ملتقى �إقليمي حول تعزيز دور املجتمع املدين يف �إر�ساء حكم القانون يف املنطقة
العربية» (كانون الأول )2008
�سل�سلة حلقات «بناء الدولة يف لبنان» ( )2008

نظم المركز بالتعاون مع جامعة �سيدة اللويزة �سل�سلة حلقات حول «الدولة من منظور
علماني»؛ «الدولة الفيدرالية» ؛ «الدولة المدنية»؛ تكوين الدولة اللبنانية» و «حكم القانون
والنزاهة»
�سل�سلة م�ؤمترات اقليمية يف االردن ،م�صر ،لبنان واملغرب (�آذار-كانون االول)2007

نظم المركز �سل�سلة من الم�ؤتمرات االقليمية لمناق�شة تقاير الق�ضاء ،البرلمان واالعالم
االقليمية.
امل�ؤمتر الدويل الأول� :إ�صالح القوانني بني الطموح والواقع (حزيران)2007 ،

قدم المركز ورقة بحثية تلقي ال�ضوء على المواد والأحكام المن�صو�ص عليها في قوانين
الدول العربية والتي ال تتوافق مع المعايير الدولية لحرية التجمع في العالم العربي.
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نظم المركز �سل�سلة ور�ش عمل تهدف الى تطوير البيئة القانونية للإعمال في اليمن ،لبنان
وتون�س بغية دعم وتن�شيط القطاعات اال�ستثمارية وزيادة تفعيل م�شاركة القطاع الخا�ص
في و�ضع �سيا�سات تطوير القوانين بما يحفز باقي دول المنطقة لالقتداء بالإ�صالحات
المقترحة.

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

نظم المركز حلقات نقا�ش مع مجموعة من �أ�صحاب خبرة في ال�ش�ؤون الق�ضائية
والقانونية في لبنان من �أجل تحديـد المفـاهيم والمبـادئ العائـدة للإ�صـالح الق�ضائي.
لقاء اخلرباء العرب يف الأردن (�أيلول)2005

برعاية معالي وزير العدل الأكرم الدكتور عبد ال�شخابنه ،نظم المركز لقاء الخبراء
العرب لمناق�شة «مبادئ الق�ضاء ال�صالح و�سبل تطويره»

الئحة من�شورات املركز
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في �إطار �سعيه �إلى �أن يكون مر�صد ًا لأو�ضاع حكم القانون في الدول العربية دعا المركز
�إلى اجتماع ُعقِدَ في الأردن �أطلقت فيه «مجموعة العمل العربية لتطوير حكم القانون» .
ح�ضر االجتماع مم ّثلي عن  21دولة عربية هي اليمن ،العراق ،م�صر ،الأردن ،الجزائر،
تون�س ،الكويت ،فل�سطين� ،سوريا ،البحرين ولبنان

ّ
كل من الدول المذكورة �أعاله ور�شة عمل لمدّة ثالثة �أيام لمناق�شة التقارير
نظم المركز في ٍ
الوطنية حول ثالثة محاور :الق�ضاء ,البرلمان و الإعالم.

ent

d In

ور�ش عمل حول �إ�صالح وتطوير القوانني التجارية (ت�شرين الثاين )2009

an

نظم المركز بالتعاون مع مبادرة ال�شراكة ال�شرق الأو�سطية ( )MEPIوبرعاية معالي
وزير التجارة وال�صناعات التقليدية في جمهورية تون�س ال�سيد ر�ضا التويتي ،الم�ؤتمر
الإقليمي بهدف تح�سين البيئة القانونية للأعمال واال�ستثمار

w

م�ؤمتر �إقليمي حول «تطوير بيئة قانونية ديناميكية للأعمال يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا :التحديات والأولويات (�أيار )2009

La

في �إطار م�شروع «توفير التدريب القانوني للم�ؤ�س�سات القانونية والق�ضائية في العراق»،
نظم المركز بالتعاون مع المدر�سة الوطنية للق�ضاء في فرن�سا (� )ENMسل�سلة دورات
تدريبية �شارك 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�ساليب التربوية الحديثة وكيفية تطبيقها وتقييمها.

