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مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء  - 3

 )-أ–أدرج في البند الرابع . (العدل العرب
  

  
 تطبيق المعايير والضوابط المعتمدة من قبل المجلس االقتصادي :البند العاشر
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  قرار
  بشأن تقرير األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب

  عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي
  حادية والعشرينما بين دورتي المجلس العشرين وال
  ـــــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  :بعد اطالعه على

  . النظام األساسي للمجلس-
   تقرير األمانة الفنية للمجلس-

  .وبعد المناقشــة
  

  :يقــرر
  
اعتماد تقرير األمانة الفنية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه ) 1

قاده العشرين والحادية والعشرين مع توجيه الشكر إلى رئيس التنفيذي ما بين دورتي انع
  .األمانة الفنية وموظفيها على الجهود المبذولة

التأكيد على قرارات المجلس بشأن دعم األمانة الفنية بالوسائل المادية والعناصر ) 2
مجلس البشرية لتمكينها من أداء مهامها وتنفيذ البرامج واألنشطة المكلفة بها من قبل ال

  .ومكتبه التنفيذي
دعوة وزارات العدل العربية إلى تزويد األمانة الفنية للمجلس بقوانينها وما يتوفر لديها ) 3

 لوضعها على موقع الشبكة القانونية - على وسائط الكترونية إن أمكن-من وثائق قانونية
  .العربية

لس إدارة المركز التأكيد على حضور رئيس األمانة الفنية للمجلس اجتماعات مج) 4
العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره عضوا في مجلس اإلدارة بموجب المادة 

  .الرابعة من األحكام التنظيمية للمركز
اإلحاطة بتقرير وتوصيات االجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية ) 5

مطلوبين في االتفاقيات العربية، العرب لمراجعة القواعد الخاصة بتسليم المجرمين وال
وتكليف األمانة الفنية للمجلس بمتابعة هذه التوصيات بالتنسيق مع األمانة العامة لمجلس 

  .وزراء الداخلية العرب
تكليف األمانة الفنية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمتابعة التوصيات ) 6

نيابة في فلسطين في مجال مكافحة الجريمة الصادرة عن الدورة التدريبية ألعضاء ال
 وذلك في إطار 3/7/2005- 26/6وغسل األموال المنعقدة في سيراكوزا خالل الفترة من 
  .قرارات المجلس بدعم السلطة القضائية في دولة فلسطين



-14(اإلحاطة بنتائج المؤتمر العالمي الثاني للنواب العامين المنعقد بدولة قطر ) 7
الترحيب باقتراح إنشاء إطار للتعاون والتنسيق بين أجهزة النيابة العامة و)16/11/2005

  .في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية
  

                                          
  

   )29/11/2005 – 21د – 587ق                                            (
  

 
 
 
  

  قرار 
  ارات المكتب التنفيذيبشأن تقريري وقر

  في اجتماعيه الثاني والثالثين والثالث والثالثين
  ــــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  :بعد إطالعه على

  
  . النظام األساسي للمجلس-
   تقريري وقرارات المكتب التنفيذي في اجتماعيه الثاني والثالثين والثالث والثالثين-
  

  .وبعد المناقشة
  

  :يقرر
  

وافقة على التقريرين والقرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي في اجتماعيه الثاني الم
  .والثالثين والثالث والثالثين

  
  

   )29/11/2005 – 21 د – 588ق                                                ( 
  

 
 
 



 
  قرار

  بشأن االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب وآلية تنفيذها
  ــــــ

   مجلس وزراء العدل العربإن
  :بعد اطالعه على

  . القرارات السابقة الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي في هذا الشأن-
  . التقريرين الذين أعدهما المكتب العربي للشرطة الجنائية في هذا الشأن-
 التقرير والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل -
  .داخلية في شأن اإلجراءات التنفيذية لالتفاقيةوال
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس-
  

  .وبعد المناقشة
  

  :يقرر
  

دعوة الدول العربية التي لم تصادق بعد على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب  - 1
  .إلى اإلسراع بإتمام إجراءات التصديق عليها

ول العربية إلعادة دراسة تعديل تشكيل لجنة من خبراء وزارات العدل في الد - 2
الفقرة الثالثة من المادة األولى من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، وفقا لما جاء 

ع . د231في الفقرة الخامسة من قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 
بتاريخ ) 2005 (1624 وقرار مجلس األمن رقم 28/3/2002بتاريخ ) 14(

 ضوء المالحظات التي أبدتها عدد من الدول العربية وذلك  وعلى14/9/2005
خالل ثالثة أشهر وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذي والمجلس في 

 .دورته القادمة
اإلحاطة بالتقريرين الصادرين عن المكتب العربي للشرطة الجنائية بشأن  - 3

تي قامت بها وزارات اإلجراءات التنفيذية لالتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب ال
، ودعوة وزارات العدل العربية 2005العدل والداخلية في الدول العربية عن سنة 

 .التي لم ترسل بعد إجاباتها على االستبيان الخاص بمتابعة االتفاقية إلى القيام بذلك
اإلحاطة بنتائج اجتماع اللجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية في  - 4

بية لتقييم اإلجراءات والنماذج التنفيذية لالتفاقية العربية لمكافحة الدول العر
اإلرهاب خالل السنوات الخمس الماضية واستمرار التنسيق بين األمة الفنية 
للمجلس واألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشأن متابعة اإلجراءات 

 .والمجلس بما يتم في هذا الشأنالتنفيذية لالتفاقية وتقديم تقرير للمكتب التنفيذي 
 .التأكيد على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام االتفاقية - 5



حث الدول العربية التي لم تقم بمالئمة تشريعاتها مع أحكام االتفاقية العربية  - 6
 .لمكافحة اإلرهاب على القيام بذلك

  
  

  )29/11/2005 – 21 د – 589ق   (                                           
 
 
 
 
 
  

  قرار
  بشأن إعداد اتفاقية عربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  ــــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على
 – 2ج ) 124(ع . د6563 قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم -
8/9/2005.   
  .لمجلس مذكرة األمانة الفنية ل-
  

  :يقرر
  
تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي وزارة العدل والداخلية في الدول العربية إلعداد  - 1

مشروع اتفاقية عربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وعرض نتائج 
  .أعمالها على المكتب التنفيذي والمجلس في دورته القادمة

تفاقية باالستعانة بخبير أو تكليف األمانة الفنية للمجلس بإعداد مشروع أولي لال - 2
خبيرين عربيين وعرضه على اللجنة المشتركة لالسترشاد به في إعداد مشروع 

 .االتفاقية
إبالغ هذا القرار إلى األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعرضه على  - 3

 .المجلس في دورته القادمة
  

                          
  )29/11/2005 - 21 د – 590ق                         (                         

  



 
  

  قرار
  بشأن تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة اإلرهاب

  ـــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل
  

  :بعد اطالعه
  29/11/2004- 20 د – 551:  قرار المجلس رقم-
  حة اإلرهاب اإلعالن  والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الرياض الدولي لمكاف-
 التقرير والتوصيات الصادرة عن االجتماع الثالث لفريق الخبراء العرب المعني -

  .بمكافحة اإلرهاب
  . التقرير والتوصيات الصادرة عن الندوة اإلقليمية العربية حول مكافحة اإلرهاب-
- 2ج) 124(ع . د6563 قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم -
8/9/2005.  
مارس (يان الختامي الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى القمة بالجزائر  الب-

2005.(  
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن-
  

  وبعد المناقشة،
  

  :يقرر
  

التأكيد مجددا على إدانة اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه  - 1
نيف الذي يدعو إلى ومبرراته، ورفض ربط اإلرهاب بالدين اإلسالمي الح

  .التسامح ونبذ اإلرهاب والتطرف
مواصلة التنسيق العربي في المحافل الدولية تجاه تدابير مكافحة اإلرهاب الدولي  - 2

والعمل على دعم الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية األمم المتحدة 
ار التمييز لبحث ظاهرة اإلرهاب واالتفاق على تعريف لإلرهاب يأخذ بعين االعتب

بين اإلرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة االحتالل األجنبي واإلسراع 
باعتماد مشروع اتفاقية األمم المتحدة الشاملة بشأن اإلرهاب الدولي، وتكليف 

 .األمانة الفنية بمتابعة التنسيق العربي بهذا الشأن
مكافحة اإلرهاب اإلشادة باإلعالن والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي ل - 3

 وتكليف األمانة الفنية للمجلس 2005شباط /المنعقد بالرياض خالل شهر فبراير
 بشأن الدعوة إلى استصدار قرار 6563بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 



من الجمعية العامة لألمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة سبل تنفيذ التوصيات 
ما مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن المتضمنة في اإلعالن و السي

 .عبد العزيز المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة اإلرهاب
التأكيد على أهمية نتائج الندوة اإلقليمية العربية حول مكافحة اإلرهاب التي  - 4

استضافتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني 
 ).م17/2/2005، 16يومي (جريمة بالمخدرات وال

اإلحاطة بقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتغيير اسم فريق الخبراء  - 5
فريق الخبراء "ليصبح ) 2001 (1373العرب المكلف بدراسة قرار مجلس األمن 

والتأكيد على أهمية التقرير والتقرير " العرب المعني بمكافحة اإلرهاب
ريق الخبراء في اجتماعه األخير بتاريخ والتوصيات الصادرة عن ف

 .م15/2/2005
 المتضمن 14/9/2005بتاريخ ) 2005 (1624اإلحاطة بقرار مجلس األمن  - 6

دعوة جميع الدول إلى تجريم التحريض على ارتكاب عمل أو  أعمال إرهابية إلى 
 .جانب تدابير أخرى في مجال مكافحة اإلرهاب

 لمجلس وزراء العدل العرب  والمنظمات مواصلة التعاون بين األمانة الفنية - 7
الدولية واإلقليمية في مجال مكافحة اإلرهاب وخاصة مع مكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة مكافحة اإلرهاب المنشآة بموجب قرار مجلس 

 ).2001 (1373األمن 
  

  )29/11/2005 -21 د– 591ق                                                   (
  

 
 
 
  

  قرار 
  بشأن متابعة توحيد التشريعات العربية

  ـــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على
  
-20 د -540 ورقم 19د – 495 ورقم 19د -493 قرارات المجلس رقم -

19/11/2004  
  27/4/2004 - 29 ج-430 قرار المكتب التنفيذي رقم -



  .مذكرة األمانة الفنية
  
  .بعد المناقشةو
  

  :يقرر
  

دعوة وزارات العدل العربية التي لم ترسل بعد ردودها على االستبيان الخاص  - 1
بمتابعة توحيد التشريعات العربية إلى موافاة األمانة الفنية بها لبيان مدى االستفادة 

  .مما تم اعتماده من القوانين االسترشادية العربية
نات إلى الدول األعضاء بعد انقضاء سنتين من تكليف األمانة الفنية بإرسال استبيا - 2

 .تاريخ اعتماد أي من القوانين العربية االسترشادية لبيان االستفادة منه
دعوة اللجان المكلفة بإعداد التشريعات االسترشادية العربية لتوجيه االهتمام  - 3

  .باألحكام العامة المشتركة وعدم االغراق في األحكام التفصيلية
                                          

 
  )29/11/2005 -21 د – 592ق   ( 

 
 
 
 
 
  

  قرار 
  بشأن الوثيقة العربية االسترشادية للضمان االجتماعي

  ـــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على
  
   مذكرة وزارة العدل بجمهورية السودان،-
-18د-451رقم  و 7/11/2001 – 17د- 404 قرارات المجلس رقم -

  .29/11/2004 -20 د- 541 ورقم 8/10/2003 -19د-496 ورقم 25/10/2002
 - 32 ج-466 قرارات المكتب التنفيذي للمجلس بهذا الشأن وآخرها القرار رقم -

10/4/2005.   
  )41 (281 قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم -



  8/4/2004-4ماعها المنعقد خالل الفترة من  تقرير لجنة الخبراء في اجت-
  5/12/2004- 4 -24 د- 471 قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم -
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس بهذا الشأن-
  

  .وبعد المناقشة
  

  :يقرر
  
 اعتماد الوثيقة العربية استرشادية للضمان االجتماعي بصيغتها المرفقة وتعميمها -

  .لدول األعضاء والمنظمات العربية المتخصصة لالسترشاد بهاعلى ا
  
 اإلشادة بالتعاون والتنسيق القائم بين مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء -

  .الشؤون االجتماعية العرب
  
  

   )29/11/2005 - 21 د – 593ق                                      ( 
  

  
 
  
 
  
  قرار

  استرشاديبشأن مشروع قانون عربي 
  لتنظيم زراعة األعضاء البشرية ومنع ومكافحة االتجار فيها

  ـــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على
  
   مذكرة وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-
 -20 د- 542 ورقم 8/10/2003 - 19 د- 497 قراري المجلس رقم -

29/11/2004   
 - 32 ج- 476 ورقم 27/4/2004 -29 ج-432مكتب التنفيذي رقم  قراري ال-

10/4/2005.  



  . التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع-
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس-
  

  وبعد المناقشة ،
  

  :يقرر
  

عرض مشروع القانون العربي االسترشادي لتنظيم زراعة األعضاء البشرية  - 1
 بصيغته المرفقة على مجلس وزراء الصحة العرب إلبداء ومكافحة االتجار فيها

  .ما قد يكون لديه من مالحظاته بشأنه
إحالة التوصيات الصادرة عن اللجنة   التي أعدت المشروع العربي للبحوث  - 2

القانونية والقضائية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المكتب التنفيذي والمجلس 
 .في دورته القادمة

كر للسادة أعضاء اللجنة وممثلي الدول المشاركة في إعداد المشروع توجيه الش - 3
 .ومراجعته

  
  
  

  )29/11/2005 -21 د - 594ق                                                  (
  
  
 
 
 
  

  قرار
  بشأن مشروع قانون عربي استرشادي

  لمنع استنساخ الكائنات البشرية ألغراض التناسل
  ـــــــ

  
  راء العدل العربإن مجلس وز

  
  :بعد اطالعه على

  
   مذكرة وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-
  29/11/2004-  20 د– 553 و 8/10/2003 – 19 د-498 قراري المجلس رقم -



 -32 ج -468 ورقم 27/4/2004- 29 ج-433 قراري المكتب التنفيذي رقم -
10/4/2005  
  .جنة المكلفة بإعداد المشروع التقرير الصادر عن الل-
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس-
  

  وبعد المناقشة ،
  
  :يقرر

  
عرض المشروع على مجلس وزراء الصحة العرب إلبداء ما قد يكون لديه من  - 1

مشروع القانون العربي االسترشادي لمنع " مالحظاته شأنه وتعديل تسميته ليصبح 
  "االستنساخ البشري وألغراض التناسل

إحالة التوصيات الصادرة عن اللجنة التي أعدت المشروع إلى المركز العربي  - 2
للبحوث القانونية والقضائية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المكتب التنفيذي 

 .والمجلس في دورته القادمة
توجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة وممثلي الدول المشاركة في إعداد المشروع  - 3

 .ومراجعته
  
  
   )29/11/2005 - 21 د - 595ق                                                   (  
  
  
 
  
  
  

  قرار
  بشأن مشروع قانون عربي استرشادي

  للتوفيق والمصالحة
  ـــــــــ

  
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على



  
  .شأن كتاب معالي وزير العدل بدولة اإلمارات العربية المتحدة بهذا ال-
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية :  مذكرة وزارة العدل في كل من-

  .السودان، دولة الكويت
  .أهداف المجلس): 2( النظام األساسي لمجلس وزراء العدل العرب وبخاصة المادة -
  29/11/2004 -20 د-455 ورقم 8/10/2003 – 19د -500 قراري المجلس رقم -
 - 29 ج-434 ورقم 29/4/2003 -27 ج- 399لمكتب التنفيذي برقم  قرارات ا-

  .10/4/2005 -32 ج- 491 ورقم 10/4/2004 -32 ج- 496 ورقم 27/4/2004
   مذكرة األمانة العامة الفنية-
  
  

  .وبعد المناقشة
  

  :يقرر 
  

تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بعقد اجتماع للجنة الخبراء المكلفة 
داد مشروع قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة وعرض نتائج أعمالها على بإع

  .االجتماع القادم للمكتب التنفيذي والدورة القادمة للمجلس
  
  
  

   )29/11/2005 -21 د – 596ق                                                   ( 
  
  
 
 
  
  

  قرار
   للمساعدة القضائيةبشأن مشروع القانون العربي االسترشادي

  ومشروع القانون العربي االسترشادي لتنظيم مهنة المحضرين
  ـــــــــ

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  



  
  :بعد اطالعه على 

  
  . كتاب معالي وزير العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-
   29/11/2004 20 د-545 و 8/10/2003- 19د-501 قراري المجلس رقم -
-29 ج-435، و29/4/2003-27 ج-400 قرارات المكتب التنفيذي برقم -

  .10/4/2005-32 ج- 471 و32 ج-470 و 27/4/2004
  . التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع-
  . مذكرة األمانة الفنية-
  
  

  .وبعد المناقشة
  

  
  :يقرر
  

  
لقضائية ومشروع القانون العربي تعميم مشروع القانون العربي االسترشادي للمساعدة ا

االسترشادي لتنظيم مهنة المحضرين على وزارات العدل العربية لدراستهما وإبداء ما 
لديها من مالحظات بشأنهما، وعقد اجتماع للجنة التي أعدت المشروعين وممثلي الدول 

