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االنتخابات«  ومراقبة  االنتخاب  لقانون  الد�ستورية  »املعايري  حول  عمل  ور�ش 

)دي�سمرب 2012(

والتحديات  االآفاق  العربية:  الدول  يف  االأخرية  »االأحداث  حول  اقليمي  موؤمتر 

والنتائج على حرية التعبرب والتجّمع يف �سوء الربيع العربي« )يوليو 2012(

دورات تدريبية حول تنمية القدرات العلمية لكوادر املتطوعني يف املجتمع املدين 

يف جمال خدمات واليات التوا�سل االجتماعي )حزيران – 2012(

املنطقة  يف  ال�سيربانية  الت�سريعات  لتن�سيق  االإ�سكوا  اإر�سادات  حول  عمل  ور�ش 

العربية )�سباط 2012(

مع  بالتعاون  القانون«  حكم  حول  الوطنية  »التقارير  ملناق�سة  وطنية  عمل  ور�ش 

معهد الهاي لتدويل القانون )ت�سرين االول – كانون االول 2011(

ور�ش عمل وطنية ملناق�سة خطة عمل املجل�ش الوطني اللبناين للحق يف التجمع 

والتنظيم )نوفمرب 2011(

اجتماع دويل »االأحداث االأخرية يف الدول العربية: االآفاق والتحديات والعوائق 

اأمام حكم القانون وتطوير نظم العدالة« بالتعاون مع معهد الهاي لتدويل القانون 

)اأيار 2011(

املوؤمتر االإقليمي الثاين حول »اآفاق وحتديات حتديث البيئة القانونية لتن�سيط 

الثاين  )كانون  اأفريقيا«  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  واال�ستثمار  االأعمال 

)2010

ور�ش عمل حول » بناء القدرات يف التنمية املحلية والتنمية بامل�ساركة«) �سباط 

)2010

موؤمتر دويل حول »حرية التجمع والتنظيم، خارطة طريق للم�ستقبل » يف م�سر 

)�سباط 2010(

�سل�سلة دورات تدريبية حول الو�سائل البديلة حلل النزاعات التجارية يف لبنان، 

تون�ش، اليمن، واالمارات )مار�ش 2010(

احلديثة«  التدريب  واأدوات  امل�ستمر  التدريب  »منهجية  حول  تدريبية  دورات 

)اأيلول-اكتوبر 2010(

في اإطار م�ضروع »توفير التدريب القانوني للموؤ�ض�ضات القانونية والق�ضائية في العراق،« 

نظم المركز بالتعاون مع المدر�ضة الوطنية للق�ضاء في فرن�ضا )ENM( �ضل�ضلة دورات 

تدريبية �ضارك فيها ممثلين عن وزارة العدل في العراق، ق�ضاة و نواب عمومين. هدفت 

الى بناء قدرة المتدربين في مجال تقنية »تدريب المدربين« وتعزيز قدراتهم في مجال 

الأ�ضاليب التربوية الحديثة وكيفية تطبيقها وتقييمها.

موؤمتر اإقليمي حول »تطوير بيئة قانونية ديناميكية للأعمال يف منطقة ال�سرق 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا: التحديات واالأولويات )اأيار 2009(

نظم المركز بالتعاون مع مبادرة ال�ضراكة ال�ضرق الأو�ضطية )MEPI( وبرعاية معالي 

الموؤتمر  التويتي،  ر�ضا  ال�ضيد  تون�س  جمهورية  في  التقليدية  وال�ضناعات  التجارة  وزير 

الإقليمي بهدف تح�ضين البيئة القانونية للأعمال وال�ضتثمار

ور�ش عمل حول اإ�سلح وتطوير القوانني التجارية )ت�سرين الثاين 2009(

نظم المركز �ضل�ضلة ور�س عمل تهدف الى تطوير البيئة القانونية للإعمال في اليمن، لبنان 

وتون�س بغية دعم وتن�ضيط القطاعات ال�ضتثمارية وزيادة تفعيل م�ضاركة القطاع الخا�س 

في و�ضع �ضيا�ضات تطوير القوانين بما يحفز باقي دول المنطقة للقتداء بالإ�ضلحات 

المقترحة.

