
1 
 

 الدورة الثامنة

 لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 )2019كانون األول  20-16ابو ظبي، (

  كلمة وفد الجمھوریة اللبنانیة  

 وزارة العدل في  ةعامال رةمدیال ،القاضیة رلى جدایل 

 

 ،مؤتمرِ الرئیس  السید 

 ،للمؤتمر ّيِ التنفیذ المكتبِ  السیداُت والسادة أعضاءُ 

  ،اقبونھا و المرؤوأعضا الوفود المشاركةساء السیداُت والسادة رؤ

 ،اإلقلیمیة و الدولیة المنظماتِ  وممثل و

المؤتمر یم ھذا في تنظ أسھممن  االماراتیة وكلَّ  العامة والسلطاتِ  أشكر األمانةَ أود أوالً أن 
 ، اإلشراف على مجریاتھو

 و بعد،

 ألن، ھذا المؤتمر أعمالفي  بفخٍر و اعتزاز لبنانوفدُ  یُشاركتوالي للمرةِ السادسِة على ال
سُ  مشاركتھ ھذه من أكبر  واحدٍ  مواجھةِ یُجمع على من حراك دولي دوَر لبنان كجزٍء  تُكّرِ

  الفساد،  ھوو تحدیات العصر، 

دُ تُ  شّر متكاملة منظومةُ ھو فالفساد   ناھضُ تُ و  ،انِ االنس تنتھك حقوقَ و ، العدالة االجتماعیة ھدِّ
                  ،الدولةبض ثقة الناس قوّ ت و ،المسار الدیمقراطيّ و  التنافس االقتصاديّ و  لتنمیة المستدامةا

لتُ و   ،عیةجتماواال واالقتصادیةِ  ،واألمنیة ةِ السیاسی جوانبھخطًرا على االستقرار ببالتالي  شّكِ

ه لا لمواجھةِ  العالمیة الجھودُ  لذلك تضافرت و قد عبر إرساء مبادئ الحكم فساِد و الحدِّ من مضاّرِ
دةٍ  على وضع معاییرَ  تكثیِف العمل و الدیمقراطيّ   إفالت الفاسدِ تقي من الفساد وتحول دون  موحَّ

اتفاقیة األمم المتحدة "باعتماد  2003عام بلغت ھذه الجھود محّطة مفصلیةً  من العقاب، و
في  شموالً  األكثرَ  و الملزم ،الدوليّ  اإلطار القانونيَّ  التي تُعدُّ ) UNCAC" (لمكافحة الفساد

 العالم،
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 أیھا الحضور الكریم،

                     ، ھا الحریاتالتزامِ  و بانفتاحھا على العالم كبیرةٌ  دولةٌ  لكنھا و ،جمھاحمثل الیوم دولة صغیرة بأُ 
التي تعترضھا  ، بالرغم من الصعوباتھيو  ...و االتجاھات الثقافیِّة و الفكریّة تعدّد الدیانات و 

 ً ً  دولةٌ  ،حالیا  ، محنِھ و أزماتھنھ من تجاوز كّ ممات ما یُ یملك من المقوّ  تحوي شعباً خالقا

ز على لیوم أمام استحقاقاٍت كبیرة تتطلَّب االستجابة الملّحة لطلبات افلبنان  مواطنیھ التي تُرّكِ
ُل األولویّة، مكافحة الفساد ال ال سیّما على صعید حاٍت شاملةصالالقیام بإ خاصة و أن ذي یُشّكِ

ل عبئاً على امتداد مساحة الوطن و یُشكِّ ساد قد بات وباًء یتفشى أن الفبیَّنت  المؤشرات الدولیّة قد
ص النمو االقتصادّي و قدرة اللبنانیِّین، على العیش الكریم، إن المشھد ة العامة و فریّ على المال

الى أجندة مكافحة الفساد من خالل البناء على  جدیداً  أن یُضیفَ ال بدَّ لبنان  ي الحالّي فيالمطلب
 ، ھذا المجالفي  تمَّ إنجاُزهالذي العمل 