  .التي ترغب في المشاركة لمراجعة المشروعين في ضوء ما يرد من مالحظات
  
  
  

   )29/11/2005 -21 د - 597ق                                               (   
 
 
  
 
  

  قرار
  بشأن مشروع القانون العربي النموذجي للجرائم
  التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  ـــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  



  
  :بعد اطالعه على 

  
 8/10/2003-19د-503، ورقم 25/10/2002 – 18 د-453 قرارات المجلس رقم -

  .29/11/2004 - 20 د-546ورقم 
 -29 ج-436، ورقم 29/4/2003 -27 ج -394 قرارات المكتب التنفيذي برقم -

  .10/4/2005- 32 ج- 475 ورقم 27/4/2004
 تقرير لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات -

   )19/9/2005 – 18(ت الدولية  واالتفاقيا
  . تقرير األمانة الفنية للمجلس-
  
  

  وبعد المناقشة ،
  

  :يقرر
  

اعتماد مشروع القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص  - 1
  .المحكمة الجنائية الدولية وتعميمه على الدول العربية لالسترشاد به

 .توجيه الشطر إلى اللجنة التي أعدت المشروع - 2
  
  
  

  )29/11/2005 -21 د – 598ق                                                 (
  
  
  
  
  
  

  قرار
  بشأن مشروع القانون العربي االسترشادي
  للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية

  ــــــــــ
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب



  
  :بعد اطالعه على

  
  
  29/11/2004 – 20 د -547 قرار المجلس رقم -
 - 32 ج-476 ورقم 27/4/2004 -29 ج – 441 قراري المكتب التنفيذي رقم -

10/4/2005   
 تقرير وتوصيات لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن -

  .المؤتمرات واالتفاقيات الدولية
  . مذكرة األمانة الفنية-
  

  وبعد المناقشة ،
  

  :يقرر 
  

  
مشروع القانون العربي االسترشادي للتعاون "م المشروع ليصبح تعديل اس - 1

  .القضائي الدولي في المسائل الجنائية
تكليف األمانة الفنية للمجلس بتعميم المشروع بصيغته المرفقة ومذكرته التفسيرية  - 2

على وزارات العدل في الدول العربية واألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية 
 .بمالحظاتها بشأنهالعرب لموافاتها 

خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق الموافق العربية بشأن "عقد اجتماع للجنة  - 3
بمشاركة فريق الخبراء الذي أعد المشروع األولى "المؤتمرات واالتفاقيات الدولية 

لمراجعة " في إطار المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا 
ته النهائية في ضوء ما يرد من مالحظات وعرضه المكتب المشروع بصيغ

  .التنفيذي والمجلس في دورته القادمة
     

)                    29/11/2005 - 21 د-599ق                                                   (
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  قرار

  بشأن مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد
  ــــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  

  :بعد اطالعه على
  
  
  21/2004 د- 420 قرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم -
  29/11/2004-20 د 557 قرار المجلس رقم -

 27/4/2004-29 ج-437قراري المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم 
  10/4/2004 -32 ج-473ورقم 

تماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب  تقرير وتوصيات االج-
  ).27/6/2005 -26القاهرة (
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس بهذا الشأن-
  

  .وبعد المناقشة 
  
   

  :يقرر 
  

 اإلحاطة بتقرير وتوصيات اللجنة التي أعدت مشروع القانون العربي النموذجي -
  .لمكافحة الفساد بصيغته المرفقة

ام األمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب  قي-
بإعداد مشروع أولي للجوانب التي لم يشملها مشروع القانون وفقا لتوصيات اللجنة التي 

  .أعدت المشروع
 عقد اجتماع مشترك لخبراء المجلسين الستكمال إعداد المشروع وعرضه على المكتب -

  . والمجلس في دورته القادمةالتنفيذي
  
  

  )29/11/2005 -21 د - 600ق                                                  (
  



  
 
  
  

  قرار
  بشأن مشروع القانون العربي االسترشادي

  لمواجهة جرائم االتجار باألشخاص
  ـــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  :بعد إطالعه 

  
  21/2004 د- 422خلية العرب رقم  قرار مجلس وزراء الدا-
  29/11/2004-20 د-558 قرار المجلس رقم -
 27/4/2004 -29 ج-438 قراري المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم -

  10/4/2005 -23 ج-474ورقم 
 تقرير وتوصيات االجتماع المشترك لممثلي مجلسي وزراء العدل و الداخلية العرب -
)28 ،29/6/2005(  
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس بهذا الشأن-
  

  .وبعد المناقشة
  

  :يقرر 
  

الموافقة على مشروع القانون العربي االسترشادي لمواجهة جرائم االتجار باألشخاص 
  .بصيغته المرفقة وإحالته إلى مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده

  
  
  

  )29/11/2005 -21 د- 601ق          (                                        
  
  
  
  
  



  
  
  

  قرار
  بشأن مشروع االتفاقية العربية

  لنقل نزالء المؤسسات العقابية واإلصالحية
  ـــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  :بعد إطالعه على 

  
  22/2005 د - 466 قرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم -
   10/4/2005 -32 ج -464 العدل العرب رقم  قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء-
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس بهذا الشأن-
  
  

  .وبعد المناقشة
  
  

  :يقرر 
  

عقد اجتماع مشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إلعادة صياغة مشروع 
اله على االتفاقية العربية لنقل نزالء المؤسسات العقابية واإلصالحية وعر نتائج أعم

  .المكتب التنفيذي والمجلس في دورته القادمة
  
  

  )29/11/2005 - 21 د-602ق                                                  ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  قرار
  بشأن مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد

  ــــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على 
  
   29/11/2004 - 20 د – 549 رقم 8/10/2003 - 19 د -506رقم  قراري المجلس -
   .22/2005 د- 450 قرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم -
 – 29 ج-439 رقم 27/4/2004 -29 ج -439 قراري المكتب التنفيذي رقم -

  10/4/2005-32ج-477 رقم 27/4/2004
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس بهذا الشأن-
  

  شة ،وبعد المناق
  

  
  :يقرر 
  

 تعميم مشروع االتفاقية لمكافحة الفساد على الدول األعضاء لدراسته وإبداء ما قد يكون -
لديها من مالحظات بشأنه خالل ثالثة أشهر، ويعتبر المشروع موافقا عليه إذا لم ترد أي 

  .مالحظات خالل هذه المدة
  
 العرب الذين شاركوا في  توجيه الشكر إلى خبراء مجلسي وزراء العدل و الداخلية-

  .إعداد المشروع ومراجعته
  
  
  

   )29/11/2005-21 د -603                                                   ( 
  
  
  
  



  
  
  

  قرار
  بشأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

  ــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على
  
  29/11/2004 - 20 د-552 و رقم 8/10/2003 -19 د-506 قراري المجلس رقم -
  27/4/2004 -29 ج -440 قرار المكتب التنفيذي رقم -
لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن "  تقرير وتوصيات -

  .سادحول تقييم آثار ونتائج اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الف" المؤتمرات واالتفاقية الدولية 
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس بهذا الشأن-
  

  وبعد المناقشة ،
  

  
  :يقرر 

  
التأكيد على أهمية المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد أو االنضمام ) 1

إليها باعتبارها آلية ضرورية لتعزيز التعاون الدولي على مكافحة الفساد ودعم الجهود 
  .الالوطنية في هذا المج

  
تكليف األمانة الفنية للمجلس بمواصلة اتصاالتها مع مكتب األمم المتحدة المعني ) 2

بالمخدرات والجريمة واألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعقد ندوة قانونية 
وزارية عربية حول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في مقر األمانة العامة للجامعة أو 

  .فة من جهة أخرىباستضا
  
  

  )29/11/2005 -21 د – 604ق                                                   ( 
  
  
  



  قرار
  بشأن مشروع االتفاقية العربية

  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
  ــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  :بعد اطالعه على 

  
 - 15 د – 330م، ورقم 30/11/1998 – 14 د– 296 قرارات المجلس رقم -

 17/11/2001 -17 د – 416، ورقم 16/11/2000 -16 د 375، ورقم 25/11/1999
 - 599، ورقم 8/10/2003 -19 د - 499، ورقم 25/10/2002 -18 د-452م، ورقم 

  .29/11/2004 -20د 
  
 -22 ج– 266 م ورقم 23/4/2000 -20 ج– 195 وقرارات المكتب التنفيذي رقم -

  .29/4/2003 -27 ج 393 ورقم 4/3/2002 -24 ج-334، ورقم 23/4/2001
  
 تقرير وتوصيات اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع االتفاقية في اجتماعاتها بتونس -
)25- 26/8/2005.(  
  
