
  مجلس وزراء العدل العرب
  الدورة العشرون

  
  

  التقرير والقرارات
 
  

  تقرير صادر
  عن الدورة العشرين

  لمجلس وزراء العدل العرب
  2004) تشرين ثان( نوفمبر 29: القاهرة

  
استنادا إلى أحكام المادتين السابعة والثامنة من النظام األساسي لمجلس 

لمجلس اجتماعاته العادية واالستثنائية وزراء العدل العرب اللتين تقضيان بعقد ا
في مقر األمانة العامة أو في أية دولة عربية بناء على دعوة منها وبموافقة 

  .المجلس
  

-19د-534والقرار الصادر عن المجلس في دورته التاسعة رقم 
8/10/2004.  

  .عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية/وبدعوة من معالي السيد
س وزراء العدل العرب دورته العشرين في مقر األمانة العامة عقد مجل

 2004) تشرين ثان( نوفمبر 29لجامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك يوم 
  : منكل بحضور أصحاب المعالي والسعادة وأعضاء وفود 

  
-مملكة البحرين-دولة اإلمارات العربية المتحدة-المملكة األردنية الهاشمية

 المملكة - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-نسيةالجمهورية التو
جمهورية -الجمهورية العربية السورية- جمهورية السودان- العربية السعودية

 الجمهورية - دولة الكويت-دولة قطر- دولة فلسطين-سلطنة عمان-العراق
رية  جمهو- الجماهرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى-اللبنانية

 الجمهورية - اإلسالمية الموريتانيةالجمهورية - المملكة المغربية-مصر العربية
 األمانة العامة لمجلس وزراء - األمانة العامة لجامعة الدول العربية-اليمنية

  .الداخلية العرب



  
ت أعمال الدورة بقراءة على روحي فقيدي األمة العربية واإلسالمية لهاست

 نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية  بن سلطانخ زايد آلالمغفور له السمو الشي
  .المتحدة، والمغفور له فخامة الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين

  
الطيب بلعيز وزير العدل، حافظ األختام بالجمهورية /ثم ألقى معالي السيد

لمجلس وزراء ) 19(الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس الدورة التاسعة عشرة 
العدل العرب كلمة في الجلسة، تلتها كلمة معالي الشيخ محمد بن عبد اهللا بن 

  .زاهر الهنائي وزير العدل بسلطنة عمان رئيس الدورة العشرين
  

 ةبجمهوريمحمود أبو الليل راشد، وزير العدل / وألقى معالي المستشار 
  .مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي للمجلس كلمة في هذه الجلسة

  
محمد رضوان بن خضراء المستشار القانوني / ما ألقى سعادة المستشارك

 رئيس األمانة الفنية لمجلس وزراء -لألمين العام مدير إدارة الشؤون القانونية
  .العدل العرب، كلمة معالي األمين العام

  
  : ثم أخذ الكلمة على التوالي أصحاب المعالي ورؤساء وفود كل من

ة اليمنية، المملكة المغربية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، الجمهوري
  .دولة الكويت

  
وفي الجلسة الثانية المغلقة أقر المجلس جدول أعمال دورته وفق ما قدمه 
المكتب التنفيذ، ثم ناقش البنود المدرجة على جدول أعماله وأصدر القرارات 

  .المرفقة
  

امة السيد الرئيس محمد وفي ختام أعماله رفع المجلس برقية شكر وتقدير إلى فخ
  .حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية

  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار

  بشأن جدول أعمال الدورة
  العشرين للمجلس

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  : بعد اطالعه على

  
  . النظام األساسي للمجلس-
  . مذكرة األمانة الفينة للمجلس-
  . توصية المكتب التنفيذي-
  

  وبعد المناقشة، 
  

  :قرري
  
  . اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة العشرين للمجلس بالصيغة المرفقة-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )24/01/2004-2003-536ق (
  
  
  



  
  مجلس وزراء العدل العرب

  الدورة العشرين
29-30/11/2004  

  
  مشروع جدول األعمال

  
  الموضوع

فيذ قرارات تقرير األمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتن: األولالبند 
المجلس وما بين دورتي المجلس التاسعة عشرة والعشرين مكتبه 

  .التنفيذي
تقرير وقرارات المكتب التنفيذي في اجتماعيه التاسع والعشرين: البند الثاني

  .والثالثين
  االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب وآلية تنفيذها: البند الثالث
  :مجلسفي إطار الفينة لل: البند الرابع
  .مشروع قانون عربي استرشادي للضمان االجتماعي: أوال
مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم زراعة األعضاء:ثانيا

  .ومكافحة االتجار فيهاالبشرية 
مشروع قانون عربي استرشادي لمنع استنساخ الكائنات: ثالثا

  .البشرية ألغراض التناسل
  .يق والمصالحةمشروع قانون عربي استرشادي للتوف: رابعا
مشروع قانون عربي استرشادي لتنفذي األحكام والمساعدة:خامسا

  .القضائية
مشروع قانون عربي استرشادي للجرائم التي تدخل في:سادسا

  .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
  .مشروع قانون عربي استرشادي للتعاون الجنائي الدولي: سابعا

  
  :قانونية والقضائيةفي إطار المركز العربي للبحوث ال

  
  .مشروع قانون عمل عربي: سابعا
  .مشروع قانون موحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي: ثامنا
  .مشروع قانون تجاري عربي: تاسعا
  .لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية: عاشرا

  



  .مشروع قانون عربي استرشادي للتجارة االلكترونية: البند الخامس
  .مشروع االتفاقية العربية لمكافحة الفساد:  السادسالبند

التنسيق العربي بشأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة: البند السابع
  .ة لهاقالمنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكوالت الملح

التنسيق العربي في مجال المحافل الدولة بشأن تدابير مكافحة: البند الثامن
  . الدولياإلرهاب 

  .التنسيق العربي بشأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: البند التاسع
لتنسيق العربي تجاه مشروع االتفاقية الدولية لمنع استنساخ: البند العاشر

  .  الكائنات البشرية ألغراض التناسل
نعالتحضير العربي لمؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر لم: البند الحادي عشر

  )2005بانكوك ( الجريمة والعدالة الجنائية
  .العقد العربي لذوي االحتياجات الخاصة: البند الثاني عشر

  )283قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (
   :اقتراحات الدول العربية: البند الثالث عشر
  :اقتراحات دولة قطر: أوال

  .لفنية أمام المحاكم إعداد مشروع قانون عربي موحد بشأن الخبرة ا-1
  . إعداد مشروع قانون عربي نموذجي موحد للنيابة العامة-2
  . إعداد مشروع قانون بحري عربي موحد-3
  . إعداد مشروع قانون جوي عربي موحد-4
  ).كاتب العدل( إعداد مشروع قانون عربي موحد نموذجي للتوثيق -  5
بادل الخبرةولة للتت قضايا الدا عقد ندوة قانونية للعاملين في إدار-6

  .والتجارب
 عقد ندوة للعاملين في مجال التخطيط واإلحصاء في وزارات العدل-7

  .العربية
 عد ندوة للعاملين في مجال إعداد نظم المعلوماتية في وزارات العدل-8

  .العربية
  : اقتراحات المملكة المغربية: ثانيا

  .ظمة عبر الحدود العربية مشروع االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المن-
  . مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد-
  . مشروع القانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم االتجار بالبشر-
 تنسيق المواقف العربية بشأن االتفاقية الدولية لمنع استنساخ الكائنات-

  .البشرية ألغراض التناسل
  : قاقتراحات جمهورية العرا: ثالثا



  . إعداد مشروع قانون عربي موحد لالستثمار األجنبي في المنطقة العربية-
 . ندوة حول القيمة القانونية للتوقيع على الوثائق والعقود وأثره في اإلثبات-
  . ندوة حول إدارة السجون وبناء القدرات للعاملين فيها وتأهيل المسجونين-
  .ربية توحيد هيكلة وزارات العدل في الدول الع-

