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١٠ كانون الثاني ٢٠١٩

بيروت، نظمت »كلنا إرادة« بالتعاون مع »املفكرة القانونية« ندوة بعنوان »استقالل 
القضاء وشفافيته: بناء املؤسسات يف إطار األجندة اإلصالحية ملؤمتر سيدر«. 

القضاء  استقالل  أجل دعم  الندوة رشاكتهام من  الجمعيتان من خالل هذه  اطلق 
يف لبنان وخاصة اقرتاح القانون حول »استقالل القضاء العديل وشفافيته« الذي 
طورته »املفكرة« عىل مدى أربع سنوات من البحوث العلمية وامليدانية والعمل 
التشاريك، وذلك عىل ضوء املعايري الدولية الستقالل القضاء، وقدم اىل املجلس 
القضاء  استقالل  لدعم  املدين  »االئتالف  من  بدعم   2018 متوز   10 يف  النيايب 
وشفافيته« وبتوقيع تسعة نواب وحضور ودعم ممثلني عن مختلف الكتل النيابية. 

تسعى الجمعيتان من خالل هذه الرشاكة اىل تطوير الخطاب العام ورفع مستوى 
الوعي واملعرفة بشأن دور القضاء واستقالليته، وتعزيز العمل اإلصالحي يف هذا 
املجال، واىل اعتامد وتطوير اآللية التشاركية يف صياغة مقرتحات القوانني والتأكيد 
اإلصالحية يف  والنقاشات  االقرتاحات  املدين يف  املجتمع  مشاركة  عىل رضورة 

لبنان.

دولة  وإرساء  الفساد  مكافحة  بهدف  أي عمل إصالحي جدي  أن  الجمعيتان  تعترب 
تقرتح  ولذلك  وشفافيته،  القضاء  استقالل  بتعزيز  أوال  مير  واملؤسسات  القانون 
وضع اقرتاح القانون هذا يف أعىل سلم األولويات عىل جدول أعامل لجنة اإلدارة 
الدولة  التزام  النواب. وهو يشكل فرصة إلظهار مدى جدية  والعدل يف مجلس 
وتعزيزها  املؤسسات  لبناء  ملموسة  تدابري  اتخاذ  عرب  سيدر  بإصالحات  اللبنانية 
لألعامل  مؤاتيا  مناخا  يخلق  نحو  عىل  القانون  دولة  وإرساء  الفساد  ومكافحة 

واالستثامرات.

شارك يف املؤمتر ممثلون عن الدولة اللبنانية والجهات الدولية املانحة املشاركة يف 
مؤمتر سيدر، إضافة اىل نواب ممثلني عن مختلف الكتل النيابية من أجل استعراض 
مواقف الكتل ومالحظاتها بشأن اقرتاح القانون ومناقشة الخطوات املقبلة من أجل 
الرشوع  أجل  من  والعدل  اإلدارة  لجنة  أعامل  جدول  عىل  القانون  اقرتاح  ادراج 

مبناقشته يف أرسع وقت ممكن.

###

ندوة حول »استقالل القضاء 
وشفافيته: بناء المؤسسات في إطار 

األجندة اإلصالحية لمؤتمر سيدر«

ملزيد من املعلومات

ستفاين كوسا
املسؤولة اإلعالمية
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تؤمن  السيايس  لإلصالح  مدنية  منّظمة  إرادة« هي  »كّلنا 

بالقدرة عىل وضع أسس لدولة عرصّية، آمنة، فّعالة عادلة 

ومستدامة من خالل إدارة قوّية وعادلة. متويلها لبناين بحت 

يسعون  ومغرتبني،  مقيمني  لبنانيني،  مواطنني  من  يأيت 

إرادة«  »كّلنا  تؤمن  وطنهم.  يف  إيجايب  تغيري  إلحداث 

بالشفافية واملحاسبة ومشاركة املواطنني كمكّون أسايّس 

لإلدارة الجّيدة وأن القدرة عىل التأثري يف مسار اإلصالح 

العاّمة  القضايا  حول  الوعي  نرش  إىل  بحاجة  السيايس 

تزامنًا مع العمل عىل حّلها. وميكن أن يتّم ذلك عرب إرشاك 

مكونات املجتمع كاّفة: املواطنون املعنّيون أو املهتّمون 

يف الشأن العام، املنظامت غري الحكومية والخرباء. كذلك 

البلديات وأعضاء الربملان والحكومة. نظام »كلنا إرادة« 

ويتضّمن  جامعّي  بشكل  القرارات  اتخاذ  يحّتم  الداخيل 

يتعّهد  املصالح:  يف  تضارب  أي  لتجّنب  صارمة  قواعد 

أعضاء مجلس االدارة بعدم الرتّشح إىل االنتخابات وعدم 

املشاركة يف املناقصات العاّمة.
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