االجتماع التح�ضريي لإطالق جمموعة العمل العربية لتطوير حكم القانون
(ت�شرين الثاين )2006

ور�شة عمل وطنية يف �أربعة بلدان :لبنان ,الأردن ,املغرب و م�صر (حزيران-
�أيلول)2006 ،
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دورات تدريبية حول «منهجية التدريب امل�ستمر و�أدوات التدريب احلديثة»
(�أيلول-اكتوبر )2010

عقد المركز حلقات نقا�ش حول قانون النقابات العمالية ،قانون الأحزاب ال�سيا�سية،
قانون الجمعيات والعالقة بين المجتمع المدني وال�سلطة بهدف تطوير �ش�ؤون النقابات
العمالية.

Arab C

ور�ش عمل حول «املعايري الد�ستورية لقانون االنتخاب ومراقبة االنتخابات»
(دي�سمرب )2012
م�ؤمتر اقليمي حول «الأحداث الأخرية يف الدول العربية :الآفاق والتحديات
والنتائج على حرية التعبرب والتج ّمع يف �ضوء الربيع العربي» (يوليو )2012
دورات تدريبية حول تنمية القدرات العلمية لكوادر املتطوعني يف املجتمع املدين
يف جمال خدمات واليات التوا�صل االجتماعي (حزيران – )2012
ور�ش عمل حول �إر�شادات الإ�سكوا لتن�سيق الت�شريعات ال�سيربانية يف املنطقة
العربية (�شباط )2012
ور�ش عمل وطنية ملناق�شة «التقارير الوطنية حول حكم القانون» بالتعاون مع
معهد الهاي لتدويل القانون (ت�شرين االول – كانون االول )2011
ور�ش عمل وطنية ملناق�شة خطة عمل املجل�س الوطني اللبناين للحق يف التجمع
والتنظيم (نوفمرب )2011
اجتماع دويل «الأحداث الأخرية يف الدول العربية :الآفاق والتحديات والعوائق
�أمام حكم القانون وتطوير نظم العدالة» بالتعاون مع معهد الهاي لتدويل القانون
(�أيار )2011
امل�ؤمتر الإقليمي الثاين حول «�آفاق وحتديات حتديث البيئة القانونية لتن�شيط
الأعمال واال�ستثمار يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» (كانون الثاين
)2010
ور�ش عمل حول « بناء القدرات يف التنمية املحلية والتنمية بامل�شاركة»( �شباط
)2010
م�ؤمتر دويل حول «حرية التجمع والتنظيم ،خارطة طريق للم�ستقبل « يف م�صر
(�شباط )2010
�سل�سلة دورات تدريبية حول الو�سائل البديلة حلل النزاعات التجارية يف لبنان،
تون�س ،اليمن ،واالمارات (مار�س )2010

حلقات نقا�ش حول تعزيز الإطار القانوين حلق التجمع يف العامل العربي من
خالل احلوار الوطني و تعزيز قدرات املجتمع املدين» (�آب� -أيلول .)2007

©ô
d

dG ºµM ôjƒ£àd
»H
≤ƒfÉ

¿h
ædG

نبذة عن المركز

المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة م�ؤ�س�سة �إقليمية غير
حكومية ال تتوخى الربح .ت�أ�س�س المركز العربي في العام  2003على
يد مجموعة من االخت�صا�صيين والق�ضاة والمحامين والأ�ساتذة
الجامعيين من لبنان وبع�ض الدول العربية .ي�سعى المركز العربي
نحو تعزيز حكم القانون والحكم الر�شيد في منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا.