  .مذكرة األمانة العامة الفنية للمجلس -
  

  وبعد المناقشة ،
  

  :يقرر 
  

 الصادرة عن اللجنة المشتركة لخبراء مجلسي اإلحاطة بالتقرير والتوصيات - 1
  .وزراء العدل والداخلية العرب إلعداد مشروع االتفاقية

تكليف األمانة الفنية للمجلس بتعميم مشروع االتفاقية والتقرير والتوصيات  - 2
الصادرة عن اللجنة المشتركة على وزارات العدل في الدول العربية إلبداء ما 

 .لديها من مالحظات بشأنه
عقد اجتماع للجنة المشتركة لوضع الصيغة النهائية للمشروع في ضوء مالحظات  - 3

الدول العربية وتوصيات اللجنة وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذي 
  .والمجلس في دورته القادمة

   )29/11/2005 - 21 د – 605ق                                           ( 
  



  قرار
  األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةبشأن اتفاقية 

  ـــــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على
  
  29/11/2004 -20 د– 550 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  10/4/2005 -32 ج -479 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس-
  
  

  ة ،وبعد المناقش
  

  :يقرر 
  

دعوة الدول العربية التي لم تصادق أو تنضم إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  - 1
  .الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى القيام بذلك

اإلحاطة بنتائج أعمال مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة  - 2
جنائية والدورة الثانية لمؤتمر  للجنة منع الجريمة والعدالة ال14الجنائية والدورة 

 .األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
التأكيد على مشاركة األمانة الفنية للمجلس في الدورة القادمة لمؤتمر األطراف في  - 3

 للجنة 15اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والدورة 
 .الجريمة والعدالة الجنائيةمنع 

مواصلة التعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتبه  - 4
اإلقليمي في القاهرة في مجال تطبيق االتفاقية على الصعيد الوطني وال سيما في 
مجال مالءمة التشريعات الوطنية مع أحكامها بالنسبة للدول المصادقة على 

 .االتفاقية
  
  

  )29/11/2005 - 21 د – 606ق                                                (     
  
 
 
 



  
  

  قرار
  بشأن إعالن األمم المتحدة حول استنساخ البشر

 ـــــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على 
  
  29/11/2005 – 20 د -553 قرار المجلس رقم -
  10/4/2005 - 32 - ج-480 قرار المكتب التنفيذي رقم -
خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق " تقرير وتوصيات االجتماع التاسع عشر للجنة -

المواقف العربية بشأن المؤتمرات واالتفاقيات الدولية الخاص بإعالن األمم المتحدة حول 
  .استنساخ البشر

  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس-
  

  وبعد المناقشة ،
  

  :يقرر 
  

خبراء وممثلي "اطة بالتقرير والتوصيات الصادرة عن االجتماع التاسع عشر للجنة اإلح
الخاص "الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات واالتفاقيات الدولية 

  .بإعالن األمم المتحدة حول استنساخ البشر
  
  
  

  )29/11/2005 - 21 د – 607ق                                           ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  قرار 
  بشأن تحديث اإلدارة القضائية

  ــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب 
  

  :بعد اطالعه على 
  
   مذكرة المملكة المغربية-
   مذكرة األمانة الفنية للمجلس-
  
  

  وبعد المناقشة ،
  

  :يقرر 
  

  
ب التنفيذي حول الطلب من وزارة العدل في المملكة المغربية تقديم مذكرة إلى المكت

  .مقترحها بشأن تحديث اإلدارة القضائية
  
  

   )29/11/2005 -21 د – 608ق                                             ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  قرار
  بشأن تطبيق المعايير والضوابط المعتمدة من قبل 

  المجلس االقتصادي واالجتماعي لحضور مؤسسات المجتمع 
  ة بصفة مراقب اجتماعات مجلس  وزراء العدل العربالمدني العربي

  ـــــــــــــ
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على 
  
  6/1/2005 بتاريخ 1540 قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم -
  10/4/2005 -32 ج – 481 قرار المكتب التنفيذي رقم -
   مذكرة األمانة الفنية للمجلس-
  

  اقشة ،وبعد المن
  

  
  :يقرر 

  
  

 بشأن معايير وضوابط حضور 1540دعم قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
مؤسسات المجتمع المدني العربية في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي 

  .وأجهزته
  
  
  

   )29/11/2005 -21 د – 609ق                                              (  
  
  
  
  
  
  



  
  

  رقرا
  بشأن عقد ندوة حول السياسة الجنائية في الوطن العربي

  ـــــــــــ
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  
  

  :بعد اطالعه على 
  
   مذكرة المملكة المغربية-
  10/4/2005 -32 ج-493 قرار المكتب التنفيذي للمجلس رقم -
   مذكرة األمانة الفنية للمجلس-
  لمغربية الستضافة هذه الندوة دعوة معالي وزير العدل بالمملكة ا-
  
  

  وبعد المناقشة ،
  

  : يقر 
  

عقد ندوة حول السياسة الجنائية في الوطن العربي والترحيب بدعوة معالي وزير العدل 
  .بالمملكة المغربية الستضافة المملكة المغربية لهذه الندوة مع توجيه الشكر لسيادته

  
  

  )29/11/2005 -21 د – 610ق          (                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  قرار
  بشأن مشروع برنامج عمل األمانة الفنية للمجلس 
  بين دورتيه الحادية والعشرين والثانية والعشرين

  ـــــــــ
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على 
  
مانة الفنية للمجلس بين  مذكرة األمانة الفنية للمجلس بشأن مشروع برنامج عمل األ-

  .دورتيه الحادية والعشرين والثانية والعشرين
  
  

  .وبعد المناقشة 
  

  
  :يقرر 
  

اعتماد مشروع برنامج عمل األمانة الفنية للمجلس بين دورتيه الحادية والعشرين والثانية 
  .والعشرين بالصيغة المرفقة

  
  
  
  

  )29/11/2005 -21 د – 611ق   (                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :الندوات* 
  . الندوة القانونية الوزارية العربية حول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد-
  . الندوات التي تدخل في إطار أنشطة وبرامج المجلس-
  

  :النشر* 
للفقه إصدار العددين الثالث والثالثين والرابع والثالثين من المجلة العربية  - 1

  .والقضاء
 .تعمم ما يصدر من تشريعات عربية جديدة  على الدول األعضاء - 2
 .إصدار وتحديث دليل الخبراء العرب - 3

  
  :التعاون العربي والدولي * 
  

التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية ذات االختصاص المماثل والمشاركة في 
  :ة والقانونيةالمؤتمرات القانونية الدولية والندوات الفقهي

 المشاركة في الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب عند وجود مواضيع -
  .مشتركة

 المشاركة في االجتماعات المشتركة بين أمانتي وخبراء و ممثلي مجلسي وزراء العدل -
  .والداخلية العرب

كافحة  المشاركة في االجتماعات المخصصة إلعداد مشاريع االتفاقيات الخاصة بم-
اإلرهاب الدولي في األمم المتحدة، وفي المؤتمرات والندوات اإلقليمية والدولية المتعلقة 

  .بمكافحة اإلرهاب
  . للجنة األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية15 المشاركة في الدورة -
ريمة  المشاركة في اجتماعات جمعية األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الج-

المنظمة عبر الوطنية واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد األساسي للمحكمة الجنائية 
  .الدولية

  . المشاركة في المؤتمر العالمي الثالث للنواب العامين-
  . المشاركة في االجتماعات والدورات الخاصة بتطبيق القانون الدولي اإلنساني-
  . المشاركة في االجتماعات والندوات ذات العالقة-
  

  :الشبكة القانونية العربية* 
  
 متابعة اإلجراءات والخطوات الخاصة باستكمال إنشاء الشبكة القانونية العربية وفق -

  .التكليف والتوجيهات الصادرة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي



ر من مواد وبيانات قانونية عربية على وسائط إلكترونية  تجميع وتوثيق وتخزين ما يتوف-
  .لبناء قاعدة بيانات قانونية عربية ووضعها على الشبكة القانونية العربية

 
 
 
 
 
  

  برنامج عمل األمانة الفنية للمجلس
  بين دورتيه الحادية والعشرين  والقانية والعشرين

  ـــــــــ
  
  .لس وزراء العدل العرب الدورة العادية الثانية والعشرون لمج-
  .للمكتب التنفيذي للمجلس) 35 ، 34( االجتماعان -
  . المشاركة في اجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
  

  :اجتماعات اللجان * 
  

  .اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة اإلرهاب - 1
ة بتوحيد التشريعات العربية التي تعقد المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المكلف - 2

 .في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
اجتماعات لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف بشأن المؤتمرات  - 3

 :واالتفاقيات الدولية ومنها
 .اجتماع اللجنة المشتركة من أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب - 4
ماع لجنة خبراء وزارات العدل العربية إلعادة دراسة تعديل الفقرة الثالثة من اجت - 5

 .المادة األولى من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب
االجتماع المشترك لممثلي مجلسي وزرات العدل والداخلية العرب لمراجعة  - 6

