بعثة لبنان الدائمة ّ
لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية يف فيينا
________________________________________________________
ساف
كلمة رئيس وفد لبنان المندوب الدائم السفير ابراهيم ع ّ
أمام الدورة  30للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيّة
________________________________________________________
 -1أودّ بداية ْ
أن أهنّئكم على انتخابكم رئيسا ً للدورة  30للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيّة،
وأغتنم هذه المناسبة لتوجيه التقدير لليابان ولمكتب األمم المت ّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة
على التنظيم الناجح لمؤتمر األمم المت ّحدة الرابع عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائيّة .وقد
ش ّكل إعالن كيوتو وثيقة ها ّمة إضافيّة في مسار تعزيز ثقافة ُح ْكم القانون على المستوى الدولي،
وتأكيد ارتباطها الوثيق والتفاعلي بأهداف التنمية المستدامة.
 -2يرزح لبنان تحت وطأة ظروفٍ إقتصاديّة وماليّة خانقة ،فاقمها تف ّ
شي جائحة كوفيد،19-
وبات موضوع مكافحة الفساد واسترداد األصول المنهوبة يش ّكل أولويّة قصوى .وقد كث ّفنا
وتيرة التعاون مع  UNODCوفريق مبادرة "ستار" منذ مطلع العام الجاري في ميدان استعادة
األصول .ويه ّمني اإلعالن عن صدور تشريع ْين مه ّميْن العام الماضي ،هما "قانون مكافحة
الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد" ( ،)2020/175و"قانون
التصريح عن الذ ّمة الماليّة والمصالح ومعاقبة اإلثراء غير المشروع" (.)2020/189
 -3تتمحور المناقشة المواضيعيّة لهذه الدورة حول التدابير الفعّالة لمنع تهريب المهاجرين
والتصدّي له ،مع حماية حقوق هؤالء وال سيّما النساء واألطفال .وكما هو معلوم ،تشهد منطقتنا
لنمو ظاهرة
ك ّما ً من النزاعات والتوتّرات المتراكمة التي ضاعفت لألسف من الظروف المؤاتية ّ
ْ
أحبطت القوى األمنيّة اللبنانيّة ثالث
تهريب المهاجرين .ففي األسابيع الثالثة األخيرة وحدها،
عمليّات تهريب أشخاص عبر البحر ،ض ّمت في مجموعها  180شخصا ً من بينهم نساء
وأطفال ،جلّهم من التابعيّة السوريّة ،بما يثبتُ ّ
أن مشكلة تهريب المهاجرين باتت تتقاطع مع
مشاكل اللجوء والنزوح .وعمالً بالتزاماتها القانونيّة واإلنسانيّة ،تسعى الدولة اللبنانيّة بك ّل ما
ْ
أوتيت من إمكانيّات ،إلى التصدّي لهذه المشكالت بالتعاون مع الشركاء الدوليّينّ ،إال أ ّن
التحدّيات اإلقتصاديّة واإلجتماعيّة المتنامية التي تواجهها باتت تُثقل على طاقتها اإلستيعابيّة،
وتزيد من حاجة لبنان للدعم والمساندة في هذا المضمار.
ّ
المنظمة
 -4أخيراً ،نعيد التأكيد على التزام لبنان الكامل باتفاقيّة األمم المتّحدة لمكافحة الجريمة
عبر الوطنيّة وبروتوكوالتها ،وترحيبه بانطالق آليّة استعراض تنفيذ اإلتفاقيّة ،وانخراطه فيها.
وننبّه إلى تزايد مخاطر الجرائم العابرة للحدود كاإلرهاب والجريمة السيبرانيّة ،بوصفهما من
التحدّيات الناشئة التي يتطلّب التصدّي لها تضافر الجهود على المستويات الوطنيّة واإلقليميّة
والدوليّة.
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