مهمتنا

يعمل المركز من �أجل تر�سيخ مبادئ حكم القانون والعدالة في منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ك�شرط �أ�سا�سي للإ�صالح وللتنمية
الديمقراطية واالجتماعية واالقت�صادية.

ر�ؤيتنا

تعزيز دور المركز كبيت خبرة عربي وكمنظمة تنموية ت�سهم في تح�سين
المجتمعات العربية من خالل تعزيز حكم القانون والنزاهة.

�أهدافنا

• تعزيز ثقافة «دولة الحق» المبنية على �أ�س�س حكم القانون والحكم
الر�شيد ون�شرها،
• تعزيز حكم القانون والنزاهــة في منطقــة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا من خالل تنفيذ م�شاريع تنمويــة ،تعمـم من خاللهــا مبادئ
حقوق الإن�سان،
• جعل المركز مر�صدا �إقليميا لحكم القانون والنزاهة ،عبر مراقبة
و�ضع حكم القانون والنزاهة في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا و�إعداد تقارير ب�ش�أنه،
• بناء المعرفة حول حكم القانون وتعميقها وتعميمها من خالل و�ضع
�آليات ومنهجيات للبحث العلمي،
• ت�شجيع الحوار بين مختلف الجهات المعنية على الم�ستويات كافة:
الوطنية والإقليمية والدولية،
• م�ساعدة �أ�صحاب القرار والجهات المعنية على تحديد �أولويات
الإ�صالح كل ح�سب مجال عمله،
• بناء قدرات �أ�صحاب القرار والجهات المعنية وفق الحاجات و
مجاالت عملهم.

الم�شاريع المنفذة

1 .1تكريم �شخ�صية العام في خدمة حكم القانون والإدارة الر�شيدة -
الجائزة ال�سنوية لحكم القانون لعام 2018
2 .2م�شروع حول «ت�شجيع اال�صوات المهم�شة في عملية الم�شاركة
ال�سيا�سية في لبنان» بدعم من حكومة الواليات املتحدة
االمريكية.
3 .3م�شروع «االحتياجات في مجال العدالة ودرجة الر�ضا ذات ال�صلة
في لبنان» بدعم من معهد الهاي لالبتكار القانوين Hiil
4 .4م�شروع حول «تعزيز حماية الفئات الم�ست�ضعفة خا�صة الن�ساء
والفتيات الم�شردين من داخل العراق من العنف الجن�سي واالتجار»
بدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي -العراق
5 .5م�شروع «تفعيل دور الق�ضاء الد�ستوري في بناء دولة القانون في
لبنان» بدعم من م�ؤ�س�سة كونراد �آيدناور يف لبنان
6 .6م�شروع حول «تعزيز القدرات الجل مكافحة االتجار باال�شخا�ص»
بدعم من حكومة الواليات املتحدة االمريكية
�7 .7سل�سلة ندوات بالتعاون مع جامعة �سيدة اللويزة والمركز العربي
لتطوير حكم القانون والنزاهة تتمحور حول بناء الدولة في لبنان:
حلم ام واقع؟
8 .8تعزيز اللجوء �إلى العدالة :تقييم حاجات الم�ساعدة القانونية في
اطار نظام العدالة الجنائية في المملكة االردنية الها�شمية بدعم
من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  -االردن
9 .9م�شروع « دعم تقديم اعمال الم�ساعدة القانونية في الر�صافة،
والكرخ والب�صرة» بالم�شاركة مع منظمة دار الخبرة العراقية،
بدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي -العراق
1010م�شروع حول «التدريب الق�ضائي وتطوير مناهج التدريب لدعم
�سيادة القانون والو�صول �إلى العدالة» بدعم من برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي -ليبيا
1111م�شروع «دعم قطاع العدالة ليتوافق مع المعايير المطلوبة الجل
دعم القطاع المالي والميزانية العامة في االردن» بدعم من االحتاد
االوروبي
1212م�شروع حول «الم�ساعدة التقنية من �أجل» �سيادة القانون ومكافحة
الجريمة « �ضمن اطار برنامج تطوير القدرات الوطنية لتحقيق
الأمن واال�ستقرار في لبنان بدعم من االحتاد االوروبي
1313م�شروع حول «المبادرة االقليمية ال�صالح نظام االفال�س في ال�شرق
االو�سط» بدعم من حكومة الواليات املتحدة االمريكية
1414م�شروع «تقديم خدمات الم�ساعدة القانونية في محكمة الر�صافة،
بغداد» بالم�شاركة مع منظمة دار الخبرة العراقية ،بدعم من
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي -العراق
1515م�شروع حول «نحو الغاء التمييز �ضد المر�أة» بدعم من برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي -العراق
1616م�شروع حول «مكننة عمليات واجراءات ا�صدار مجلة الن�شرة
الق�ضائية التابعة لوزارة العدل اللبنانية» بدعم من برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي -لبنان
1717م�شروع «تحديث القانون التجاري في بع�ض الدول العربية» بدعم
من حكومة الواليات املتحدة االمريكية

