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 مركزال عن
 

 العدالة حول العليا الدراسات معهد مع بالتعاون (IEDJA) العربية المجتمعات في والعدالة القانون دراسات ركزم تأسيس تم لقد

(Institut des Hautes Etudes sur la Justice)، الدول في قانونال مجال في بها عترفمال شخصياتال من مجموعة شمليو 

    .والمهني الفكري هماتميزل نظرا العربية

 

 شكلب والعدالة لقانونا دراسة شأنها من سياسية غير علمية بحث مؤسسة هو العربية المجتمعات في والعدالة القانون دراسات ركزم إن
 ورسوم التبرعات جمع طريق عن أنشطته بتمويل المركز سيقوم للربح، هادفة غير بحثية مؤسسة وبصفتها ،العربية البلدان في فعال

  . االشتراكات

 

  العملي إطاره
 
 ،العادلة والمحاكمة ،والعدل إلنصافوا ،المهني والسلوك القضاء، واستقالل ،المشروع غير والكسب الفساد ومكافحة الناجزة العدالة إن

 التي المناقشات منذ راهنة تزال ال مصطلحات كلها هي ،عامة بصفة ةلاوالعد وقالحقب يتعلق ما كلو القانون، يادةوس اإلنسان، وحقوق

 عقدت التي الدراسية الحلقات وأ اإلعالم وسائل عبر نشره تم الذي من ،يحصى ال اعدد الجدل هذا بلغت إذ. ةالعربي الثورات أحدثتها

 سياسي منظور من إما استبصار إلى حياناأل معظم في تعرضت المواضيع هذه أن إال. المدني والمجتمع القانون مجال في المهنيين بين

 .تعمقبو أكبر مهنيةب يتسم مختلف، منظور من تناولها يلتزم ثم منو. مفهومها تحديد دون من صيغال بعض إلى المسرف باللجوء  أو

 الحوار تعزيزل األوان آن وقد. والقانون العدالة حول النقاشات خالل والعلمي الفكري التفوق على السياسي الطابع تغلب ما وسرعان
 والموضوعية يةحيادالب االلتزام وجوب هو الوحيد رطالشف وبالتالي ،معينة سياسية حركة أو ،معينة قضية إلى هإسناد دون من القانوني

 . البناء والنقد
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  األهداف
 

 وصارم حر - مكان إنشاء إلى المعلوماتية الشبكة على هموقع عبر العربية المجتمعات في والعدالة القانون دراسات ركزم يهدفو

 المكان هذا جمعوسي. العربية البلدان في اإليجابي القانون تطور مدىو العدالة حول واآلراء والبحوث الحوار لتبادل - الوقت نفس في
 ،والعدالة القانون مجال في العلمي البحث في مشتركال هماهتمام عن يعربون الذين المتوسط ألبيضا البحر ضفاف قانون رجال بين
 في القانون تطوير وأن  والعشرين الحادي القرن متطلبات القانون ليواكب األساسية الركيزة هو العلمي لبحثا بأن مشتركال مفهالو

 المجتمعات في والعدالة القانون دراسات مركز أن بماو. طبيعتها كانت مهما اتصالحاإل لتحقيق منه البد شرط هو العربية الدول
 ومنتديات ندوات تنظيم إلى ذلك على إضافة يسعى هوف ،العلمي البحث إلنعاش كافي غير االنترنيت على موقع مجرد بأن واعي العربية

 .المجال هذا في الفكري نقاشال تعزيز أجل من عمل ورش و

 

  العمل فريقو اإلدارة مجلس

 
 رييشالق صادق أحمد الدكتور الرئيس

 
 ارابونج انطوان السيد الرئيس نائب

 
 سليمان وعمر السيد العام األمين

 
 موسى طوني السيد زغني،م علي السيد يو،مح أحمد السيد المجلس أعضاء

 
 مارتي، ليو السيد جوردين، دإدوار السيد الحراك، مهدي السيد يماكر،كاز دي ليلى السيدة الشركاء باحثونال

  . يضائر سارة السيدة
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 2018 و 2017 عامي في نامشاريع

 
  العربية المجتمعات في والعدالة القانون دراسات ركزم نشاطات

 

 التي "الفرنسية باللغة الناطقين للقانونيين اإلقليمية الندوة" مبادرة بعد العربية المجتمعات في والعدالة القانون دراسات مركز تأسس لقد

