
  التي هي قيد الدراسة بخصوص القوانين
  
  

تقوم جامعة الدول العربية حاليا على مستوى مجالسها المتخصصة، العدل، الداخلية، بدراسة 
  :یلينوردها حسب ما  العدید من مشاریع القوانين واالتفاقيات

  
لمجلس مشاریع القوانين واالتفاقيات التي یتم إعدادها على مستوى األمانة الفنية ل: أوال 

  :بالقاهرة
  
 :االسترشادیةبالنسبة للقوانين العربية   - أ

  
  ومشروع القانون العربي  مشروع القانون العربي االسترشادي للمساعدة القضائية -1

   :)مقترحين من الجزائر( االسترشادي لتنظيم مهنة المحضرین    
  

 قرارا یقضي بقبول )22(بناء على اقتراح من الجزائر، أصدر مجلس وزراء العدل في دورته 
قامت وزارة العدل الجزائریة بإعداد مشروعي ، ياالقتراح وتكليف وزارة العدل بإعداد المشروع األول

القانونين المذآورین أعاله وأرسلتهما إلى الجامعة العربية، قرر مجلس وزراء العدل العرب في دورته 
  .هما وإبداء المالحظات بشأنهمابتعميم المشروعين على وزارات العدل العربية لدراست) 23(

  
، إلعداد الصيغة 2008شهر أفریل  خالل نمع اللجنة المكلفة بإعداد مشروعي القانونيتستج

  .العتمادها 2008نوفمبر ) 24(ا لمجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة م، ورفعه لهماالنهائية
  

  :الفساد االسترشادي لمكافحة العربيمشروع القانون  -2
  )مقترح من مجلس وزراء الداخلية العرب(       

  
 مع األمانة العامة لمجلس وزراء باالشتراكقامت األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب 

 لمكافحة الفساد، بعد استرشاديالداخلية العرب بتكليف خبراء عرب إلعداد مشروع أولي لقانون عربي 
الخبراء إلعداد القانون، من لعدل والداخلية العرب مجموعة إعداد المشروع األولي، آلف المجلسين ا

 إلعداد الصيغة 2008اجتمع الخبراء في عدة جلسات، ویتوقع أن تكون الجلسة األخيرة خالل سنة 
  .النهائية لمشروع القانون، ليرفع للمجلسين في دورتها القادمة العتماده

 
  

  ومنع  عة األعضاء البشریةمشروع القانون العربي االسترشادي لتنظيم زرا -3
  :)مقترح من الجزائر( ومكافحة االتجار فيها    

  
بالجزائر ) 19(مجلس وزراء العدل العرب في دورته اقتراح من الجزائر، أصدر بناء على 

قامت وزارة العدل قرارا یقضي بتكليف وزارة العدل بإعداد المشروع األولي ، 08/01/2003بتاریخ 
 االتجارولي لقانون عربي استرشادي لتنظيم زراعة األعضاء البشریة ومنع ومكافحة األمشروع البإعداد 

 ، حافظ األختاملجامعة العربية بمعرفة وزیر العدلإلى افيها، آما أعدت أیضا مذآرته اإلیضاحية، أرسل 
  .السيد الطيب بلعيز

  
 في الدول العربية  قامت األمانة الفنية للمجلس بتعميم مشروع القانون على وزارات العدل-

إلبداء ما قد یكون لدیها من مالحظات على مشروع القانون، ودعت الدول العربية إلى تعيين ممثلين عنها 
  .إلعداد مشروع القانون المذآور أعاله

  



 
مشروع عقدت لجنة الخبراء المشكلة إلعداد مشروع القانون عدة جلسات، تم خاللها وضع 

صيات الدول العربية، بعدها أحال مجلس وزراء العدل العرب في تتماشى مع خصوالقانون بصياغة 
  .لى مجلس وزراء الصحة إلبداء ما قد یكون لدیه من مالحظات بشأنهإمشروع القانون ) 21(دورته 

  
، بعد  إلبداء المالحظاتقام مجلس وزراء الصحة بتعميم مشروع القانون على الدول العربية

لى مجلس وزراء العدل إمشروع الانون، أعاد مجلس وزراء الصحة إبداء المالحظات على مشروع الق
 لوضع الصيغة 2008 فریق الخبراء المكلف بإعداد مشروع القانون خالل شهر أفریل سيجتمعالعرب، 

 فيها، ليرفع إلى االتجارالنهائية لمشروع القانون العربي لتنظيم زراعة األعضاء البشریة ومنع ومكافحة 
  . العتماده2008نوفمبر ) 24( العرب في دورته القادمة مجلس وزرا العدل

 
  