1818م�شروع «تعزيز قدرة الحكومة العراقية على �إ�صالح و�إدارة
ال�سجون ومرافق اعتقال الأحداث ما قبل وبعد فترة المحاكمة
تما�شي ًا مع المعايير الدولية» بدعم من برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي -العراق
1919م�شروع حول «توفير مك ّونات التدريب الق�ضائي في اليمن» بدعم
من وزارة التنمية الدولية الربيطانية
2020م�شروع حول «توفير مكونات التدريب القانوني للمعاهد القانونية
في العراق  -معهد التدريب القانوني» بدعم من برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي -العراق
2121م�شروع حول «تعزيز القوانين التجارية في دول ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا» بدعم من حكومة الواليات املتحدة االمريكية
2222م�شروع حول «تعزيز حكم القانون في الدول العربية -تحديث
النيابيات العامة» بدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي -
لبنان
2323م�شروع حول «تعزيز الإطار القانوني لحق التجمع في العالم
العربي من خالل الحوار الوطني وتعزيز قدرات المجتمع المدني»
بدعم من االحتاد االوروبي
2424ان�شاء قاعدة معلومات قانونية خا�صة بحق التجمع والجمعيات
في الدول العربية بدعم من م�ؤ�س�سة فورد وبرنامج الأمم املتحدة
الإمنائي
�2525إتمام م�شروع تعزيز حكم القانون في الدول العربية و�إر�سال تقرير
نهائي عنه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وال�شركاء والحلفاء,
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  -لبنان
ومن اهم االنتاجات التي قام المركز العربي بتنفيذها في
مجال المعلوماتية القانونية من خالل تحالفه الم�ستمر مع
مكتب الدارا�سات واال�ست�شارات في المعلوماتية والقانون
(مدامق):
 -١و�ضع نماذج ت�شريعات الف�ضاء ال�سيبراني في دول اال�سكوا واهمها
االت�صاالت الإلكترونية وحرية التعبير ،المعامالت االلكترونية
والتواقيع االلكترونية ،التجارة الإلكترونية وحماية الم�ستهلك ،حماية
البيانات ال�شخ�صية ،الجرائم ال�سيبرانية ،حقوق الملكية الفكرية في
المجال المعلوماتي وال�سيبراني .
 -٢و�ضع قوانين نموذجية للتواقيع والمعامالت الالكترونية في كل
من �سوريا والبحرين وفل�سطين
 -٣ال�شبكة الوطنية للمعلومات القانونية:
�ضمن اطار المبد�أ العام المتعلق بحق الو�صول �إلى المعلومة
القانونية� ،أن�ش�أ المركز بالتعاون مع مكتب الدرا�سات واال�ست�شارات
في المعلوماتية والقانون (مدامق)� ،شبكة قانونية الكترونية متطورة
«ال�شبكة الوطنية للمعلومات القانونية» .و�ضع ت�صور هذه ال�شبكة
الدكتور و�سيم حرب ،المتخ�ص�ص والخبير في المعلوماتية والقانون،
وهي تهدف �إلى تنظيم طباعة ون�شر المعلومات القانونية (قانون،
مر�سوم ،مر�سوم ت�شريعي ،قرار ،تعميم ،مذكرة ،حكم ق�ضائي ،ر�أي
ا�ست�شاري) ال�صادرة عن �أية جهة عامة ر�سمية �سواء �أكانت من�شورة
�أم غير من�شورة في ال�صحف الر�سمية.
تقوم �شبكة المعلومات القانونية على برنامج �آلي ذكي ي�سمح باختيار،

