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عقدها املركز العريب للبحوث القانونية والقضائية يف إطار تنفيذ برنامج عمله للعام  الندوات العلمية اليت
 الصادرة عن دورته الثانية 684 و683 و682 و376ل العرب رقم تنفيذا لقرارات جملس وزراء العد 2007

  : واملتعلقة بـ29/11/2006والعشرين املنعقدة يف القاهرة بتاريخ 
  
  

الندوة العلمية ملعاجلة املشاكل العلمية والقانونية اليت تواجه النيابة العامة على الصعيد  -
 .الدويل

 .ية للسندات اإللكترونيةالندوة العلمية حول القوة الثبوتية والتنفيذ -
 .الندوة العلمية حول التجارة اإللكترونية ومشاكلها القانونية -
 .الندوة العلمية حول الوضع القانوين هليئات أو إدارات قضايا الدولة يف الدول العربية -
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الندوة العلمية لمعالجة المشاكل العلمية والقانونية التي تواجه النيابة العامة على الصعيد  -
 .الدولي

 .ترونيةالندوة العلمية حول القوة الثبوتية والتنفيذية للسندات اإللك -

 .الندوة العلمية حول التجارة اإللكترونية ومشاكلها القانونية -

 .الندوة العلمية حول الوضع القانوني لهيئات أو إدارات قضايا الدولة في الدول العربية -
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الندوة العلمية لمعالجة عن التوصيات الصادرة

 التي تواجه النيابة   المشاكل العلمية والقانونية
  عامة على الصعيد الدوليال

  
 

  6/4/2006-4بيروت 
  

  
التأكيد على إيجاد تعاون وثيق ودائم فيما بين الدول العربية لمكافحة الجرائم المنظمة جميعها  )1

 ).…اإلرهاب الدولي الخ -جرائم المخدرات-تبييض الموال(

تفاقية العربية ضرورة التمسك بالموقف العربي الموحد لمفهوم اإلرهاب وتعريفه الوارد في اال )2
لمكافحة اإلرهاب والعمل لمواجهته بأي تعريف دولي آخر قد يمس حق الشعوب في الكفاح 

 .وتحرير األرض ضد االحتالل والعدوان

التأكيد على اعتبار أن أي شكل من أشكال العنف واإلرهاب منافيا لجميع المبادئ اإلنسانية  )3
 .اإلسالميةواألخالقية والدينية سيما منها أحكام الشريعة 

التركيز بداية على تعاون قضائي وثيق فيما بين األقطار العربية ثنائية كانت أم جماعية  )4
 .لمواجهة أخطار اإلرهاب والجريمة المنظمة وأثارها على المجتمعات العربية

تحديث االتفاقيات العربية الشاملة للتعاون القضائي فيما بين الدول العربية لمواكبة المتغيرات  )5
تسارعة ولمواجهة كل الجرائم الحديثة ووضع األحكام الالزمة إلجراءات التحقيق وتبادل الم

 .وتسليم المطلوبين والمجرمين

تشجيع عقد االتفاقيات الثنائية وتحديث ما هو قائم منها فيما بين األقطار العربية على صعيد  )6
 .ع تنامي ظاهرة الجريمةالتعاون القضائي وفقا للمتغيرات الدولية وما تحملها من تحديات م

تحديث التشريعات النافذة أو إصدار تشريعات جديدة بما يتوافق مع موجبات التحديات العالمية  )7
 .التي تتجلى بضرورة مواجهة ظواهر الجرائم الدولية

النظر في اإلنظمام إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  )8
 .قية األمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفااوبروتوكوالته

تشجيع الدول العربية على إصدار تشريعات للتعاون القضائي الدولي تتسم بالمرونة بحيث  )9
تجيز للدولة قبول طلب اإلنابة القضائية أو التسليم استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل أو المجاملة 

 .المطلوب إليها باتفاقية تعاون قضائي الدولة عالدولية ولو تكن الدولة الطالبة مرتبطة م
  
... / ... 

