
منع الجريمة  حولخالل مؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر  المملكة األردنية الهاشميةبيان 
 والعدالة الجنائية

 ١٢١٢آذار  ٢١-٧اليابان  -كيوتو 

 .كاتهورحمة هللا وبر  أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السالم عليكم

هذا  ترؤسهال بالتهنئةمن معالي وزيرة العدل اليابانية السيدة كاميكاوا يوكو، يتقدم وفد بالدي 

 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مكتبأيضًا أعضاء  ونشكر هنئن ، كماالمؤتمر

(UNODC) ير ونخص بالشكر المد، المتميزة في اإلعداد والتحضير لهذا المؤتمر معلى جهوده

التي نفخر بوجودها كامرأة عربية في هذا المنصب الدولي السيدة غادة والي، معالي التنفيذي 

 .بيوم المرأة العالمي ،نحتفل اليوم ونحن ، كما أتقدم من كافة السيدات بالتهانيالهام

 ثناءأبجزيل الشكر لحكومة اليابان على حسن ضيافتها وجهودها التي بذلتها كما يتقدم وفد بالدي 

 اهنة. في ظل الظروف الر  التي واجهتها الجّمة صعوباتلى الرغم من الع التحضير لهذا المؤتمر

استضافت المؤتمر السابق والتي بذلت جهدًا مميزًا  لدولة قطر الشقيقة التي أيضاً  والشكر موصول

 في إنجاح إعالن الدوحة.

 السيدة الرئيسة،

والصين وبيان مجموعة دول عدم االنحياز، كما  77تؤيد المملكة ما جاء في بيان مجموعة ال 

حة منع ومكافو  إلحالل السالم، المنظومة الدولية في جهودها الرامية مشاركةتؤكد حرصها على 

 لكافةلحة مصو ضرورة  بهذا الخصوص ةالدولي الشراكة ، وتؤمن المملكة بأنبكافة صورها الجرائم



القانوني  جالينالمدوماً لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتعميق عالقاتها في  المملكة تسعىو لدول، ا

 .وسيادة القانون  ،المنظمة واإلرهاب في مكافحة الجريمةو  ،والقضائي

 السيدة الرئيسة،

الجريمة  ، ومواكبة قدرةانحو االرتقاء بأداء السلطة القضائية لديه المستمر المملكةفي إطار سعي 

منظومة القضائية العلى تطوير اساليبها، فقد تم وضع استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير 

مع أهداف  التي تنسجممن خالل التطوير المستمر للتشريعات والقوانين،  ز سيادة القانون يوتعز 

 ود الهادفةالجه بتبنيفي إطار استراتيجيتها حيث قامت الحكومة األردنية  .التنمية المستدامة

فاع في ق في الداية الحإلنشاء نظام وطني للمساعدة القانونية لتحسين الوصول إلى العدالة وحم

وبة بدائل عن عق تشملقانون العقوبات  إدراجها تعديالت علىإضافةً  إلى  ،المحاكم الجنائية

 .ل من عدد نزالء السجون يقلالت بهدف ح،الُجن  في قضايا  السجن

االتجار ظ العقوبات بحق المتهمين بغلّ لقانون المعدل لقانون االتجار بالبشر، الذي يُ اإقرار  تمكما 

بالبشر، ويقدم الحماية للشهود الُقّصر، والمساعدات للمجني عليهم وتعويضهم، من خالل إنشاء 

 .هذه الجريمةصندوق لضحايا 

  السيدة الرئيسة،

-بال شك-وهي  ،بشكل متسارعو االتجاه الحديث في تطور الجريمة إن الجرائم اإللكترونية هي 

بيقات البعيدة عن والتط االلكترونية الكثير من المواقع افيه هددستُ  التي ،المستقبلالحاضر و جرائم 

 عين العدالة والمالحقة الجزائية، أمن المجتمعات واستقرار الدول.



مبكرًا على مكافحة هذه الجرائم التي تشمل على سبيل  تعمل المملكةوهنا تجدر اإلشارة إلى أن 

جرائم االحتيال المالي عبر االنترنت وغسل األموال، وقرصنة الحسابات المثال ال الحصر، 

ائم قانون الجر  منها عدة قوانين بإصدار تقامو ، ترونيةانتحال الشخصية االلكو المصرفية، 

 ،مساندةالى تشريعات  ، باإلضافة5102 لعاموقانون األمن السيبراني  5102 لعاماإللكترونية 

 اإلطار القانوني لحماية أمن المعلومات ومالحقة الجرائم اإللكترونية ومرتكبيها.  معاً  تشكل وهي

 ،ةالرئيس ةالسيد

 تقف ما زالت ن منطقتنابالرغم من اإلنجازات التي تم تحقيقها في مجال مكافحة اإلرهاب، إال أ

جراء ما نراه من تحديات وتهديدات وجرائم تقترفها جماعات وعصابات  ،على مفترق طرق صعب

وتدعو  ،رث الحضاري والثقافيرهابية تهدف إلى تقويض المجتمعات ونشر التعصب وتدمير اإلإ

مول تالتحدي الذي  تضافر الجهود الدولية واستمرار التعاون والتنسيق لمواجهة هذال المملكة

 .يستهدف العالم أجمعوانبه، والذي الجريمة المنظمة عددًا من ج

 السيدة الرئيسة،

ضرورة تطوير بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية الالزمة لجميع الدول على  يؤكد األردن

النامية، بما فيها توفير ترجمة للغة العربية لكافة ورش العمل وبرامج التدريب لضمان مشاركة 

افة إلى ، باإلضمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال أكبر قدر ممكن من العاملين والمختصين

وإنجاز االتفاقية  ،الدول المتقدمة في قضايا الجرائم السيبرانيةتتطلع لتبادل الخبرات مع  أن المملكة



للخروج بإطار  77/577الدولية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 يمة اإللكترونية.قانوني دولي لمكافحة الجر 

 ، ةالرئيس ةالسيد

تفاقية األمم المتحدة االخاص بإنشاء آلية استعراض  2/0تؤكد المملكة على التزامها بتنفيذ قرار 

والبروتوكوالت الملحقة بها، كما ونتطلع إلى التعاون مع  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

  كافة األطراف لتحقيق الهدف المنشود من هذا القرار.

ني األمم المتحدة المع ختامًا يؤكد وفد بالدي على استمرار التعاون والشراكة القائمة مع مكتب

كيد التأ إلىباإلضافة  ،في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ((UNODCبالمخدرات والجريمة 

 وكافة المؤسسات المعنية في األردن.استمرار التنسيق المشترك بين المكتب  على

 شكرًا السيدة الرئيسة