تحديث ،وربط المعلومات القانونية ب�شكل اتوماتيكي .ذلك ان االطالع
ال يقت�صر فقط على الن�ص القانوني بل اي�ض ًا على الن�صو�ص القانونية
الأخرى المتعلقة به �سواء لجهة التحديث والتعديل �أم لجهة اال�ستناد
والإحالة ،او لجهة التطبيق بالن�سبة لالحكام الق�ضائية او الآراء
اال�ست�شارية و�أي ن�ص تنظيمي �آخر.
 -٤المكتبة االلكترونية الخا�صة بالمركز  ،تحتوي على:

·مو�سوعة الت�شريعات والتنظيمات القانونية العربية :ت�ضم
 6000ت�شريع ًا قانوني ًا من ثمان ع�شر دولة عربية �شاملة لجميع الموا�ضيع
القانونية الأ�سا�سية (قوانين التجارة ،القوانين المدنية ،القوانين
الجنائية ،قوانين المهنة الحرة ،ال�صناعة ،القوانين العامة )...و�أحكام ًا
مختارة من مختلف المحاكم الق�ضائية.
·المراجع الفقهية :ت�ضم حوايل  5900مرجع ًا فقهي ًا عربي ًا ودولياً

(كتاب ،مقال ،درا�سة ،مواقع ،دليل )... ،حول موا�ضيع الق�ضاء،
الإعالم ،امل�شاركة ،ال�صياغة الت�شريعية� ،أنظمة احلكم.
·هيئات ،منظمات ،بيوت خبرة :ت�ضم حوايل  1670مرجع عن
جميع الهيئات واملنظمات الدولية والإقليمية وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين املتعلقة مبوا�ضيع حكم القانون ،الق�ضاء ،مكافحة الف�ساد،
الدميقراطية.
 -٥قواعد معلومات قانونية متخ�ص�صة معتمدة من جهات
ر�سمية عربية:
قاعدة اجلريدة الر�سمية العربية قاعدة الن�صو�ص القانونية املتعلقة
بالهيئات الت�شريعية العربية
مو�سوعة القوانني واالنظمة املتعلقة قاعدة الت�شريعات العربية املتعلقة
باالعمال والتجارة وال�صناعة بالرقابة املالية
لدول اخلليج العربية يف جمل�س
التعاون
مو�سوعة االراء اال�ست�شارية قاعدة الت�شريعات العربية املتعلقة
ال�صادرة عن وزارة العدل اللبنانية باملهنة امل�صرفية
مو�سوعة قانون العمل وال�ضمان املجموعة القانونية العربية
اخلا�صة بحقوق الإن�سان (حق
االجتماعي
التجمع)
مو�سوعة القانون امل�صريف اللبناين املو�سوعة اجلنائية العربية
مو�سوعة القوانني التجارية قاعدة الت�شريعات العراقية
اللبنانية
قاعدة اجلمعيات
قاعدة تنظيم مهنة املحاماة