  :مشروع القانون العربي االسترشادي لمنع استنساخ الكائنات البشریة -4
  )مقترح الجزائر(

  
بالجزائر ) 19(وزراء العدل العرب في دورته بناء على اقتراح من الجزائر، أصدر مجلس 

قامت وزارة  العدل بإعداد مشروع أولي للقانون، قرارا یقضي بتكليف وزارة 08/10/2003بتاریخ 
 الكائنات البشریة، آما أعدت أیضا استنساخ لمنع استرشاديالعدل بإعداد مشروع أولي لقانون عربي 

  . السيد الطيب بلعيز، حافظ األختاممذآرته اإلیضاحية، أرسلت للجامعة العربية بمعرفة وزیر العدل
  

عميم مشروع القانون على وزارات العدل في الدول العربية إلبداء قامت األمانة الفنية للمجلس بت
ممثلين وما قد یكون لدیها من مالحظات على مشروع القانون، ودعت الدول العربية إلى تعيين خبراء 

  .عنها إلعداد مشروع القانون المذآور أعاله
  

لها وضع صيغة عقدت لجنة الخبراء المشكلة إلعداد مشروع القانون عدة جلسات، تم خال
لمشروع القانون تتماشى مع خصوصيات الدول العربية، بعدها أحال مجلس وزراء العدل العرب في 

  .لى مجلس وزراء الصحة إلبداء ما قد یكون لدیه من مالحظات بشأنهإمشروع القانون ) 21(دورته 
  

 المالحظات على قام مجلس وزراء الصحة بتعميم مشروع القانون على الدول العربية، بعد إبداء
 فریق سيجتمعى مجلس وزراء العدل العرب، إلمشروع المشروع القانون، أعاد مجلس وزراء الصحة 

 لوضع الصيغة النهائية لمشروع القانون 2008الخبراء المكلف بإعداد مشروع القانون خالل شهر أفریل 
يرفع إلى مجلس وزراء العدل  فيها، لاالتجارالعربي لتنظيم زراعة األعضاء البشریة ومنع ومكافحة 

   .     العتماده2008نوفمبر ) 24(العرب في دورته العادیة 
 
  
  :القضائية  بالنسبة لالتفاقيات-ب

  
  : العرب إعداد اإلتفاقيات التاليةجري على مستوى األمانة الفنية لمجلس وزراء العدلی
  

   :)دل والداخلية العربمقترح أمانتي الع(مشروع اإلتفاقية العربية لمكافحة الفساد  -1
  

قرارا یقضي بضرورة التنسيق بين ) 18(أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته 
  .أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العربي إلعداد مشروع إتفاقية عربية لمكافحة الفساد

  
 بعقد عدة جلسات وضع خاللها مشروع ينقام فریق الخبراء المشكل من طرف المجلس

 إلعداد الصيغة النهائية لمشروع 2008فریق الخبراء إجتماعه األخير خالل شهر أفریل سيعقد اإلتفاقية، 
  . العتماده2008رفع إلى مجلس وزراء العدل العربي في دورته القادمة نوفمبر ياإلتفاقية، ل

  



 
  :وتمویل اإلرهابوال مشروع اإلتفاقية العربية لمكافحة غسل األم -2
  

قرارا یقضي بتشكيل لجنة مشترآة من ) 21(أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته 
ممثلي وزراء العدل والداخلية العرب، إلعداد مشروع إتفاقية عربية لمكافحة غسل األموال وتمویل 

 .اإلرهاب
  

مانة العامة لوزراء قامت األمانة الفنية للمجلس بتكليف خبراء من الجزائر، مصر، واأل
  .الداخلية العرب إلعداد المشروع األولي لإلتفاقية، أعد الخبراء المكلفون المشاریع األولية المطلوبة منهم

  
ثم بعدها شكلت لجنة مشترآة من مجلسي العدل والداخلية العربي، اجتمعت بالقاهرة برئاسة 

  .الجزائر، وتم وضع الصيغة األولى لمشروع االتفاقية
  

 28/11/2007بتاریخ ) 23( األمر على مجلس وزراء العدل العرب في دورته عرض
أصدر هذا األخير قرارا یقضي بتعميم مشروع االتفاقية على وزارات العدل العربية إلبداء ما قد یكون 
لدیها من مالحظات بشأنها، هذا وستجمع اللجنة المكلفة بإعداد اإلتفاقية في إجتماع ثاني لها خالل سنة 

    .    لمراجعة مواد االتفاقية حسب ما سيرد من مالحظات) 2008(
  

  لى مستوى المرآز  ع التي یتم إعدادهااالسترشادیة مشاریع القوانين العربية  :ثانيا
  :– لبنان –ببيروت  العربي للبحوث القانونية والقضائية        

