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 ؛رئيسة المؤتمر ،وزيرة العدل اليابانية السيدة

 السادة رؤساء الوفود وممثلي الدول؛ السيدات و 

 الحضور الكريم؛أيها 

 

يسعدني ويشرفني أن أخاطب مؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة 
 الجنائية. 

أعمال و  إلدارة  انتخابكم  على  إليكم  بالتهنئة  أتقّدم  أن  إال  المستهل  في  يسعني  ال 
كما   بد من  المؤتمر،  المؤتمر و   شكرال  اليابان على استضافة  تنظيمهعلى  حكومة  ، حسن 

 .كافة على جهوده UNODCشكر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و 

 

سياسات   تفعيلهذا المؤتمر، في دوراته المتعاقبة، في    هم/ عاًما، سا65ألكثر من /
 . في هذا المجالالعدالة الجنائية وتعزيز التعاون الدولي 

التزامه الكامل بأحكام اتفاقية األمم المتحدة التأكيد على لبنان  يجّددومن هذا المنطلق 
المنظّ  الجريمة  األمم  لمكافحة  واتفاقية  بها  الملحقة  الثالثة  والبروتوكوالت  الوطنية  عبر  مة 
 . المتحدة لمكافحة الفساد

مع   يتماشى  بما  التشريعية  بنيته  تطوير  إلى  لبنان  سعى  تقّدم،  ما  على  وتأسيًسا 
الدولية التحديا  التزاماته  المتطور ومع  اإلجرام  يفرضها  التي  الجديدة  إقرار ت  عبر  وذلك    ه ، 

 أهمها: ، نذكرسلسة من القوانين خالل السنوات الخمس الماضية

 .ويل اإلرهابمتقة ب/ من قانون العقوبات المتعلّ 316تعديل المادة / -
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أو   - القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  معاقبة  قانون 
 . الالإنسانية أو المهينة

الشخصي - الطابع  ذات  والبيانات  اإللكترونية  المعامالت  تضمّ   ،قانون  ن  الذي 
 .المعلوماتيةفصاًل متكاماًل عن الجرائم 

 قانون حماية كاشفي الفساد.  -
 الموافقة على معاهدة تجارة األسلحة. -
 قانون المفقودين والمخفيين قسرًا. -

 : أقّر لبنان/ تحديدًا 2020وفي العام /

 .قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  -
 .ثراء غير المشروعذمة المالية والمصالح ومعاقبة اإلقانون التصريح عن ال -
، وعّدل قانون الحماية من قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياهكما أقّر   -

 لتفعيل أحكامه.  ،العنف األسري 

الضمانات  تعزيز  إلى  يرمي  األهمية  بغاية  قانونًا  النواب  مجلس  أقّر  الموازاة  وفي 
 للمشتبه بهم خالل التحقيقات األولية.  األساسّية وتفعيل حقوق الدفاع

وتساهم وزارة العدل حاليًا بشكل فّعال في مناقشات اقتراح قانون الستقاللية السلطة  
المبادئ والقيم التي تؤّسس ل  ،القضائية مسار قضائي هادف يؤّمن المظلة الحمائية للحقوق 

 فال جدوى ألي قانون إصالحي من دون استقاللية القضاء.  .على مساحة الوطن

الجنائية للعدالة  العصري  المفهوم  تفعيل  اللبنانية  الحكومة  واكبت  عبر   ،وكذلك 
وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام وذلك للمرة األولى  انضمام لبنان إلى توصية األمم المتحدة لجهة  

 في تاريخ لبنان.
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يقتصر التشريعي المجهود    هذا  ولم  الصعيد  وإنما  فقط  على  على ،  أيضًا  انسحب 
  ،وغيرها من الوزارات واإلدارات المعنّية  ،وزارة العدل   أن، بحيث  والعملي  التنظيمي  ينالصعيد

الدورات  إلى  باإلضافة  واالجتماعات،  والمناقشات  الندوات  من  العديد  في  وشاركت  نّظمت 
الفساد   للقضاة في إطار مكافحة  الوطنيةو التدريبية  المنّظمة عبر  الجريمة  وإيمانًا   .مكافحة 

الشباب بدور  مع  منها  أيضًا  تعمل  موضوعات  ،  على  الجامعات  طالب  من  مجموعات 
 القانون. الحق و  بالعدالة والمحاسبة وبتعزيز دولةمتعّلقة مختلفة 

 

 أيها الحضور الكريم،

التي يمّر بها والتي    ، في الظروف الصعبة واألليمةلبنان  إن هذا العمل الذي يقوم به
الصديقة   تعلمون، الدول  قبل  من  وفّعالة  جّدية  مساعدة  مع  يترافق  لم  إذا  قاصرًا  يبقى 

كبيرًا عّد مكافحة الفساد تحديًا  وفي هذا المجال ت  ؛الدولية ذات الصلةو   اإلقليمية  والمنظمات
مسألة التحقيق في مصدر ومصير األموال المحّولة إلى الخارج   في  يرفعه لبنان وباألخص

 التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.  وتفعياًل الذي يستلزم تعاونًا دوليًا 

 

المحّصلة، الصعبة،    وفي  الظروف  من  اإلرادة ب و وبالرغم  تبقى  الجريمة  وجود   رغم 
 قائمين.في مكافحتها واألمل في القضاء عليها  الصلبة

 ... لكم وشكرًا 