ملتقى اإقليمي حول تعزيز دور املجتمع املدين يف اإر�ساء حكم القانون يف املنطقة 

العربية« )كانون االأول 2008(

�سل�سلة حلقات »بناء الدولة يف لبنان« ) 2008(

اللويزة �ضل�ضلة حلقات حول »الدولة من منظور  نظم المركز بالتعاون مع جامعة �ضيدة 

علماني«؛ »الدولة الفيدرالية« ؛ »الدولة المدنية«؛ تكوين الدولة اللبنانية« و »حكم القانون 

والنزاهة«

�سل�سلة موؤمترات اقليمية يف االردن، م�سر، لبنان واملغرب  )اآذار-كانون االول2007(

نظم المركز �ضل�ضلة من الموؤتمرات القليمية لمناق�ضة تقاير الق�ضاء، البرلمان والعلم 

القليمية.

املوؤمتر الدويل االأول: اإ�سلح القوانني بني الطموح والواقع )حزيران، 2007(

قدم المركز ورقة بحثية تلقي ال�ضوء على المواد والأحكام المن�ضو�س عليها في قوانين 

الدول العربية والتي ل تتوافق مع المعايير الدولية لحرية التجمع في العالم العربي.

من  العربي  العامل  يف  التجمع  حلق  القانوين  االإطار  تعزيز   حول  نقا�ش  حلقات 

خلل احلوار الوطني و تعزيز قدرات املجتمع املدين« )اآب- اأيلول 2007(.

ال�ضيا�ضية،  الأحزاب  قانون  العمالية،  النقابات  قانون  نقا�س حول  المركز حلقات  عقد 

قانون الجمعيات والعلقة بين المجتمع المدني وال�ضلطة بهدف تطوير �ضوؤون النقابات 

العمالية.

القانون  حكم  لتطوير  العربية  العمل  جمموعة  الإطلق  التح�سريي  االجتماع 

)ت�سرين الثاين 2006(

في اإطار �ضعيه اإلى اأن يكون مر�ضدًا لأو�ضاع حكم القانون في الدول العربية دعا المركز 

اإلى اجتماع ُعِقَد في الأردن اأطلقت فيه »مجموعة العمل العربية لتطوير حكم القانون« . 

ح�ضر الجتماع ممّثلي عن 21 دولة عربية هي اليمن، العراق، م�ضر، الأردن، الجزائر، 

تون�س، الكويت، فل�ضطين، �ضوريا، البحرين ولبنان 

)حزيران-   م�سر  و  املغرب  االأردن،  لبنان،  بلدان:  اأربعة  يف  وطنية  عمل  ور�سة 

اأيلول، 2006(

نّظم المركز في كٍل من الدول المذكورة اأعله ور�ضة عمل لمّدة ثلثة اأيام لمناق�ضة التقارير 

الوطنية حول ثلثة محاور: الق�ضاء، البرلمان و الإعلم. 

حلقات نقا�ش مع جمموعة من الق�ساة واملحامني يف لبنان )متوز 2005(

الق�ضائية  ال�ضوؤون  في  خبرة  اأ�ضحاب  من  مجموعة  مع  نقا�س  حلقات  المركز  نظم 

والقانونية في لبنان من اأجل تحديـد المفـاهيم والمبـادئ العائـدة للإ�ضـلح الق�ضائي. 

لقاء اخلرباء العرب يف االأردن )اأيلول2005(

الخبراء  لقاء  المركز  نظم  ال�ضخابنه،  عبد  الدكتور  الأكرم  العدل  وزير  معالي  برعاية 

العرب لمناق�ضة »مبادئ الق�ضاء ال�ضالح و�ضبل تطويره« 

الئحة من�سورات املركز

نبذة عن المركز

غير  اإقليمية  موؤ�ض�ضة  والنزاهة  القانون  حكم  لتطوير  العربي  المركز 

2003 على  حكومية ل تتوخى الربح. تاأ�ض�س المركز العربي في العام 

والأ�ضاتذة  والمحامين  والق�ضاة  الخت�ضا�ضيين  من  مجموعة  يد 

العربي  المركز  ي�ضعى  العربية.  الدول  وبع�س  لبنان  من  الجامعيين 

الأو�ضط  ال�ضرق  الر�ضيد في منطقة  القانون والحكم  نحو تعزيز حكم 

اأفريقيا. و�ضمال 

مهمتنا
يعمل المركز من اأجل تر�ضيخ مبادئ حكم القانون والعدالة في منطقة 

وللتنمية  للإ�ضلح  اأ�ضا�ضي  ك�ضرط  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق 

الديمقراطية والجتماعية والقت�ضادية.