لى إ                   2009عام انضمامھ بالتوّجھ العالمي لمكافحة الفساد برسمی�ا  انخرط لبنانُ فقد 
   ،"لمكافحة الفسادة مم المتحداتفاقیة األ"

من التشریعات  عدداً  2007منذ العام   اللبنانيّ أعدَّ المجلُس النیابيُّ  ،التشریعيتوى ى المسعلو 
 :أبرزھا  قوانینَ منھا  و أقرَّ  افحِة الفسادلمك

  ،رھابموال وتمویل اإلة تبییض األقانون مكافح 2015عام  

 ،الوصول الى المعلوماتبقانون الحق  2017عام  و 

قانون المعامالت اإللكترونیة والبیانات ذات الطابع  و ي الفسادایة كاشفقانون حم 2018عام  و 
  ،الشخصي

 قوانینَ  قرار مشاریعِ إ من خاللِ  التشریعات سلٍّة من ستكمالال یسعى المجلُس النیابيُّ  ال یزالُ  و
س و تكری ،عن الذمة المالیة و التصریحَ الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد،  شاءإن تتناول جدیدةً 
 الحؤول دون و ال المنھوبة، ومكافحة اإلثراء غیر المشروع، واسترداد االمو، اللیِّة القضاءاستق

دُ من النصوص التي  ذلك رَ وغیاستغالل النفوذ من قبل متولِّي السلطة العاّمة،    لبنانالتزامَ  تؤّكِ
 ،یةتفاقیة األمماالب

نتطلع الى ننا، و إ ،دناإلى بلبالنسبة  ھمیةفي غایة األ استرداد األموال المنھوبةمسألة  تُعتبرُ و 
جسور  تینَ تم تُتیح لنا في ھذا المؤتمر فرصةنا و نرجو أن یكون وجودُ ، في ھذا المجالدعمكم 
 في المستقبل، معكم نحرص على متابعتھا  التي الدوليّ التعاون 
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قفزة نوعیة  لَ شكِّ تُ  لرقميوطنیة للتحول ا استراتیجیّةً  ،لبنان فقد أنجز، التنفیذي المستوىعلى أما 
 قوامھا الشفافیةُ  نحو حكومةٍ  لتوّجھا ، وفیھاسات الفساد من ممار في تفعیل االدارة العامة، والحدِّ 

   والمواطن،  بین الدولةِ 

ً  لبنانُ  نجزأ قد و  اتیجیة وطنیةٍ تراسمشروع  ،بدعم من برنامج األمم المتحدة االنمائي ،أیًضا
خارطة  توفّروھي ، 2019 من العام الحاليّ  في أیلول مجلس الوزراء إلى أحیلت لمكافحة الفساد

 ،  2025العام  و حتى 2020من العام ة الممتدة للفتروطنیة  طریقٍ 

                تشكیل  فورَ  لزم من دعم لتنفیذھماما یمع ن یرار ھاتین االستراتیجیتأن یتم اق ملنأ و
 ،  الحكومة الجدیدة في لبنان

استرداد االموال المتأتیة عن  للتعاون الدولّيِ معھ من أجلِ  دلیلٍ  وضعِ على لبنان فقد عمل كذلك 
ساً بذلك التزاَمھ  الفساد  بمبادئ التعاون الدولي واسترداد الموجودات، مكّرِ

                                    منھا التي كنا فیھا سباقین على أرض الواقع، من الحاالت  عدداً  في ھذا اإلطارِ  أستذكرو 
ن الدوالرات یعادة مالیإالعراق الشقیق، و ،بلدھمل ھمیموتسلُ  توقیف مسؤولین سابقین مدانین

 Award(جائزة التمیّز  في مصرف لبنانھیئة التحقیق الخاصة  بحیث استحقَّت، الشقیق لتونس
of Excellence (من قبل مبادرة ستار السترداد الموجودات المسروقة،  

 ؤتمر، الحضور الكریم،سید رئیس المال

تأسیس  مع 2011العام منذ  نطلقا مسارٍ عمل مؤسساتي وثمرة نتیجة  ھذه االنجازات قتلقد تحقَّ 
لھا برئاسة  ونةٍ معافنیة  لجنةٍ  س الوزراء، ورئیس مجلدولِة وزاریة لمكافحة الفساد برئاسة  لجنةٍ 