  .مشروع قانون عربي نموذجي لمكافحة الفساد: البند الرابع عشر
مشروع قانون عربي نموذجي لمواجهة جرائم االتجار: البند الخامس عشر

  .بالبشر
  .برنامج عمل األمانة الفنية للمجلس: البند السادس عشر
  .الحساب الخاص بالمجلس: البند السابع عشر
  . المركز العربي للبحوث القانونية والقضائيةوثيقة: البند الثامن عشر
  :إجراءات تنظيمية: البند التاسع عشر

  انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي: أوال
تعيين نصف أعضاء مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية:ثانيا

  .والقضائية
  .مكان وزمان انعقاد الدولة القادمة للمجلس: البند العشرون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  قرار
  بشأن تقرير االمانة الفينة لمجلس وزراء العدل العرب

  عن الخطوات المتخذة لتنفيذ القرارات المجلس ومكتبه التنفيذي
  ما بين دورتي المجلس التاسعة عشرة والعشرين

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  : بعد إطالعه على
  
   النظام األساسي للمجلس-
  .فنية لمجلس وزراء العدل العرب تقرير االمانة ال-
  

  .وبعد المناقشة
  يقرر
  

 اعتماد تقرير االمانة الفنية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات -1
 ما بين دورتي انعقاده التاسعة عشرة والعشرين مع يالمجلس ومكتبه التنفيذ

  .توجيه الشكر إلى رئيس االمانة الفنية، وموظفيها على الجهود المبذولة
  
التأكيد على قرارات المجلس بشأن دعم االمانة الفينة بالوسائل  -2

المادية والعناصر البشرية لتمكينها من أداء مهامها وتنفيذ البرامج واألنشطة 
  .المكلفة بها من قبل المجلس ومكتبه التنفيذي

  
 دعوة وزارات العدل العربية إلى تزويد األمانة الفنية للمجلس -3

 على وسائط الكترونية إن -  لديها من وثائق قانونيةبقوانينها وما يتوفر
  . لرفعا على موقع الشبكة القانونية العربية-أمكن

  
  )29/11/2004-20د- 537ق(

  
  
  



  
  

  قرار
  بشأن تقريري وقرارات المكتب التنفيذي
  في اجتماعيه التاسع والعشرين والثالثين

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  : بعد إطالعه على

  
   األساسي للمجلسالنظام -
  في اجتماعيه التاسع والعشرين والثالثين رارات المكتب التنفيذي تقريري وق-
  

  .وبعد المناقشة
  

  :يقرر
  

الموافقة على التقريرين والقرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي في 
  .اجتماعيه التاسع والعشرين والثالثين

  
  

  )29/11/2004-20د- 538ق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  قرار
  االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب وآلية تنفيذهابشأن 

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  : بعد إطالعه على

  

  .القرارات السابقة الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي في هذا الشأن -
  . التقريرين الذين أعدهما المكتب العربي للشرطة الجنائية بهذا الشأن-
  .لس االمانة الفنية للمج مذكرة-

  

  .وبعد المناقشة
  

  :يقرر
  

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

  

 إعادة دراسة تعديل الفقرة الثالثة من المادة األولى من االتفاقية، التي وافق -2
وفقا لما  وذلك 8/10/2003-19د-492قراره رقم عليها مجلس وزراء العدل العرب ب

ع . د231جاء في الفقرة الخامسة من قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 
  . وعلى ضوء المالحظات التي أبدتها عدد من الدول العربية28/3/2002بتاريخ ) 14(

  

ن نائية بشأ اإلحاطة بالتقريرين الصادرين عن المكتب العربي للشركة الج-3
اإلجراءات التنفيذية لالتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، والتي قامت بها وزارات العدل 

، ودعوة وزارات العدل العربية التي لم 2004والداخلية في الدول العربية عن سنة 
  .ترسل بعد إجابتها على االستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ االتفاقية إلى القيام بذلك

  

ركة م ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية  تشكيل لجنة مشت-4
 لالتفاقية خالل السنوات الخمس السابقة واالطالع ةلتقييم اإلجراءات والنماذج التنفيذي

على التجربة الخاصة باالتفاقيات اإلقليمية لمكافحة اإلرهاب وعرض نتائج أعمالها على 
  .مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب

  

مرار التنسيق بين األمانة الفينة للمجلس واألمانة العامة لمجلس وزراء  است-5
 لالتفاقية وتقديم تقرير للمكتب التنفيذ ةالداخلية العرب بشأن متابعة اإلجراءات التنفيذي

  .والمجلس بما تم في هذا الشأن
  

  .ة التأكيد على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام االتفاقي-6
  

  )29/11/2004-20د- 539ق(



  
  قرار

  بشأن متابعة توحيد التشريعات العربية
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  : بعد اطالعه على
  
  27/4/2004-29ج-430 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  . مذكرة االمانة الفينة-
  

  .وبعد المناقشة
  

  :يقرر
  
لفينة بردودها على  دعوة وزارات العدل العربية إلى موافاة االمانة ا-1

االستبيان الخاص بمتابعة توحيد التشريعات العربية لبيان مدى االستفادة مما 
  .تم إقراره من القوانين االسترشادية العربية

  
  . تكليف األمانة الفينة بإعداد تقرير عن ردود الدول حول االستبيان-2
  
ربية لتوجيه  دعوة اللجان المكلفة بإعداد التشريعات االسترشادية الع-3

  .االهتمام باألحكام العامة المشتركة وعدم اإلغراق في األحكام التفصيلية
  
  

  
  )29/11/2004-20د- 540ق(

  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  بشأن مشروع قانون عربي استرشادي للضمان االجتماعي

  
  

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  : بعد اطالعه على

  
  . مذكرة وزارة العدل بجمهورية السودان-
-18د– 451 ورقم 7/11/2001-17د-404ارات المجلس رق م  قر-

  .8/10/2003-19د– 496 ورقم 25/10/2002
– 431قرارات المكتب التنفيذي للمجلس بهذا الشأن وآخرها القرار رقم  -

  .27/4/2004- 29ج
   قررا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم-

281) 41.(  
-4خبراء في اجتماعها المنعقد خالل الفترة من  تقرير لجنة ال-

8/4/2004.  
     . مذكرة األمانة الفنية للمجلس بهذا الشأن-
  

  .المناقشةوبعد 
  

  :يقرر
  
 عرض المشروع على المجلس في دورته الحادية والعشرين العتماده -

  .بعد موافقة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب عليه
  
  

  )29/11/2004-20د- 541ق(
  
  
  

  قرار



  بشأن إعداد مشروع قانون عربي استرشادي
  لتنظيم زراعة األعضاء ومنع ومكافحة االتجار فيها

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  : بعد اطالعه على

  
  . الشعبيةةمذكرة وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطي -
 .8/10/2003-19د-497قرار المجلس رقم  -
  .27/4/2004-29ج-432رقم قررا المكتب التنفيذي  -
  .التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع -
  .مذكرة األمانة الفنية للمجلس -
  

  وبعد المناقشة،
  

  :يقرر
  

 تعميم المشروع بصيغته الجديدة على الدول العربية لدراسته وإبداء -1
  .ما لديها من مالحظات بشأنه

  
وممثلي الدول التي ترغب  عقد اجتماع للجنة التي أعدت المشروع -2

في المشاركة لمراجعته في ضوء المالحظات الواردة من الدول العربية على 
أن تتحمل كل دولة نفقات إيفاد ممثلها في اللجنة ورفع نتائج أعمالها إلى 

  .المكتب التنفيذي في اجتماعه القادم والمجلس في دورته القادمة
  

  )29/11/2004-20د- 542ق(
  
  
  
 
 
  
  



  
  قرار

  شأن إعداد مشروع قانون عربي استرشاديب
  لمنع استنساخ الكائنات البشرية ألغراض التناسل

