
ــة ٌّ  سٌــرة ذات

 
 أنطـوان عقل المحـامي

 

 
 .لبنـان -فً شامات، قضاء جبٌلمولود  *
 

  دروســـً االبتذائيّـــة •
  .لبنـان –مدرسة الحكمة، بٌـروت   •

 دروســـً الثــــاوىيّــــة •
  .لبنـان –جامعة القدٌس ٌوسف لآلبـاء الٌسوعٌٌن، بٌـروت   •

 دروســـً الجــــامعيّـــة •
ٌّة، جامعة القدٌس ٌوسف لآلبـاء الٌسوعٌٌن، بٌـروت   • ٌّة الحقوق والعلوم السٌاس   .لبنـان –كل

 وشــــــاطـــــــاتـــً الجامعيّــــة •
ٌّة"رئٌس   • فً " االتحـاد الوطنً للطالب الجامعٌٌن"، ومندوبها لدى "لجنة طالّب العلوم السٌاس

 .لبنـان

 .فً االتحـاد المذكور ةلجنة العالقات الدولٌّ رئٌس   •

، (تركٌا)المنعقدة فً إسطمبول " اإلتحـاد العالمً للطالب الجامعٌٌن"مّثَل اإلتحـاد فً مؤتمرات   •

 (.ألمانٌا)، وبرلٌن (برٌطانٌا)وبرمنغهام 

ٌّة"أّسس وأصدر مجلّة   •  ".صدى العلوم السٌاس

ٌّةشارك فً النضال إلنشاء   •  .الجامعة اللبنان

 اتـــــــــًشهـــاد •
ٌّة، بٌروت، لبنـانالقانون اللبنانًإجازة فً   •  (3741.)، من وزارة التربٌة الوطن

 (85;3.)فرنسـا ،(Lyon)" لٌـون"، من جامعة القانون الفرنسًإجازة فً   •

ٌّةدٌبلـوم فً   •  (3741.)، من جامعة القدٌس ٌوسف لآلبـاء الٌسوعٌٌن، بٌروت، لبنـانالعلوم السٌاس
 
 

 مهنتــــــــــــــــــــه •
ٌّة  •  .3741، مسّجل لدى نقابة محامً بٌروت، لبنان، منذ سنة محام ٍ لدى المحاكم اللبنان

ة الحقوقٌٌن"مجاز من   • ٌّ لممارسة المحاماة فً برٌطانٌا كمستشار فً  (Law Society)" جمع

 (. 8:;3فبراٌر )نونٌن الفرنسً واللبنانً القا

 .، بٌروت، لبنـان"عقل وعقل"المحاماة أحد أصحاب مكتب   •
 

 خبرتــــــً المهىيّـــــــــــــــة •
ٌّة العائدة لؤلفرادأوكل فً   • ، والمؤّسسات العامة والخاصة، وللشركات العدٌد من القضاٌا القانون

ٌّة  .العدٌد من البلدانوذلك فً لبنان، وفً . الخاصة والمتعّددة الجنس

ٌّة، على سبٌل الذكر، المواضٌع التالٌةتناولت هذه القضاٌا   •  :الحقوق
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ٌّة، : الشركات، التحكٌم المحلًّ والدولً، الصلح، الوساطة، والقوانٌن  ٌّة، والجزائ ٌّة، والمدن التجار
ٌّة، واالتصاالت،  ٌّة الخاصة والعامة، والمذهب ٌّة، والدول ٌّة، واإلدار ٌّة، والعقار ٌّة، والمصرف والمال

ٌّةوالبناء، والمطبوعا ٌّة والفكر ٌّة والصناع ٌّة التجار ٌّة، والملك  .ت، والضمان، والجنس
 

ٌّة  • ٌّة والدول ٌّة المحل  خبرته فً القضاٌا التحكٌم

ٌّةمن  العدٌد فً محامٌا  وأوكل  محّكما  سّمً  ٌّة والدول ة المحل ٌّ  .القضاٌا التحكٌم
 

 .الندوات التً نّظمها عن التحكٌم الدولً والوساطة  •

أو كانت له مداخبلت خبلل /أو أسهم فً تنظٌمها، و/، والتحكٌم والوساطةحول  اتندونّظم  
 :إنعقادها، وذلك فً البلدان التالٌة

، الصٌن (1003)، بلجٌكـا (3777)، الهند (3777)، بولونٌا (3776)، الٌونان (3775)لبنان 

ٌّة (1001)، أوسترالٌا (1001) ٌّة السعود ، برٌطانٌا (1001)غال ، البرت(1001)، المملكة العرب

، الجزائر (1002)، البرلمان األوروبً ستراسبور (1002)، فرنسا (1002)، هولندا (1001)