 .مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد
براء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة القواعد االجتماع المشترك لخ - 7

 .الخاصة بتسليم المجرمين والمطلوبين في االتفاقيات العربية
اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  - 8

 .الحدود الوطنية
 العرب إلعادة صياغة االجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية - 9

 .مشروع االتفاقية العربية لنقل نزالء المؤسسات العقابية واإلصالحية
اجتماع لجنة إعداد مشروعي القانونين العربيين االسترشاديين للمساعدة  -10

 .القضائية وتنظم مهنة المحضرين



 .اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد -11
  
  

  
  

  قرار
  بشأن الحساب الخاص بالمجلس

  ـــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على 
  
   الفرارات السابقة للمجلس ومكتبه التنفيذي-
   مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن-
  

  .وبعد المناقشة 
  

  :يقرر 
  

 الماضية توجيه الشكر إلى الدول التي سددت دعمها الخاص بالمجلس عن السنوات) 1
  .واشتراكات األعداد السابقة للمجلة العربية للفقه والقضاء

  
مناشدة الدول األعضاء التي لم تسدد دعمها للحساب الخاص تسديد هذا الدعم بما ) 2

  .ال يقل عن خمسة آالف دوالر سنويا حرصا على استمرارية عمل المجلس
  
لسنوات الماضية من المجلة مناشدة الدول التي لم تسدد اشتراكاتها عن أعداد ا) 3

العربية للفقه والقضاء التكرم بتسديد االشتراكات عن هذه األعداد لضمان استمرار 
  .صدور المجلة

  
  

   )29/11/2005 - د– 612ق                                                     (
  
  
  
  



  
  

  قرار
  بشأن طلب جمهورية العراق إعفاءها من المتأخرات

  ــــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على 
  
   القرارات السابقة للمجلس ومكتبه التنفيذي-
   مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن-
  

  .وبعد المناقشة 
  

  :يقرر 
  

 2005إعفاء جمهورية العراق من متأخراتها في الحساب الخاص للمجلس عن سنة 
  .ظروف التي يجتازها العراقوالسنوات السابقة مراعاة لل

  
   )29/11/2005 -21 د - 613ق                                                 ( 

 
 
 
 
 
 
  قرار

  يوسف ديب/بشأن طلب المركز تجديد التعاقد مع الدكتور
  ـــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  :بعد اطالعه على 

  
  .ية والقضائية مذكرة المركز العربي للبحوث القانون-
  



  .وبعد المناقشة 
  :يقرر 
  

يوسف ديب للعمل في المركز العربي للبحوث القانونية . د/ تجديد التعاقد مع السيد
  . وبنفس الشروط1/1/2006والقضائية لمدة سنة جديدة تبدأ من 

                                          
 )29/11/2005 - 21 د -614ق (                                             
 
 
 
 
 
 
  قرار

  بشأن لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية
  ـــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب ،

  
  بعد االطالع على ،

  
  .29/11/2004 – 20د /561 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
ونية والقضائية رقم  التوصية الصادرة عن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القان-

  .14ج /204
  .10/4/2005 – 32ج/483 قرار المكتب التنفيذي رقم -
 التقرير الصادر عن االجتماع السادس عشر للجنة توحيد المصطلحات القانونية -

  .والقضائية
  . تقرير رئاسة المركز-

  وبعد المناقشة  وتبادل الرأي،
  

  :يقرر 
  

ين المطبوعات والنشر وقوانين الفكرية على تعميم المصطلحات المستخرجة من قوان) 1
  .الدول العربية لالسترشاد بها كمصطلحات عربية موحدة 

اإلحاطة بمضمون التقرير الصادر عن اللجنة في اجتماعها السادس عشر وتعميم ) 2
المصطلحات المستخرجة من القوانين العربية االسترشادية لإلجراءات المدنية والجزائية 



وماتية واإلعالمية واالتصاالت على الدول العربية إلبداء ما قد يكون لديها من وتقنية المعل
  .آراء ومقترحات وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم

دعوة اللجنة لمواصلة عملها وعرض النتائج التي تتوصل إليها على المجلس في ) 3
  .دورته القادمة

جتماع المقبل للجنة في إحدى الدول إيفاد ممثل من المركز إذا تمت استضافة اال) 4
  .العربية

  .توجيه الشكر إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة) 5
  
  

   )29/11/2005 – 21د /615ق                                                  ( 
  
  
 
 
 
  

  قرار
  بشأن لجنة إعداد مشروع قانون عمل عربي موحد

  ــــــــ
  

  اء العدل العرب،إن مجلس وزر
  

  بعد االطالع على ،
  
  .29/11/2004 – 20د/562 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .14ج/205 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -
  .10/4/2005-  32ج/484 قرار المكتب التنفيذي رقم -
فنية المكلفة بإعداد مشروع قانون عمل  التقرير الصادر عن االجتماع الثامن للجنة ال-

  .عربي موحد
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

 
 
 



  :يقـرر 
  

اإلحاطة بمضمون التقرير الصادر عن االجتماع الثامن للجنة الفنية المكلفة إعداد ) 1
  .مشروع قانون عمل عربي استرشادي

لموحد إلى منظمة العمل العربية لعرضه على إحالة مشروع قانون العمل العربي ا) 2
وزراء العمل في الدول العربية وعلى أجهزتها الدستورية إلبداء ما قد يكون لديهم من 
آراء ومالحظات ومقترحات وموافاة المركز بها لعرضها على اجتماع موسع يضم 

  .أعضاء اللجنة ومن ممثلين عن وزارات العدل العربية
  مركز إذا تمت استضافة اللجنة في إحدى الدول العربيةإيفاد ممثل من ال) 3
  .توجيه الشكر إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة) 4
  

   )29/11/2005 -21د /616ق                                              ( 
  
  
  
  
  
  
  
  قرار

  بشأن لجنة إعداد مشروع نموذجي لقانون تجاري عربي موحد
  ــــــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

  
  بعد االطالع على،

  
  29/11/2004 – 20د /563 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  14ج/206 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -
  .10/4/2005 – 32ج/485 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  .الثامن للجنة التقرير الصادر عن االجتماع -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
 
 



  
  :يقرر 

  
اإلحاطة بمضمون التقرير الصادر عن االجتماع الثامن للجنة الفنية المكلفة بإعداد ) 1

  .مشروع استرشادي لقانون تجاري عربي موحد
لموحد الذي أنجزته إحالة المشروع النموذجي للقانون التجاري االسترشادي العربي ا) 2

اللجنة على المجلس االقتصادي واالجتماعي لعرضه على مجلسه الوزاري إلبداء ما قد 
يكون لديهم من آراء ومقترحات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في اجتماع 

  موسع يضم أعضاء اللجنة ومن ممثلين عن وزارات العدل العربية
  .ت استضافة اجتماع اللجنة من قل إحدى الدول العربية إيفاد ممثل من المركز إذا تم) 3
  .توجيه الشكر ألعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها) 4
  

   )29/11/2005 – 21د / 617ق                                             (
  
  
  
  
  
  
  
  

  قرار 
  بشأن إعداد مشروع قانون عربي موحد

  لإلجراءات أمام القضاء اإلداري
  ــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

  
  بعد االطالع على ،

  
  .20د /566 و 19د /515 قراري مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27ج / 408 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  . تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
  .14ج/207القضائية رقم  توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية و-
  .32ج /486 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  . التقرير الصادر عن اجتماع اللجنة-



  
  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،

  
  :يقرر 
  

اإلحاطة بمضمون التقرير الصادر عن االجتماع الثاني للجنة الفنية المكلفة إعداد ) 1
إلداري والمتعلق بصياغة مواد الباب مشروع قانون عربي موحد لإلجراءات أمام القضاء ا

  .األول حول تنظيم القضاء اإلداري
دعوة اللجنة إلى مواصلة أعمالها إلى حين االنتهاء من المشروع وعرض ما توصلت ) 2

  .إليه اللجنة على مجلس وزراء العدل العرب الموقر في دورته القادمة
  .قبل إحدى الدول العربيةإيفاد ممثل من المركز إذا تمت استضافة اللجنة من ) 3
  .توجيه الشكر إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة) 4
  

  )29/11/2005- 21د/618ق                                                  ( 
  
  
  
  
  
  
  

  قرار
  بشأن إعداد خطة عربية شاملة لتطوير

  إدارة العدالة في الدول العربية
  ـــــــ

  ء العدل العرب،إن مجلس وزرا
   بعد االطالع على ،

  
  .29/11/2003 – 20د/565 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .14ج/208 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -
  .10/4/2005 – 32ج/487 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  . التقرير الصادر عن اجتماع اللجنة-
  .ئاسة المركز تقرير ر-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي ،
  



