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  :شرآاء المشروع

  

بالتعاون مع عدد من الشرآاء  (ACRLI)قام المرآز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 

 في ةن التجاري بتطبيق مشروع تعزيز القواني(MEPI) وبدعم من مبادرة الشراآة الشرق أوسطية

لبنان،  في آل من 2010 – 2008 للعامين  (MENA-CLS)منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

أساسي لنجاح مفتاح  شبكة قوية من الشرآاء ضمنترسيخ المشروع إن . تونس، اإلمارات، واليمن

 العالقات التعاونية القائمة طوير حكم القانون والنزاهة على المرآز العربي لتيعتمدهذا  ل،المشروع

يمي  العالمي واإلقلعلى المستوىويسعى إلى تبني عالقات جديدة مع ممثلين أساسيين 

الدول العربية في  وحق التملك ترتكز إستراتيجية الشراآة على مفهوم أن المساهمة .والوطني

لعالمي  التعاون الوثيق مع ممثلين على المستوى اأما أساسي لتحقيق أهداف المشروع، مفتاح

 توازيًا مع توسيعوذلك  لضمان أوسع عملية تضافر وترابط مع مبادرات مماثلة حاسمفواإلقليمي 

  . إلى أقصى درجةحصول المشروع على المعرفة والخبرةرقعة 

تم توجيه الجهود في المرحلة األولى من المشروع نحو إقامة شراآات مع آيانات حكومية 

 وذلك بالتوازي مع  ممثلين أساسيين على المستوى اإلقليمي والعالميمعووطنية أساسية 

مع تقدم توسع رقعة الئحة الشرآاء المذآورة أدناه من المتوقع أن ت. اإلستراتيجية وأهداف المشروع

  .تطبيق المشروع عملية

  

  شرآاء المشروع على المستوى العالمي واإلقليمي  

  االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية  .1

  مبادرة الشراآة الشرق أوسطية  . 2

  شرآة التمويل الدولي  .3

 (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   .4

  غرفة التجارة الدولية  . 5

   لغربي آسياة واالقتصادية االجتماعياللجنة  .6

  برنامج تطوير القانون التجاري  .7

  شرآاء المشروع في لبنان  

  وزارة العدل  .1

  وزارة الزراعة والتجارة  .2

   المشاوراتمعهد األبحاث و  .3
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  ي تونسشرآاء المشروع ف  

  رئاسة الوزارة  .1

  والصناعات التقليديةوزارة التجارة   .2

  مجلس المنافسة  .3

  مرآز الدراسات القضائية والقانونية  .4

  شرآاء المشروع في اإلمارات  

  وزارة العدل  .1

  غرفة التجارة في دبي  .2

  شرآاء المشروع في اليمن  

  وزارة العدل  .1

  لتحكيمللتوفيق واالمرآز اليمني   .2

   


