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 حلقة نقاش حول األحزاب السياسية في العالم العربي 

 2022 كانون األول / ديسمبر 17و 16بيروت، يومي 

 

 2022 كانون األول  ديسمبر/ 16اليوم األول: 

 االفتتاح والترحيب 9:00-9:30

زغندة - الع  ، آمنة  برامج  االنتخابية  م مديرة  الدولية  في  ليات   -  للديمقراطيةاملؤسسة 

   برنامج إفريقيا وغرب آسيا 

 ، مسؤول البرامج في املنظمة العربية للقانون الدستوري  شربل شعيا  -

ب  - معهد،  حوط اجوزيف  والشؤون    مدير  العامة  للسياسات  فارس  في  الدولية  عصام 

  األمريكية ببيروت ةالجامع

األحزاب  تكوين للمعايير الدولية والدستورية املتعلقة بحرية  مقدمة :االفتتاحيةالجلسة  9:30-09:45

 السياسية

  وعضو ،محاميعضو مجلس إدارة املنظمة العربية للقانون الدستوري،  ،مخيبر غسان -

 النواب  مجلس في  سابق

 األحزاب السياسية في بعض الدول العربية ظهور وتطور الحصة األولى: نظرة عامة حول  9:45-10:45

 لبنان  السياسية فيتطور األحزاب  -

باحث قانوني وناشط سياس ي وأستاذ مساعد في القانون العام في كلية الحقوق والعلوم   ، علي مراد

 دق(  10) السياسية في جامعة بيروت العربية 

 تونس السياسية فيتطور األحزاب  -

 دق(   10) السياسية في العلوموأستاذ مساعد  باحث،  الخلفاوي  الصحبي 

 ناليم السياسية فيتطور األحزاب  -

 دق( 10 والمصالحة عضو هيئة التشاور ولجنة صياغة الدستور اليمني  ةعضو ألفت الدبعي، 

 دق(  10) السودانتطور األحزاب السياسية في  -

 بجامعة األحفاد في أم درمان  محاضرةهللا، هادية حسب 

 استراحة قهوة  10:45-11:00

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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الحصة الثانية: قراءة في اإلطار الدستوري والتشريعي املنظم لحرية انشاء ألحزاب السياسية في   11:00-12:30

 وتمويلها  الدول العربية

 األردن في اإلطار الدستوري والتشريعي املنظم لألحزاب السياسية  -

 محامي  و  مجلس إدارة املنظمة العربية للقانون الدستوري رئيسعبيدات،  سفيان  

 رالجزائ  في السياسيةاإلطار الدستوري والتشريعي املنظم لألحزاب  -

سمري   جامعة   في  الدستوري القانون    أستاذة   ،سامية  الحقوق  بلجنة    الجزائر   –كلية  وعضوة 

 صياغة الدستور 

 فلسطين في اإلطار الدستوري والتشريعي املنظم لألحزاب السياسية -

في القانون العام، عميد كلية الدراسات العليا، كرس ي الشيخ حمد بن خليفة   أستاذخليل،  عاصم

 عبر الزوم( (   آل ثاني للقانون الدستوري والدولي 

 العراق اإلطار الدستوري والتشريعي املنظم لألحزاب السياسية في  -

 للقانون الدستوري العربية  منظمة لل العلمية  اللجنةعضو في  ،سياس ي عراقي  باحث  مكية،  فراس

 املغرب  في اإلطار الدستوري والتشريعي املنظم لألحزاب السياسية  -

القانون    عضو ،  صولحي املالرحيم    عبد الدستوري وأستاذ  للقانون  العربية  املنظمة  إدارة  مجلس 

 عبر الزوم( (   العام بجامعة اإلمارات العربية املتحدة

 استراحة غداء 12:30-14:00

 العالم العربي في التمثيل توإشكاليااألحزاب السياسية الحصة الثالثة:  15:30 – 14:00

 تونس لألحزاب السياسية في   التمثيل تإشكاليا -

  السياسية العلوم  في وأستاذ مساعد  باحث  الخلفاوي، الصحبي

 لبنان ألحزاب السياسية في ا التمثيل تإشكاليا -

محاضر في العلوم السياسية في الجامعة األميركية في بيروت حيث يدّرس    جميل معوض،

  السياسات العامة والعلوم السياسية والسياسة في لبنان

 فلسطين إشكاليات التمثيل لألحزاب السياسية في  -

في القانون العام، عميد كلية الدراسات العليا، كرس ي الشيخ حمد بن خليفة   أستاذعاصم خليل، 

