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 للمطابقة عند اإللقاء
 

  معالي وزير العدل أشرف ريفي،

  ، رئيس أساقفة بيروت للموارنة، سيادة المطران بولس مطر

  أصحاب السعادة،

  حضرة السيدات والسادة، 

  الصديقات واألصدقاء األعزاء، 

 

يسرني أن أشارك في اإلطالق الرسمي لهذا المشروع الجديد الممول من االتحاد األوروبي والذي يعكس قيمنا ومبادئنا 
 عادلة.األساسية، أي دعم الوصول إلى القضاء والحق في محاكمة 

يستمر لبنان في مواجهة تحديات سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية استثنائية. لذلك من الضروري أكثر من أي وقت 
  مضى وجود مؤسسات دولة فاعلة وعاملة، خصوصًا في ما يتعلق بالقضاء. 

يات خطة عمل السياسة األوروبية يدرك االتحاد األوروبي هذه التحديات. لذلك يبقى إصالح النظام القضائي واحدة من أولو 
  . 2016-2014للفترة  موحدجوار واإلطار الجديد للدعم اللل

ي التزامه بهدف االستمرار في تشجيع لبنان ودعمه ف عدد كبير من المبادراتفي الوقت الراهن، يمول االتحاد األوروبي 
، والحد من لية السلطة القضائيةحسين استقالالقضاء. ويتضمن هذا مبادرات تهدف مثًال إلى ت المضي قدمًا في إصالح

صالحيات المحكمة العسكرية، وتحسين إدارة السجون وظروف التوقيف (بما في ذلك للمجموعات الضعيفة كالمرضى 
قضائي، تعمل بتنسيق وثيق مع وزارة العدل، ومجلس القضاء األعلى، ومجلس شورى الدولة، والتفتيش الالعقليين). لذلك 

  اسات القضائية.ومعهد الدر 



التي تعمل على دعم من جهة أخرى، يشدد االتحاد األوروبي أيضًا على إرساء شراكات مع منظمات المجتمع المدني 
  حقوق اإلنسان وحسن إدارة القضاء، بما في ذلك حصول الفئات األكثر ضعفًا على المعونة القضائية.

تنص على  نتيلسان وشرعة الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي اليتماشى هذا األمر مع االتفاقية األوروبية لحقوق اإلن
  . إلى الموارد الكافية لتغطية تكلفتهاوجوب تأمين المعونة القضائية للذين يفتقرون 

ثال ممتاز على هذه المقاربة. ونحن نتطلع إلى إّن هذه الشراكة الجديدة مع جامعة الحكمة والمعهد االوروبي لألبحاث م
 النتائج اإليجابية لهذا الجهد المشترك. 

  

 حضرة السيدات والسادة، 

الضغوط على البالد وعلى الموارد المحدودة  2011لقد فاقم العدد المتزايد لطالبي اللجوء والحماية في لبنان منذ عام 
  للقضاء ونقابتي المحامين.

  مراكز التوقيف في لبنان.و  في السجون شكل خاص هو النقص في الوصول إلى المعونة القضائيةوما يثير القلق ب

وبهدف ضمان الوصول الفاعل للجميع إلى القضاء، سيستهدف المشروع الذي نطلقه اليوم لجان المعونة القضائية ومعهدي 
ي ومتدرج، ومنظمات غير حكومية، محام 700بلس وبيروت. وسوف يشمل حوالى التدريب لنقابتي المحامين في طرا

، بهدف المساهمة في مأسسة المعونة والوزارات المختصة واللجان النيابية، وكليات حقوق، وقضاة، ومدعين، والمحاكم
  القضائية في لبنان وتحديثها. كما يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الحقوقيين.  

م خدمات معونة قضائية مباشرة، حيث يمالت توعية، وسيجري تقدلهذه الغاية، سوف تنظم دورات تدريبية وورش عمل وح
 آالف شخص من المشروع.  10حالة. وفي اإلجمال، نتوقع استفادة حوالى  2200من المقدر أن يغطي المشروع حوالى 

  

 حضرة السيدات والسادة، 

اإلنساني والفاعل المرتكز على إّن الوصول إلى المعونة القضائية عنصر أساسي من عناصر النظام القضائي العادل و 
  سيادة القانون. 

أتمنى أن تتمكن جامعة الحكمة، بفضل دعم االتحاد األوروبي، ومن خالل عيادتها القانونية لحقوق اإلنسان ومركز البحث، 
معهد وبالتعاون مع شركائها، مؤسسة األب عفيف عسيران، ومركز المهاجرين التابع لكاريتاس لبنان، وجمعية إنسان وال

تغيير حقيقي لتحسين وصول األكثر ضعفًا إلى المعونة القضائية وتحسين إحداث التوصل إلى األوروبي لألبحاث، من 
  األداء العام لتقديم هذه المعونة في لبنان. 

  

  شكرًا.

 