لمحة اح�صائية عن اعمال المركز

 -١عدد البرامج25 :
 -٢عدد المن�شورات32 :
 -٣عدد الدرا�سات وا�ستطالعات الر�أي62 :
 -٤عدد الدورات التدريبية 120 :تناولت جهات ر�سمية ،ق�ضاء ومجتمع
مدني
 -٥عدد الن�شاطات ( 250 :ور�ش عمل ،جل�سات م�صغرة ،م�ؤتمرات
وحمالت توعية ومدافعة)
 -٦عدد الم�شاركين في �أن�شطة المركز6000 :
 -٧عدد الخبراء والباحثين الذين يعملون مع المركز400 :

�أن�شطة املركز :الئحة من بع�ض �أن�شطة املركز
عقد �سل�سلة دورات تدريبية �ضمن م�شروع «ت�شجيع الأ�صوات امله ّم�شة يف عملية
امل�شاركة ال�سيا�سية يف لبنان (اكتوبر )2018

نظم المركز بالم�شاركة مع � PLAN Internationalسل�سلة دورات تدريبية لمنظمات
المجتمع المدني حول «تقنيات ت�صميم حمالت المدافعة وا�ستخدام بطاقات تقييم
مجتمعية و�آليات لمراقبة الموازنة على ال�صعيد المحلي» وذلك بح�ضور معالي وزير الدولة
ل�ش�ؤون المر�أة ال�سيد جان �أوغا�سابيان .تهدف الى تطوير المهارات في مجال ا�ستراتيجيات
وتخطيط حمالت المدافعة وتنفيذها على ال�صعيد الوطني ،والتدريب على كيفية ا�ستخدام
بطاقات تقييم مجتمعية و�آليات مراقبة الموازنة على ال�صعيد المحلي.
امل�ؤمتر الوطني حول «م�شاركة املر�أة يف احلياة العامة» (يوليو )2018

عقد المركز م�ؤتمر ًا وطني ًا اطلق خالله درا�سة حول «م�شاركة المر�أة في الحياة العامة»
بح�ضور �سعادة �سفيرة الواليات المتحدة االمبريكية في لبنان ال�سيدة �إليزابيث ريت�شارد
لوحات �إعالنية تت�ضمن ر�سالة حتت عنوان «اقرار الكوتا الن�سائية � ...ضرورة
وطنية»

في اطار م�شروع «ت�شجيع الأ�صوات المه ّم�شة في عملية الم�شاركة ال�سيا�سية في لبنان»� ،أطلق
المركز حملة توعية ومدافعة تحت عنوان «اقرار الكوتا الن�سائية � ...ضرورة وطنية» موزعة
على جميع االرا�ضي اللبنانية ،تهدف �إلى ت�شجيع م�شاركة المر�أة الف ّعالة في الحياة العامة
ال�سيما م�شاركة المر�أة الف ّعالة في الحياة ال�سيا�سية في لبنان.
ور�ش عمل حول «منظومة القوانني اللبنانية املتعلقة مب�شاركة املر�أة ال�سيا�سية يف
لبنان» (فرباير )2018

عقد المركز �سل�سلة ور�ش عمل لمناق�شة «منظومة القوانين اللبنانية المتعلقة بم�شاركة
المر�أة ال�سيا�سية في لبنان» ،وذلك بح�ضور وم�شاركة وزير �ش�ؤون المر�أة ،اال�ستاذ جان
اوغا�سبيان ،وممثلي عن وزارة التربية ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والهئية الوطنية ل�ش�ؤون
المر�أة باال�ضافة الى فئات اخرى من ا�صحاب الم�صلحة.
�سل�سلة ور�ش عمل حول «ت�شجيع الأ�صوات امله ّم�شة يف عملية امل�شاركة ال�سيا�سية
يف لبنان» ()2018

