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 كلمة رئيس وفد لبنان المندوب الدائم السفير ابراهيم عّساف

 الجريمة والعدالة الجنائيّة نعمللجنة  30أمام الدورة 

________________________________________________________  

 

، الجريمة والعدالة الجنائيّة نعمللجنة  30هنّئكم على انتخابكم رئيساً للدورة ودّ بداية أْن أأ -1

ت والجريمة راحدة المعني بالمخدّ مناسبة لتوجيه التقدير لليابان ولمكتب األمم المتّ ال هذه وأغتنم

قد و .ةحدة الرابع عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائيّ الناجح لمؤتمر األمم المتّ  على التنظيم

ة في مسار تعزيز ثقافة ُحْكم القانون على المستوى الدولي، ة إضافيّ شّكل إعالن كيوتو وثيقة هامّ 

 بأهداف التنمية المستدامة.  ارتباطها الوثيق والتفاعلي وتأكيد  

 

، 19-ة، فاقمها تفّشي جائحة كوفيدة خانقة وماليّ قتصاديّ ظروٍف إ يرزح لبنان تحت وطأة -2

فنا كثّ  ة قصوى. وقدمنهوبة يشّكل أولويّ األصول ال بات موضوع مكافحة الفساد واسترداد  و

في ميدان استعادة الجاري وفريق مبادرة "ستار" منذ مطلع العام  UNODCوتيرة التعاون مع 

العام الماضي، هما "قانون مكافحة  ن مهّمْينتشريعيْ  ني اإلعالن عن صدورويهمّ األصول. 

قانون (، و"175/2020ة لمكافحة الفساد" )الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنيّ 

  .(189/2020) "ثراء غير المشروعة والمصالح ومعاقبة اإلة الماليّ التصريح عن الذمّ 

 

ل التدابير الفعّالة لمنع تهريب المهاجرين تتمحور المناقشة المواضيعيّة لهذه الدورة حو -3

والتصدّي له، مع حماية حقوق هؤالء وال سيّما النساء واألطفال. وكما هو معلوم، تشهد منطقتنا 

كّماً من النزاعات والتوتّرات المتراكمة التي ضاعفت لألسف من الظروف المؤاتية لنمّو ظاهرة 

 ة ثالث  يّ ة اللبنانالقوى األمنيّ  ها، أحبطتْ خيرة وحد  تهريب المهاجرين. ففي األسابيع الثالثة األ

ً من بينهم نساء   180ات تهريب أشخاص عبر البحر، ضّمت في مجموعها عمليّ   شخصا

قاطع مع تتمشكلة تهريب المهاجرين باتت  أنّ  ة، بما يثبتُ ة السوريّ جلّهم من التابعيّ ال، وأطف

كّل ما ب تسعى الدولة اللبنانيّة، القانونيّة واإلنسانيّةتزاماتها عمالً بال. ومشاكل اللجوء والنزوح

ّن  أمن إمكانيّات، إلى التصدّي لهذه المشكالت بالتعاون مع الشركاء الدوليّين، إاّل  أوتيتْ 

ستيعابيّة، طاقتها اإل ة المتنامية التي تواجهها باتت تُثقل علىاإلقتصاديّة واإلجتماعيّ  التحدّيات  

 وتزيد من حاجة لبنان للدعم والمساندة في هذا المضمار.

 

أخيراً، نعيد التأكيد على التزام لبنان الكامل باتفاقيّة األمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة  -4

فيها.  هنخراط  وا ة،تفاقيّ ة استعراض تنفيذ اإله بانطالق آليّ عبر الوطنيّة وبروتوكوالتها، وترحيب  

ما من هوالجريمة السيبرانيّة، بوصف كاإلرهاب العابرة للحدود جرائممخاطر التزايد  لىه إنبّ ون

يميّة الجهود على المستويات الوطنيّة واإلقل تضافر  التصدّي لها تطلّب ييات الناشئة التي التحدّ 

 والدوليّة.


