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**************************************** 
CHECK AGAINST DELIVERY 

 ، معالي وزير العدل

  زميالي سعادة سفيري فرنسا وأسبانيا، 

 حضرة رئيس معھد الدروس القضائية، 

  ، )أكوجوريس(لوكالة الدولية للتعاون القضائي لحضرة المندوبة العامة 

  حضرة السيدات والسادة، 

  

 إلى تعزيز االتحاد األوروبي الھادفمشروع  في إطار تدريبھموا ّأتمً  قاضيا15 قاضية و19ّنجتمع اليوم لنحيي 

  . قدرات وزارة العدل

  

 السلم االجتماعي والمحافظة على أسس التنمية زي من أدوات الحد من النزاعات وتعز أداة رئيسية القضاءيشكل

  . المستدامة

  

استقاللية وفاعلية أكثر ًئما دايكون  قضاءإلى دولة القانون يجب أن تتوق كل دولة ديمقراطية مھتمة بدعم ّإن 

ً وقريبا من المتقاضين ومجتھدا وقادراً،ووصوال ً وال يمكن أن تكون  . على ضمان مساواة الجميع أمام القانونً

ضمان حماية أفضل لحقوق  لبنان، لھذا التحديث ھدف مزدوج يقضي بوفي.  بل يجب تحديثھاالعدالة جامدة

 . مؤسساتھم القضائيةاألفراد ومصالحة جميع اللبنانيين مع 
 

 

ًوتشكل المھارة شرطا الزما . ً نظرا إلى ارتباطه الوثيق باستقالليته وفاعليته أساسيالجسم القضائيإن تدريب  ً

  .  العدالة بإنصافً أن يكون القاضي قادرا على تطبيقفي حال أردنا

  

زدياد اًريعات الجديدة والمعقدة غالبا و فانتشار التش.القاضيات والقضاة تعرفون ھذاوأنتم أيھا السيدات والسادة 

التخصص المتزايد للمحامين وإضفاء الطابع الدولي على القانون وبروز التقنيات و  المعلومات القانونيةمصادر



 مستمر لمعارفكم وقدراتكم من أجل تحسين جودة تحديث  كلھا أمور تجعل من الضروري إجراء،الجديدة

  .الخدمة العامة للقضاء

  

مواكبة القضاء اللبناني ودعمه  نان واالتحاد األوروبي في إطار سياستنا األوروبية للجوارلھذا السبب، التزم لب

تعزيز صدقيته لدى المواطن اللبناني، عبر التركيز بشكل خاص على تدريب الفاعلين للتحديث وه لفي جھود

  .  القضائيين

  

 القضائي الروماني ھمنظام قضائيين فرنسيين وأسبان، ألن ن فاعليلقد استفاد التدريب بصورة خاصة من خبرة

قد أعطى المشروع نتائج أكثر من و. رات تدريبية عملية سمح بإقامة دوًريب جدا من النظام اللبناني، مماق

 2625في تجاوز لألرقام األولية التي حددت عدد المتدربين بـ فاعل قضائي، 3500 من مرضية إذ درب أكثر

 !فقط
  

نا مقتنعون بأن من أجل تعزيز استقالليته وطابعه المھني ألنضاء يتابع االتحاد األوروبي دعمه للقوسوف 

 لضمان محاكمات منصفة وشفافة وغير منحازة ه القضائي الحسن التدريب ضروريجھازالقضاء المستقل ب

  . للمواطنين

  

زارة العدل التي التمست وشجعت ودعمت  في النھاية أن أشكر الشركاء األساسيين في ھذا المشروع، أي وّوأود

ًدائما االتحاد األوروبي كشريك متميز لتعزيز القضاء في لبنان، ومعھد الدروس القضائية بشخص رئيسه 

 . ُحسھما المھني وحماستھما ومواكبتھما للنشاطات، ما كان ھذا المشروع األوروبي لينفذفمن دون . ومديره
 

وأنا . ضرين ھنا على ما أظھروه من التزام وحماسة خالل الدورات التدريبيةالقضاة الحاالقاضيات وكما أشكر 

وال يمكننا أن ننسى أن الحالة الذھنية للفاعلين القضائيين، . أشجعكم على نقل ھذه المھارات الجديدة إلى نظرائكم

ه على  نجاحملية تحديث القضاء وإصالحه وتضمنوأنتم منھم، ھي من يجب أن تشكل المحرك األول لع

  . السواء

  

ًوأود ختاما تھنئة الوكالة الدولية للتعاون القضائي    .  في نجاح ھذا المشروعبقوةالتي ساھم عملھا ) أكوجوريس(ّ

  

 . ًوشكرا

 
 
 



 

 

 

 

 