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  : بعد اطالعه على

  
  . الشعبيةةمذكرة وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطي -
 .8/10/2003-19د-498قرار المجلس رقم  -
  .27/4/2004-29ج-433قررا المكتب التنفيذي رقم  -
  .التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع -
  .مذكرة األمانة الفنية للمجلس -
  

  وبعد المناقشة،
  

  :يقرر
  

 تعميم المشروع بصيغته الجديدة على الدول العربية لدراسته وإبداء -1
  .ما لديها من مالحظات وآراء بشأنه

  
الدول التي ترغب  عقد اجتماع للجنة التي أعدت المشروع وممثلي -2

في المشاركة لمراجعة المشروع في ضوء المالحظات الواردة من الدول 
العربية على أن تتحمل كل دولة نفقات إيفاد ممثلها في اللجنة ورفع نتائج 
  .أعمالها إلى المكتب التنفيذي في اجتماعه القادم والمجلس في دورته القادمة

  
  )29/11/2004-20د- 543ق(

  
  
  
  
  



  قرار
   إعداد مشروع قانون عربي استرشاديبشأن

  للتوفيق والمصالحة
  

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  : بعد اطالعه على

  
  . كتاب معلي وزير العدل بدولة اإلمارات العربية المتحدة بهذا الشأن-
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية :  مذكرة وزارة العدل في كل من-

  . الكويتالشعبية، جمهورية السودان، دولة
): 2( النظام األساسي لمجلس وزراء العدل العرب وبخاصة المادة -

  .أهداف المجلس
  .8/10/2003-19د-500 قررا المجلس رقم -
-434، ورقم 29/4/2003-27ج-399 برقم ي قراري المكتب التنفيذ-
  .27/4/2004-29ج
  . مذكرة األمانة الفنية-
  

  وبعد المناقشة،
  

  :يقرر
  

مختصة في فنية بمواصلة التنسيق مع الجهات التكليف األمانة ال
الجماهرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى لعقد اجتماع لجنة 
الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة 
وعرض نتائج أعمالها في االجتماع القادم للمكتب التنفيذي والدورة القادمة 

  .للمجلس
  
  
  

  )29/11/2004-20د- 544ق(
  



  
  

  قرار
  بشأن إعداد مشروع قانون عربي استرشادي

  لتنفيذ األحكام والمساعدة القضائية
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  : بعد إطالعه على
  
 كتاب معالي وزير العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

  .والمذكرة الشارحة في هذا الشأن
  .8/10/2003-19د-501المجلس رقم  قرار -
ج – 345، و29/4/2003-17ج-400 قراري المكتب التنفيذي برقم -

29-27/4/2004.  
  . التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع-
  . مذكرة األمانة الفنية-
  

  .وبعد المناقشة
  

  يقرر
  

 على  تعميم مشروع القانون العربي االسترشادي للمساعدة القضائية-1
  .وزارات العدل في الدول العربية لدراسته ما لديها من مالحظات بشأنه

  
 عقد اجتماع للجنة التي أعدت المشروع لمراجعته في ضوء ما يرد -2

  .مالحظات من الدول العربية
  
 ةالديمقراطيزائرية من وزارة العدل في الجمهورية الج الطلب -3

ربي لتنفيذ األحكام وعرضه على الشعبية إعداد مشروع أولي لمواد قانون ع
لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون العربي االسترشادي لتنفيذ 
  .األحكام والمساعدة القضائية للنظر فيه بما ال يتعارض مع االتفاقيات الثنائية

  )29/11/2004-20د- 545ق(



  قرار
  بشأن القانون العربي النموذجي للجرائم

  لمحكمة الجنائية الدوليةالتي تدخل في اختصاص ا
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  :بعد إطالعه على
  
-19د– 503، ورقم 25/10/2002-18د-453 قراري المجلس رقم -
8/10/2003.  
-436، ورقم 29/4/2003-27ج-394 قراري المكتب التنفيذي برقم -
  .27/4/2004-29ج
واقف العربية  تقريري لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق الم-

- 10(و) 4/9/2003-1 ( بشأن المؤتمرات واالتفاقيات الدولية
13/10/2004.(  
  . تقرير األمانة الفنية للمجلس-
  

  وبعد المناقشة، 
  

  :يقرر
  
 تعميم مشروع القانون العربي النموذجي التي تدخل في اختصاص -1

مانة المحكمة الجنائية الدولية على الدول العربية لدراسته وموافاة األ
  .الفنية بما لديها من مالحظات بشأنه لتعميمها على الدول األعضاء

  
خبراء ممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف "  عقد اجتماع للجنة -2

لمراجعة المشروع في 'العربية بشأن المؤتمرات واالتفاقيات الدولية 
ضوء ما يرد من مالحظات، وعرضه على المكتب التنفيذي في اجتماعه 

  .لقادم وعلى المجلس في دورته القادمةا
  
  

  )29/11/2004-20د- 546ق(
  



  قرار
  بشأن مشروع قانون رعبي استرشادي للتعاون الجنائي الدولي

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب

  
  : بعد اطالعه على

  
  .27/4/2004-29ج+-441قرار المكتب التنفيذي رقم  -
  .للتعاون الجنائي الدوليون العربي االسترشادي ان المشروع األولى للق-
  . مذكرة األمانة الفنية-
  

  وبعد المناقشة، 
  

  :يقرر
  
 تكليف األمانة الفنية للمجلس بتعميم المشروع األولي للقانون العربي -1

االسترشادي للتعاون الجنائي ومذكرته التفسيرية على وزارات العدل العربية 
  .وافاتها بمالحظاتها بشأنهواألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لم

  
خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف " عقد اجتماع للجنة -2

لمراجعة المشروع على ضوء " الدولية تالعربية بشأن المؤتمرات واالتفاقيا
ما يرد من مالحظات وعرضه على المكتب التنفيذي والمجلس في دورته 

  . القادمة
  
مود شريف بسيوني رئيس المعهد الدولي مح/  توجيه الشكر للدكتور-3

 وألعضاء فريق الخبراء العرب الذي عمل ةللدراسات العليا في العلوم الجنائي
  .تحت إشرافه على ما بذلوه من جهود في إعداد المشروع

  
  )29/11/2004-20د- 547ق(

  
  
  
  



  
  قرار

  بشأن إعداد مشروع قانون عربي استرشادي للتجارة االلكترونية
  
  

  وزراء العدل العربإن مجلس 
  

  : بعد إطالعه على
  
  . اقتراح معالي وزير العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-
  

  وبعد المناقشة،
  

  : يقرر
  
 الطلب من وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

  .إعداد مشروع أولى لقانون عربي استرشادي للتجارة االلكترونية
  
 تشكيل لجنة من ممثلي وزارات العدل في الدول العربية إلعداد -2

 األولي المقدم من الجزائر ورفع نتائج  في ضوء المشروعمشروع القانون
  .أعمالها إلى المكتب التنفيذي في اجتماعه القادم والمجلس في دورته القادمة

  
  

  )29/11/2004-20د- 548ق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار

  اقية عربية لمكافحة الفسادبشأن إعداد مشروع اتف
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  : بعد اطالعه على
  
  .8/10/2003-19د-506 قرار المجلس رقم -
  .27/4/2004-29ج-439 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس بهذا الشأن-
  
  

  وبعد المناقشة، 
  

  :يقرر
  

القادمة بعد عرضه على مجلس عرض المشروع على المجلس في دورته 
  .وزراء الداخلية العرب

  
  

  )29/11/2004-20د- 549ق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار 
  بشأن التنسيق العربي تجاه اتفاقية األمم المتحدة

  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  : بعد اطالعه على
  

  .8/10/2003-19د-504 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/2004-29ج-441 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس-

  
  

  وبعد المناقشة، 
  

  :يقرر
  

 اإلحاطة بالتقرير التجميعي لردود الدول العربية على استبيان الخاص -1
"  األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي أعدتهةباتفاقي

لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات 
- 232في اجتماعها بالقاهرة خالل الفترة من " واالتفاقيات الدولية

