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 عّساف براهيمالمة رئيس وفد لبنان المندوب الدائم السفير ك

 الجريمة والعدالة الجنائيّة نعمللجنة  31أمام الدورة 

  16/5/2022 في فيينّا

 

تكم ألعمال إدارمعرباً عن ثقة وفد لبنان ب، على انتخابكموأعضاء المكتب يسعدني أن أهنّئكم  -1

مّر تستالجريمة المنّظمة العابرة للحدود ف .للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيّةهذه الدورة 

الستقرار األمني واالقتصادي واالجتماعي للدول والشعوب. لالتحدّيات  خطرإحدى أكونها ب

 ّمقة لألسبابة تنطلق من قراءة معمقاربة شامل ، اعتماد  ةمواجهة هذه المشكلة العالميّ  تتطلّبو

ات ملجهود بين كافة الشركاء الفاعلين، من حكومات ومجتمع مدني ومنظّ ا ة، وتضافر  الجذريّ 

وضع  نرى ضرورةرات والجريمة. وحدة المعني بالمخدّ وعلى رأسها مكتب األمم المتّ ة، دوليّ 

بشكل خاص،  SDG16السادس عشر  ( بشكل عام، والهدف  SDGsأهداف التنمية المستدامة )

  .منع الجريمةلصلب أهداف التخطيط االستراتيجي  في

 

مكافحة اإلرهاب بكافة أشكاله ومظاهره بوصفه أيضاً لة العمل المشترك أهميّ نشدّد على  -2

 الخاصةيّة الدول اتباالتفاقيّ  نعيد التأكيد على التزام لبنان. وللحدود اً عابر اً تحدّياً خطيراً آخر

بالجريمة المنظَّمة، السيّما اتفاقيّة األمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنيّة 

لتحديات حن على دراية باون واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.، والبروتوكوالت الملحقة بها

، وسيواصل لبنان العمل بتصميم هذه المواثيق مندرجات كلّ تطبيق ستكمال ال الماثلة أمامنا

كافحة مصكوك كافة تنفيذ ، وتسهيل إلقتصاديّة واإلجتماعيّةاألمنيّة وا اتالصعوبلتجاوز 

  المنّظمة. الجريمة

 

دالة ة في العة الرقميّ تعزيز استخدام األدلّ المناقشة المواضيعيّة لهذه الدورة حول  تتمحور -3

ة يّ ر في أنشطة غير قانونصَّ ة بما في ذلك استغالل الق  السيبرانيّ الجريمة  ة، ومواجهة  الجنائيّ 

لة في جهوده ذات الص ، انعكست  هذا الموضوعة كبيرة لي لبنان أهميّ ويول. نترنتباستخدام اإل

 2018 أقّر البرلمان اللبناني عام ن الوطني والدولي. فعلى المستوى الوطني،على المستويي  

تابة الكوهو يعالج مسائل ، "ة والبيانات ذات الطابع الشخصيااللكترونيّ المعامالت "قانون 

 . وعلىةاألنظمة والبيانات المعلوماتيّ أمان قة بالمتعلّ  الجرائم  و، ةواإلثبات بالوسائل اإللكترونيّ 

لوجيا من استخدام تكنو ة شاملة للحدّ ة دوليّ مسار استحداث اتفاقيّ  المستوى الدولي، يدعم لبنان

، وهو 247/74ة العامة رقم ر الجمعيّ ة، وفقاً لقراالمعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجراميّ 

 .حول الموضوعصة جنة المخصّ للافي إطار حاليّاً المفاوضات الجارية منخرط ب

 

 وتلكة، البيئيّ الجرائم ك، الدولي لمواجهة التحديات الناشئةالتعاون ختاماً، نشير إلى أهميّة  -4

كما نغتنم يّة. قافات الثئم التي تستهدف الملكيّ كالجرا، ة خاصة بالنسبة لمنطقتناالتي تكتسب أهميّ 

اط ومراحل النشفي مختلف جوانب  والشباب ة تعزيز دور المرأةأهميّ د على هذه المناسبة لنشدّ 

 ة.منع الجريمة والعدالة الجنائيّ العالمي المشترك في ميدان 