روؤيتنا

تعزيز دور المركز كبيت خبرة عربي وكمنظمة تنموية ت�ضهم في تح�ضين 

المجتمعات العربية من خلل تعزيز حكم القانون والنزاهة.

اأهدافنا

والحكم  القانون  اأ�ض�س حكم  على  المبنية  الحق«  »دولة  ثقافة  • تعزيز 
الر�ضيد ون�ضرها،

و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقــة  في  والنزاهــة  القانون  حكم  • تعزيز 
اأفريقيا من خلل تنفيذ م�ضاريع تنمويــة، تعمـم من خللهــا مبادئ 

حقوق الإن�ضان،

مراقبة  عبر  والنزاهة،  القانون  لحكم  اإقليميا  المركز مر�ضدا  • جعل 
و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  في  والنزاهة  القانون  حكم  و�ضع 

اأفريقيا واإعداد تقارير ب�ضاأنه،

• بناء المعرفة حول حكم القانون وتعميقها وتعميمها من خلل و�ضع 
اآليات ومنهجيات للبحث العلمي،

كافة:  الم�ضتويات  على  المعنية  الجهات  بين مختلف  الحوار  • ت�ضجيع 
الوطنية والإقليمية والدولية،

اأولويات  تحديد  على  المعنية  والجهات  القرار  اأ�ضحاب  م�ضاعدة   •
الإ�ضلح كل ح�ضب مجال عمله،

و  الحاجات  وفق  المعنية  والجهات  القرار  اأ�ضحاب  قدرات  بناء   •
مجالت عملهم.

الم�ساريع المنفذة

تكريم �ضخ�ضية العام في خدمة حكم القانون والإدارة الر�ضيدة - . 1

الجائزة ال�ضنوية لحكم القانون لعام 2018

الم�ضاركة . 2 عملية  في  المهم�ضة  ال�ضوات  »ت�ضجيع  حول  م�ضروع 

املتحدة  الوليات  حكومة  من  بدعم  لبنان«   في  ال�ضيا�ضية 

المريكية.

م�ضروع »الحتياجات في مجال العدالة ودرجة الر�ضا ذات ال�ضلة . 3

Hiil في لبنان« بدعم من معهد لهاي للبتكار القانوين

الن�ضاء . 4 خا�ضة  الم�ضت�ضعفة  الفئات  حماية  »تعزيز  حول  م�ضروع 

والفتيات الم�ضردين من داخل العراق من العنف الجن�ضي والتجار« 

بدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي- العراق

في . 5 القانون  دولة  بناء  في  الد�ضتوري  الق�ضاء  دور  »تفعيل  م�ضروع 

لبنان« بدعم من موؤ�ض�ضة كونراد اآيدناور يف لبنان

بال�ضخا�س« . 6 التجار  مكافحة  لجل  القدرات  »تعزيز  حول  م�ضروع 

بدعم من حكومة الوليات املتحدة المريكية

العربي . 7 والمركز  اللويزة  �ضيدة  جامعة  مع  بالتعاون  ندوات  �ضل�ضلة 

لتطوير حكم القانون والنزاهة تتمحور حول بناء الدولة في لبنان: 