  . وبالتوصيات الصادرة عن اللجنة26/52/2004
  

 اإلحاطة بنتائج االجتماع الذي عقدته األمانة العامة لمجلس وزراء -2
مقرها بتونس حول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة الداخلية العرب قي 

المنظمة عبر الوطنية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم 
الجنائية بسيراكوزا ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

  .وبمشاركة األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
  

العربية التي لم تصدق أو تنضم إلى اتفاقية األمم  دعوة الدول -3
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكوالت الملحقة 

  .بها
  

 توجيه الشكر إلى المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية -4
 محمود شريف بسيوني وإلى مكتب األمم المتحدة المعني/ برئاسة الدكتور

بالمخدرات والجريمة على التعاون المتواصل مع جامعة الدول العربية في هذا 
  .المجال

  )29/11/2004-20د- 550ق(



  قرار
  بشأن التنسيق العري في المحافل الدولية

  تجاه تدابير اإلرهاب الدولي
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  : بعد اطالعه على
  

  .8/10/2003-19د-504 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/2004-29ج-441 قرار المكتب التنفيذي رقم -
- 27 بتاريخ 231ار مجلس الجامعة على مستوى القمة ر ق-

28/3/2002.  
) 16( البيان الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته -

  .23/5/2004تونس بتاريخ 
 الدورة العادية  البيان الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى الوزاري-

  .15/9/2004-14 بتاريخ 122
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن-

  
  

  وبعد المناقشة، 
  

  :يقرر
  

مواصلة التنسيق العربي في المحافل الدولية تجاه تدابير مكافحة  -1
اإلرهاب الدولي وخاصة تجاه مشروع اتفاقية األمم المتحدة الشاملة بشأن 

ومشروع االتفاقية الدولية لقمع اإلرهاب النووي والعمل على اإلرهاب الدولي 
 لبحث دعم الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية األمم المتحدة

ظاهرة اإلرهاب واالتفاق على تعريف لإلرهاب يأخذ بعين االعتبار التمييز بين 
لفنية اإلرهاب وحق الشعوب في مقاومة االحتالل األجنبي، وتكليف األمانة ا

   .بمتابعة التنسيق العربي بهذا الشأن
  

 التأكيد على قرارات المجلس بإدانة اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره -2
ذلك إرهاب الدولة الذي تمارسه  ينت دوافعه ومبرراته ومصدره بما فوأيا كا

، وضرورة معالجة جذور اإلرهاب وأسبابه، يإسرائيل ضد الشعب الفلسطين
إلرهاب بالعرب والمسلمين والتأكيد على ما يدعو إليه ورفض إلصاق تهمة ا

  .  لكافة أشكال اإلرهابذهاإلسالم من مبادئ سمحة، ونب
  



  
  

من هذا القرار، دعوة ) 2(، ) 1(مع التأكيد على ما ورد في الفقرتين -3
الدول العربية التي لم تصادق أو تنضم إلى الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة 

قيام بذلك تنفيذا لقرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم اإلرهاب إلى ال
 بتاريخ 6390المتحدة وقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقمن 

4/3/2004.  
  
 دعوة وزارات العدل في الدول العربية إلى مواصلة تزويد نقطة -4

موجب االتصال في جامعة الدول العربية مع لجنة مكافحة اإلرهاب المشكلة ب
ببياناتها ومقترحاتها حول إجراءات ) 2001 (1373قرار مجلس األمن رقم 

مكافحة اإلرهاب في إطار تنفيذ قرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم 
  . المتحدة ذات الصلة

  
 تعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وشعبة مكافحة -5

 لمكافحة الجرائم الدولية بفيينا، وتكليف اإلرهاب التابعة لمركز األمم المتحدة
األمانة الفنية للمجلس بمتابعة هذا التعاون بالتنسيق مع األمانة العامة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب، والجهات المختصة في الدول العربية، وبخاصة في 
مجال المساعدات الفنية وتبادل المعلومات والخبرات، ومالئمة التشريعات 

  .مع الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهابالوطنية 
  

 )29/11/2004-20د- 552ق(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  قرار

  تجاه اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادبشأن التنسيق العري 
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  : بعد اطالعه على
  

  .8/10/2003-19د-506 قرار المجلس رقم -
  .27/4/2004-29ج-440م  قرار المكتب التنفيذي رق-
لجنة خبراء وممثلي الدول العربي لتنسيق المواقف "  تقرير وتوصيات -

حول تقييم آثار ونتائج "  الدولية اتالعربية بشأن المؤتمرات واالتفاقي
  .اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن-
  
  

  وبعد المناقشة، 
  

  :ريقر
  

لجنة خبراء وممثلي " اإلحاطة بالتقرير والتوصيات الصادرة عن  -1
في " الدول العربي لتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات واالتفاقيات الدولية

لتقييم آثار ونتائج اتفاقية األمم ) 4/11/2004-31/10(اجتماعها بالقاهرة 
  .المتحدى لمكافحة الفساد

  
لتوقيع والمصادقة على اتفاقية األمم المتحدة  التأكيد على أهمية ا-2

لمكافحة الفساد باعتبارها آلية ضرورية لتعزيز التعاون الدولي على مكافحة 
  الفساد ودعم الجهود الوطنية في هذا المجال

  
 تكليف األمانة الفنية للمجلس بإجراء االتصاالت مع مكتب األمم -3

انة العامة لمجلس وزراء الداخلية المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واألم
العرب لدراسة مدى إمكانية عقد ندوة قانونية وزارية عربية حول اتفاقية األمم 
المتحدة لمكافحة الفساد وتطبيق أحكامها على الصعيد الوطني وذلك في مقر 

  .األمانة العامة للجامعة أو باستضافة من جهة أخرى
  )29/11/2004-20د- 552ق(

  



  قرار
تنسيق العربي تجاه مشروع االتفاقية الدوليةبشأن ال  

 لمنع استنساخ الكائنات البشرية ألعراض التناسل
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب، 
  

  : بعد اطالعه على
  
  . تقرير الوفد الدائم لجامعة الدول العربية باألمم المتحدة-
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس-
  

  وبعد المناقشة، 
  
  :يقرر
  

لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن "تكليف 
بدراسة مشروع االتفاقية الدولية لمنع " المؤتمرات واالتفاقيات الدولية

في استنساخ الكائنات البشرية ألغراض التناسل والمشاريع المقدمة من الدول 
نتائج األمم المتحدة في ضوء ما يرد من مالحظات الدول العربية وعرض 

على المكتب التنفيذي والمجلس وتعميمها على الوفود العربية في أعمالها 
  .األمم المتحدة لالسترشاد بها

  
  )29/11/2004-20د- 553ق(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار

  بشأن التحضير العربي لمؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر 
  )2005بانكوك (لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 

  
  

  لعدل العرب، إن مجلس وزراء ا
  

  : بعد اطالعه على
  
  .27/4/2004-29ج-443 قرار المكتب التنفيذي رقم -
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس-
  

  وبعد المناقشة، 
  
  :يقرر

  
خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف "  عقد اجتماع للجنة -1

ول أعمال مؤتمر لدراسة بنود جد" العربية بشأن المؤتمرات واالتفاقيات الدولية
األمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في 

 وإعداد ورقة عربية موحدة بشأنها 25/4/2005-18بانكوك خالل الفترة ن 
  .لالسترشاد بها في تنسيق المواقف العربية خالل المؤتمر

  
جلس بتصوراتها  دعوة الدول العربية إلى موافاة األمانة الفنية للم-2

ومقترحاتها بشأن الموضوعات المعروضة على مؤتمر لالستفادة منها في 
  .إعداد الورقة العربية الموحدة منم قبل لجنة الخبراء

  
  )29/11/2004-20د- 554ق(

  
  
  
  
  



  
  قرار

  بشأن العربي لذوي االحتياجات الخاصة
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب، 
  