نظم المركز �سل�سلة ور�ش عمل لمناق�شة الثغرات القانونية والحواجز التي تعرقل الم�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة في لبنان� .ضمت �سل�سلة ور�ش العمل هذه ممثلي منظمات المجتمع المدني
من مختلف المحافظات اللبنانية ،حيث در�ست وناق�شت الثغرات القانونية واقترحت
التو�صيات المنا�سبة لتطوير الإطار القانوني لدعم حقوق المر�أة وم�شاركتها في الحياة
ال�سيا�سية.
اطالق كتاب «دور الق�ضاء الد�ستوري يف بناء دولة احلق يف لبنان (كانون الثاين
»)2018

اطلق المركز كتابه حول «دور الق�ضاء الد�ستوري في بناء دولة الحق في لبنان» ،الذي
ت�ضمن خال�صات وتو�صيات حول اهمية دور المجل�س الد�ستوري خا�صة فيما يتعلق
ب�صالحيته لجهة تف�سير الد�ستور �أو بتو�سيع دائرة حق مراجعته .وذلك بح�ضور الدكتور
ع�صام �سليمان ،رئي�س المجل�س الد�ستوري ،وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة كونراد �آديناور.
تقرير العدالة يف لبنان :االحتياجات ودرجة الر�ضا  -2017امل�شاكل القانونية يف
احلياة اليومية (دي�سمرب )2017

اطلق المركز ووزع تقرير «العدالة في لبنان  :االحتياجات ودرجة الر�ضا  2017الم�شاكل
القانونية في الحياة اليومية» ،الذي اعده «معهد الهاي لالبتكار القانوني – العدالة
الخالقة» بالتعاون مع المركز وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

�سل�سلة جل�سات املتابعة حول مو�ضوع مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص يف لبنان
(نوفمرب)2017

في اطار م�شروع «تعزيز المعرفة لدى الق�ضاة اللبنانيين حول مو�ضوع مكافحة االتجار
بالأ�شخا�ص في لبنان» ،عقد المركز �سل�سلة جل�سات متابعة لمناق�شة التطبيقات العملية
للقانون رقم  2011/164حول معاقبة جريمة االتجار بالأ�شخا�ص ،بالإ�ضافة الى التحدّيات
المتع ّلقة بتطبيق القانون المذكور والتو�صيات لجهة تعديل وتفعيل تنفيذ القانون رقم
.2011/164

�سل�سلة ور�ش عمل وطنية حول «ا�ضاءات على دور الق�ضاء الد�ستوري يف بناء دولة
احلق يف لبنان» (اكتوبر )2017

نظم المركز بم�شاركة الدكتور ع�صام �سليمان ،رئي�س المجل�س الد�ستوري اللبناني،
وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة كونراد �آديناور ور�شة عمل تهدف الى دعم الإ�صالح الديمقراطي
من خالل تعميق وتعزيز وتو�سيع �صالحية المجل�س الد�ستوري ل�ضمان حقوق المواطنين
ود�ستورية القوانين مما يعزز حكم القانون في لبنان.
ور�ش عمل القيا�س من خالل التثليث حول «االحتياجات العدلية وم�ستوى الر�ضا
يف لبنان» (�سبتمرب )2017

عقد المركز بالتعاون مع»معهد الهاي لالبتكار القانوني  -العدالة الخالقة»  HiiLور�ش
عمل لمراجعة النتائج الأولية ال�ستطالع الر�أي الذي �أجري في �سياق م�شروع االحتياجات
العدلية وم�ستوى الر�ضا في لبنان وكيفية ا�ستيفاء هذه االحتياجات وما �إذا كان المواطنون
را�ضون عن النتائج التي ح�صلوا عليها .
�سل�سلة ور�ش تدريب حول «مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص يف لبنان» (مايو-يونيو
)2017

