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 كلمة المملكة العربية السعودية

 أمام اللجنة السادسة 

 والسبعون ادسةسالدورة الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 

 (85)البند 

 سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي
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 الرئيس،،، ةالسيد

 

عمال ألة النتخابكم رئيسة بخالص التهنئليكم إتوجه أن أالبداية يطيب لي في      

الثقة الكاملة في مقدرتكم معربة عن  عضاء المنتخبينألاكذلك و اللجنة السادسة

واستعداد وفد بالدي تقديم الدعم فيما ، عمالها بكل اقتدار وفعاليةأة دارإعلى 

 . عمال اللجنةأيصب في نجاح 

 

 الرئيسالسيدة 

 

 حول A/76/235مين العام ألا تقريرالجهود التي عكسها دي تثمن بالن إ   

ن يعالج أوالتوجه في سيادة القانون المتعلقة ب السنوية مم المتحدةألنشطة اأ

 تفشي ال سيما في سياق .بعاد الوطنية والدولية لسيادة القانونألبطريقة متوازنة ا

النقص في قدرات سيادة القانون ب مما تسبب 19-صابة بفيروس الكوفيدإلجائحة ا

 .ثر سلبي على وظائف الدول في مجال الحمايةأ له نوكا

 

 ا  خاص   اهتماما   ،في التقرير الذي صدر مؤخرا   ،مين العامألة ارؤيتعكس و 

فعالية و كثر شموال  أ طرافأللعالم متعدد ا رؤيتهبسيادة القانون من خالل 
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جل استعادة ثقة أمن  ،نظمة والمؤسسات التي تقدم الخدمات للناسألل وترابطا  

د االجتماعي الذي ينشئ بدوره عادة تصور العقإلساسية أكون الثقة  ،الجمهور

ليه إشار أفد بالدي ما وويثمن  .سيسية بين الفرد والمجتمع والدولةأالعالقة الت

جيب الحتياجات الناس تالتي تسضمان سيادة القانون ونظم العدالة  التقرير كون

عضاء أللدول ال مستمر ا  دعمالتي تقدم ، مم المتحدةألا منظمةولوية هامة لأ يظل

ع الجريمة والحد من من ومنأليصب في دعم ا فيماو في مجال بناء القدرات

بفعالية من ألقامة مؤسسات للعدالة واإوبما يسعى نحو ضمان ، العنف المسلح

 معالجةو ،للجميع العدالة لوصو رتيسيواد بما ينحو لمنع الفسووشمولية للجميع 

   .م المساواة الهيكلية والتهميش والتمييزوجه عدألسباب الجذرية ألا

 

سيادة  هميةأ تؤكد علىالمملكة العربية السعودية  نإف، هذا السياقوفي  

من أجل  مرتكزا  وشرطا  أساسيا  كونها القانون على الصعيدين الوطني والدولي 

من أجل  تكفل حماية حقوق اإلنسان ركيزة مهمةوتحقيق األمن والسلم الدوليين، 

وانطالقا  من المسؤولية المشتركة للدول ، العدالة والمساواةتحقيق سيادة القانون و

وضع تدابير  ال من خاللإتى ذلك أيتوال في مواجهة التحديات الداخلية والدولية. 

والمساءلة المطبقة على جميع ، مكافحة الفسادو الحوكمة قوية قائمة على

مستوى النزاهة لرفع  من وهو النهج الذي تلتزم به المملكة ،شخاص والكياناتألا

، واجتماعيا   اقتصاديا  للفساد الوخيمة  العواقبدراكها بإمن  انطالقا   لةءوالمسا

بالدي تعيش اليوم ن إو. 2030ولويات رؤية المملكة أجل تحقيق ركائز وأومن 

بتعامل حازم مع جرائم الفساد من ميع مفاصل الدولة ت جوهرية في جصالحاإ

نظمة ألوبتطوير مستمر ل، (نزاهة)خالل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 
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ليس  داريإلشكاله بما فيها المالي واأ ميعفي وجه الفساد بج والتشريعات للوقوف

لى وقوع إة لسد الثغرات النظامية المؤدية ينما وقاإفقط من ناحية عالجية و

 . الفساد

 

 الرئيس،،، ةالسيد

 

أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي وضرورة التعاون تؤكد على إن بالدي 

نشاء الشبكة إلتي مبادرة الرياض أوتالدولي المبني على المسؤولية المشتركة، 

والتي تم تدشينها في مقر  دنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساإالعالمية لسلطات 

برز المبادرات في هذا أحدى إك ،2021في نهاية مايو  مم المتحدة في فييناألا

مثل فيما يخص التحديات العابرة للحدود  خاصا   تولي بالدي اهتماما  كما . الجانب

رهاب إلوضرورة تعزيز سيادة القانون في مجال منع ا رهابيةإلالتهديدات ا

ة تنفيذ خير من ضرورألمين العام األليه تقرير اإوهو ما تطرق ، ومكافحته

هيل أعادة تإلودعمها  جانبألاستراتيجيات شاملة فيما يتعلق بمحاكمة المقاتلين ا

 الفئات المختلفة دماجإو رهابية متطرفةإالالتي ارتبطن بالسابق بجماعات النساء 

حثيثة فيما يخص تسهيل قدوم  بذلت المملكة جهودا  وقد . على النحو المطلوب

 ،2012جانب من المواطنين من مناطق الصراع منذ عام ألسر المقاتلين اأ

 

، مناطق الصراعمواطن من لف ألا ما يقارب استعادةحتى اآلن تم حيث 

( 160على تقديم التسهيالت الالزمة لقدوم ) الوقت ذاتهفي  المملكة وحرصت

عدد إجمالي البالغ دين في مناطق الصراع ووجومالالمواطنين  ذويأسرة من 
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وتصحيح  لهمالمجتمعية الرعاية وتقديم ( زوجة، 130( طفل و)320)أفرادها 

 ( من خالل إعادةوجدت)إن ة أفكارهم المتطرفة ومعالجالثبوتية أوضاعهم 

والزالت ليصبحوا عناصر فاعلة، في المجتمع دمجهم وتأهيلهم ومناصحتهم 

 وجودينالمطنيها اموما تبقى من ستعادة البهذا الشأن جهود المملكة متواصلة 

 وتسهيل قدوم أسرهم.في مناطق الصراع 

 

 الرئيس،،، ةالسيد

 

ئ مبادمنبثقة من  راسخةإرساء قواعد قانون على حرصها  تؤكد المملكةإن 

من ألسيس المنظمة نحو تحقيق اأمم المتحدة الذي يصبو منذ تألهداف ميثاق اأو

  .والسلم الدوليين

اإلنساني سيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي  كما تدعم بالدي

من إال  ىأتتي ال ق سيادة القانونين تحقإاألفضل لإلنسانية حيث  من أجل تحقيق

التي تقوم بها وعليه فإننا نقدر الجهود ل المشاركة الفعالة المتعددة األطراف. خال

، ونؤكد على ضرورة تقيد الجميع بسيادة القانون وتطبيقه وطنيا  اللجنة القانونية

   للمجتمعات.  والعدالة تحقيق األمن واالستقرارمما يسهم في  ودوليا  على حد سواء

 

 الرئيس،،، ةشكراً السيد