 عامي بين ما الفترة في وتونس واإلسكندرية وبيروت عمان مدينة من كل في ندوات أربع عقدت إذ. 2009/2010 عام في إطالقها تم

 ضفتي كال من بارزين قانونيين بجمع العربية المجتمعات في والعدالة القانون دراسات مركز قام ،2015 عام فيو. 2014 و 2009

 نتيجة هو الحدث وهذا. العربية المجتمعات في" العدالة ماهية" موضوع حول الدولية لوماسيةالدب األكاديمية في المتوسط األبيض البحر

 لغةبال الناطقين العرب القانونيين شبكة أعضاءو( القضائي دالمعه) الجامعية لندن وكلية باريس في الدبلوماسية األكاديمية بين تعاونال

   .بتونس واالجتماعية والسياسية القانونية العلوم كليةل التابعين األخص وعلى الفرنسية،

 

 المعلوماتية الشبكة على موقع نشاءإ في شرع ،2017 عام فيو. القانونية الموارد وجمع توثيقلل 2016 عام منذ نشاطه مركزال كرسو

    ".العدالة حوار" عنوان المنصة هذه تحملو .الفرنسية لغةبال لناطقينل وباألخص عموما العرب قانونيينلل
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  االلكتروني الموقع
  الفرنسية غةلبال الناطقين األوسط المشرق قانون برجال الخاص

 

 "العدالة حوار"

 

 الفرنسي القانون من مستوحاة( هاوغير وتونس ولبنان ومصر األردن فيها بما) المنطقة هذه بلدان معظم في ةالقائم يةقانونال األنظمة إن

 .رئيسي بشكل

 

 على ونذكر وفرنسا، العربية الدول بين القانون مجاالت في المهنية والخبرات العلمي التبادل على األزل قديم منذ العرف جرى وقد
 باشا السنهوري الرزاق عبد المصري العالم البلدين، قانون رجال ىأسم أيدي على كتب الذي المصري المدني القانون المثال سبيل

 .   المبير ايدوارد الفرنسي والعالم

 
 الفرنسيين قانونيينال بين تهاواستدام التبادالت استمرارية تشجيع أجل من دائمة أداة وجود ضرورة لنا بدوت ذلك، أساس علىو

 .فرنسيةال لغةبال الناطقين العربية البلدان في نظرائهمو واألوروبيين

 

 واألكاديميين( نيوالمحام نيوالباحث القضاة أي) مارسينالم بين هوتعزيز حوار بإدارة بالسماح واإلبتكاري بداعياإل المشروع هذا وسيقوم

 .المنبثقة ثوالبحو المتاحة ةالخبر  وكذلك ،والتفكير الممارسة إقران بغية ،(والباحثين والمعلمين الطالب من كل)

 

 الحوار عناصر
 

I. والعدالة "القانون إلى الوصول" مفهوم  

 
 وشمال األوسط الشرق منطقة في القضائية الثقافات في التأمل تعزيز شأنه من الذي ،العنصر هذال األول البعد هو القانون عبئةت إن

 المتقاضيين وعالقة العدالة لىإ لوصولل المتاحة القضائية غير البدائل ،العدالة إلى الوصول مفهوم مميزات تشملو. (MENA)  أفريقيا

 والعراقيل النفسي وااللتزام هاتكاليف حيث من القانونية األنظمة اليةفع بمدى العنصر لهذا الثاني البعد يهتم بينما. منه ومرادهم بالقانون
 استهالل هو إذا هدفالف ،القضاء أمام مساره في التحكم على المتقاضي قدرة مدى وأخيرا بالمتقاضي وعالقته المحامي ودور اإلجرائية

 المحاكمةب يدعى ما على الضوء بإلقاء وذلك. العربية المجتمعات في العدالة إلى الوصول مسألة تحفزها التي شكالياتاإل حول حوار

 . ومهنييها الفاعلة ةالعدال جهات مختلف وعلى العادلة

 

II. والعدالة الدولي تعاونال  

 

 .العدالة مجال في العاملة الدولية الجهات بخصوص راتكر األكثر التساؤالت هي ،كيفو لماذاو من

 فصله في عنصرال هذا يهتمس ،ذلك أساس وعلى .والعدالة القانون تطوير عملية في" ةالدولي" مفهوم أهمية عن نتساءل الصدد، هذا وفي
 على الدور هذا اشتمال كيفية إلى ثان فصل في تطرقسي ثم ة،والعدال نونالقا تطوير في العاملة وجهاته الدولي التعاون دورب األول