  :يقرر 
  

اإلحاطة بالتقرير الصادر عن االجتماع الثالث للجنة الفنية المكلفة المكلفة إعداد خطة ) 1
عربية شاملة لتطوير إدارة العدالة في الدول العربية والمتعلق بإنجاز المحور الثاني حول 

  .تطوير أجهزة العدالة
 إلى مواصلة عملها وعرض ما توصلت إليه على مجلس وزراء العدل دعوة اللجنة) 2

  .العرب في دورته المقبلة
  إيفاد ممثل من المركز إذا تمت استضافة اجتماع اللجنة في إحدى الدول العربية) 3
  .توجيه الشكر إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة) 4
  
  

  )29/11/2005- 21د /619ق                  (                                     
  
  
  
  
 
  
  

  قرار
  بشأن المذكرة التوضيحية للقانون االسترشادي

  للسلطة القضائية والتفتيش القضائي
  ــــــ

  
  إن  مجلس وزراء العدل العرب،

  
  بعد االطالع على ،

  
  .29/11/2004- 20د/564العدل العرب رقم  قرار مجلس وزراء -
  .14ج/209ارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم  توصية مجلس إد-
  .10/4/2005 – 32ج/488 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  . التقرير الصادر عن اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون عربي موحد للسلطة القضائية-
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي ،
  



  :يقرر 
  

  
بالتقرير الصادر عن اجتماع اللجنة الفنية التي أعدت القانون العربي اإلحاطة ) 1

االسترشادي للسلطة القضائية والتفتيش القضائي والمذكرة التوضيحية للقانون التي أعدتها 
  .اللجنة

  
تعميم المذكرة التوضيحية للقانون العربي االسترشادي للسلطة القضائية والتفتيش ) 2

  .القضائي
  
شكر إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها في إعداد المذكرة توجيه ال) 3

  .التوضيحية للقانون العربي االسترشادي للسلطة القضائية والتفتيش القضائي
  
  

   )29/11/2005 -21د /620ق                                                  ( 
  
  
  
  

  قرار
   في المعاهد القضائية العربيةبشأن دورة تنمية مهارات المكونين

  ــــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد االطالع على،
  
، ورقم 9/10/2003 تاريخ 19د/517 قراري مجلس وزراء العدل العرب رقم -

  .29/11/2004 تاريخ 20د/569
  .14ج/210 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -
  .10/4/2005 – 32ج/489ر المكتب التنفيذي رقم  قرا-
 التوصيات الصادرة عن االجتماع الحادي عشر لمديري المعاهد القضائية ورؤساء -

  .إدارات تأهيل األطر القضائية في الدول العربية
  . تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،



  
  :يقرر 
  

اإلحاطة بالتقرير والتوصيات الصادرة عن الدورة العلمية األولى لتنمية مهارات ) 1
  .2004المنعقدة في دبي عام ) المدربين(المكونين 

  
إيفاد ممثل من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية إلى الكويت الستضافتها ) 2

ها على اجتماع المكتب التنفيذي الدورة الثانية فإلعداد لها وعرض النتائج التي تصدر عن
  .القادم ودورة المجلس في العام المقبل

  
توجيه الشكر للمستشار إبراهيم أبو ملحة النائب العام بدبي على استضافته ورعايته ) 3

لهذه الدورة وللدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي 
  . في اإلعداد لهذه الدورة وفي استضافة المشاركين فيهاعلى جهوده التي بذلها

  
  

  )29/11/2005 – 21د/621ق                                                      (
  
  
  

  قرار 
  بشأن االجتماع التاسع لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي

  في الدول العربية
  ــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب ،

  
  ع على ،بعد االطال

  
  .29/11/2004 تاريخ 20د/567 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .14ج/211 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  .10/4/2005 – 32ج/490 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  . وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
  .ة التفتيش القضائي التوصيات الصادرة عن االجتماع التاسع لرؤساء أجهز-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي ،
  



  :يقرر
  

اعتماد التوصيات الصادرة عن االجتماع التاسع لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في ) 1
  .الدول العربية المنعقد في الجزائر

الطيب بلعيز على / توجيه الشكر لمعالي وزير العدل حافظ األختام في الجزائر السيد) 2
  .ه ورعايته لهذا االجتماعاستضافت

توجيه الشكر إلى المفتش العام في الجزائر األستاذ علي الصحراوي على جهوده التي ) 3
  .بذلها في سبيل اإلعداد والتنظيم وإنجاح هذا االجتماع

توجيه الشكر إلى المفتش العام في المصالح القضائية بفرنسا والموافقة على تلبية ) 4
ساء أجهزة التفتيش القضائي العربي لعقد اجتماع مشترك مع الدعوة الموجهة إلى رؤ

 على أن 2006ممثلي التفتيش في أوروبا وذلك بالمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا في العام 
يسبق هذا االجتماع اجتماع تنسيقي يشارك فيه كل من ممثل المركز والمفتشين العامين 

  .لوزارتي العدل من المغرب والجزائر
  .اثنين من المركز إذا ما تمت استضافة االجتماع في إحدى الدول العربيةإيفاد ) 5
  
   

   )29/11/2005- 21د /622ق                                                    ( 
  
 
 
 
 
  

  قرار
  بشأن اجتماعات لجان توحيد التشريعات العربية

  ــــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  ى،بعد االطالع عل
  
 المناقشات التي دارت حول آلية العمل في لجان توحيد التشريعات العربية والتي تعتبر -

  .من أهداف نجلس وزراء العدل العرب
 وعلى األنظمة األساسية لمجلس وزراء العدل العرب واألحكام - وعلى األنظمة -

  .التنظيمية للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
  .مجلس وزراء العدل العرب سيما منها المتعلقة بخطة صنعاء وعلى قرارات -



  .10/4/2005 – 491/32 وعلى قرار المكتب التنفيذي رقم -
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر 
  

  .إيالء المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مهام لجان توحيد التشريعات العربية) 1
  .ل اللجان لتفعيل قرارات مجلس وزراء العدل العربإيجاد خطة عمل منهجية لعم) 2
التنسيق ما بين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية واألمانة الفنية لمجلس ) 3

وحضور األمانة الفنية في اجتماعات لجان توحيد . وزراء العدل العرب في هذا الشأن
  .التشريعات العربية

  
  

   )29/11/2005 – 21د /623ق                    (                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قرار
  بشأن االجتماع الثالث عشر لمديري المعاهد القضائية 
  ورؤساء إدارات تأهيل األطر القضائية في الدول العربية

  ـــــــــ
  

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

  
  بعد االطالع على ،

  
  .20د/568 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
 التوصيات الصادرة عن االجتماع الثالث عشر لمديري المعاهد القضائية ورؤساء -

  .إدارات تأهيل األطر القضائية في الدول العربية



  .15ج/212 توصية مجلس  إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي ،
  

  :يقرر 
  

عن االجتماع الثالث عشر لمديري المعاهد القضائية اعتماد التوصيات الصادرة ) 1
  .ورؤساء إدارات تأهيل األطر القضائية وتعميمها على الدول األعضاء

  .اعتماد النظام األساسي الموحد للمعاهد القضائية العربية كنظام أساسي نموذجي) 2
محمد / توجيه الشكر لمعالي وزير العدل في الجمهورية العربية السورية األسناذ) 3

  .الغفري على رعاية واستضافة هذا االجتماع
توجيه الشكر لألستاذ نائل محفوض عميد المعهد القضائي في الجمهورية العربية ) 4

  .السورية على الجهود التي بذلها في اإلعداد إلنجاح هذا االجتماع
ن من المركز الموافقة على عقد االجتماع الرابع عشر في المملكة المغربية وإيفاد ممثلي) 5

  .إلى المغرب لإلعداد والمشاركة فيه
  
  

   )29/11/2005 – 21د /624ق                                                      ( 
  
  
 
 
  
  

  قرار
  بشأن اللقاء القضائي العربي الخامس حول تبادل الخبرات

  في المتغيرات القضائية العربية والعالمية
  ــــــــ

  
  العدل العرب،إن مجلس وزراء 

  
  بعد االطالع على،

  
  .20د/571 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -



 التوصيات الصادرة عن اللقاء القضائي العربي الخامس حول تبادل الخبرات في -
  .المتغيرات القضائية العربية والعالمية

  .15ج/214 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  اقشة وتبادل الرأي،وبعد المن
  

  
  :يقرر 
  

اعتماد التوصيات الصادرة عن اللقاء القضائي الخامس حول تبادل الخبرات في ) 1
  .المتغيرات القضائية العربية والعالمية وتعميمها على الدول األعضاء

  
  .إيفاد ممثلين اثنين من المركز إذا تمت استضافة اللقاء المقبل في إحدى الدول العربية) 2
  
  
                          

