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 ،  النوابأصحاب السعادة
 ة السيدات والسادة، حضر

 
يسرني أن أآون معكم اليوم إلطالق هذه الوحدة االستشارية المؤلفة من فريق من الخبراء القادرين على تقديم التوجيه االستراتيجي 

 . واإلرشادات والنصائح للجنتين من أهم اللجان في مجلس النواب اللبناني وهما لجنة المال والموازنة ولجنة اإلدارة والعدل
 

وتندرج المبادئ الديمقراطية في صلب االتحاد ". بامتياز"المؤسسة الديمقراطية  النواب الذي يمثل المواطنين ويشكل مجلس
في الواقع، تشكل هذه المبادئ الرآيزة األولى لعالقاتنا . األوروبي وعمله الدولي، بما في ذلك في إطار العالقات مع أقرب جيرانه

 .المتفق عليها تالءم مع خطة العمل الخاصة باالتحاد األوروبي ولبنانالثنائية مع لبنان، بما ي
 

ومن هنا تأتي . وال تتطلب الديمقراطية المستدامة وجود مؤسسات ديمقراطية فحسب بل أيضًا عمل هذه المؤسسات بصورة فاعلة
جاالت رئيسية مثل اإلشراف المالي وتحليل أهمية هذا المشروع الذي يدعم مجلس النواب اللبناني عبر تعزيز مهاراته المهنية في م

خبراء لبنانيين وأوربيين على السواء في هذا المشروع، وفي هذا اإلطار، يسرني أن أرى مشارآة . التدقيق التشريعي والمعلومات
 .  وهذا تكامل سيكون أساسيًا للنجاح

 
  السيدات والسادة، ةحضر

 
ومهما آانت نتائج هذه التغييرات، فلن يبقى العالم العربي آما . حولنا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا نحن نشهد تغييرات آبيرة جدًا

شراآة جديدة من "وقد بدأ بتطوير . وقد أظهر االتحاد األوروبي عزمه على المواجهة السريعة والفاعلة لهذه التحديات والفرص. هو
وسوف تؤمن هذه االستراتيجية مساندة أآبر لشرآائه مع ترآيز معّزز ". المتوسطأجل الديمقراطية واالزدهار المشترك مع جنوب 
 . على دعم اإلصالحات الدستورية وبناء المؤسسات

 
وفي . ويتمتع لبنان أآثر من غالبية بلدان المنطقة بثقافة ديمقراطية معينة ومؤسسات قائمة على مبدأ فصل السلطات وروحية الحوار

تحسن النظام الديمقراطي بشكل ثابت، يمكن أن يكون لبنان مثاًال لجيرانه في هذه األوقات ل إظهار إمكانية ، ومن خال اإلطارهذا
 . العصيبة التي يمرون بها

 
وهذه خطوة مهمة . وفي الختام، أود أن أشيد بالتزام الرئيس بري ضمان استمرارية عمل الوحدة االستشارية بعد انتهاء المشروع

 . وأوّد أيضًا أن أشكر مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية على عملها الدؤوب على هذا المشروع. مة هذه المبادرةأولى لضمان استدا
 

 . ناقشات مثمرة خالل هذين اليومينأتمنى لكم م
 

 . شكرًا على حسن إنصاتكم
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