حلم ام واقع؟ 

في . 8 القانونية  الم�ضاعدة  تقييم حاجات  العدالة:  اإلى  اللجوء  تعزيز 

اطار نظام العدالة الجنائية في المملكة الردنية الها�ضمية  بدعم 

من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي - الردن

الر�ضافة، . 9 في  القانونية  الم�ضاعدة  اعمال  تقديم  دعم   « م�ضروع 

العراقية،  الخبرة  دار  منظمة  مع  بالم�ضاركة  والب�ضرة«  والكرخ 

بدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي- العراق

لدعم . 10 التدريب  مناهج  وتطوير  الق�ضائي  »التدريب  حول  م�ضروع 

الأمم  برنامج  من  بدعم  العدالة«  اإلى  والو�ضول  القانون  �ضيادة 

املتحدة الإمنائي- ليبيا

لجل . 11 المطلوبة  المعايير  مع  ليتوافق  العدالة  قطاع  »دعم  م�ضروع 

دعم القطاع المالي والميزانية العامة في الردن« بدعم من الحتاد 

الوروبي

م�ضروع حول »الم�ضاعدة التقنية من اأجل« �ضيادة القانون ومكافحة . 12

لتحقيق  الوطنية  القدرات  تطوير  برنامج  اطار  �ضمن   « الجريمة 

الأمن وال�ضتقرار في لبنان بدعم من الحتاد الوروبي

م�ضروع حول »المبادرة القليمية ل�ضلح نظام الفل�س في ال�ضرق . 13

الو�ضط« بدعم من حكومة الوليات املتحدة المريكية

م�ضروع »تقديم خدمات الم�ضاعدة القانونية في محكمة الر�ضافة، . 14

من  بدعم  العراقية،  الخبرة  دار  منظمة  مع  بالم�ضاركة  بغداد« 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي- العراق

برنامج . 15 من  بدعم  المراأة«  �ضد  التمييز  الغاء  »نحو  حول  م�ضروع 

الأمم املتحدة الإمنائي- العراق

الن�ضرة . 16 مجلة  ا�ضدار  واجراءات  عمليات  »مكننة  حول  م�ضروع 

الأمم  برنامج  من  بدعم  اللبنانية«  العدل  لوزارة  التابعة  الق�ضائية 

املتحدة الإمنائي- لبنان

بدعم . 17 العربية«  الدول  بع�س  في  التجاري  القانون  »تحديث  م�ضروع 

من حكومة الوليات املتحدة المريكية



واإدارة . 18 اإ�ضلح  على  العراقية  الحكومة  قدرة  »تعزيز  م�ضروع 

المحاكمة  فترة  وبعد  قبل  ما  الأحداث  اعتقال  ومرافق  ال�ضجون 

املتحدة  الأمم  برنامج  من  بدعم  الدولية«  المعايير  مع  تما�ضيًا 

الإمنائي- العراق

م�ضروع حول »توفير مكّونات التدريب الق�ضائي في اليمن« بدعم . 19

من وزارة التنمية الدولية الربيطانية

م�ضروع حول »توفير مكونات التدريب القانوني للمعاهد القانونية . 20

الأمم  برنامج  من  بدعم  القانوني«  التدريب  معهد   - العراق  في 

املتحدة الإمنائي- العراق

الأو�ضط . 21 ال�ضرق  دول  التجارية في  القوانين  »تعزيز  م�ضروع حول 

و�ضمال اإفريقيا« بدعم من حكومة الوليات املتحدة المريكية

تحديث . 22 العربية-  الدول  في  القانون  حكم  »تعزيز  حول  م�ضروع 

 - الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  من  بدعم  العامة«  النيابيات 

لبنان

العالم . 23 في  التجمع  لحق  القانوني  الإطار  »تعزيز  حول  م�ضروع 

العربي من خلل الحوار الوطني وتعزيز قدرات المجتمع المدني«  

بدعم من الحتاد الوروبي

والجمعيات . 24 التجمع  بحق  خا�ضة  قانونية  معلومات  قاعدة  ان�ضاء 

في الدول العربية بدعم من موؤ�ض�ضة فورد وبرنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي

اإتمام م�ضروع تعزيز حكم القانون في الدول العربية واإر�ضال تقرير . 25

نهائي عنه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وال�ضركاء والحلفاء، 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي - لبنان  

ومن اهم االنتاجات التي قام المركز العربي بتنفيذها في 

مجال المعلوماتية القانونية من خلل تحالفه الم�ستمر مع 

والقانون  المعلوماتية  في  واال�ست�سارات  الدارا�سات  مكتب 

)مدامق(:

1- و�ضع نماذج ت�ضريعات الف�ضاء ال�ضيبراني في دول ال�ضكوا واهمها 

اللكترونية  المعاملت  التعبير،  وحرية  الإلكترونية  الت�ضالت 

والتواقيع اللكترونية، التجارة الإلكترونية وحماية الم�ضتهلك، حماية 

البيانات ال�ضخ�ضية، الجرائم ال�ضيبرانية، حقوق الملكية الفكرية في 

المجال المعلوماتي وال�ضيبراني .