 عبر الزوم( )والدولي آل ثاني للقانون الدستوري  
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 السودان إشكاليات التمثيل لألحزاب السياسية في  -

 واالنتخابات بالسودان مدير مكتب املؤسسة الدولية للديمقراطية  سعيد، سامي عبد الحليم 

 األردن إشكاليات التمثيل لألحزاب السياسية في  -

 محامي   و  رئيس مجلس إدارة املنظمة العربية للقانون الدستوري ،  سفيان عبيدات  

 اليمنإشكاليات التمثيل لألحزاب السياسية في    -

 2014الدستور اليمني عضو لجنة صياغة ،  زيد سعبا

 مأدبة عشاء خارج الفندق )املكان يحدد الحقا(

 2022ديسمبر/كانون األول   17 :الثانياليوم 

   االقتراعاألحزاب السياسية ونظم ة: رابعالحصة ال 09:00-10:30

 تونسنظام االقتراع وتفكك األحزاب في  -

   العربية للقانون الدستوري فياملنظمةعضوة مجلس إدارة   سلسبيل القليبي، 

   مساعدة في كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس و 

   االقتراعوالتحكم في نظم  العراقاألحزاب السياسية في  -

  ،لمنظمة العربية للقانون الدستوريل  اللجنة العلمية   عضو في   ،سياس ي عراقي  باحثفراس مكية،  

 " الدستورية في العراقمن مؤلفاته: "الثورة 

 والسودان: أي محددات لنظام اقتراع مناسب؟  فلسطين -

ومدير مكتب املؤسسة الدولية للديمقراطية   في القانون الدستوري خبير ، سامي سعيد

  ، السودان واالنتخابات

 ة استراحة قهو  10:45 -10:30
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 األنظمة السياسية السياسية وممارسة السلطة على ضوء  األحزاب الحصة الخامسة:  10:45-11:45 

 األحزاب السياسية والنظام السياس ي في لبنان  -

باحث قانوني وناشط سياس ي وأستاذ مساعد في القانون العام في كلية الحقوق والعلوم    علي مراد، 

 السياسية في جامعة بيروت العربية 

 األحزاب السياسية والنظام السياس ي في العراق  -

للقانون الدستوري".  ، سياس ي عراقي   باحث فراس مكية،   من مؤلفاته:    عضو في "املنظمة العربية 

 ."الدستورية في العراق"الثورة 

 األحزاب السياسية والنظام السياس ي تونس   -

القليبي،  إدارة    سلسبيل  املنظمةعضوة مجلس  قانون  العربية    في”  الدستوري، وأستاذة  للقانون 

 القانونية.في كلية العلوم  دستوري 

 الجماعات املسلحة إلى أحزاب سياسية تحول  الحصة السادسة: إشكالية 11:45-12:45

 الحركات املسلحة السودانية للتحول ألحزاب سياسية مدنية التحديات التي تواجه -

 وخبير في عمليات بناء السالم  باحث  ، أنور الحاج

 الجماعات املسلحة واألحزاب السياسية في العراق  -

 العربية للقانون الدستوري عضو في "املنظمة و   سياس ي عراقي  باحثفراس مكية،  

 

تاريخ االحزاب السياسية اإلسالمية في اليمن وأسباب ظهور الجماعات املسلحة   -

 املنخرطة في العمل السياس ي 

 عضو لجنة صياغة الدستور اليمني  عباس زيد، 

12:45-00:14  استراحة غداء 

 العربيةلسياسية في املنطقة الألحزاب  ةخارطة اإليديولوجيال 14:00-15:00

 ردينة بعلبكي 
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 ختامي ال  خصملال 14:45-15:00

برنامج إفريقيا   -  ليات االنتخابية في املؤسسة الدولية للديمقراطيةممديرة برامج الع  آمنة زغندة، 

 وغرب آسيا  

 

 االختتام  15:15- 15:00

زغندة • للديمقراطية    ، آمنة  الدولية  املؤسسة  في  االنتخابية  العمليات  برامج    -مديرة 

 برنامج إفريقيا وغرب آسيا  

 ، مسؤول البرامج في املنظمة العربية للقانون الدستوري  شربل شعيا  •

باحوط   • معهد جوزيف  مدير  والشؤون    ،  العامة  للسياسات  فارس  الدولية  عصام 

  األمريكية ببيروت ةبالجامع

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9

