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اختتام «و�سيط اجلمهورية :حامي املواطن»

النجار وبارود :م�شروع مهم على احلكومة تنفيذه
ع�ق��د وزي���ر ال �ع��دل ال �ب��روف �س��ور اب��راه �ي��م ال �ن �ج��ار ووزي ��ر
الداخلية والبلديات احملامي زياد بارود واالمني العام جلمعية
«االمبودسمان املتوسطيني» جان بول ديليفوا ووال��ي املظالم
في اململكة املغربية رئيس اجلمعية م��والي محمد العراقي،
مؤمترا صحافيا قبل ظهر ام��س في قاعة االس��ات��ذة في حرم
العلوم االجتماعية  -ش��ارع هوفالن في اجلامعة اليسوعية،
ملناسبة اختتام ن��دوة «وس�ي��ط اجلمهورية :حامي املواطن»
التي نظمها املركز املهني للوساطة في جامعة القديس يوسف
في ب�ي��روت ،في حضور رئيس اجلامعة االب الدكتور رينيه
شاموسي وامللحقة لعالقات التعاون في السفارة الفرنسية
السيدة مارتني ايرليم ورئيسة املركز السيدة جوانا هواري بو
رجيلي وحشد من االعالميني .بداية ألقت بو رجيلي كلمة رحبت
فيها بالشخصيات احملاضرة ،مركزة على «أهمية هذه الندوة
الفكرية والثقافية الهامة وأهمية هذا االجناز أال وهو وسيط
اجلمهورية حلماية املواطن وحماية الوطن».
وشرح األمني العام جلمعية االمبودسمان املتوسطيني جان
بول ديليفوا كلمة شرح فيها دور وسيط اجلمهورية في حماية
املواطن وتعريفه بحقوقه وواجباته ودورها ايضا في حماية
مؤسسات الدولة ودوره التوثيقي بني االدارة واملواطن ،وتكلم
عن املواضيع التي حت��دث فيها مع الوزيرين جن��ار وبارود،
ودعا الى تطبيق قانون وسيط اجلمهورية في لبنان ،وان كل
الدول التي تعاني من مشاكل على صعيد الدميوقراطية علينا
مساعدتها لتطبيق وسيط اجلمهورية.

ورحب الوزير النجار بالوفد ،وقال« :منذ بداية شباط 2005
في لبنان وبعد نشر القانون اخل��اص في ما يتعلق بوسيط
اجلمهورية ،لم ينجز حتى اليوم املشروع واملرسوم التطبيقي
ليصبح هذا القانون نافذا ،وعلمت يوم أمس انه قد مت االنتهاء
م��ن وض��ع م�ش��روع امل��رس��وم الطبيقي ،وهنا استغلها فرصة
في حضور االمني العام جلمعية «االمبودسمان املتوسطيني»
البروفسور جان بول ديليفوا لنؤكد التعاون ايضا بني فرنسا
ول �ب �ن��ان ول�ن�ت�ش��ارك ال �ف��رح��ة ب��وض��ع ه��ذا ال �ق��ان��ون موضوع
التطبيق وليصبح لبنان ف��ي م�ص��اف ال ��دول املتحضرة في
العمل مبوجب وسيط اجلمهورية .هذا إجناز هام جدا بالنسبة
للدولة ومؤسساتها وللمواطن بان نبدأ العمل بتطبيق وسيط
اجلمهورية» .ثم ألقى الوزير بارود كلمة قال فيها« :نعيش في
بلد كثر فيه الوسطاء على أكثر من صعيد وال وج��ود لوسيط
اجلمهورية ،فتبرز ال��ى الوجه احلاجة لوضع قانون وسيط
اجلمهورية الذي وضع عام  2005موضع التطبيق ،ونتمنى من
احلكومة املقبلة ان يتم العمل في تطبيق هذا القانون».
فأنا اطلب كمواطن من اي وزير أتى ان يقوم بوضع وسيط
اجلمهورية موضع التنفيذ وخصوصا ان هذا القانون وضع
ليطبق ،واي قانون في لبنان ال نريد ان نطبقه علينا إلغاؤه.
ختاما ألقى األب شاموسي كلمة رحب فيها بالوفد ،وشدد
على «أهمية هذا النشاط» ،وق��ال« :ان اجلامعة اليسوعية في
بيروت وضعت نصب اعينها تطوير لغة احلوار والتقارب من
اجل االرتقاء باملجتمع واملواطنية».

