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**************** 
 للمطابقة عند اإللقاء

**************** 
  
  عالي وزير العدل،م

  ،لشؤون التنمية اإلداريةمعالي وزير الدولة 
  حضرة السيدات والسادة السفيرات والسفراء،
  حضرة ممثالت وممثلي الجسم القضائي،

  دات والسادة،حضرة السي
  

 .انيتدريب الجهاز القضائي اللبنلمعكم هذه المرحلة الجديدة من الدعم األوروبي طلق أ أن سروريّإنه لمن دواعي 
 

أكثر ة إلى عدالتوق تدولة القانون أن تعزيز على  حريصةة كل دولة ديمقراطيه على ؟ ألنالقضاءلماذا ندعم 
على هذه العدالة أن تضمن تساوي الجميع أمام و.  من المتقاضينأقرب وفي متناول الجميعوة يعلافو استقاللية

شرط أساسي وة الديمقراطيوروبي، العدالة هي حامية حاد األداخل االتفي ًأيضا ففي لبنان والمنطقة و. لقانونا
 .ةلسالم واألمن والتنمية االقتصادية واالجتماعيلضمان ا

 
ر، ال بل استباقه يب المهني اللحاق بركب هذا التطووعلى التدر لماذا ندعم التدريب؟ ألن العدالة في تطور مستمر

ًآن معاوالتدريب المستمر هو في . والمساهمة فيه .  وواجب من واجباتهمقضائي ال في المجالالفاعلين جميعل حق ٍ
ًتباطا وثيقا ه يرتبط ار فأساسي ألنالقضاةأما تدريب     . وكفاءتهم يتهمباستقاللً

  
ة الذي هو حجر الدروس القضائي عهدم، مثل إنشاء ين القضائيالعاملين إنجاز الكثير في إطار تدريب نان، تمفي لب

ًر التدريب للجسم القضائي منذ أكثر من خمسين عاما يوفورائد من نوعه في المنطقة ئي والزاوية في التدريب القضا
أنه سيتم تعزيز استقاللية هذه  أنا واثقة منو. ما زال هناك الكثير من العمل لكن. ً غالبا ظروف صعبةوفي

  . ينالعاملين القضائي جميعل بهدف توفير تدريب نوعيواستقاللها اإلداري والمالي المؤسسة 
  
  
  



 

بشكل  لذلك سيتولى التدريبات .يالتدريب العمل هو أفضل التدريبات أنبكيف سنطبق هذا البرنامج؟ نحن مقتنعون 
ا سيسمح وروبي ومن لبنان، مماد األح من الدول األعضاء في االتالمجال القانونيصون في متخصمشترك 

في  التبادالت بين الفاعلين بشكل خاصع هذه المبادرة وستشج. ليةوات ملموسة وعماالستفادة من أدبللمشاركين 
مشابهة ة حيث األنظمة القانوني، سبانياإٔفرنسا وايطاليا وعلى غرار ونظرائهم في الدول األوروبية  المجال القضائي

  . الجرمانيها من القانون الرومانيًرا للنظام القضائي في لبنان ألنها مستلهمة كلكثي
  

  .عامل قضائي3500 بتدريب أكثر من حتى اآلنتدريب القضائي في لبنان عاوننا في مجال السمح توقد 
  

لبيئي  على المجاالت الجديدة من القانون مثل القانون االتعاون هذه المرحلة الجديدة من  خالل بشكل خاصزوسنرك
  .ى قانون النفطقانون التكنولوجيات أو حتو
  

  .القضائيين اللبنانيينعاملين اجات التيحاتناسب مع تو ةمستمر وةعلافة تدريب جياستراتي وضع كذلك على تعاونوسن
  

ة القضاء اللبناني  استقاللي إلى تعزيزًسنوات المقبلة دعمه الذي يهدف أوالحاد األوروبي خالل الهذا وسيواصل االت
  . وكفاءته

  
لشؤون زير الدولة  وكذلك معالي و،ألوروبيالدائم للتعاون ادعمه على ّأن أحيي معالي وزير العدل وأشكره  ّوأود

  .تسهيل هذه المبادرةلجهوده  التنمية اإلدارية على كل
  

 . ًشكرا
   

 

 