كل  في  اللكترونية  والمعاملت  للتواقيع  نموذجية  قوانين  و�ضع   -2

من �ضوريا والبحرين وفل�ضطين 

٣- ال�سبكة الوطنية للمعلومات القانونية:

المعلومة  اإلى  الو�ضول  بحق  المتعلق  العام  المبداأ  اطار  �ضمن 

وال�ضت�ضارات  الدرا�ضات  مكتب  مع  بالتعاون  المركز  اأن�ضاأ  القانونية، 

في المعلوماتية والقانون )مدامق(، �ضبكة قانونية الكترونية متطورة 

ال�ضبكة  هذه  ت�ضور  و�ضع  القانونية«.  للمعلومات  الوطنية  »ال�ضبكة 

الدكتور و�ضيم حرب، المتخ�ض�س والخبير في المعلوماتية والقانون، 

)قانون،  القانونية  المعلومات  ون�ضر  طباعة  تنظيم  اإلى  تهدف  وهي 

مر�ضوم، مر�ضوم ت�ضريعي، قرار، تعميم، مذكرة، حكم ق�ضائي، راأي 

ا�ضت�ضاري( ال�ضادرة عن اأية جهة عامة ر�ضمية �ضواء اأكانت من�ضورة 

اأم غير من�ضورة في ال�ضحف الر�ضمية.

تقوم �ضبكة المعلومات القانونية على برنامج اآلي ذكي ي�ضمح باختيار، 

تحديث، وربط المعلومات القانونية ب�ضكل اتوماتيكي. ذلك ان الطلع 

ل يقت�ضر فقط على الن�س القانوني بل اي�ضًا على الن�ضو�س القانونية 

الأخرى المتعلقة به �ضواء لجهة التحديث والتعديل اأم لجهة ال�ضتناد 

الآراء  او  الق�ضائية  للحكام  بالن�ضبة  التطبيق  لجهة  او  والإحالة، 

ال�ضت�ضارية واأي ن�س تنظيمي اآخر.

٤- المكتبة االلكترونية الخا�سة بالمركز ، تحتوي على:

العربية: ت�ضم 	· القانونية  والتنظيمات  الت�سريعات  مو�سوعة 

6000 ت�ضريعًا قانونيًا  من ثمان ع�ضر دولة عربية �ضاملة لجميع الموا�ضيع 

القوانين  المدنية،  القوانين  التجارة،  )قوانين  الأ�ضا�ضية  القانونية 

الجنائية، قوانين المهنة الحرة، ال�ضناعة، القوانين العامة...( واأحكامًا 

مختارة من مختلف المحاكم الق�ضائية.

المراجع الفقهية: ت�ضم حوايل 5900 مرجعًا فقهيًا عربيًا ودوليًا 	·

الق�ضاء،  موا�ضيع  حول   )... دليل،  مواقع،  درا�ضة،   مقال،  )كتاب، 

الإعلم، امل�ضاركة، ال�ضياغة الت�ضريعية، اأنظمة احلكم.

عن 	· مرجع   1670 حوايل  ت�ضم  خبرة:  بيوت  منظمات،  هيئات، 

املجتمع  والإقليمية  وموؤ�ض�ضات  الدولية  واملنظمات  الهيئات  جميع 

الف�ضاد،  مكافحة  الق�ضاء،  القانون،  حكم  مبوا�ضيع  املتعلقة  املدين 

الدميقراطية.

جهات  من  معتمدة  متخ�س�سة  قانونية  معلومات  قواعد   -5

ر�سمية عربية:

قاعدة الن�ضو�س القانونية املتعلقة قاعدة اجلريدة الر�ضمية العربية

بالهيئات الت�ضريعية العربية

مو�ضوعة القوانني والنظمة املتعلقة 

وال�ضناعة  والتجارة  بالعمال 

جمل�س  يف  العربية  اخلليج  لدول 

التعاون

املتعلقة  العربية  الت�ضريعات  قاعدة 

بالرقابة املالية

ال�ضت�ضارية  الراء  مو�ضوعة 

ال�ضادرة عن وزارة العدل اللبنانية

املتعلقة  العربية  الت�ضريعات  قاعدة 

باملهنة  امل�ضرفية

وال�ضمان  العمل  قانون  مو�ضوعة 

الجتماعي

العربية  القانونية  املجموعة 

الإن�ضان )حق  بحقوق  اخلا�ضة 

التجمع(

املو�ضوعة اجلنائية العربيةمو�ضوعة القانون امل�ضريف اللبناين

التجارية  القوانني  مو�ضوعة 

اللبنانية

قاعدة الت�ضريعات العراقية

قاعدة اجلمعياتقاعدة تنظيم مهنة املحاماة

لمحة اح�سائية عن اعمال المركز

1- عدد البرامج: 25

2- عدد المن�ضورات: 32

3- عدد الدرا�ضات وا�ضتطلعات الراأي: 62

4- عدد الدورات التدريبية: 120 تناولت جهات ر�ضمية، ق�ضاء ومجتمع 

مدني

موؤتمرات  جل�ضات م�ضغرة،  )ور�س عمل،   250  : الن�ضاطات  عدد   -5

وحملت توعية ومدافعة(

6- عدد الم�ضاركين في اأن�ضطة المركز: 6000

٧- عدد الخبراء والباحثين الذين يعملون مع المركز: 400

اأن�سطة املركز: الئحة من بع�ش اأن�سطة املركز

عملية  يف  املهّم�سة  االأ�سوات  »ت�سجيع  م�سروع  �سمن  تدريبية  دورات  �سل�سلة  عقد 

امل�ساركة ال�سيا�سية يف لبنان )اكتوبر 2018(

PLAN International �ضل�ضلة دورات تدريبية لمنظمات  بالم�ضاركة مع  المركز  نظم 

تقييم  بطاقات  وا�ضتخدام  المدافعة  حملت  ت�ضميم  »تقنيات  حول  المدني  المجتمع 

مجتمعية واآليات لمراقبة الموازنة على ال�ضعيد المحلي« وذلك بح�ضور معالي وزير الدولة 

ل�ضوؤون المراأة ال�ضيد جان اأوغا�ضابيان. تهدف الى تطوير المهارات في مجال ا�ضتراتيجيات 

وتخطيط حملت المدافعة وتنفيذها على ال�ضعيد الوطني، والتدريب على كيفية ا�ضتخدام 

بطاقات تقييم مجتمعية واآليات مراقبة الموازنة على ال�ضعيد المحلي.

املوؤمتر الوطني حول »م�ساركة املراأة يف احلياة العامة« )يوليو 2018(

عقد المركز موؤتمرًا وطنيًا اطلق خلله درا�ضة حول »م�ضاركة المراأة في الحياة العامة« 

بح�ضور �ضعادة �ضفيرة الوليات المتحدة المبريكية في لبنان  ال�ضيدة اإليزابيث ريت�ضارد 

... �سرورة  الن�سائية  الكوتا  »اقرار  ر�سالة حتت عنوان  تت�سمن  اإعلنية  لوحات 

وطنية«

في اطار م�ضروع »ت�ضجيع الأ�ضوات المهّم�ضة في عملية الم�ضاركة ال�ضيا�ضية في لبنان«، اأطلق 

المركز حملة توعية ومدافعة تحت عنوان »اقرار الكوتا الن�ضائية ... �ضرورة وطنية« موزعة 

على جميع الرا�ضي اللبنانية، تهدف اإلى ت�ضجيع م�ضاركة المراأة الفّعالة في الحياة العامة 

ل�ضيما م�ضاركة المراأة الفّعالة في الحياة ال�ضيا�ضية في لبنان.

ور�ش عمل حول »منظومة القوانني اللبنانية املتعلقة مب�ساركة املراأة ال�سيا�سية يف 

لبنان« )فرباير 2018(

عقد المركز �ضل�ضلة ور�س عمل لمناق�ضة »منظومة القوانين اللبنانية المتعلقة بم�ضاركة 

ال�ضتاذ جان  المراأة،  �ضوؤون  لبنان«، وذلك بح�ضور وم�ضاركة وزير  ال�ضيا�ضية في  المراأة 

اوغا�ضبيان، وممثلي عن وزارة التربية ووزارة ال�ضوؤون الجتماعية والهئية الوطنية ل�ضوؤون 

المراأة بال�ضافة الى  فئات اخرى من ا�ضحاب الم�ضلحة.