  
   :)مقترح الجزائر(جارة اإللكترونية  مشروع القانون العربي اإلسترشادي للت-1
  

) 20(بناء على اقتراح من من الجزائر، أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته العشرین 
 العدل بإعداد المشروع یقضي بقبول اإلقتراح وتكليف وزارةقرارا ) 21/11/2004(بالقاهرة بتاریخ 

  . للقانون المقترحاألولي 
  

نون عربي إسترشادي للتجارة اإللكترونية، أرسل قامت وزارة العدل بإعداد المشروع األولي لقا
بمعرفة معالي السيد الطيب بلعيز وزیر العدل حافظ األختام إلى المرآز العربي للبحوث القانونية 

 بتاریخ 21مجلس وزراء العدل في دورته عليها والقضائية، قام المرآز بتشكيل لجنة من ستة خبراء وافق 
 أعدت مشروع القانون، وستعقد اللجنة -لبنان–ة إجتماعات ببيروت ، عقدت اللجنة عد)28/11/2005(

 إلعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون مع مذآرته اإلیضاحية ليرفع 2008 سنةإجتماعها األخير خالل 
  ).2008نوفمبر () 24(لمجلس وزراء العدل العرب العتماده في دورته القادمة 

 
  

  : اءات أمام القضاء اإلداريد لإلجر مشروع قانون عربي موح-2
  )توصيات الندوات العلميةمقترح                (

  
بتاریخ ) 27(بموجب قرار صادر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه 

 تم تشكيل لجنة فنية من سبعة خبراء إلعداد مشروع قانون عربي موحد لإلجراءات أمام 29/04/2003
  .ريالقضاء اإلدا
  

عقد اللجنة المشكلة العدید من اإلجتماعات أعدت خاللها مشروع القانون، وأوصت بمواصلة 
 لمواصلة عملها، وسترفع نتائج أعمالها 2008، ستجتمع اللجنة خالل سنة هأعمالها لغایة اإلنتهاء من إعداد

  .2008نوفمبر ) 24(لمجلس وزراء العدل العرب للنظر فيها في دورته القادمة 
 
 
  



 
  : مشروع قانون عربي إسترشادي للتوفيق والمصالحة-3

  )مقترح من دولة اإلمارات العربية(         
  
 بناء على اقتراح من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات العربية -

ى المتحدة یقضي بعرض تجربة اإلمارات حول موضوع إنشاء لجان التوفيق والمصالحة للوقوف عل
  .النجاح الذي حققته هذه اللجان في الفصل بين المتخاصمين وعرضه على المكتب التنفيذي للمجلس

  
 قرارا 08/01/2003بالجزائر بتاریخ ) 19( أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته -

یقضي بقبول اقتراح اإلمارات وتشكيل لجنة خبراء إلعداد مشروع قانون عربي إسترشادي للتوفيق 
  .مصالحةوال

  
 قرارا یقضي 28/11/2005بتاریخ ) 21(آما أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته 

بتكليف المرآز العربي للبحوث القانونية والقضائية بعقد إجتماعات لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع 
  .القانون

  
شروع األولي للقانون  اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون عدة جلسات أعدت خاللها المتعقد

، وسترفع 2008العربي اإلسترشادي للتوفيق والمصالحة، ستواصل اللجنة عملها بعقد اجتماع خالل سنة 
 .للنظر فيها) 24(نتائج أشغالها للمجلس في دورته 

  
  
  :مشروع قانون عربي إسترشادي لإلثبات بالتقنيات الحدیثة -4

  )العلميةمقترح الندوات (                         
  
  : ینص على638قرار برقم ) 21(صدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته أ

  
تشكيل لجنة إلعداد قانون عربي إسترشادي لإلثبات بالتقنية الحدیثة من خبراء الدول  

  .الكویت، اإلمارات، األردن، البحرین، مصر، قطر، الجزائر: التالية
  

بيروت بتوجيه الدعوات للدول العربية لتسمية الخبراء تنفيذا لهذا القرار قام المرآز العربي ب
  . اللجنةإجتماعاتارآت وزارة العدل بممثل عنها في المشارآين في اإلجتماع، ش

  
وضع مشروع اإلتفاقية، وستجتمع اللجنة في آخر إلى عقدت اللجنة عدة إجتماعات انتهت فيها 

 لمشروع القانون، ومذآرته التوضيحية،  لوضع الصياغة النهائية2008اجتماع لها خالل شهر ماي 
خالل ) 24(وسيرفع مشروع القانون والمذآرة التوضيحية لمجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة 

  .  العتماده ومذآرته اإلیضاحية2008شهر نوفمبر 
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