 
 2  



  
 

 المنظمة ةالبحث حول مفهوم السيادة الوطنية وما تقتضيه الضرورات الحتمية لمكافحة الجريم )10
 .وانعكاساتها وآثارها على هذا المفهوم

عقد اجتماعات دورية وسنوية للمسؤولين عن اإلدعاء العام تحت أي صيغة كانت بغية  )11
 . فيما بينهم وإعداد الخطط الكفيلة لمكافحة الجريمة والقضاء عليهاالتنسيق

إعداد إستراتيجية للتعاون الوثيق فيما بين أجهزة النيابة العامة العربية وذلك بغية بناء  )12
 ةمجتمع عربي متماسك لمواجهة الجرائم الحديثة وذلك عن طريق تعزيز قدرة هذه األجهز

 .من النواحي العلمية والتقنية

ضرورة اتخاذ موقف عربي موّحد في االجتماعات الرامية إلى عقد االتفاقيات الدولية  )13
الجديدة لمحاربة اإلرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكذلك االنضمام ألي 

 .عمل دولي قانوني في هذا الشأن يصب في االتجاه العربي الموّحد

لتلقي طلبات التعاون القضائي وتتولى إبرام تشجيع الدول على تعيين سلطة مركزية مختصة  )14
اتفاقيات التعاون القضائي حصر وإحصاء وتلقي طلبات التعاون الدولي الصادرة عن الدولة 
والواردة إليها ومساعدة الدول الطالبة على استيفاء طلبات اإلنابة القضائية على نحو يجعلها 

 .هامستوفية للشروط القانونية لدى الدولة المطلوب إلي

إنشاء شبكة إقليمية بين السلطات المركزية بها لتسيير اإلتصال بينها وتفنيد طلبات التعاون  )15
 .القضائي
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  التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول
   القوة الثبوتية والتنفيذية للسندات اإللكترونية

  
  

  06/2006 /15- 13بيروت 
   هـ1427األول  جمادى 19-17الموافق 

  
وجوب إيالء السند اإللكتروني العناية الكافية في سبيل جعله وسيلة إثبات تتمتع بالقوة الثبوتية  )1

 .وعند االقتضاء القوة التنفيذية، على غرار السند الورقي أو الكتابي

ابال اعتبار السند اإللكتروني قابال للتمتع بالصفات التي يتمتع بها السند الكتابي التقليدي وق )2
 .لتوفير الثقة في مجال التعامل التجاري والقانوني على العموم

ضرورة االستفادة من اإلسثتناءات الواردة على مبدأ اإلثبات الخطي للسند في التشريعات  )3
النافدة واعتبار السندات اإللكترونية صالحة لتكوين بدء بينة خطية، وذلك إلى حين إصدار 

 .لثبوتية التامةتشريعات جديدة تمنحها القوة ا

اإلفادة من واقع التعامل بالسندات اإللكترونية في الدول األكثر تقدما تمهيدا لصياغة تشريعات  )4
 .مرنة تحرّر السند اإللكتروني من سيطرة مفهوم السند الورقي

العمل على إصدار تشريعات خاصة تحدّد إمكان استعمال الوسائل اإللكترونية لدى تقديم  )5
 .ئيةالمراجعات القضا

 .ضرورة التوّصل إلى إصدار تشريع يساوي مابين السند اإللكتروني والسند الورقي )6

تشجيع اعتماد السندات اإللكترونية، في مجال أولى، كطريق من طريق اإلثبات في مجال  )7
 .األعمال التجارية أو في مجال التصرفات القانونية التي التزيد قيمتها على مبلغ معين

طة القاضي التقديرية، قي إطار التشريعات الجديدة، حرصا على وضع معايير تضبط سل )8
   .                                           تعزيز الثقة في التعامل بواسطة اإلنترانت

التنبه إلى أن القوة الثبوتية للوسائل الحديثة يحتمها مبدأ االستقرار في التعامل التجاري   )9
ذا التعامل ال سيما لجهة عدم اإلنكار من قبل من صدرت والسرعة التي تفرضها طبيعة ه

 .عنه

 عدم مساواة البيانات المحاسبية المعلوماتية بالدفاتر التجارية الورقية من حيث القوة الثبوتية   )10
 .في حال غياب التشريع الخاص بذلك

