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 للمطابقة عند اإللقاء

 
 معالي وزير العدل،

 معالي وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية،
 ادة السفيرات والسفراء،سع

 السيدات والسادة ممثلي الجسم القضائي،
 حضرة السيدات والسادة،

 
 

ّيسرني أن أطلق ھذه المبادرة الھادفة إلى مكننة القضاء في لبنان، بحضور كبار ممثلي الجسم القضائي 
 . والمعنيين باإلصالح اإلداري

 
ومن الضروري التنسيق . ية االقتصادية واالجتماعية العدالة شرط أساسي لضمان السالم واألمن والتنمّإن

،  وأكثر قابلية إلتاحة الوصول إليھابين الجميع حتى تكون العدالة كل يوم أكثر فاعلية وشفافية واستقاللية
 . حتى تستحق ثقة المواطنين واحترامھم في كل لحظة

 
 الحقوق والحريات، ويضمن القضاة حارسدور  القضاء ؤديوھنا في لبنان، كما في جميع أنحاء العالم، ي
لقضائية مستقلة الكن لتحقيق ھذه الغاية، يجب أن تكون السلطة . والفاعلون القضائيون اآلخرون ھذا المبدأ

 العدالة من االعتماد على جميع في سبيلويجب أن يتمكن العاملون . وأن تستفيد من الموارد المناسبة
 . باتباع قواعد القانونًاألدوات الضرورية لجعل عملھم فاعال،

 
يعمل االتحاد األوروبي مع مكتب وزير الدولة لشؤون لذلك . وبھذا المعنى، تعتبر مكننة القضاء أولوية

ونأمل في أن تتمكن ھذه المكننة من . التنمية اإلدارية ووزارة العدل منذ أعوام طويلة على تحديث المحاكم
 بروز تيحوسوف ي. قاضاة خالل مدد مقبولةجعل العمل اليومي لإلدارة القضائية أسرع، وأن تسمح بالم

 . ًت الجديدة للقضاء أيضا بأن يكون أكثر شفافية مع قابلية وصول أكبر للجميعتكنولوجيات المعلوما



ين اعلين المعني دل األدوات وعادات الف ذلكّإن مكننة القضاء مشروع طموح سوف يب ذا .  ك سمح ھ وسوف ي
ه  غ موازنت ستكمل 7البرنامج الذي تبل ان، ي ى مستوى لبن ه عل امج سيجري تطبيق ورو بتطوير برن ين ي ُ مالي

روتبتركيب األجھزة المع هلوماتية الضرورية في محاكم بي دة وجوني ى  والجدي ر من أن  عل ه أكث ستفيد من ي
وسوف يحسن .  موظف في مختلف المحاكم800كما سيسمح بتدريب أكثر من .  كاتب100ً قاضيا و170

 . أسرعمع أجھزة حكومية أخرى بجعلھا ًالنظام أيضا التنسيق 
 

درات المؤسسات ويندرج ھذا البرنامج في ى تطوير ق  إطار اإلصالح اإلداري الذي يجريه لبنان والھادف إل
ع  ودة لجمي دمات ذات ج ديم خ ى تق سھر عل ذلك لل انون، وك ة ق وير دول ا لتط زا حقيقي ون محف ة لتك ًالعام ً

 .المواطنين
 

تقلجھوده وحديث الدولة ومؤسساتھا، ويتابع االتحاد األوروبي دعمه الھادف إلى ت اللية القضاء في تعزيز اس
 .لبنان وفاعليته وقابلية الوصول إليه

 
 العاملين في وزارة العدل ومكتب يُواسمحوا لي أن أقول إن ھذا البرنامج ما كان لينفذ لوال مھارات فريق

  . وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية وتفانيه
  

معالي وزير الدولة لشؤون وألوروبي، ّوأود ھنا أن أشكر معالي وزير العدل على دعمه الدائم للتعاون ا
 . على جھوده في تسھيل ھذه المبادرة وإدارتھاًأيضا التنمية اإلدارية 

 
  ً.شكرا