  : بعد اطالعه على
  
) 16(ع .. د283س الجامعة على مستوى القمة رقم  قرار مجل-

23/5/2004.  
  . مذكرة األمانة الفنية-
  

  وبعد المناقشة، 
  
  يقرر

  
تكليف األمانة الفنية للمجلس بتعميم العقد العربي لذوي االحتياجات 
الخاصة على وزارات العدل العربية لالسترشاد به في وضع استراتيجياتها 

  .الوطنية
  

  )29/11/2004-20د- 555ق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  بشأن اقتراحات وزارات العدل العربية

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب، 
  

  : بعد اطالعه على
  
جمهورية العراق، دولة قطر، المملكة :  اقتراحات وزارات العدل في-

  .المغربية
  . للمجلس بهذا الشأن مذكرة األمانة الفنية-
  

  وبعد المناقشة، 
  
  يقرر

  
 الموضوعات بالندوات التي تضمنتها المذكرات المشار إليها  إحالة-1

أعاله إلى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للنظر في جدواها 
  .وإمكانية عقدها

  
 الطلب من كل دولة اقترحت إعداد مشروع قانون عربي استرشادي -2

  .إعداد مشروع مبدئي للقانون
  

  )29/11/2004-20د- 556ق(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  بشأن مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب، 
  

  : بعد اطالعه على
  
  21/2004د-420 قرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم -
-29ج-437 قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم -

27/4/2004.  
  .في هذا الشأن مذكرة األمانة الفنية للمجلس -
  

  وبعد المناقشة، 
  
  يقرر

  
 تعميم مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد على -1

وزارات العدل العربية إلبداء مالحظاتها بشأنه وموافاة األمانة العامة لمجلس 
  .وزراء الداخلية العرب بما يرد من مالحظات حول المشروع

  
وزراء العدل والداخلية العرب  عقد اجتماع مشترك لممثلي مجلسي -2

لمراجعة المشروع في ضوء ما يرد مالحظات وعرضه على المجلسين 
  العتماده
  

  )29/11/2004-20د- 557ق(
  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار

  بشأن مشروع القانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم االتجار بالبشر
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب، 
  

  : بعد اطالعه على
  
  21/2004د-422قرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم  -
-29ج-438 قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم -

27/4/2004.  
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن-
  

  وبعد المناقشة، 
  
  يقرر

  
 تعميم مشروع القانون العربي النموذجي لمواجهة االتجار بالبشر -1

ات العدل العربية إلبداء مالحظاتها بشأنه وموافاة األمانة العامة على وزار
  .لمجلس وزراء الداخلية العرب بما يرد من مالحظات حول المشروع

  
 عقد اجتماع مشترك لممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب -2

لمراجعة المشروع في ضوء ما يرد مالحظات وعرضه على المجلسين 
  العتماده
  

  )29/11/2004-20د- 558ق(
  
  
  
  
  
  



  قرار
  بشأن مشروع برنامج عمل األمانة الفنية للمجلس

  بين دورتيه العشرين والحادية والعشرين
  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب، 
  

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

  .دية والعشرينللمجلس بيم دورتيه العشرين والحا
  

  وبعد المناقشة، 
  
  يقرر

  
اعتماد مشروع برنامج عمل األمانة الفنية للمجلس بين دورتيه العشرين 

  والحادية والعشرين بالصيغة المرفقة
  
  

  )29/11/2004-20د- 559ق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  برنامج عمل األمانة الفينة للمجلس
  بين دورتيه العشرين والحادية والعشرين

  
  

  .لعادية الحادية والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب الدورة ا-
  .للمكتب التنفيذي للمجلس) 31،32( االجتماعان -
  . المشاركة في اجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
  

  : اجتماعات اللجان* 
  
ن  اجتماعات لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف بشأ-1
  مؤتمرات واالتفاقيات الدولية،ال
  
اتفاقية عربي لمكافحة الجريمة اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع  -2

  المنظمة عبر الحدود،
  
 اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانوني عربي موحد للضمان -3

  االجتماعي،
  
ي للتوفيق بإعداد مشروع قانوني عربي استرشاد  اجتماع اللجنة المكلفة-4

  والمصالحة،
  
 اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانوني عربي استرشادي لتنفيذ األحكام -5

  والمساعدة القضائية،
  
 اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانوني عربي استرشادي للتعاون -6

  الجنائي الدولي،
  
ادي لزراعة  اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانوني عربي استرش-7

  األعضاء البشرية ومنع مكافحة االتجار فيها،
  
 اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانوني عربي استرشادي لمنع استنساخ -8

  .الكائنات البشرية ألغراض التناسل



  : الندوات* 
  
  . الندوات التي تدخل في إطار أنشطة وبرامج المجلس-
  

  :النشر* 
  
والثالثين والثاني والثالثين من المجلة العربية للفقه  إصدار العددين الحادي -1

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

  : التعاون العربي الدولي* 
  

التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية ذات االختصاص المماثل 
  : مشاركة في المؤتمرات القانونية الدولية والندوات الفقهية والقانونيةوال

  
المشاركة في الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب عند وجود  -

  .مواضيع مشتركة
  

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

  

 دولة –ر القمة العالمي للنواب العامين في الدوحة المشاركة في مؤتم -
  -قطر

  

االجتماعات المخصصة إلعداد مشاريع االتفاقيات الخاصة المشاركة في  -
 والندوات تبمكافحة اإلرهاب الدولي في األمم المتحدة، وفي المؤتمرا

  .اإلقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب
  

لمتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة  مؤتمر األمم ا المشاركة في-
  .الجنائية واالجتماعات التحضيرية للمؤتمر

  

 للجنة األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة 14المشاركة في الدورة  -
  .الجنائية

  



في اجتماعات جمعية األطراف في اتفاقية األمم المتحدة المشاركة  -
واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

  .الفساد
  

  .المشاركة في االجتماعات والندوات ذات العالقة -
  

  : الشبكة القانونية العربية* 
  
 والخطوات الخاصة باستكمال إنشاء الشبكة القانونية ت متابعة اإلجراءا-

العربية وفق التكليف والتوجيهات الصادرة من مجلس وزراء العدل العرب 
  .ب التنفيذيوالمكت

  
 تجميع وتوثيق وتخزين ما يتوفر من مواد وبيانات قانونية عربية على -

 قانونية عربية ووضعها على قاعدة بياناتوسائط الكترونية تمهيدا لبناء 
  . العربية عند إنشائهاةالشبكة القانوني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  الحساب الخاص بالمجلسبشأن 

  
  

  لعرب، إن مجلس وزراء العدل ا
  

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

  وبعد المناقشة، 
  

  يقرر
  

 توجيه الشكر إلى الدول التي سددت دعمها للحساب الخاص بالمجلس عن -1
   .ة للفقه والقضاءالسنوات الماضية واشتراكات األعداد السابقة للمجلة العربي

  
عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم آل /  توجيه الشكر على معالي الدكتور الشيخ-2

الشيخ وزير العدل في المملكة العربية السعودية على تبرعه الكريم لألمانة الفينة 
  .هامللمجلس وزراء العدل العرب بشراء عدد من األجهزة الضرورية لع

  
تي لم تسدد دعمها للحساب الخاص تسديد هذا الدعم  مناشدة الدول األعضاء ال-3

  . بما ال يقل عن خمسة آالف دوالر سنويا حرصا على استمرارية عمل المجلس
  
د اشتراكاتها عن أعداد السنوات الماضية من المجلة مناشدة الدول التي لم تسد-4

تمرار صدور العربية للفقه والقضاء التكرم بتسديد االشتراكات هذه األعداد لضمان اس
  .المجلة

  
 دوالر مكافأة لصاحب كل بحث نشر بالعدد الثالثين من المجلة 300 دفع مبلغ -5

  . دوالرا لكل صاحب مقال نشر في ذات العدد150العربية للفقه والقضاء ومبلغ 
  

  )29/11/2004-20د- 560ق(
  
  