عقد المركز �سل�سلة ور�شات تدريب بح�ضور ورعاية رئي�س مجل�س الق�ضاء االعلى القا�ضي
جان فهد والمدعي العام لدى محكمة التمييز القا�ضي �سمير حمود وال�سادة المدربين وعدد
من ال�سادة الق�ضاة من محافظات بيروت ،جبل لبنان ،البقاع ،الجنوب ،النبطية و ال�شمال
�سل�سلة جل�سات نقا�ش حول م�شروع « تعزيز اللجوء اىل العدالة :تقييم حاجات
امل�ساعدة القانونية يف نظام العدالة اجلنائية يف االردن»

ّ
نظم المركز �سل�سلة من جل�سات النقا�ش التي تهدف الى عر�ض ومناق�شة نظام الم�ساعدة
القانونية في الم�سائل الجنائية القائم في االردن وتقديم التو�صيات ب�ش�أن تح�سين هذا
النظام .
�سل�سلة ندوات «بناء الدولة يف لبنان :حلم �أم واقع» (ابريل )2016

نظم المركز بالتعاون مع جامعة �سيدة اللويزة �سل�سلة ندوات «بناء الدولة في لبنان:
حلم �أم واقع» ومنها «دور التكنولوجيا في بناء الدولة»؛»ظاهرة الف�ساد وجذورها الثقافية
واالجتماعية وال�سيا�سية» ؛ «بين النظام الطائفي والنظام المدني» «�إ�شكالية قيام الدولة
في لبنان»
امل�ؤمتر الوطني لتطوير النظام الق�ضائي يف اقليم كورد�ستان العراق (�آيار )2015

�شارك المركز في تح�ضير «الم�ؤتمر الوطني لتطوير النظام الق�ضائي في اقليم كورد�ستان»،
في ظل اتفاقية ال�شراكة القائمة مع مجل�س الق�ضاء االعلى في اقليم كورد�ستان .يهدف
هذا الم�ؤتمر الى درا�سة القوانين الحالية و�آليات التطوير للنظام الق�ضائي واال�ستفادة من
الخبرات والتجارب الدولية واالقليمية لخدمة �سيادة القانون والعدالة في اقليم كورد�ستان
العراق.
االجتماع التح�ضريي حول «حكم القانون واالمن االجتماعي» (�شباط )2015

َ
نظم المركز اجتماع ًا حول «حكم القانون واالمن االجتماعي» الذي �شكل نقطة محورية
هدفها اطالق م�ؤتمر ًا اقليمي ًا في م�صر �شارك فيه ممثلي الدول العربية التي �شهدت وما
زالت ت�شهد حراك ًا جذري ًا في نظام الحكم ،باال�ضافة الى م�شاركة المنظمات الدولية
واالقليمية المعنية بحكم القانون .وتلى هذا االجتماع جل�سات عمل حوارية جمعت نخبة
من المفكرين والباحثين و�صناع القرار بغية تعزيز الحوار ور�صد الو�سائل التي من �ش�أنها
تحقيق الأمن االجتماعي ومتطلباته في المنطقة العربية
ندوة حول «حرمة احلياة اخلا�صة وحتديات العامل االفرتا�ضي» (نوفمرب )2014
ور�ش عمل وطنية حول «ا�صالح نظام االفال�س» يف االردن وم�صر (ني�سان )2014
دورات تدريبية لتعزيز قدرات املجتمع املدين للمدافعة والعمل على تنفيذ
تو�صيات الدرا�سة القانونية التقييمية حول الت�شريعات العراقية والت�شريعات
الدولية ذات ال�صلة (كانون االول )2014
دورات تدريبية للمدربني حول «�إلغاء ومناه�ضة التمييز �ضد الن�ساء « يف العراق
(نوفمرب )2013
ور�ش عمل وطن ّية «ملناق�شة الدرا�سة القانونية التقيمية حول الت�شريعات
العراق ّية واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري �ضد املر�أة
(�سيداو)»( ،ت�شرين الثاين )2013
اجتماع ممثّلي الهيئات املتحالفة يف اطار املبادرة العرب ّية لدعم حكم القانون
(حزيران )2013