 ) 29/11/2005 – 21د/ 626ق                                                ( 



  قرار
  بشأن االجتماع الرابع لرؤساء هيئات أو إدارات قضايا الدولة

  في الدول العربية
  ــــــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

  
  بعد االطالع على ،

  
  .20د/572ء العدل العرب رقم  قرار مجلس وزرا-
 التوصيات الصادرة عن االجتماع الرابع لرؤساء هيئات أو إدارات قضايا الدولة في -

  .الدول العربية
  .215/15 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر 
  
ع الرابع لرؤساء هيئات أو إدارات قضايا في اإلحاطة بالتوصيات الصادرة عن االجتما) 1

  .الدول العربية 
  
إيفاد ممثلين اثنين من المركز إذا تمت استضافة االجتماع المقبل في إحدى الدول ) 2

  .العربية
  
  

   )29/11/2005-  21د/ 627ق                                              ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  مديري مراكز البحوث القانونيةبشأن االجتماع الثالث  ل

  في الدول العربية
  ــــــــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

  بعد االطالع على ،
  
  .20د/573 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
 التوصيات الصادرة عن االجتماع الثالث لمديري مراكز البحوث القانونية في الدول -

  .العربية
  .15ج/216 المركز رقم  توصية مجلس  إدارة-
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي ،
  

  
  :يقرر 
  

اإلحاطة بالتوصيات الصادرة عن االجتماع الثالث لمديري مراكز البحوث القانونية في 
  .الدول العربية وتعميمها على الدول األعضاء

  
  

   )29/11/2005 -21د /682ق                                                  ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  بشأن الندوة العلمية حول بدائل الدعاوى

  وسبل تبسيط إجراءات التقاضي
  ــــــــ

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد االطالع على ،
  
  .19د/529 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
الدعاوى وسبل تبسيط إجراءات  التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول بدائل -

  .التقاضي
  .15ج/217 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
 . تقرير رئاسة المركز-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي ،
  

  :يقرر 
  

اإلحاطة بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول استخدام الوسائل الحديثة في 
  .ى الدول األعضاءالمراجعات القضائية وإدارة الدعاوى وتعميمها عل

  
  

   ) 29/11/2005 – 21د  /630ق                                                    ( 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  بشأن الندوة العلمية حول حماية أنظمة وبرامج 

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب ،

  
  بعد االطالع على ،

  
  .20د /577 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول حماية أنظمة وبرامج الكمبيوتر -
  .15ج/219 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  
  :يقرر 
  

اإلحاطة بالتوصيات عن الندوة العلمية حول أنظمة وبرامج الكمبيوتر وتعميمها على الدول 
  .اءاألعض

  
  

   )29/11/2005 – 21د  /631ق                                             ( 
  

 
 
 
  
  قرار

  بشأن الندوة العلمية حول الموقف العربي
  من امتداد الوالية القضائية خارج الحدود الوطنية

  ــــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
  

  بعد االطالع على ،
  
  19د/529 العرب رقم  قرار مجلس وزراء العدل-



 التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول الموقف العربي من امتداد الوالية القضائية -
  .خارج الحدود الوطنية

  
  15ج/220  توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  
  :يقرر 
  

وة العلمية حول الموقف العربي من امتداد الوالية اإلحاطة بالتوصيات الصادرة عن الند
  .القضائية خارج الحدود الوطنية وتعميمها على الدول األعضاء

  
   )29/11/2005 – 21د/632ق                                                ( 

  
 
 
 
  
  قرار

  بشأن التعاون العربي على الصعيد القضائي
  ــــــــ

  
  ل العرب،إن مجلس وزراء العد

  
  بعد االطالع على،

  
  .20د/579 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .29ج/454 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  15ج/221 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -
  . تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
  

   الرأي ،وبعد المناقشة وتبادل
  

  :يقرر 



  
  .اإلحاطة بالخطوات المتخذة وتكليف المركز بمتابعتها

  
  

   )29/11/2005 – 21د/ 633ق                                                    ( 
 
 
 
 
 
  قرار

  بشأن الدورتين التدريبيتين الثانية والثالثة في القانون الدولي اإلنساني
  ــــــــــ

  
  لعدل العرب،إن مجلس وزراء ا

  
  بعد االطالع على ،

  
  .19د/530 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  . تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
  .15ج/222 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر 
  

ئج الدورتين التدريبيتين الثانية والثالثة في القانون الدولي اإلنساني المقامة  اإلحاطة بنتا-
  .بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر

  
  . توجيه الشكر لمعالي وزير العدل اللبناني لرعايته لهاتين الدورتين-
  
  

   )29/11/2005 – 21د /634ق                                                  ( 
  

 
 
 



  
  قرار

  بشأن مشروع برنامج عمل 
  2007المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 

  ـــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب ،
  

  :بعد االطالع على 
  
  . األحكام التنظيمية للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
  20د/548 و 545 ورقم 19د/501 و 500 قرارات مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .10/4/2005 – 32ج/491 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  .29/9/2005 – 15ج/223 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
  

  وبعد التداول والمناقشة ،
  

  :يقرر 
  

 2007لبحوث القانونية والقضائية لعام الموافقة على برنامج عمل المركز العربي ل) 1
  .بالصيغة المرفقة

  .تشكيل لجنة إلعداد  مشروع قانون عربي استرشادي للتجارة اإللكترونية) 2
  .تشكيل لجنة إلعداد قانون عربي استرشادي لحماية الملكية الفكرية) 3
  .يثةتشكيل لجنة إلعداد مشروع قانون عربي استرشادي لإلثبات بالتقنيات الحد) 4
  .تشكيل لجنة إلعداد مشروع قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة) 5
  
  

   )29/11/2005 – 21د /635ق                                                   ( 
 
 
 
 
 
 
 



  
  مشروع

  2007برنامج عمل المركز العربي لعام 
  ــــــــ

  : االجتماعات الدائمة 
  
  .ركز العربي للبحوث القانونية والقضائية اجتماعا مجلس إدارة الم-
  . اجتماعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب-
  . دورة مجلس وزراء العدل العرب-
  

  :لجان توحيد التشريعات 
  
  . لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية-
  . لجنة إعداد خطة عربية شاملة لتطوير إدارة العدالة-
  .روع قانون عربي موحد لإلجراءات أمام القضاء اإلداري لجنة إعداد مش-
  . لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي للتجارة اإللكترونية-
  . لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية الملكية الفكرية-
  . لجنة إعداد قانون لإلثبات بالتقنيات الحديثة-
  .دي للتوفيق والمصالحة لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشا-
  

  :االجتماعات القضائية الدورية 
  
  . اجتماع رؤساء أجهزة التفتيش القضائي الحادي عشر-
 اجتماع مدراء المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل األطر القضائية في الدول -

  .العربية الخامس عشر
  .بية السادس اجتماع رؤساء إدارات أو هيئات قضايا الدولة في الدول العر-
 اللقاء القضائي العربي السابع حول تبادل الخبرات في المتغيرات القضائية العربية -

  .والعالمية
  . اجتماع مسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية الثامن-
  .في الدول العربية الثاني) اإلدعاء العام( اجتماع رؤساء النيابة العامة -
  

  :الندوات العلمية 
  
  .علمية لمناقشة الظواهر المرضية والنفسية وارتباطها بأفعال حرمية ندوة -
  . ندوة علمية لدراسة الظواهر الحديثة لالستيالء على األعضاء البشرية والمتاجرة بها-
 ندوة علمية حول أثر المتغيرات الجديدة في استقالل القضاء وضمانات العدالة ولترسيخ -

  .أسس حق الدفاع وتحقيق العدالة



  . ندوة علمية حول قضاء القرب-
 ندوة علمية متخصصة في المعلوماتية القانونية والقضائية في جرائم المعلوماتية -

  .والتجارة اإللكترونية وحماية الملكية الفكرية
  

  :الدورات التدريبية
  
 الدورتان التدريبيتان في القانون الدولي اإلنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب -
  .حمراأل
في المعاهد القضائية في الدول ) المدربين (  الدورة التدريبية لتنمية مهارات المكونين -

  .العربية
  

  :التعاون العربي 
  
  . التعاون مع الهيئات والمراكز ذات االختصاص المماثل-
 تنظيم زيارات اطالعية للعاملين في معاهد التأهيل القضائي وكذا للقائمين على هيئات -

  .يش القضائيالتفت
  . توفير استشارات متخصصة لفائدة المعاهد القضائية العربية-
  . زيارات تدريبية واستطالعية متبادلة على الصعيد القضائي-
 
 
 
  

  قرار
  بشأن تشكيل لجنة إلعداد

  قانون عربي استرشادي للتجارة اإللكترونية 
  ـــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب ،

  
  :بعد االطالع على

  
  .29/11/2004 تاريخ 20د/548 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .10/4/2005 – 32ج/491 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  .29/9/2005 – 15ج/223 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . اقتراح ومشروع اقتراح معالي وزير العدل في الجزائر بهذا الشأن-
  

