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لي   أتوجه  يطيب  البداية  أن  لألمم  ملعاليالشكر  بجزيل  في  العام   األمين 

األمين  املتحدة لسعادة  موصول  كافة  لو لمؤتمر  ل   فيذي التنمين  واأل   ةمعا ال  ةوالشكر 

العامة األمانة  ب  أعضاء  العمل  بذلوها    جهودالعلى    الياباندولة  وفريق  التي  الكبيرة 

لسبيل  في   املؤتمراإلعداد  النعقاده   املستلزماتكافة  وتوفير    هذا  رغم    ،الضرورية 

ا ملعالي    الشكرد  أجدكما   ي يمر منها العالم.ة التستثنائي الوبائية اال الظرفية إكراهات  دعوت  يابان بال لعدل  وزيرة  للمشاركة  الكريمة    هاعلى 

فعاليات   املؤتمرفي  متمن   ا اختيارهعلى  وأهنئها    هذا  للمؤتمر  اليكرئيسة  لها  توفيق  ا 

 .ة إليهااملسند امفي امله
كبير          لشرف  بالدي لي  إنه  وفد  رأس  على  أكون  اململك  أن  املغربيـ  قاء  إلل  ـ   ةة 

املس الرفيع  الجزء  ضمن  و توى كلمة  رفقة ،  باملؤتمر  املتعلقة  املواضيع  كافة  مناقشة 

 . كافة القطاعات املعنية ممثلي يضم وفد 
املؤتمر    إن ظل    ينعقدهذا  مؤشرات في  أنواعها   ارتفاع  بكافة  الجريمة  انتشار 

و ،  مرتكبيها  ليبوأسا  أشكالتطور  و  األمن  النزاع    وتمدد  ،ر االستقرا وانعدام  بؤر 

خطر وتزاي،  والتوتر اإلرهابي  د  أهداف   ثريؤ مما    ،التهديد  تحقيق  على  مباشر  بشكل 

 .تدامةالتنمية املس
املغربية اململكة  تحملها    ،إن  منطلق    ، الدوليةوالتزاماتها  تها  اسؤوليمل من 

علىوحر  املعتمدة    صها  الدولية  التوجهات  مجال  مسايرة  الجريمفي  و منع  لعدالة  ا ة 

الدولية  ةالجنائي  املواثيق  في  ومكرس  دوليا  عليه  متعارف  هو  ما  منها   وإدراكا  ،وفق 

مجتمعألهمية   وطنبناء  وسيادة   يةات  الديمقراطية  مبادئ  تحكمها  وآمنة  متماسكة 

و  اإلنسانالقانون  حقوق  الجنائية  ماتمقو   افيهفر  و تت و   احترام  تسعى    إنهاف،  العدالة 

كافة    إلى  جاهدة لتحقاأل   باتتطل ملا توفير  رأسها  األهداف  هذهيق  ساسية  وعلى   ،

جنائية  اعتما سياسة  وضمإلى  تهدف  د  وسكينته  املواطن  أمن  ستحقيق  ه المتان 

ممتلكاته والجماعيو   وسالمة  الفردية  الحريات  وضمان  اإلنسان  حقوق  ة  احترام 

العادلة    اتوضمان ا و املحاكمة  الحياة  وتخليق  الفساد  من لعامة  مكافحة    والوقاية 

اإلرهاالتطرف   املنظمة  ب  ومكافحة  األموال  والجريمة   تاملخدرا آفة  و وغسل 

واألطفالتعزيز  و  كالنساء  الخاصة  الفئات  و املو   حماية  الجهاجرين    ريمة مكافحة 

 .دراسة أسبابهامن خالل ف أشكالها تلبمخ

يقتض ي    نإ  املستدامة  التنمية  أهداف  السياسة    التنسيق ضرورة  تحقيق  بين 

الجنائية  ة،  للدول   ةالعموميالسياسات  باقي  بين  و نائية  الج السياسة  تحتاج  ما  فبقدر 

تكون  ملساعد قد  التي  اإلجرامية  الظواهر  لبعض  للتصدي  أخرى  عمومية  سياسات  ة 

اجت بعوامل  مرتبطة  ارتكابها  ثقادوافع  أو  اقتصادية  أو  ما    ، فيةماعية  تستغرق بقدر 

العمومية ل   السياسات  الجنائية  أهدافتحقي السياسة  كالسياسق  العمو ها  الصحية  ات  مية 

االجتماعية   التربأو  االقتصاديةية  و أو  أن    ،أو  إشر   ننس ىدون    املجتمعاك  ضرورة 

 . في رسم تلك السياسات وتفعيلهااملدني 
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أننا بتعزيزمطالب  كما  والد  ون  اإلقليمي  الجريم  وليالتعاون  منع  مجال  ة  في 

الومكافحتها   مع  اإلجراموالتعامل  مظاهرة  منظور ية  كافة    شامل  ن  االعتبار  في  يأخذ 

واأل  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  وأبعادها  جميعا ،  منيةأسبابها  لها  ونصوغ 

مشتركة وحلوال  تشجع  ،  الصدد  هذا  ا املفي  تملغربية  ملكة  املنظمات  على  مهام  عزيز 

و  الجنائية  والعدالة  الجريمة  منع  مجال  في  العاملة  واألممية   االنسجاميق  تحقالدولية 

املغربيةو   بينها.  فيماوالتنسيق   املساهمة    جهدا   خرذتال    اململكة  فيفي  تعزيز    البناءة 

لبو  دامة. ملكافحة الجريمة وتحقيق أهداف التنمية املست الدولي التعاون  فاعلة  مشاركة  إلى  معكم  أتطلع  وواقعية  إنني  عملية  توصيات    وقابلة لورة 

األ يق  تحق لل يجسد  نحو  الجريمة ،  مرناملؤتة  نشودامل  فا هدعلى  منع  أن  باعتبار 

ا  ركيزة  وتحقيق  الجنائية  املستدامة  أساسيةلعدالة  التنمية  إعالن   ،لتحقيق  وليكن 

  .في هذا االتجاهأخرى قوية رسالة  كيوتو
 .النجاحو  التوفيقبوملؤتمركم أكرر تمنياتي لكم   وختاما

  


