
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   جدول أعمال المؤتمر اإلقليمي عن القضاء في الدول األربع المعنية-2-



 

  المؤتمر اإلقليمي

  مبادرة العراقو  في لبنان واألردن ومصر والمغربقضاء وضع العن 

  

 "تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول العربية"مشروع في إطار 
  

  جمهورية المصرية العربيةال

 2007انون الثاني  ك27 و26تاريخ 

   مؤتمرجدول أعمال المسودة 
 

  2007ثاني  كانون ال26 ،جمعة ال– األولاليوم 

  توزيع الملفات وبطاقات األسماءالتسجيل و  10:00 -9:00

  استقبال وحفل كلمات ترحيبية: الجلسة االفتتاحية  10:30 -10:00
 الوقت(نقيب المحامين في مصر / اد المحامين العرب األستاذ سامح عاشور رئيس اتح/ اتحاد المحامين العرب كلمة   

  )ائق دق5المخصص 

 )ائق دق5الوقت المخصص (  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهةكلمة -

   )ائق دق5الوقت المخصص ( إدارة الحكم في الدول العربية - األمم المتحدة ممِثل برنامج كلمة  -

مستشار حكم القانون و األميركية الجامعة –للقانون  ن واشنطفي كليةقانون الأستاذ كيث هندرسون، بروفسور  الكلمة -

  )ائق دق5الوقت المخصص (المنظمة الدولية للنظم االنتخابية  في

  
   في الدول األربعة المعنيةقضاء وضع العن الوطنية والمبادئ والتقارير عرض للمنهجية :الجلسة األولى   11:50–10:30

  

 : سةرئيس الجل

   

 )ائق دق20الوقت المخصص (  محور القضاءعنمنهجية كتابة التقارير الوطنية و القضاء لمبادئ نزاهة عرض -

 )ائق دق20الوقت المخصص (  الدكتور محمد نور فرحات/ في مصرالقضاء وضع عنعرض التقرير  -

   )دقيقة 40الوقت المخصص  ( مناقشة عامة

  

12:00  

  

  صالة الجمعة
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   وضع القضاء في الدول األربعة المعنية عنمتابعة عرض التقارير الوطنية : الجلسة الثانية  15:00-17:00
  : رئيس الجلسة  

 )ائق دق20الوقت المخصص (المحامي إيليا شلهوب  / لبنان في القضاء وضع عنعرض التقرير  -

 )ائق دق20قت المخصص الو(الدكتور رشيد فياللي مكناسي /  في المغربالقضاء وضع عنعرض التقرير  -

 )ائق دق20الوقت المخصص (المحامي عبد الغفار فريحات /  في األردنالقضاءعرض التقرير عن وضع  -

   )دقيقة 60الوقت المخصص  ( مناقشة عامة

  

  استراحة  17:00-17:30

  التقرير المقارن والتعليق عليه: لثةالجلسة الثا   17:30-19:30

  ) دقيقة30الوقت المخصص (عرض لنتائج استطالعات الرأي  -  

الوقت (المحامي إيليا شلهوب /  في لبنان واألردن ومصر والمغربالقضاء وضع عنعرض التقرير المقارن  -

 ) دقيقة20المخصص 

 دولة األستاذ احمد / في لبنان واألردن ومصر والمغربالقضاء وضع عنعرض التعليق على التقرير المقارن  -

 )ائق دق10الوقت المخصص (عبيدات 

 المنظمة -حول محور القضاء الدولي مستشار ال وتعليق البروفسور نايثن براون، أستاذ في جامعة جورج واشنطن -

 )ائق دق10الوقت المخصص (الدولية للنظم االنتخابية 

  

 ) دقيقة60الوقت المخصص  ( مناقشة عامة

  2007 كانون الثاني 27 ،السبت – اليوم الثاني

  خطط اإلصالح والتوصيات: رابعةالجلسة ال  9:30-11:00

 

  : رئيس الجلسة
 
     )ائق دق20الوقت المخصص ( سياسات اإلصالح وخطة العملعرض حول  -
  

   مناقشة عامة

  

  استراحة  11:00-11:30

  مبادرة العراق: تاميةالجلسة الخ  11:30-14:00
  : رئيس الجلسة  

 : الُمقِرر

األستاذ قصي / ا ومجلس القضاء األعلى في النظام القضائي العراقي عر ض التقرير حول المحكمة االتحادية العلي -

 )ائق دق10الوقت المخصص (شبيب شنون الساعدي 

/ عرض التعليق على التقرير حول المحكمة االتحادية العليا ومجلس القضاء األعلى في النظام القضائي العراقي  -

     )ائق دق20الوقت المخصص (الدكتور حسين شعبان 
  

  ) دقيقة60الوقت المخصص  (– شة عامةمناق
  غذاء  
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  ملحق
  إرشادات العروض والمناقشات

  
  

  
  
  
  

  

في ضوء مبادئ القضاء الصالح تستعرض التقارير عن القضاء أوضاعه في المغرب 

ولبنان وتحللّها وتدرس سياسات إصالحه ومعوقات تنفيذها وتلخص إلى ومصر واألردن 

  .توصيات ترسم سياسات إصالحية بديلة

لذلك، إن المطلوب من أصحاب التقارير في أثناء عرضها ومن المعلقين عليها ومن 

أعضاء المؤتمر المشاركين في مناقشتها أن ينظروا بعين االعتبار والشمولية إلى أقسام 

ير كافة فال يقتصر التركيز على واحد منها وذلك حرصاً من المركز على حسن اإلفادة التقار

  .من جميع اآلراء واإلضافات حين يعمد إلى تطوير التقارير في ما يخدم أقسامها كافة

  
  
  
  

 

  

يهدف عرض مبادئ القضاء الصالح ومنهجية كتابة التقارير الوطنية إلى شرح الخلفية 

الثقافية وتأطير البيئة القانونية التي بنيت عليها تلك المبادئ وإلى رسم التاريخية واالجتماعية و

  .اإلطار التحليلي المرجعي التي تمت بموجبه كتابة التقارير

إن الغاية المتوخاة من هذا الغرض هي اإلحاطة الشاملة بالمبادئ الثالثة األساسية 

عنها وبما لهذه المتفرعات من مؤشرات والمبادئ المتفرعة )  الكفاءة- النزاهة–االستقاللية (

  . دالّة على مدى توافرها أو عدمها ومستويات ذلك في األنظمة القضائيةسقيا

  .لذلك، يرجى من المشاركين األخذ بنظر االعتبار الهدف المشار إليه عند النقاش
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