 عن وأخيرا به، ةالدولي التمويل جهات اهتمام عدم أم اهتمام مدى عنو إنتاجيته استمرارية عن أيضا سنتساءل كما .به عنيةالم البلدان

 . التنمية أجل من العالمية وقيمه القانون على تستند عامة مساعدة عن عبارة فعال هو أم بالسياسة أساسية صلة له كانت إذا ما

 

 

III. العدالة ماهية  

 

 إن .مختلفة اختصاصات تشمل منظورات من ،العربية البلدان في العدالة حقيقت مفهوم حول حوار استهالل إلى عنصرال هذا ويسعى

 إلى مستند موضوعال هذا أن نالحظ ،وبالتالي. القضائية السلطة وممارسة والمجتمع والقيم الفرد بين عالقة إقامة يتطلب العدالة تحقيق

 في ةلاالعد مفهوم مناقشة سيتم ،العدالة ماهيةل تاريخيال منظورال من انطالقاو. القانون وفلسفة نساناإل وعلم االجتماع علم من كل
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 طرقال مختلفو العدالة مفاهيم عن حوار إنشاء هو المطاف آخر في فالهدف. ةسياسي يةعمل هاتحقيق من جعلي قد ماو األوسط الشرق

 .فيها لتأملل ةعمليال

   

IV. الدولية األعمال ممارسةو التجاري القانون  

 

( Offset) تعويضاتوال الفكرية والملكية الدولي حكيمالتف. القانوني واقعلل بالنسبة أساسية أهمية ذات مسألة الدولية األعمال ممارسة إن

 معطيات على بناء ةالثالث المفاهيم هذه في بالتأمل عنصرال هذا قومسي ذلك، أساس علىو. الراهنة اتالنقاش في هاما حيزا تحتل مواضيع

 الدولية الشركات هاعتبرت التي اتنزاعمال حل طرق مكانة هي ما معنى ب؟ العربية بلدانال في التحكيم مكانة هي ماف. العربية لبلدانا

 بالملكية متعلقة أخرى قضايا إلى عنصرال هذا تطرقيس ،ذلك على وعالوة. أنواعها تتعدد مهما الدولة عدالة بنظام قارنةم وناجزة ةفعال

 أصبح والتي( Offset) تعويضاتالب تدعى التي الجديدة الظاهرة هذه ماهية وإلى ،تفكيرنا و علمنا ايةحم كيفية إلى باألخصو ،الفكرية

      .وليةدال المعامالت أهم من اليوم إليها اللجوء

 

 

 ةالمشارك ميثاق
 

 في سياسية لقضايا التطرق بعدم االلتزام هامستخدمي جميع على يجبو. سياسي غير موقع العدالة حوار إن"

 ،العلمي البحثو الفكري التفوق زيتعز هو وقعالم حوارات من الهدف إن. المشاركة أثناء وتعليقاتهم مالحظاتهم
 شخصب مست أن دون من فقط األفكار حيز في الرأي في ختالفالا حصرو السلوك آدابب االلتزام يجب منهو

 حذف بحق المشرفون ظويحتف. مضمونها على المشرفون يوافق لم طالما للنشر قابلة غير التعليقات إن .صاحبها

   ".تعليق أي
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: المشرفون  

 
سليمان وعمر  

 يزال ال حيث ،والمقارن الخاص الدولي القانون في ماجستير شهادة نال حيث ،3 ليون مولين جان جامعة من سليمان وعمر تخرج لقد

 عن كمسؤول 2013 آذار/مارس شهر في الةدالع حول العليا الدراسات معهدب التحقو. الخاص الدولي القانون مجال في دكتوراه طالب

 لسفارةل الثقافي والعمل التعاون قسم في" الحكم" شؤون في قطاعي ملحق منصب شغل ،ذلك وقبل. "العربية الدول" برامج تطوير

 في والعدالة القانون دراسات مركز عام أمين 2013 لاألو تشرين /أكتوبر شهر منذ سليمان عمر أصبحو. القاهرة في الفرنسية

 األوروبية المفوضية مشروع إطار في قانوني مستشارك يشتغل بدأ حيث مصر إلى عاد ،2015 عام وفي. باريس في العربية المجتمعات

 . مصر يف (SMAJ) ةلاالعد إدارة تحديث دعمل

 
  مارتي ليو

 الدراسات في ماجستير شهادة نال حيث (INALCO) الشرقية والحضارات للغات الفرنسي الوطني المعهد من مارتي ليو تخرج لقد

