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CHECK AGAINST DELIVERY 

 

 أصحاب السعادة، 
 حضرة السيدات والسادة، 

 
سعدني أن أكـــون اليـــوم بـــين هـــذا العـــدد الكبيـــر مـــن المعنيـــين بالـــشأن القـــضائي فـــي لبنـــان والمنطقـــة وأوروبـــا، يـــ

فـي لبنـان ألنـه مـن الـضروري إطـالق النقـاش هنـا وقـد اجتمعنـا . وممثلي الدول األعـضاء فـي االتحـاد األوروبـي
  . ن القطاعين العام والخاصحول اإلطار القانوني لعقود الشراكة بي

  
حـصول المـواطنين علـى خـدمات عامـة ذات ة ملحـة لضـرورتطوير الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص  إن

 فكـرة إشـراك القطـاع الخـاص فـي تقـديم انبثقـتومـن هـذه الـضرورة . مقبولة إلى أقـصى حـد ممكـنجودة بأسعار 
همة فــي إراحــة الماليــة يمكــن لهــذا القطــاع فــي بعــض الحــاالت المــساو. هــذه الخــدمات فــي إطــار تنافــسي مــنظم

لكـن هنـاك بعـض الـشروط المـسبقة .  التـي تتطلبهـا االسـتثمارات ذات الـصلةالضرورية المبالغ  عبءالعامة من
قطــاعين العــام والخــاص وتقييمهــا، الــضرورية، الســيما اســتقاللية الهيئــات العامــة المعنيــة بــإدارة الــشراكات بــين ال

 يهـا القانونية البالغة التعقيد التـي يمكـن أن تخفاألوجهاإلحاطة بن ًفضال عشفافية عمليات استدراج العروض، و
انونيــة خاصــة ســاهمت تطــوير خبــرة قبفــي هــذا المجــال الخبــرة األوروبيــة الطويلــة  محتســوقــد . هــذه الــشراكات

  . ها لمواطنيهاً وتاليا جودة الخدمات العامة القادرة اليوم على توفيرالشراكات في أوروبابدرجة كبيرة في نجاح 
  
ن هذا المؤتمر المنظم في إطار مشروع لالتحاد األوروبي والذي يهدف إلى دعم قدرات وزارة العدل، هو دليل إ

في الواقع، يدعم االتحاد األوروبي القضاء في لبنان . على التزامنا تجاه لبنان من أجل تعزيز دولة القانون فيه
 ألنه من دون قضاء ،لمواطنين إلى القضاءفي مجاالت رئيسية مثل تدريب القضاة أو المكننة أو وصول ا

نزيه ومستقل وفاعل، ال يمكن للبنان وال ألي بلد في المنطقة أو في أوروبا التوصل إلى ديمقراطية حقيقية 
  . وسالم دائم وتقدم اقتصادي واجتماعي يعود بالنفع على الجميع



  
فأنتم تعرفون أن حسن سير القضاء، . والقضاةد في هذا اإلطار بين نقابة المحامين ٕوانني سعيدة بالتعاون الجي

التواصل بين جميع األطراف في ، ال يمكن أن يتم من دون التفاعل و متشعبةمنظومةشأنه بذلك شأن أي 
فسواء كان األمر يتعلق بالمحامين أو القضاة أو الملحقين القضائيين أو بمختلف المعنيين بالشأن . المهنة

   . تسير بشكل حسنجل عدالةالقضائي، فكلهم يعملون من أ
 

ًلقد كـان مـشروع االتحـاد األوروبـي لـدعم العـاملين القـضائيين فـي لبنـان ناجحـا بفـضل اإلدارة الجيـدة مـن جانـب 
ومـا . للحقـوقيين اللبنـانيين واألوروبيـين، وبفضل المشاركة الفاعلة )أكوجوريس(الوكالة الدولية للتعاون القضائي 

الــدروس معهــد دعــم ًويعــود هــذا النجــاح أيــضا إلــى . دليــل ســاطع علــى ذلــك عامــل قــضائي إال 3371إعــداد 
يـشكل حجـر أسـاس التـدريب فـي المجـال القـضائي، وهـو مؤسـسة سـباقة فـي المنطقـة القضائية في لبنـان، الـذي 

ً عاما في ظروف صعبة غالبا التدريب للجسم القضائي50توفر منذ أكثر من  ً . 
 

فقد كان لدعمه وتفانيه . شكر لرئيس مجلس شورى الدولة شكري صادروسوف تكون كلماتي األخيرة كلمات 
دور أساسي في ضمان حسن التعاون بين االتحاد األوروبي ولبنان في المجال القضائي، وهو تعاون أعطى 

مستقبلية في هذا المجال من أجل قيام قضاء أكثر فاعلية واستقاللية ثماره وسوف يستمر من خالل برامج 
 .  ، قادر على ترجمة القيم الديمقراطية والحقوق األساسية على أرض الواقع، ويستحق ثقة المواطنينًاافٕوانص

 
  .ًأتمنى أن تتكلل أعمال مؤتمركم بالنجاح وشكرا

  

  

 


