
شـخصية حكم القانون واالدارة الرشيدة
 لعام ٢٠١٨ 

دولـة الـرئيـس سلـيـم الحـص

يبقى المسؤول قوي� إلى حين يطلب أمر� لنفسه
«سليم الحص»

يتشرف المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 
بدعوتكم للمشاركة في حفل تكريم
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- بدء االحتفال بالنشيد الوطني
- كلمة المركز العربي لتطوير حكم االلقانون والنزاهة        

- قراءة في مسيرة دولة الرئيس سليم الحص في الخدمة العامة
- شهادات

- تسليم الدرع التكريمي لدولة الرئيس سليم الحص
- حفل كوكتيل
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اقوال في حكم القانون

«حكـم القانـون أفضـل من حكـم الفـرد، أيـ� كـان» –  أرسطو

 سيادة القـانــون 
«مـبـدأ الـحـوكـمــة يكـــون فـيه جميـع ا شــخـاص والمؤسسات والكيانات، 

العامة والخاصة، بمـــا في ذلك الـدولـة ذاتـــها، مسؤولين أمام قـــوانين 
صـــادرة علنا، وتطبــق على الجميع بالتــساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء 
مستقل، وتـتفق مع القـواعد والمعايــير الدولية لحقوق ا§نسان. ويقتضي هذا 

المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة االلتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة 
أمام القانون، والمساءلة أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل 

بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، 
والشفافية ا§جرائية والقانونية ».

(تقرير ا مين العام: سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما 
.((٦١٦/٢٠٠٤/S) بعد الصراع

يطلق المركز العربي لحكم القانون والنزاهة
مبادرة على مساحة المنطقة العربية ترمي الى إطالق جائزة سنوية تحمل 

إسم « حكم القانون وا¨دارة الرشيدة » لتكريم شخصية عربية  لكونه شخصية 
ªالعام، الذي تعكس خصاله، ومواقفه وأداؤه إلتزام

واضحª ال لبس فيه بمبادىء حكم القانون وا¨دارة الرشيدة.
الهدف من إطالق هذه المبادرة، رفع منسوب الوعي بأهمية ا·ثر الذي يحدثه 
إحترام مبادىء هذين المفهومين، السيما على صعيد احترام شرعة حقوق 

ا¨نسان، وتوفير اعلى درجات العدالة، مما يشكل رافعة أساسية للتنمية 
المستدامة التي تؤمن الخير والعيش الكريم ل¿فراد والجماعات.

الشخصية المكرمة للعام  ٢٠١٨

دولـة الـرئيـس سلـيـم الحـص

سيقام  حفل التكريم
 في فندق هيلتون بيروت - حبتور غراند -  سن الفيل

بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢
الساعة الخامسة مساًء ويحضره شخصيات لبنانية وعربية

وممثلي الدول والهيئات االقليمية والدولية.
»The bedrock of our democracy is the rule of law and that means we have to 
have an independent judiciary, judges who can make decisions independent 
of the political winds that are blowing.”

Caroline Kennedy
American author, attorney, and diplomat

 Independence means voluntary restraints and discipline, voluntary
acceptance of the rule of law

Mahatma Gandhi

“ If all of us work in accordance with rule of law, if rule of law is 
implemented, we are all safe, investors are safe, people will be safe.”

Veerappa Moily
Indian - Politician

برنامج ا�حتفال

 email: info@arabruleo�aw.org لتأكيد الحضور:  ٨٧٧٠٠١ -٠٣  -
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- كلمة المركز العربي لتطوير حكم االلقانون والنزاهة        

- قراءة في مسيرة دولة الرئيس سليم الحص في 
الخدمة العامة

- شهادات
- تسليم الدرع التكريمي لدولة الرئيس سليم الحص

- حفل كوكتيل
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اقوال في حكم القانون

«حكـم القانـون أفضـل من حكـم الفـرد، أيـ� كـان» –  أرسطو

 سيادة القـانــون 
«مـبـدأ الـحـوكـمــة يكـــون فـيه جميـع ا شــخـاص والمؤسسات والكيانات، 

العامة والخاصة، بمـــا في ذلك الـدولـة ذاتـــها، مسؤولين أمام قـــوانين 
صـــادرة علنا، وتطبــق على الجميع بالتــساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء 
مستقل، وتـتفق مع القـواعد والمعايــير الدولية لحقوق ا§نسان. ويقتضي هذا 

المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة االلتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة 
أمام القانون، والمساءلة أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل 

بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، 
والشفافية ا§جرائية والقانونية ».

(تقرير ا مين العام: سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما 
.((٦١٦/٢٠٠٤/S) بعد الصراع

يطلق المركز العربي لحكم القانون والنزاهة
مبادرة على مساحة المنطقة العربية ترمي الى إطالق جائزة سنوية تحمل 

إسم « حكم القانون وا¨دارة الرشيدة » لتكريم شخصية عربية  لكونه شخصية 
ªالعام، الذي تعكس خصاله، ومواقفه وأداؤه إلتزام

واضحª ال لبس فيه بمبادىء حكم القانون وا¨دارة الرشيدة.
الهدف من إطالق هذه المبادرة، رفع منسوب الوعي بأهمية ا·ثر الذي يحدثه 
إحترام مبادىء هذين المفهومين، السيما على صعيد احترام شرعة حقوق 

ا¨نسان، وتوفير اعلى درجات العدالة، مما يشكل رافعة أساسية للتنمية 
المستدامة التي تؤمن الخير والعيش الكريم ل¿فراد والجماعات.

الشخصية المكرمة للعام  ٢٠١٨

دولـة الـرئيـس سلـيـم الحـص

سيقام  حفل التكريم
 في فندق هيلتون بيروت - حبتور غراند -  سن الفيل

بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢
الساعة الخامسة مساًء ويحضره شخصيات لبنانية وعربية

 The bedrock of our democracy is the rule of law and that means we have to«وممثلي الدول والهيئات االقليمية والدولية.
have an independent judiciary, judges who can make decisions independent 
of the political winds that are blowing.”

Caroline Kennedy
American author, attorney, and diplomat

 Independence means voluntary restraints and discipline, voluntary
acceptance of the rule of law

Mahatma Gandhi

“ If all of us work in accordance with rule of law, if rule of law is 
implemented, we are all safe, investors are safe, people will be safe.”

Veerappa Moily
Indian - Politician

برنامج ا�حتفال

 nhamadeh@arabruleoflaw.org :يرجى تأكيد الحضور بواسطة البريد االلكتروني
٠٠ - مقّسم ١٠٤  ٩٦١  ٢٢١  ٩ أو االتصال بالرقم: ٥٢٧ 

القانون والنزاهة

وممثلو

إسم » حكم القانون واإلدارة الرشيدة « لتكريم شخصية عربية
تعكس خصالها ومواقفها وأدؤها إلتزامًا

في فندق هيلتون بيروت - حبتور غراند - قاعة اإلمارات C - سن الفيل

دولة الرئيس الدكتور سليم الحص
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