 العلوم حول العليا الدراسات مدرسة في السياسية الدراسات مجال في البحوث تيرماجس شهادة على أيضا تحصل كما العليا، الدولية

 في والعدالة القانون دراسات مركزب والتحق. فلسطين في الشرف بدعوى القتل ظاهرة حول بحوثا أجرى حيث (EHESS) االجتماعية

 مركزال تطوير في يشارك اآلن هوو. العدالة حول العليا الدراسات معهد خالل من 2015 حزيران/يونيو شهر في العربية عاتالمجتم

  .العلمي هإنتاج في أحيانا ويساهم

 
  رزاي سارة

 القضاء دور حول مقارنة دراسة على شتغلت وهي. 2014 سبتمبر منذ لندن جامعة حقوق كلية في دكتوراه ةطالب هي رزاي سارة

 الشرقو أفريقيا شمال لمنطقة ةقانوني ةكخبير الحكومية وغير الحكومية منظمات ةعد في واشتغلت. العربية الدول في اهومعن

 .لندن في كولج كينغس جامعة في التفاوض إستراتيجيةو الجامعية لندن كلية في القانون ممارسة بتدريس حاليا وتقوم .األوسط

 
  الحراك مهدي

 ونتيبان جامعة ومن ،العربية الدول أعمال قانون في شهادة نال حيث 2 باريس أساس ونتيبان جامعة من الحراك مهدي تخرج لقد

 لقانونل وربونسال مدرسة في دكتوراه طالب اآلن وهو .المقارن الدولي القانون في شهادة على تحصل حيث 1 باريس السوربون

 اأريف لشركة التجاري قسمال في حقوقيك اشتغل 2016 األول كانون/ديسمبر إلى 2014 الثاني كانون/يناير منو. المقارن

(Areva). السياسية للعلوم باريس مدرسة في سيدرت ساعدمك قبل من واشتغل (SciencesPo Paris) العليا المدرسة في متحدثوك 

 في تدريب فترة بعدو. الفرنسية Burgundy School of Business أعمال مدرسة في و (ESSEC) والتجارية االقتصادية للعلوم

 ثحابك يسهتأس عند العربية المجتمعات في والعدالة القانون دراسات مركزب الحراك مهدي حقتلا ،العدالة حول العليا الدراسات معهد

 .شريك

  
 جوردين إدوارد

 أعماله قدم حيث( EHESS) االجتماعية العلوم حول العليا الدراسات مدرسة من تخرج ،السياسية الدراسات في دكتور جوردين إدوار

 جوردين إدوار. إرث من شميت وكارل ماركس كارل تركه مال ستبصاراا سياسة،وال الالهوتية إشكالية و الحرب حول 2011 امع في
 الوطنية والمدرسة يالكاثوليك باريس معهد في السياسية الفلسفة حاليا رسيد َو ،لالسلطويةوا برودون جوزيف بيير أعمال في متخصص

 العدالة حول العليا الدراسات معهد في أيضا مسؤول وهو. (l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées) والجسور للطرق

 .للقضاة السياسية لفلسفةل المستمر التعليم عنو القانون فلسفة حول ندواتال تنظيم عن وخاصة الدراسات عن
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   IEDJAالعربية المجتمعات في والعدالة القانون دراسات مركزب التحقوا

 

 .أنشطته في والمشاركة كتاباته تلقيو هب ماهتمامك عن لتعبيربا لكم تسمح وسيلة المركز إلى انضمامكم إن

 

 http://iedja.org الموقع زيارة يرجى العضوية شروط على لإلطالع

 
            الفردية للعضوية

 

 سنة/يورو 50   العربية المجتمعات في والعدالة القانون دراسات بمركز المهتمين ينمهنيال لكل

 

 يورو 15      اقدره ةمخفض تسعيرة من يستفيدون ةلطلبل

 

 سنة/يورو 500         االعتبارية األشخاص لعضوية

 
 نشطةأ مختلف في مشاركةال سمحي الذي مؤسسيال عضوال عنوان يتوفر خرى،األ اتمنظمال من غيرهاو مينمحاال ومكاتب للمؤسسات

  (.العمل برامجو كتاباتو الموقع أي) المركز اتصال وسائل جميع على يةالعضو صفة ظهور منحي كما المركز

 

  http://iedja.org الموقع زيارة يرجى العضوية شروط على لإلطالع
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