 وإحداث   وجوب تعديل القواعد القانونية المتعلقة باإلثبات وسط ثورة التكنولوجيا الحديثة )11
  .إصالحات تشريعية تؤمن إطار قانونيا آمنا للمعامالت اإللكترونية
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 الجديد المتعلق بالقوة الثبوتية ي االستفادة من مواكبة الوضع التشريعي األممي واألوروب )12

 . والقوة التنفيذية للسندات اإللكترونية

يذية للسندات اإللكترونية في  ضرورة وضع نصوص قانونية تحدد القوة الثبوتية والقوة التنف )13
إطار القوانين المتعلقة باإلثبات ال في نصوص منفصلة تفاديا للتضارب فيما بين النصوص 

 .القانونية

 ضرورة توضيح وتحديد مفهوم التوقيع اإللكتروني حتى ال يبقى العبء ملقى على االجتهاد  )14
 .والفقه

ترونية في مختلف مجاالتها ضمن إطار  التوّجه إلى إنشاء السندات الرسمية بالطرق اإللك )15
وجود حكومة إلكترونية تتكامل فيها المؤسسات وعقد ندوة عربية في هذا المركز العربي 

 .للبحوث القانونية والقضائية

تنظيم الحفاظ على دليل اإلثبات اإللكتروني وإبقائه طيلة فترة مرور الزمن على الحق وذلك   )16
 .ي النظام اإللكتروني وتحفظ حقوقهمبموجب نصوص قانونية تفيد مستخدم

 معالجة موضوع القوة الثبوتية والتنفيذية للسندات اإللكترونية باعتباره مشروعا عربيا يستلزم  )17
مة وال يمكن تنفيذه في مرحلة واحدة ألن خبايا هذا الموضوع لم تكتشف كاملة إمكانية ضخ

بعد، فقد تظهر تطبيقاته عيوبا تحتم إعادة النظر فيه، وتشديبه، خاصة وأنه يعتمد على عنصر 
 .غير ثابت وسريع التطور هو تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

لثبوتية والتنفيذية بمنظار يوفق بين مواكبة التطور  النظر إلى السندات اإللكترونية وإلى قوتها ا )18
 .العلمي من نحو، ووجوب إشاعة قانونية جديدة تمهد الستساغه هذا التطور من نحو مقابل

 تقديم االهتمام بالقوة الثبوتية السند اإللكتروني على االهتمام بقوة التنفيذية، وذلك في مرحلة  )19
 .إليها في البند السابق الثقافة المشار خأولى وبانتظار ترسي
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 التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية

 حول التجارة إلكترونية ومشاكلها القانونية
 
 

29/6/2006-27بيروت   
هـ1427 جمادى اآلخرة 4-2الموافق في   

 
 

 
مرتبطة بها يستلزم توفير اإلمكانات التأكيد على أن تقنين التجارة اإللكترونية والمصطلحات ال )1

  .التقنية والقانونية وعلى أنه يجب مواكبتها باستمرار ألنها ثورة لم تهدا بعد
اإلقرار بان التجارة اإللكترونية تستدعي جهدا دوليا وجماعيا لتنظيمهما باعتبارها ال تعترف  )2

متعلقة بالقواعد اآلمرة بالحدود القائمة المر الذي يتطلب حرية حركة بال قيود إال تلك ال
  .وبالنظام العام

 :تعزيز نشرة التجارة اإللكترونية في الوطن العربي من خالل  )3
  

  . نشر الثقافة اإللكترونية -
  .تقوية البنية التحتية والمالية للتجارة اإللكترونية -
  .تقوية البنية التحتية لالتصاالت -
 وإجراءات تنظمها وتحكمها إيجاد البنية المالئمة للتجارة اإللكترونية من قواعد -

  . تعامالتها، والسعي إلى تحقيق اإلطار القانوني والتنظيمي الذي يرعها
 

ضرورة وجود حلول دولية للمشاكل القانونية التي تثيرها التجارة اإللكترونية ألن الحلول  )4
  .المتباينة وطنيا ال تتفق مع طبيعتها الكونية