�سل�سلة ور�ش عمل حول »ت�سجيع االأ�سوات املهّم�سة يف عملية امل�ساركة ال�سيا�سية 

يف لبنان« )2018(

نظم المركز �ضل�ضلة ور�س عمل لمناق�ضة الثغرات القانونية والحواجز التي تعرقل الم�ضاركة 

ال�ضيا�ضية للمراأة في لبنان. �ضمت �ضل�ضلة ور�س العمل هذه ممثلي منظمات المجتمع المدني 

واقترحت  القانونية  الثغرات  وناق�ضت  در�ضت  حيث  اللبنانية،  المحافظات  مختلف  من 

المراأة وم�ضاركتها في الحياة  القانوني لدعم حقوق  المنا�ضبة لتطوير الإطار  التو�ضيات 

ال�ضيا�ضية.

اطلق كتاب »دور الق�ساء الد�ستوري يف بناء دولة احلق يف لبنان )كانون الثاين 

»)2018

اطلق المركز كتابه حول »دور الق�ضاء الد�ضتوري في بناء دولة الحق في لبنان«، الذي 

يتعلق  فيما  خا�ضة  الد�ضتوري  المجل�س  دور  اهمية  حول  وتو�ضيات  خل�ضات  ت�ضمن 

ب�ضلحيته لجهة تف�ضير الد�ضتور اأو بتو�ضيع دائرة حق مراجعته. وذلك بح�ضور الدكتور 

ع�ضام �ضليمان، رئي�س المجل�س الد�ضتوري، وبالتعاون مع موؤ�ض�ضة كونراد اآديناور.

تقرير العدالة يف لبنان: االحتياجات ودرجة الر�سا 2017- امل�ساكل القانونية يف 

احلياة اليومية )دي�سمرب 2017(

اطلق المركز ووزع تقرير »العدالة في لبنان : الحتياجات ودرجة الر�ضا 2017 الم�ضاكل 

العدالة   – القانوني  للبتكار  لهاي  »معهد  اعده  الذي  اليومية«،  الحياة  في  القانونية 

الخلقة« بالتعاون مع المركز وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

لبنان  يف  باالأ�سخا�ش  االجتار  مكافحة  مو�سوع  حول  املتابعة  جل�سات  �سل�سلة 

)نوفمرب2017(

في اطار م�ضروع »تعزيز المعرفة لدى الق�ضاة اللبنانيين حول مو�ضوع مكافحة التجار 

بالأ�ضخا�س في لبنان«، عقد المركز �ضل�ضلة جل�ضات متابعة لمناق�ضة التطبيقات العملية 

للقانون رقم 2011/164 حول معاقبة جريمة التجار بالأ�ضخا�س، بالإ�ضافة الى التحّديات 

رقم  القانون  تنفيذ  وتفعيل  تعديل  لجهة  والتو�ضيات  المذكور  القانون  بتطبيق  المتعّلقة 

 .2011/164

�سل�سلة ور�ش عمل وطنية حول »ا�ساءات على دور الق�ساء الد�ستوري يف بناء دولة 

احلق يف لبنان« )اكتوبر 2017(

اللبناني،  الد�ضتوري  المجل�س  رئي�س  �ضليمان،  ع�ضام  الدكتور  بم�ضاركة  المركز  نظم 

وبالتعاون مع موؤ�ض�ضة كونراد اآديناور ور�ضة عمل تهدف الى دعم الإ�ضلح الديمقراطي 

من خلل تعميق وتعزيز وتو�ضيع �ضلحية المجل�س الد�ضتوري ل�ضمان حقوق المواطنين 

ود�ضتورية القوانين مما يعزز حكم القانون في لبنان. 

ور�ش عمل القيا�ش من خلل التثليث حول »االحتياجات العدلية وم�ستوى الر�سا 

يف لبنان« )�سبتمرب 2017(

عقد المركز بالتعاون مع«معهد لهاي للبتكار القانوني - العدالة الخلقة« HiiL  ور�س 

عمل لمراجعة النتائج الأولية ل�ضتطلع الراأي الذي اأجري في �ضياق م�ضروع الحتياجات 

العدلية وم�ضتوى الر�ضا في لبنان وكيفية ا�ضتيفاء هذه الحتياجات وما اإذا كان المواطنون 

را�ضون عن النتائج التي ح�ضلوا عليها . 