ٌّة ، ال(1003)، المغرب (1003)، هولندا (1002)، إسبانٌا (1002) ٌّة السعود ، (1003)مملكة العرب

 (.1006)، تونس (1005)، سورٌا (1004)تونس 

 
 

 ــةوشــاطـــاتً الذوليّــ •
 

 فً االتحـاد الدولً للمحامٌـن •

 

ٌّن   ومدٌرا  لتطوٌره، (3775-3771) وعضوا  فً مجلس إدارتهألربعة رؤساء فً االتحاد،  مستشارا  ع

 (.1001-1003)لئلتحاد  ورئٌسا  منتخبا  ، (1003-3776) النائب األّول للرئٌس، وانتخب (3776-3777)
 
 

 ي للمحاميهإوتخــابً رئيســاً لإلتحــاد الذول •
(3)  

 (.1001-1001) (أوسترالٌا –سٌدنً )لئلتحـاد الدولً للمحامٌن  رئٌسا  انتخب باإلجماع   •

 (.1002-1001) (سوٌسرا –جٌنٌف )مدى الحٌاة  رئٌسا  لإلتحـاد شرفا  انتخب باإلجماع   •
 
 

  الىـــذوات التـي وظّمهــا •
 

 .نٌابة رئاسة اإلتحاد الدولً للمحامٌنالندوات التً نظمها فً لبنان أثناء تولٌّه  -3

 المكان                 الرئٌسً موضــوع الندوة                     التارٌخ
  
ٌّات البناء واإلدارة والتطوٌر  -      3775ماٌو     34    المعاملتٌن –رٌجنسً باالس         (BOT)عمل

ٌّة منظمة التجارة العال -      3777ماٌو     5       بيروت –قصر األوويسكـى    (OMC)م

________________________________________________________________ 
 ، ومركزه بارٌس،1291لبنانً ٌنتخب لهذا المركز بعد مرور خمسة وسبعٌن عاما  على تأسٌس االتحاد فً العام  –عربً وهو أّول( 1)

أنحاء العالم، ٌمثلون نحو ملٌونً محام ٍ، ومعترف به من األمم المتحدة كمنظمة  شّتى معظم نقابات المحامٌن مناالتحاد وٌضّم 
ٌّة  ٌّة التابعة لها فً بارٌس، وفٌ "نوائمدن ومستشار"، وله (ONG)غٌر حكوم نا، ٌلدى منظمة األمم المتحدة، والمنظمات الدول

 .وجٌنٌف، وهو متعّدد الحضارات، والثقافات، واللغات
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 رئاسته لإلتحاد الدولً للمحامٌن الندوات التً نظمها أثناء -9
 المكــان                                     موضوع الندوة                      التارٌخ      

 
 إٌطالٌا   –مٌبلنـو      -.الملتقى الدولً لمراكز الوساطة  -4005فبراٌر    46    
 أمٌركا   –نٌوٌورك      -. القّمة فً األمم المتحدة إجتماع  -4005دٌسمبر   53   

 تشٌكٌـا –براغ          -.إنجاح تحالف استراتٌجً ال محدود  -4005أبرٌل       6
ٌّة، الغـات،  -4005أبرٌل     47  منظمة التجارة العالم

ٌّة        البرازٌل –ساو باولـو   -.األلٌنا، مركوسور، الوحدة األوروب
ٌّة  - 4005   ماٌو     4 ٌّات االقتصاد ٌّة للفاعل ٌّة الشخص  مراكش -طانجه        -المسؤول

 حقوق وضمانات المكلّف فً نظر  مبادىء  - 4005ٌونٌو     49
 رومانٌا  –بوخارست       -.حقوق اإلنسان      

ٌّة فً مواجهة تبٌٌض األموال  - 4006ٌونٌو     :3 ٌّة المصرف  روتبٌ –بٌت المحامً   -السر

 
 

 تىظيــــــمً المؤتمـــر السىـــىي لإلتحاد •
 

، (4005سبتمبر )البرتغال  –السابع واألربعٌن فً مدٌنة لٌشبونة  مؤتمره السنوينّظم، أثناء رئاستة لئلتحاد، 
ٌّة البرتغال الدكتور جورجً "المحامً رسول السالم: "تحت عنوان ، وذلك فً رعاٌة وحضور رئٌس جمهور

ر ألف ومئتً نقٌب، وأعضاء مجالس النقابات ومحامٌن من ثمان ٍ وسبعٌن دولة من شتى أنحاء سمباٌو، وحضو
  .تناول خطابه التعدٌبلت الواجب إجراؤها على شرعة منّظمة األمم المتحدة .العالم