  وبعد التداول والمناقشة ،



  
  :يقرر 
  

تشكيل لجنة إلعداد قانون عربي استرشادي للتجارة اإللكترونية من خبراء من الدول ) 1
  :التالية

  
   المملكة األردنية الهاشمية- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                -
   جمهورية مصر العربية- دولة اإلمارات العربية المتحدة                           -
   دولة الكويت- الجمهورية اللبنانية                                       -
  . مملكة البحرين-
  

  .2006على أن تشرع هذه اللجنة بعلمها هام 
  
  .نفقات سفر وإقامة أعضاء اللجنة تكون على حساب الدول التي يمثلونها) 2
ألول ضمن برنامج عمل يتولى المركز دعوة السادة أعضاء اللجنة لعقد اجتماعهم ا) 3

  .2006المركز لعام 
  

   )29/11/2005- 21د /636ق                                                     ( 
  

  
 

 
 
 

  
  قرار

  بشأن تشكيل لجنة إلعداد
  مشروع قانون عربي استرشادي لإلثبات بالتقنيات الحديثة

  ـــــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب ،
  

  :ع على بعد االطال
  
  .20د/571 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .10/4/2005 – 32ج/491 قرار المكتب التنفيذي رقم -



  .29/9/2005 – 15ج/223 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  

  وبعد التداول والمناقشة،
  

  :يقرر 
  

ن خبراء من تشكيل لجنة إلعداد قانون عربي استرشادي لإلثبات بالتقنيات  الحديثة، م) 1
  :الدول التالية

  
   جمهورية مصر العربية- دولة الكويت                                -
   دولة قطر- دولة اإلمارات العربية المتحدة              -
   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- المملكة األردنية الهاشمية                  -
  . مملكة البحرين-
  
  .2006لى أن تشرع هذه اللجنة بعملها عام ع
  
 .نفقات سفر وإقامة أعضاء اللجنة تكون على حساب الدول التي يمثلونها) 2
  
يتولى المركز دعوة السادة أعضاء اللجنة لعقد اجتماعهم األول ضمن برنامج عمل ) 3

  .2006المركز لعام 
  
  

   )29/11/2005-  21د/638 ق                                                ( 
  
 
 
 
  
  

  قرار
  بشأن تشكيل لجنة إلعداد

  مشروع قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة
  ـــــــــــ

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب ،

  



  :بعد االطالع على 
  
  .29/11/2004 تاريخ 20د/500 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .10/4/2005-  32ج/491 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  . اقتراح معالي وزير العدل في الجزائر بهذا الشأن-
  .29/9/2005 – 15ج/223 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  

  وبعد التداول والمناقشة،
  

  :يقرر 
  

تشكيل لجنة إلعداد قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة، من خبراء من الدول ) 1
  :التالية

   
   الجمهورية اليمنية-بية المتحدة                          دولة اإلمارات العر-
   الجمهورية التونسية-  المملكة المغربية                                       -
   مملكة البحرين-  المملكة العربية السعودية                               -
   المملكة األردنية الهاشمية-
  الليبية الشعبية االشتراكية العظمى الجماهيرية العربية -
   دولة الكويت- جمهورية مصر العربية                                -
  

  .2006على أن تشرع هذه اللجنة بعملها عام 
  
  .نفقات سفر وإقامة أعضاء اللجنة تكون على حساب الدول التي يمثلونها) 2
 اجتماعهم األول ضمن برنامج عمل يتولى المركز دعوة السادة أعضاء اللجنة لعقد) 3

  .2006المركز لعام 
  

  )29/11/2005 – 21د/639ق                                                    ( 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  قرار

  بشأن إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمركز العربي للبحوث
  القانونية والقضائية على شبكة اإلنترنت

  ــــــــ
  
  

  العدل العرب،إن مجلس وزراء 
  

  :بعد االطالع على  
  
  . مذكرة العرض المتعلقة بهذا الموضوع-
  . التقرير المعد من الخبير المكلف من المركز-
  .15ج/224 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  . تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي ،
  

  :يقرر 
  

  .يز على أهمية إنشاء موقع خاص على شبكة اإلنترنيت الترك-
 تكليف الدكتور بدر غصاب الزمانان مدير اإلدارة القانونية بوزارة العدل بدولة الكويت -

وعضو مجلس إدارة المركز والدكتور محمد حسين وزير مفوض بالمركز في اتخاذ 
مكتبة الكونغرس ) GLN(اإلجراءات الالزمة لالنضمام إلى شبكة المعلومات القانونية 

األمريكية وكذلك لبحث وسائل توفير النفقات المالية الالزمة ومقتضياتها إلنشاء الموقع 
  .الخاص بالمركز على شبكة اإلنترنيت

  
   

   )29/11/2005 – 21د/640ق                                                     ( 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار

  ي للبحوث القانونية والقضائيةبشأن وثيقة المركز العرب
  ــــــــــ

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب ،
  

  بعد االطالع على ،
  
  . وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
   .15ج/225 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي ،
  

  :يقرر 
  

اإلحاطة بتقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية عن الخطوات  - 1
المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس في دورته العشرين ومكتبه التنفيذي الثاني 

  .والثالثين
  
 توجيه الشكر إلى معالي وزير العدل اللبناني رئيس مجلس إدارة المركز والسادة - 2

جهود التي يبذلونها في سبيل انجاح مسيرة المركز وتطويرها مما يساهم أعضائه على ال
  .في تأدية رسالته العربية على الوجه األكمل

  
  

   )29/11/2005 – 21د /641ق                                               ( 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار

  بشأن دعم المركز من الحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب
  ــــــــ

  
   إن مجلس وزراء العدل العرب ،

  
  بعد االطالع على ،

  
  . النظام األساسي للحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب-
 األنشطة والمهام التي يتوالها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والتي تتطلب -

  .مزيدا من الدعم المادي للقيام بمهامه على أكمل وجه
  .15ج/227لس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم  توصية مج-
  

  وبعد المناقشة وتبادل لرأي ،
  

  :يقرر 
  

دعم المركز العربي القانونية والقضائية ماليا من الحساب الخاص لمجلس وزراء ) 1
 العدل العرب لتغطية النفقات المترتبة على تنفيذ األنشطة والبرامج المقررة له من قبل

  .الحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب
  
دراسة رفع مساهمة الدول العربية في الحساب الخاص للمجلس لتمكينه من دعم ) 2

  .المركز ماليا
  
  
  
  

   )29/11/2005- 21د/642ق                                                     ( 
  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار

  إجراءات تنظيمية
  ي والنظام الداخلي للمجلستعديل النظام األساس

  ــــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على 
  
  29/11/2004 – 20 د-584 قرار المجلس رقم -
   مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن-
  

  .وبعد المناقشة
  

  
  :يقرر 
  

ساسي للمجلس من المادة الرابعة من النظام األ) 1( الموافقة على تعديل نص الفقرة -
  : ليصبح كما يلي29/11/2004 – 20 د- 584انسجاما مع قرار المجلس رقم 

  
ينشأ مكتب تنفيذي لمجلس وزراء العدل يتكون من ستة وزراء للعدل في الدول " 

األعضاء يكون من بينهم وزير العدل في دولة المقر، ووزير العدل رئيس مجلس إدارة 
ويعين األربعة من قبل المجلس بالتناوب في والقضائية، المركز العربي للبحوث القانونية 

  "العضوية بين الدول العربية وفقا للحروف الهجائية
  
 عرض هذا القرار على اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لجامعة الدول العربية في -

اجتماعها القادم لمراجعة الصياغة القانونية للتعديل ورفعها إلى مجلس الجامعة على 
  .لمستوى الوزاري العتمادهاا
  
  

   )29/11/2005 -21د  / 643ق                                                    ( 
  

*****  
  



تحفظت المملكة العربية السعودية على هذا القرار ألنها ترى أنه ال يخدم مصلحة * 
  .مجلس وزراء العدل العرب

 
 
 
 
 
 
  قرار

  بشأن زمان ومكان انعقاد
   الثانية والعشرين لمجلس وزراء العدل العربالدورة

  ــــــــ
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد اطالعه على 
  
  . النظام األساسي للمجلس-
  . مذكرة األمانة الفنية بشأن تحديد زمان ومكان  انعقاد الدورة القادمة للمجلس-
  

  وبعد المناقشة ،
  

  :يقرر 
  

، 30/11/2006 -29س وزراء العدل العرب يومي عقد الدورة الثانية والعشرين لمجل
 في مقر األمانة العامة 28/11/2006 -27يسبقها اجتماع المكتب التنفيذي يومي 

  .لجامعة الدول العربية ما لم ترد دعوة من إحدى الدولة العربية
  
  

   )29/11/2005 -21د  /644ق                                                    ( 
  
  
  
  
  
  

 