 بمكافحةِ نتان أبرز الوزارات والھیئات المعنیة اللجوزیر الدولة لشؤون التنمیة االداریة، وتضم 
 ،و الوقایِة منھالفساد 

منظمات  و أسھم في دعمھ معھذا المسار  )UNDPاالنمائي ( األمم المتحدة برنامجُ  وقد واكب
متّحدة المعني بالمخدرات والجریمة رى، نذكر منھا مكتب األمم الدولیة وإقلیمیة أخ

)UNODC (یز النزاھة ومكافحة الفساد العربیة لتعز والشبكة(ACINET)  ًالتي تُعتبر مثاال
 ، فیھا عضواً فاعالً ال یزاُل و أحد مؤسسیھا  لبنان التي كانوالدول بین  للتعاونِ 

ب والتھراالموال  تبییضبدأھا منذ أعوام لمكافحة  مسیرةً لبنان  و إضافةً إلى ما تقدَّم فقد تابع
  الضریبي، 
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 ة، السادھا السیدات وأی

بتنفیذ اتفاقیة األمم المتّحدة لمكافحة  لبنانَ  لتزامالتأكیدٌ ھو  ھذا المؤتمر في  وفدنامشاركةَ إن 
 الفساد،

الفصلین الثالث  في ما خصَّ االتفاقیة  ھذه قد أنجزنا المرحلة االولى من آلیة استعراض تنفیذو ل
  ،تقریر النھائي كامالً ال نانشرو ،تعزیز تشریعاتنا وممارساتنااستندنا على مخرجاتھا ل ووالرابع، 

  ،فعالیة ھذه اآللیةب ناذلك من داللة على التزامفي شراك المجتمع المدني لما إأصّرینا على  و 

لذاتي ا مستعراض وأنجزنا تقریر التقییاالالنخراط في المرحلة الثانیة من آلیة اباشرنا كما أننا 
المجال  فسح في، وذلك كي نُ 2021في العام  اضنابانتظار استعر نعمل حالیًا على تحدیثھالذي 

 من البحث والحوار بشأن مدى تنفیذ االتفاقیة في لبنان،  قدرٍ  أمام أكبر

 السیدات والسادة، أیّھا

لتي تمّر بھا ا ةالظروف الدقیق في ظلّ  ملّحة ضرورة باتت مكافحة الفساد لم تعد ترفًا، بلإن 
  عملیة التنمیة المستدامة في العالم، تعّوقلحواجز التي ا أھمِّ  أحدُ الفساد ھو  ألنبالدنا، 

المعلومات حمایة الحریّة من خالِل توفیر  على صُ یحر، دولة الحریات باره، باعتلبنانإن  و
                      الفساد،حة افكمتبقى من أھم مقومات نجاح  المجتمع بین الدولِة والمشاركة ألن  للمجتمع
بناء  ص على، كما یحرا المواطنیشعر بھملموسة تحقیق إنجازات  ُص علىرلبنان یحكما أن 
  و عقابیّاً في آٍن معاً،ر مكافحة الفاسِد عمالً وقائیّاً اعتباع المواطن من خالل الثقة م

                   سیاسیة واضحة،  رادةإمل موجود، ولكن تنفیذ ھذه الحلول یحتاج إلى الحلول كثیرة واألإن (
                       ،لك المجتمع المدنيالمعنیین، بما في ذ فطرااألمختلف   بینتعاونِ التكاتف والإلى  و

                       ، الدولیة في مجال مكافحة الفساد كما یحتاج إلى الصبر والمثابرة، وھو ما تؤكده التجارب
                           تنفیذول لوضعھا حیز الذه الحلم في بلورة بعض ھسھأن مؤتمرنا ھذا سیبیقین و إنا على 
 )اللبنانيفي سیاقھا 

 .م نكون قد حقّقنا فیھ مزیدًا من التقدّم في االتجاه الصحیحوالى اللقاء في مؤتمر قاد