 
 

 (1001-1001)إوجازاتــً أثىاء تىلّيً رئاســة االتحــاد  •
البرتغال،  –، أطلقها فً المؤتمر السنوي لئلتحاد فً لٌشبونه شرعة األمم المتحدةأجرى تعدٌبلت على   •

ٌّد كوفً أنـان  .وسلّمها لؤلمٌن العام لؤلمم المتحدة الس

ٌّة"أنشأ لئلتحاد   • ٌّة، )على شبكة اإلنترنٌت باللغات الثبلث " البّوابة اإللكترون ٌّة، واإلنكلٌز الفرنس

ٌّة  (.واإلسبان

ٌّةمعهدا  لمراأنشأ فً االتحاد   •  .كز الوساطة الدول

تتضّمن جمٌع القوانٌن والشرائع واإلعبلنات  CD ROMأسطوانة ممغنطة أنشأ فً اإلتحاد لجنة لوضع   •

ٌّة المتعلّقة  ٌّة والدول  .بحقوق اإلنساناإلقلٌم

  ”Le Juriste International“أعاد إصدار مجلّة االتحـاد   •

 .إلغاء عقوبة اإلعدامبات واألعضاء للعمل على أصدر بإسم االتحـاد توصٌات لجمٌع النقا  •

ٌّةأنشأ فً اإلتحاد   •  .لجنة الشرائع المذهب

ٌّةأدخل   • ٌّة فً االتحـاد اللغة البرتغال  .كلغة رسم

ٌّةشّكل فً اإلتحاد لجنة إعداد   • ٌّة )، فً ثبلث لغات موسوعة عن المفردات القانون ٌّة، اإلنكلٌز الفرنس

ٌّة  (.واإلسبان
 

 

 اكــسي ووشــاطـــاتً األخريمر •
ة عضو فً   • ٌّ   AMERICAN BAR)إتحاد نقابات المحامٌن فً الوالٌات المتحدة األمٌرك

(ASSOCIATION ،ٌّن و ٌّة المذكور بلتحاداً لمستشارع  .فً القضاٌا الدول
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ٌّةعضو   • ة للعلوم السٌاس ٌّ ٌّة اللبنان  .الجمع

، 15/1/1001ألوروبٌٌن المنعقد فً فٌٌنا، النمسا، بتارٌخ عضو فً مؤتمر رؤساء نقابات المحامٌن ا  •

ٌّة الدستور األوروبًلدراسة   .تمهٌداً لعرضه على إتحاد الدول األوروب

سٌاسات االستثمار، وبخاصة "ترأّس جلسة فً مؤتمر األمم المتحدة المنعقد فً بٌروت، وموضوعها   •

 (.16/1/3776" )فً العالم العربً

ٌّة فً بلدانفً مؤتم حاضر  • ٌّة فً  مختلفة، عدٌدة رات حقوق ٌّة وإذاع وشارك فً عّدة برامج تلفزٌون

ٌّة ٌّة، ونقاب ٌّة، واجتماع ٌّة، وسٌاس  .مواضٌع قانون
 

 

 وشاطــاتً الىطىيّــة •
ٌّةوضع مشروع قانون   • ة اللبنان ٌّ  .للجنس

  .تملّك األجانب فً  لبنان قانون وضع مشروع  •
 
 

 حهـــااألوسمة التي مى •
ٌّةضابط، من رتبة جوقة الشرف الفرنسًوسام   •  .، من رئٌس الجمهورٌة الفرنس

ٌّةنجمة التضامن اإلٌطالًوسام   • ٌّة اإلٌطال  .، من رتبة فارس، من رئٌس الجمهور

ات المحاربٌن القدماء وضحاٌا الحرب"وسام   • ٌّ ، من رتبة ضابط، من قائد الجٌش "اإلتحـاد العربً لجمع

 .ًاللبنان
 

 اللغـــات التي يتقىها •
ٌّة   • ٌّة  –العرب ٌّة –الفرنس  .اإلنكلٌز

 

 :العنــوان •
 

 جادة سامً الصلح، سنتر ٌوسف، الطابق الثالث، :المكتب •
 .لبنان –قصر العدل، بٌروت  1314/331. ب.ص

 (7433) – 162700 – 162703 -174033: والفاكس/الهاتف -

 (7431) 430110 :الهاتف الخلٌوي -

        www.antoine@aklandakllawfirm.com :الموقع اإللكترونً -
 firm@dm.net.lb-law-akl&akl :العنوان اإللكترونً -

 4033/األولكاوىن 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 .ان هذه السيرة الذاتية نشرت وفق المعلومات التي زودنا بها صاحب العالقة: مالحظة
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