  .لكترونية في التعامل العربيالعمل على توحيد المصطلحات للتجارة اإل )5
الذي يوازن بين قواعد ) اليونسترال(اإلفادة ما أمكن من القانون النموذجي للتجارة الدولية  )6

  .ةالتجارة اإللكترونية وقواعد التجارة التقليدي
تفصيل إسناد التجارة اإللكترونية إلى القطاع الخاص وتحديد دور الحكومة في وضع قواعد  )7

 المعطيات الشخصية المتعلقة بالحياة الخاصة والملكية الفكرية وفي البناء الفاعل قانونية لحماية
 اإلبداعية في ةللوسائل التقنية ووسائل االتصال مع تجنبها وضع القيود أمام االستثمار واألنشط

 .ميدان التجارة إلكترونية
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ية البيانات الخاصة عن مقتضيات التجارة اإللكترونية تتطلب من الدول وضع قوانين حما )8

 وعبر الحدود وقواعد تنازل االختصاص في مجال اوقواني تنظيم انتقال المعلومات داخلي
النشطة التقنية وقواعد حماية الملكية الفكرية وقواعد تنظيم الدفع اإللكتروني عبر الشبكات، 

  .وإن لدول العربية مدعوة إلى ّسن تشريعات مؤتية في هذا المجال
نشاء هيئات حكومية عليا مهمتها وضع اإلطار القانوني والتنظيمي للتجارة السعي على إ )9

  .اإللكترونية خصوصا في مجال حماية المعلومات وتنظيم قواعد ضمان صحة المعلومات
اعتبار البريد اإللكتروني وسيلة مالئمة إلرسال العروض التجارية وقبولها وبالتالي إلنشاء  )10

واعد النظام العام وتّجنب الدخول الجبري إلى المنازل بغية العقود التجارية شرط مراعاة ق
  .إبرام العقود في جو ضاغط

اعتبار البريد اإللكتروني الدعائي مسموحا به إالّ إذا أعلن المستهلك صراحة عدم رغبته  )11
  .بتلقيه

ضرورة تضمين الرسالة الدعائية،  في حال وجودها، ذكرا واضحا لطبيعة البريد المرسل  )12
  . وبيانا وضحا لحقوق المرسل إليه) تجاري–دعائي (

إرسال (اعتبار أنه باإلمكان التعبير عن الرضى في العقود عبر اإلنترنت وذلك بطرق مختلفة  )13
 مباشرة - تثبيت الطلب بالبريد اإللكتروني-تثبيت هوية المتعاقد-كلمة مرور إلى التاجر

  ...) إلتمام الدفع عن بعدةالخطوات الالزم
أن الطرق الحديثة للتقاعد عبر شبكات اإلتصال اإللكترونية تجعل هذا التعاقد التنبه على  )14

مصدرا لمخاطر عديدة  للمتعاقدين األمر الذي يستوجب تدخل القانون لحماية الطرف 
  .الضعيف في وجه تعسف الطرف األخر

رة ضرورة حماية القاصرين من مخاطر القانونية واألخالقية والدعائية الناتجة عن التجا )15
  .اإللكترونية

 يشكل العقبة الكبرى التي تحول دون ةاعتبار أن التمسك بفكرة السيادة في صورتها التقليدي )16
  .  المشاكل المستجدة ومعالجتها بالشكل المالئمباستيعا

اإلقرار بأن النزاعات الناشئة عن التجارة اإللكترونية تتطلب إضافة قواعد جديدة إلى القانون  )17
  .  لق بشبكة اإلنترنتالدولي الخاص تتع

  .وجوب مواكبة التشريعات الجزائية للمشاكل القانونية الناتجة عن التجارة اإللكترونية )18
إمكانية تطبيق بعض النصوص التشريعية النافدة على الجرائم المرتكبة عبر اإلنترنت ومنها  )19

 ما يتعلق الجرائم المنصوص عليها في مواد االحتيال وإساءة اإلئتمان والسرقة وكذلك في
 .بأحكام القوانين المدنية
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وجوب أن يتسم اإلعالن اإللكتروني بالصدقية أن تكون جميع الشروط المتعلقة بموضوعه  )20

