المصار  المزلوماعة  الداخلةةة ، واخةةامداأل 

امدما خةةدما  أعضا بةةةاما الحمازةة  الماةةواعةة يلةةى مسةةاوى الزةةالم، وعويةةة  مسةة 

االعصاال  وعقنةةة  المزلومةةا  إلةةى خةةةورة ال ةةةا م المزلوماعةةة  بهةةد  الةعةة  مةةن 

 مساوى الويا بسبا المكاعح  والوقاز  والزالج.

كما قامت حكوم  المملك  بمنشاء الهةم  الو نة  للمن السةبةانا الاةةا عهةةد  إلةةى 

نةا  الاشغةلة  ومكوناعهةةا عزيزي حماز  الشبكا  وأن م  عقنة  المزلوما  وأن م  الاق

من أجهية وبةم ةا  وما عقدمف من خدما ، وما عحوزف من بةانا ، مةاية  عا ذلك 

اةهمة  الحةوز  المايازدة للمن السةبةانا عا حةاة الم امزا ، ومسةةاهدع  الانخةةةل 
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لصناي  و نة  عا م ال اةمةةن السةةةبةانا عحقةةق للمملكةة  الةزةةا ة عةةا هةةذا الم ةةال 

 ً . إضةةاع  إلةةى عنخةةةل االعحةةا  السةةزو ي 2030مما عضةةمناف رةزةة  المملكةة     انةالقا

وها مؤخس  و نة  عزما عحت م لم  الل ن  اةولمبة   -للمن السةبةانا والبةم   

الذي زسزى لبناء قدرا  محلةةة  واحاةاعةةة  عةةا م ةةال اةمةةن السةةةبةانا   -السزو ز   

مزةةازةة الزالمةةة ، للوصةةول وعةةةوزة البةم ةةةا  بنةةاًء يلةةى أعضةةا الممارخةةا  وال

 بالمملك  إلى مصا  الدول الماقدم  عا صناي  المزةع  الاقنة  الحدزث .

 

 السيد الرئيس، السادة الحضور، 

  يةاب الهوز  الةقمة  عا الزالم االعاةاضا، واخامداأل محد ا  هوزةة  وبةانةةا  إ

ب  وهمةةة ، واناحةةال هوزةةا  آخةةةزن يلةةى اإلناةنةةت؛ أ ى بشةةكا كبةةةة إلةةى صةةزو

الوصول إلى مةعكبا هذه ال ةا م وعةبةق اإلجةاءا  القانونة  يلةهم، وإضةةاع  إلةةى 

الازةةد  والانةةوع بةةةن البلةةدا  عةةا الاشةةةززا  والقةةوانةن الاةةا عزاقةةب يلةةى السةةلو  

ا يلى مةعكبةةا هةةذه ةا المزلوما ، وأ  كا ما خبق خه  اإلجةاما عا م ال عكنولوج 

ب يلةةى الحكومةةا  بةةةن اةقةةالةم والةةدول، وصةةز    ال ةا م اخاغالل الثغةا  القانونةةة 

مةةا زسةةاديا عزيزةةي الازةةاو  بةةةن موال ها  اةمنة  مهمةة  عاةةبزهم والقةةبى يلةةةهم،  

الشةكا  والمنصا  الةقمة  م  السلةا  القانونة  وخلةا  إنفاذ القانو  عةةا جمةةة  

مداأل الزةةالم، ممةةا زسةةاهم عةةا إيةةدا  خةاخةةا  وقا ةةة  واخةةاباقة  لمكاعحةة  اخةةا أنحةةاء

 اإلجةامة . اةيةاضعكنولوجةا المزلوما  واالعصاال  عا 
 

 ختاماً السيد الرئيس،  

عٌنوه حكوم  المملك  بالزما ال ةد واةنشة  والبةةةاما المامةةةية الاةةا زضةةةل  بهةةا 

مكاب اةمم الماحدة المزنا بالممدرا  وال ةزم ؛ ويلى إخهاماعف وجهو ه عةةا  يةةم 

ا مكاعح  ال ةزمةة  بكاعةة  أ ةةكالها، والشةةكة والاقةةدزة وعزيزي الازاو  الدولا من أج 

 موصول للمان  والسكةعارز  والماةجمةن يلى ال هو  المبذول .
 شكراً السيد الرئيس.