لبنان« )مايو-يونيو  باالأ�سخا�ش يف  »مكافحة االجتار  ور�ش تدريب حول  �سل�سلة 

)2017

عقد المركز �ضل�ضلة ور�ضات تدريب بح�ضور ورعاية رئي�س مجل�س الق�ضاء العلى القا�ضي 

جان فهد والمدعي العام لدى محكمة التمييز القا�ضي �ضمير حمود وال�ضادة المدربين وعدد 

من ال�ضادة الق�ضاة من محافظات بيروت، جبل لبنان، البقاع، الجنوب، النبطية و ال�ضمال

�سل�سلة جل�سات نقا�ش حول م�سروع » تعزيز اللجوء اىل العدالة: تقييم حاجات 

امل�ساعدة القانونية يف نظام العدالة اجلنائية يف االردن«

نّظم المركز �ضل�ضلة من جل�ضات النقا�س التي تهدف الى عر�س ومناق�ضة نظام الم�ضاعدة 

القانونية في الم�ضائل الجنائية القائم في الردن وتقديم التو�ضيات ب�ضاأن تح�ضين هذا 

النظام .

�سل�سلة ندوات »بناء الدولة يف لبنان: حلم اأم واقع« )ابريل 2016(

لبنان:  في  الدولة  »بناء  ندوات  �ضل�ضلة  اللويزة  �ضيدة  جامعة  مع  بالتعاون  المركز  نظم 

حلم اأم واقع« ومنها »دور التكنولوجيا في بناء الدولة«؛«ظاهرة الف�ضاد وجذورها الثقافية 

والجتماعية وال�ضيا�ضية« ؛ »بين النظام الطائفي والنظام المدني« »اإ�ضكالية قيام الدولة 

في لبنان«  

املوؤمتر الوطني لتطوير النظام الق�سائي يف اقليم كورد�ستان العراق )اآيار 2015(  

�ضارك المركز في تح�ضير »الموؤتمر الوطني لتطوير النظام الق�ضائي في اقليم كورد�ضتان«، 

في ظل اتفاقية ال�ضراكة القائمة مع مجل�س الق�ضاء العلى في اقليم كورد�ضتان. يهدف 

هذا الموؤتمر الى درا�ضة القوانين الحالية واآليات التطوير للنظام الق�ضائي وال�ضتفادة من 

الخبرات والتجارب الدولية والقليمية لخدمة �ضيادة القانون والعدالة في اقليم كورد�ضتان 

العراق.

االجتماع التح�سريي حول »حكم القانون واالمن االجتماعي« )�سباط 2015(

نَظم المركز اجتماعًا حول »حكم القانون والمن الجتماعي« الذي �ضكل نقطة محورية 

هدفها اطلق موؤتمرًا اقليميًا في م�ضر �ضارك فيه ممثلي الدول العربية التي �ضهدت وما 

الدولية  المنظمات  م�ضاركة  الى  بال�ضافة  الحكم،  نظام  في  جذريًا  حراكًا  ت�ضهد  زالت 

والقليمية المعنية بحكم القانون. وتلى هذا الجتماع جل�ضات عمل حوارية جمعت نخبة 

من المفكرين والباحثين و�ضناع القرار بغية تعزيز الحوار ور�ضد الو�ضائل التي من �ضاأنها 

تحقيق الأمن الجتماعي ومتطلباته في المنطقة العربية

ندوة حول »حرمة احلياة اخلا�سة وحتديات العامل االفرتا�سي« )نوفمرب 201٤(

ور�ش عمل وطنية حول »ا�سلح نظام االفل�ش« يف االردن وم�سر )ني�سان 201٤(

تنفيذ  على  والعمل  للمدافعة  املدين  املجتمع  قدرات  لتعزيز  تدريبية  دورات 

والت�سريعات  العراقية  الت�سريعات  حول  التقييمية  القانونية  الدرا�سة  تو�سيات 

الدولية ذات ال�سلة )كانون االول 201٤(

دورات تدريبية للمدربني حول »اإلغاء ومناه�سة التمييز �سد الن�ساء » يف العراق 

)نوفمرب 201٣( 

الت�سريعات  حول  التقيمية  القانونية  الدرا�سة  »ملناق�سة  وطنّية  عمل  ور�ش 

املراأة  �سد  العن�سري  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  واتفاقية  العراقّية 

)�سيداو(«، )ت�سرين الثاين 201٣(

القانون  حكم  لدعم  العربّية  املبادرة  اطار  يف  املتحالفة  الهيئات  ممّثلي  اجتماع 

)حزيران 201٣(