  
  قرار

  بشأن لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية
  

  لعدل العرب،إن مجلس وزراء ا
   

  بعد اطالعه على،
  
  .19د/510 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .29ج/446 للمجلس رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
  .13ج/181 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

 اإلحاطة بمضمون التقرير الصادر عن اللجنة في اجتماعها الخامس -1
شر وتعميم المصطلحات المستخرجة من قوانين النقل الجوي والبحري ع
  . ية على الدول األعضاء العتمادها كمصطلحات عربية موحدةألوراق المالوا

  

 تعميم المصطلحات المستخرجة من قوانين البورصة واألسواق -2
المالية وقوانين المطبوعات والنشر وقوانين الملكية الفكرية على الدول 

ضاء إلبداء ما قد يكون من لديها ومالحظات ومقترحات عليها وعرضها األع
  .على اجتماع اللجنة القادم

    

ا على يه دعوة اللجنة لمواصلة علها وعرض النتائج التي تتوصل إل-3
  .المجلس في دورته القادمة

    

 إيفاد ممثل من مركز إذا تمت استضافة االجتماع المقبل للجنة في -4
  .ربيةإحدى الدول الع

  

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

  )29/11/2004-20د- 561ق(
  



  قرار
  بشأن لجنة إعداد مشروع قانون عمل عربي موحد

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

   
  بعد اطالعه على،

  
  .19د/511 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .29ج/447لس رقم  للمجي قرار المكتب التنفيذ-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/182
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

 تعميم ما أنجزته اللجنة على وزارات العدل العربية إلبداء ما قد يكون -1
ماعها لديها من آراء ومقترحات ومالحظات حوله لعرضها على اللجنة في اجت

  .القادم
  
 إيفاد ممثل من المركز إذا تمت استضافة اجتماع اللجنة في إحدى -2

  .الدول العربية
  

  . توجيه الشكر إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة-3
  
  

  )29/11/2004-20د- 562ق(
  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار

  بشأن لجنة إعداد مشروع نموذجي لقانون تجاري عربي موحد
  

   العدل العرب،إن مجلس وزراء
   

  بعد اطالعه على،
  
  .9/10/2003-د /512 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/200429-ج /448 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/183
  .ئية تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضا-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

 تعميم مشروع القانون بالصيغة التي توصلت إليها اللجنة على الدول -1
العربية األعضاء إلبداء ما قد يكون لديهم من مالحظات ومقترحات لعرضها 

  .على اللجنة في اجتماعها المقبل لمراجعته مراجعة أولية
  
تمت استضافة اجتماع اللجنة في إحدى  إيفاد ممثل من المركز إذا -2

  .الدول العربية
  

  . توجيه الشكر إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة-3
  
  

  )29/11/2004-20د- 563ق(
  
  
  
  
  



  
  قرار

  بشأن مشروع القانون العربي الموحد للسلطة القضائية
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
   

  بعد اطالعه على،
  
  .9/10/2003-د /513اء العدل العرب رقم  قرار مجلس وزر-
  .27/4/2004-ج /449 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
   تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/184
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

ة بالتقرير الصادر عن اجتماع الجنة السابع الموسع الذي عقد  اإلحاط-1
  .مع ممثلين عن وزارات العدل واألجهزة القضائية في الدول العربية

  
 تعميم مشروع القانون العري االسترشادي للسلطة القضائية -2

  .والتفتيش القضائي على الدول العربية لالسترشاد به
  
التي بذلوها في ء اللجنة على الجهود  توجيه الشكر إلى السادة أعضا-3

  .إعداد مشروع القانون
  
  . إعداد مذكرة توضيحية للقانون من قبل اللجنة التي أعدته-4
  
  

  )29/11/2004-20د- 564ق(
  
  
  



  قرار
  بشأن لجنة إعداد خطة عربية شاملة لتطوير 

  إدارة العدالة في الدول العربية
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
   

  ه على،بعد اطالع
  
  .9/10/2003-د /514 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/2004-ج /450 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
   تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/185
  

  لرأي،وبعد المناقشة وتبادل ا
  

  :يقرر
  

الثاني للجنة المكلفة إعداد جتماع اال اإلحاطة بالتقرير الصادر عن -1
  .في الدول العربيةخطة عربية شاملة لتطوير إدارة العدالة 

  
 دعوة اللجنة إلى مواصلة عملها وعرض النتائج التي تتوصل غليها -2

  .لةعلى المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في دورته المقب
  
 إيفاد ممثل من المركز إذا تمت استضافة اجتماع اللجنة في إحدى -3

  .الدول العربية
  
  .المبذولة توجيه الشكر إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود -4
  
  
  

  )29/11/2004-20د- 565ق(
  

  



  قرار
  بشأن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي موحد

  لإلجراءات أمام القضاء اإلداري
  

  ن مجلس وزراء العدل العرب،إ
   

  بعد اطالعه على،
  

  .9/10/2003-د /515 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .29ج/451 ورقم ج/408 رقم ي المكتب التنفيذي قرار-
   تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
ئية رقم  توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضا-

  .13ج/186
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

استكمال تشكيل اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي  -1
  : موحد لإلجراءات اإلدارية أمام القضاء اإلداري بتعيين السادة

  
  .السعودية/ فهد بن محمد الجار اهللا.  أ-
  .قطر/ ابراهيم بن صالح النصف . أ-
  .لبنان/اد شبيبزي. أ-
  .ليبيا/ أنور سالم المريض.  أ-

  

 اإلحاطة بالتقرير الصادر عن االجتماع األول للجنة ودعوتها -2
 ومجلس وزراء يلمواصلة عملها وعرض ما تتوصل إليه على المكتب التنفيذ

  .العدل العرب في دورته المقبلة
  

 إحدى  إيفاد ممثلين من المركز إذا تمت استضافة اللجنة من قبل-3
  .الدول العربية

  

  . توجيه الشكر إلى السادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة-4
  
  

  )29/11/2004-20د- 566ق(



  قرار
  التوصيات الصادرة عن االجتماع الثامن لرؤساء بشأن 

  أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
   

  بعد اطالعه على،
  

  .9/10/2003-د /516س وزراء العدل العرب رقم  قرار مجل-
  .27/4/2004-ج /452 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
   تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/187
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

عتماد التوصيات الصادرة عن االجتماع الثامن لرؤساء أجهزة  ا-1
في مدينة بيروت وتعميمها على  الذي عقد ةالتفتيش القضائي في الدول العربي

  : الدول العربية األعضاء والتي تضمنت ما يلي
  . البرنامج النموذجي إلعداد وتأهيل المفتشين-
ساعدين العاملين في  البرنامج النموذجي إلعداد وتأهل الكتاب والم-

  .الهيئات التفتيش
 خطة قصيرة لمكننة األعمال القلمية في المحاكم والدوائر والمجالس -

  .العدلية
  
 الموافقة على عقد االجتماع التاسع لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي -2

في الجزائر باستضافة كريمة من حكومتها وإيفاد ممثلين اثنين من المركز 
  .اد والمشاركة في هذا االجتماعللتحضير واإلعد

  
 توجيه الشكر إلى معالي وزير العدل اللبناني الدكتور بهيج طبارة -3

لرعايته هذا االجتماع وكذلك للقاضي طارق زيادة على دوره اإليجابي والبناء 
  .في سير أعمال جلساته

  )29/11/2004-20د- 567ق(



  قرار
  قضائية ورؤساءبشأن االجتماع الثاني عشر لمدراء المعاهد ال
  )اجتماع الكويت(إدارات تأهيل األطر القضائية في الدول العربية 

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

   

  بعد اطالعه على،
  

  .9/10/2003-د /517 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/2004-ج /453 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
  قانونية والقضائية تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث ال-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/188
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

 اعتماد التوصيات الصادرة عن االجتماع الثاني عشر لمدراء المعاهد -1
منعقد في القضائية ورؤساء إدارات تأهيل األطر القضائية في الدول العربية ال