  .                محددة بشكل واضح وسهلة المنال أن يكون محررا بلغة البلد المرسل إليه
د الضارة كالكحول والتبغ إلى وجوب خضوع اإلعالن اإللكتروني المتعلق بتسويق بعض الموا )21

  .   قيود وشروط عديدة للمحافظة على الصحة العامة
  .اإلقرار بصعوبة تحقيق الضرائب وتحصيلها في مجال التجارة اإللكترونية )22
وجوب انتباه المشرع إلى التحايل الذي يلجأ إليه البعض بتغير محل الضريبة على القيمة  )23

  .لدان ليست فيها مثل هذه الضريبةالمضافة وذلك من خالل تعاملهم مع ب
تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الغربية بغية تبادل الخبرات في مجال التجارة اإللكترونية  )24

  .تمهيدا لتعاون أوسع بين هذه الدول وبين باقي األمم
  .عقد المزيد من الندوات على الصعيد العربي لمواكبة المستجدات في هذا المجال )25
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  التوصيات الصادرة
  عن

  الندوة العلمية
  حول الوضع القانوني لهيئات أو إدارات قضايا الدولة في الدول العربية 

  
  6/7/2006-4بيروت 

   ه1427 جمادى الثانية 10-8الموافق 
  

ة هي هيئة قضائية التأكيد على أن هيئة قضايا الدولة التي تتولى النيابة القانونية عن الدول )1
  .انطالقا من طبيعة عملها

 .السعي إلى استقاللية هيئة قضايا الدولة عن السلطة التنفيذية )2

اعتبار رئيس وأعضاء هيئات قضايا الدولة متساوون مع أقرانهم من رجال القضاء في  )3
 .كافة المحاالت

ت المدنية السعي إلى تقسيم هيئة قضايا الدولة إلى أقسام متخصصة في كل من المجاال )4
والجزائية واإلدارية وذلك بغية تحقيق الفائدة الناجمة عن التخصص في شتّى أنواع القضايا 

 .التي ترفعها أو تقام عليها لدى المحاكم على اختالف أنواعها ودرجتها

 لديها مند ىضرورة وضع نظام داخلي لهيئة قضايا الدولة والذي يّحدد فيه مسارا لدعو )5
 .ول إلى إعداد المطالعة التي تتقدم بهابدئها ولغاية الوص

إعداد مشروع نظام داخلي نموذجي لهيئة قضايا الدولة وتكليف المركز بعرضه على  )6
 .اإلجتماع المقبل لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية



التأكيد على دور هيئات قضايا الدولة في مجال المصالحة والعمل على تعزيز وإخضاع  )7
 التي تجريها اإلدارات الرسمية أو العامة لموافقة هيئة قضايا الدولة وذلك وفقا المصالحات

 .لما تسمح به القوانين النافذة

  
.../...                         
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  ألعضاء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية تعالجة تكليف المركز بعقد دورات تدريبي )8

 . وتعزيزههموضوع الدفاع الوقائي ومدى نجا عت

 تشجيع انتداب مستشارين قانونيين من مالك األعضاء الفنيين لهيئة قضايا الدولة وذلك  )9
لدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وذلك ألخذ رأيهم واستشارهم في كل 

 . إجراء قانوني األمر الذي يعزز مفهوم الدفاع الوقائي
 

 :مناشدة المشترع العربي لضرورة) 10

  .استشارة هيئة قضايا الدولة في كل تشريع يتعلق بها -
إعطاء المهل القانونية الكافية لهيئة قضايا الدولة وفرقاء النزاع في القضايا التي  -

 .تتوالها أمام المحاكم وذلك لتمكينها من أداء مهامها وزيادة فاعليتها على أكمل وجه
 
ويه باتفاقية التعاون وإنابة التي أقرت في اإلجتماع الخامس لرؤساء هيئات أو إدارات                التن) 11      

 .قضايا الدولة الذي انعقد في صنعاء

 .عقد ندوة علمية حول دور هيئة قضايا الدولة في الدفاع الوقائي عن الدولة) 12      
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