  .الكويت وتعميمها على الدول األعضاء
  
 توجيه الشكر لسمو الشيخ األحمد الجابر الصباح رئيس مجلس -2

الوزراء في الكويت لرعاية هذا االجتماع، وإلى دولة الكويت الشقيقة على 
  .استضافتها الكريمة

  
 توجيه الشكر للمستشار محمد جاسم بن ناجي القناعي مدير معهد -3
 للدراسات القضائية والقانونية على الجهود التي بذلها أثناء ترؤسه الكويت

  .لهذا االجتماع وإشرافه على استضافته
  
 إيفاد ممثلين اثنين من المركز للمشاركة في االجتماع الثالث عشر -4

لمدراء المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل األطر القضائية المقرر عقده  
  .2005في الخرطوم عام 

  
  )29/11/2004-20د- 568ق(



  قرار
  )المدربين(بشأن دورة لتنمية مهارات المكونين 

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

   

  بعد اطالعه على،
  
التوصيات الصادرة عن االجتماع الحادي عشر لمدراء المعاهد القضائية  -

  ورؤساء إدارات تأهيل األطر القضائية في الدول العربية
  .9/10/2003د تاريخ /517 العدل العرب رقم  قرار مجلس وزراء-
 تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/189
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/189
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

 المكونين في دبي بناء على الموافقة على عقد دورة لتنمية مهارات -1
  .طلب استضافتها النائب العام المستشار ابراهيم بو ملحة

  
 إيفاد ممثل من مركز العربي للبحوث القانونية والقضائية إلى دبي -2

  .لإلعداد لهذه الندوة واإلشراف عليها
  
  
  
  
  

  )29/11/2004-20د- 569ق(
  
  
  
  



  قرار
  ريع في الدول العربيةبشأن االجتماع الخامس لمسؤولي إدارات التش

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

   
  بعد اطالعه على،

  

  .9/10/2003-د /518 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/2004-ج /455 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
   تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
  .13ج/190حوث القانونية والقضائية رقم  توصية مجلس إدارة المركز العربي للب-
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

 الخامس لمسؤولي إدارات التشريع اعتماد التوصيات الصادرة عن االجتماع -1
   .وتعميمها على الدول األعضاء

  

تشكيل لجنة من ستة رؤساء إدارات التشريع في الدول العربية إلعداد دليل  -2
  .نهجية إعداد التشريعات العربيةعربي موحد لم

  

 إيفاد ممثلين إثنين من المركز إلى إحدى دول المغرب العربي للمشاركة في -3
الندوة التي تعقدها اللجنة للصليب األحمر بالتنسيق مع إدارة التشريع في وزارة العدل 

المقرر المصرية حول مواءمة القوانين المحلية الوطنية مع القانون الدولي اإلنساني و
  . 2004عقدها في نهاية عام 

  

 إيالء المركز العري للبحوث القانونية والقضائية مهام عمل لجان توحيد -4
 للمركز وتنفيذا لخطة صنعاء ةالتشريعات العربية وذلك انسجاما مع األحكام التنظيمي

بهذه التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب في مؤتمره الثاني والمتعلقة بتكليف المركز 
  .المهام

  

الموافقة على عقد االجتماع السادس لمسؤولي إدارات التشريع في الجزائر  -5
باستضافة كريمة من حكومتها وإيفاد ممثلين اثنين من المركز للتحضير واإلعداد 

  . والمشاركة في هذا االجتماع
  

 توجيه الشكر على معالي المستشار محمود أبو اليل وزير العدل بجمهورية -6
صر العربية على استضافة ورعايته لهذا االجتماع وإلى المستشار سري صيام مساعد م

وزير العدل لشؤون التشريع على الجهود التي بذلها لتسيير جلسات هذا االجتماع 
  .وإنجاحه

  )29/11/2004-20د-570ق(



  
  قرار

  بشأن اللقاء القضائي العربي الرابع
نية بالمقترحات والدراسات والبحوث وصوال لتمازج الخبرات ولرفد الجهات المع

حول آليات التعاون القضائي العربي وتمنية الخبرات وحول آفاق وعقبات العمل القضائي 
  العربي لإلطالع على تجارب البالد العربية القضائية بشكل واقعي

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
   

  بعد اطالعه على،
  

  .9/10/2003-د /519 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/2004-ج /455 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
   تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/191
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

اللقاء القضائي العربي الرابع وتعميمها  اعتماد التوصيات الصادرة عن -1
  .على الدول األعضاء

  
 إيفاد ممثلين اثنين من المركز إذا تمت استضافة االجتماع المقبل لعام -2
  . من قبل إحدى الدول العربية2005

  
  

  
  )29/11/2004-20د- 571ق(

  
  
  
  
  
  



  
  قرار

  بشأن االجتماع الثالث لرؤساء هيئات أو إدارات قضايا الدولة
  الدول العربيةفي 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
   

  بعد اطالعه على،
  

  .9/10/2003-19د /520 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/2004-29ج /455 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
   تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
ث القانونية والقضائية رقم  توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحو-

  .13ج/192
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

 اإلحاطة بالتوصيات الصادرة عن االجتماع الثالث لرؤساء إدارات أو -1
  .هيئات قضايا في الدول العربية وتعميمها على الدول األعضاء

  
بل لعام  إيفاد ممثلين اثنين من المركز إذا تمت استضافة االجتماع المق-2
  . من قبل إحدى الدول العربية2005

  
  

  
  )29/11/2004-20د- 572ق(

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار

  بشأن االجتماع الثاني لمديري
  مراكز البحوث القانونية والقضائية في وزارات العدل العربية

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
   

  بعد اطالعه على،
  

  .9/10/2003-د /521 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/2004-ج /455 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
   تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/193
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

اع الثاني لمديري مراكز البحوث  اإلحاطة بالتوصيات الصادرة عن االجتم-1
  .القانونية وتعميمها على الدول األعضاء

  
 إيفاد ممثلين اثنين من المركز إذا تمت استضافة االجتماع المقبل لعام -2
  . من قبل إحدى الدول العربية2005

  
  

  
  )29/11/2004-20د- 573ق(

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار

  بشأن الندوة العلمية
  تية القانونية والقضائية في الدول العربيةللمسؤولين عن تطبيق المعلوما

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
   

  بعد اطالعه على،
  

  .18د / 479 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/2004-29ج /455 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
   تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
لمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم  توصية مجلس إدارة ا-

  .13ج/194
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

اإلحاطة بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية للمسؤولين عن تطبيق 
  .المعلوماتية القانونية والقضائية في الدول العربية وتعميمها على الدول األعضاء

  
  
  

  )29/11/2004-20د- 574ق(
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  



  قرار
  بشأن الندوة العلمية

  لمعالجة المشاكل العلمية والقانونية التي تواجه النيابة العامة 
  )اإلدعاء العام(

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
   

  بعد اطالعه على،
  

  .18د /497 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/2004- 29ج/455 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
  رير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية تق-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/195
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

اإلحاطة بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية لمعالجة المشاكل العملية  -1
 وتعميمها على الدول )اإلدعاء العام(نيابة العامة والقانونية التي تواجه ال

  .األعضاء
  
عقد ندوة علمية لمعالجة المشاكل العلمية والقانونية التي تواجه النيابة  -2

  .2006العامة على الصعيد العربي وإدراجها على برنامج عمل المركز لعام 
  

  
  

  )29/11/2004-20د- 575ق(
  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  لبشأن الندوة العلمية حو

  تبادل المعلومات والخبرات واآلراء حول صعوبات
  التنفيذ الجبري للمحررات والحول الفضلى لها

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

   

  بعد اطالعه على،
  

  .18د /497 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/2004- 29ج/455 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
  بحوث القانونية والقضائية تقرير رئاسة المركز العربي لل-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/196
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

حول تبادل المعلومات  اإلحاطة بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية -1
عميمها على الدول وتوالخبرات واآلراء حول صعوبات التنفيذ الجبري للمحررات 

  .األعضاء
  
حول القوة الثبوتية والتنفيذية للسندات االلكترونية  عقد ندوة علمية -2

  .2006وإدراجها على برنامج عمل المركز لعام 
  

  
  

  )29/11/2004-20د- 576ق(
  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  بشأن الندوة العلمية حول الملكية الفكرية

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب،

   

  لى،بعد اطالعه ع
  

  .18د /497 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/2004- 29ج/455 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
   تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/197
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :رريق
  

 اإلحاطة بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول الملكية الفكرية -1
  .وتعميمها على الدول األعضاء

  
 وإدراجها على ر عقد ندوة علمية حول حماية أنظمة وبرامج الكمبيوت-2

  .2005برنامج عمل المركز لعام 
  

  
  

  )29/11/2004-20د- 577ق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  العربي للبحوث القانونية والقضائيةبشأن دعم مكتبة المركز 

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
   

  بعد اطالعه على،
  

  .19د /526 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
   تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/198
  

  بعد المناقشة وتبادل الرأي،و
  

  :يقرر
  

بالخطوات المتخذة ومتابعة مناشدة وزارات العدل واألجهزة  اإلحاطة 
القضائية في الدول العربية بتزويد المركز بجميع القوانين والتشريعات واألنظمة 

  .والجرائد الرسمية إلغناء مكتبة المركز
  
  

  
  

  )29/11/2004-20د- 578ق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  أن التعاون العربي على الصعيد القضائيبش

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب،
   

  بعد اطالعه على،
  

  .19د /5277 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .27/4/2004- 29ج/454 رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
   تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
ز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم  توصية مجلس إدارة المرك-

  .13ج/199
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  
  

  . اإلحاطة بالخطوات المتخذة وتكليف المركز بمتابعتها
  

  
  

  )29/11/2004-20د- 579ق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  قرار

   األولى في القانون الدولي اإلنسانيةبشأن الدورة التدريبي
  

  
  عدل العرب،إن مجلس وزراء ال

   

  بعد اطالعه على،
  

  .9/10/2003 تاريخ 19د /530 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
   تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/200
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
  

  :يقرر
  

  . األولى في القانون الدولي اإلنسانية اإلحاطة بنتائج التدريبي-1
  
 توجيه الشكر إلى معالي العدل اللبناني الدكتور بهيج طبارة على رعايته -2

  .لهذه الدورة
  

  
  )29/11/2004-20د- 580ق(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  بشأن تعيين نصف أعضاء مجلس إدارة
  ئيةالمركز العربي للبحوث القانونية والقضا

  

  إن مجلس وزراء العدل العرب، 
  

  بعد االطالع على، 
  

  . المادة الرابعة من األحكام التنظيمية للمركز-
  .18د/478 ورقم 16د/399 قراري مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .9/10/2003 تاريخ 19د/528 قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -
  .الثالثين قرار المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه -
  . والقضائيةالقانونية تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث -
  .23/9/2004-13ج/201 توصية مجلس إدارة المركز رقم -
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي، 
  

  :يقرر مايلي
  

من المادة الرابعة من األحكام التنظيمية للمركز العربي ) 3(تعدل الفقرة  -1
  : ة لتصبح كما يليللبحوث القانونية والقضائي

 في السنة ويحدد النظام الداخلي للمركز بعقد المجلس دورتين عاديتين) 3(
  .إجراءات انعقاد المجلس ومداوالته

  

  :  تعيين كل من- 2
عبد اهللا أحمد السعدي نائب رئيس محكمة االستئناف برئاسة المحاكم / السيد-

  .العدلية بدولة قطر
دير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل بدولة بدر غضاب الزمانان م/  الدكتور-

  .الكويت
  .إدريس بشر المفتش العام بوزارة العدل بالمملكة المغربية/  السيد -
  

أعضاء في مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لمدة أربع 
  .1/1/2005سنوات اعتبارا من 

  

مجلس إدارة المركز الذين تنتهي  توجيه الشكر على السادة األعضاء في - 3
  :  على الجهود المبذولة وهم السادة31/12/2004عضويتهم في 

  .المملكة األردنية الهاشمية/  األستاذ بادي الجراح-
  .المملكة العربية السعودية/  الدكتور ابراهيم بن عبد اهللا البراهيم-
  .جمهورية العراق/  القاضي مدحت محمود المحمود-
  .جمهورية العراق/ بدري شاكر العالم  األستاذ -

  

  )29/11/2004-20د-581ق(



  قرار
  بشأن برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

  2006لعام 
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب، 
  

  بعد االطالع على، 
  
  . النظام األساسي للمركز-
  .2006 مشروع برنامج عمل المركز لعام -
  .لمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية تقرير رئاسة ا-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/202
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي، 
  

  :يقرر
  

الموافقة على برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية 
  . وذلك بالصيغة المرفقة2006لعام 

  
  

  )29/11/2004-20د-582ق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  بشأن وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب، 

  
  بعد االطالع على، 

  
  . وثيقة المكز العربي للبحوث القانونية والقضائية-
 توصية مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رقم -

  .13ج/203
  

  وبعد المناقشة وتبادل الرأي، 
  

  :يقرر
  

اإلحاطة بتقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية عن 
الخطوات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس في دورته التاسعة 

  .عشر ومكتبه التنفيذي التاسع والعشرين
  
  

  )29/11/2004-20د-583ق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار
  انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلسبشأن 

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب، 

  

  بعد االطالع على، 
  

 النظام األساسي للمجلس وخاصة المادة الرابعة منه المتعلقة بتكوين -
  . للمجلسيالمكتب التنفيذ

-18د– 459القرار الصادر عن المجلس في دورته الثامنة عشرة برقم  -
  .اب أعضاء المكتب التنفيذ للمجلس بشأن انتخ25/10/2002

  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن-
  

  ، عد المناقشةوب
  

  :يقرر
  

  :  تعيين أصحاب المعالي-1
 وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف في دولة اإلمارات العربية -

  .المتحدة
  . وزير العدل في المملكة العربية السعودية-
  .ي المملكة المغربية وزير العدل ف-
  . وزير العدل في الجمهورية اليمنية-

  . أعضاء في المكتب التنفيذي لمدة سنتين
  

 توجيه الشكر إلى أصحاب المعالي الذين انتهت عضويتهم في المكتب -2
  : التنفيذي وهم

 وزير العدل، حافظ األختام في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية -
  .الشعبية

  .في جمهورية السودان وزير العدل -
  . وزير العدل في الجمهورية العربية السورية-

  .على الجهود التي بذلوها أثناء عضويتهم في المكتب التنفيذي
  

  . تنتهي العضوية ف  المكتب التنفيذي بنهاية كل سنتين-3
  

 يعمل بقاعدة التناوب في العضوية بين الدول العربية وفقا للحروف -4
  .الهجائية
   



  )29/11/2004-20د-584ق(
  قرار

  بشأن زمان ومكان انعقاد
  الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب

  
  إن مجلس وزراء العدل العرب، 

  
  بعد االطالع على، 

  
  . النظام األساسي للمجلس-
 مذكرة األمانة الفنية بشأن تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة القادمة -

  .للمجلس
  

  ، وبعد المناقشة
  

  :يقرر
  

 عقد الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب يومي -1
 في المملكة العربية السعودية، يسبقها اجتماع المكتب 29-30/11/2005

  .28/11/2005- 27التنفيذي يومي 
  
عبد اهللا بن محمد إبراهيم /  توجيه الشكر إلى معالي الدكتور الشيخ-2

كة العربية السعودية نائب رئيس المكتب التنفيذ آل الشيخ وزير العدل بالممل
لمجلس وزراء العدل العرب على دعوته الكريمة الستضافة الدورة القادمة 

  .للمجلس ومكتبه التنفيذي في بلده الكريم
  
  
  

  )29/11/2004-20د-585ق(
  

  
 


