
  اجتماع مجلس وزراء العدل العرب
  

   21الدورة 
  القاهرة

  
  
  

  البند األول
تقرير األمانة الفنية للمجلس عن الخطوات  المتخذة لتنفيذ قرارات 

  التنفيذيالمجلس ومكتبه 
  

بخصوص هذا البند، فإن األمانة الفنية للمجلس أعدت تقريرا مفصال 
والواحدة ) 20(ن العشرين  بها خالل الدورتيتْفَِلكُعن كل األعمال التي 

 المكتب التنفيذي من الثاني والثالثون اجتماعيكذا و) 21(والعشرين 
  ).وثيقة مرفقة(). 33(إلى الثالث والثالثون ) 32(

  
للقرارات الصادرة في هذا الخصوص قامت األمانة الفنية بما نفيذا وت

 : يلي
  
التفاقيات  تعميم مشاريع القوانين العربية االسترشادية وكذا ا-1

قصد دراستها وإبداء في الدول العربية العربية، على وزارات العدل 
  .الرأي بشأنها

  
  .العربيةفي الدول  وزارات العدل من تجميع الردود الواردة -2
  
  . دعوة لجان الخبراء لالجتماع-3
  



  . حضور المؤتمرات واالجتماعات اإلقليمية والدولية– 4
  

*-*-*-*-*-*  
  

  
  

  يات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحهاالتوص
 -----  

  
  
  .ةني المصادقة على التقرير المقدم من األمانة الف-1
  
 توجيه الشكر ألعضاء األمانة الفنية على المجهودات التي -2
  .بذلوها
  
  

*-*-*-* -*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  البند الثاني
  

ني المكتب التنفيذي في اجتماعه الثاالصادرة عن قرارات ال
  )وثيقة مرفقة . ()32(والثالثون 

  
يتضمن هذا البند مجموعة القرارات التي صدرت عن المكتب 

  ).33(ين ثوالثالث والثال )32( الثاني والثالثين هياجتماعالتنفيذي في 
  
  
  . من النظام األساسي للمجلس5 و4حكام المادتين ألتنفيذا  -
  
)  31(حد والثالثين وكذا قرار المكتب التنفيذي في اجتماعه الوا -

  .462تحت رقم 
  

بالقاهرة خالل  )32 (عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الثاني والثالثين
  .)2005 أفريل 11لى إ 10(الفترة من 

  
 )33(لث والثالثينا وسيعقد المكتـب التنفيـذي اجتماعه الث-9
، وذلك إلعداد مشروع جدول أعمال 2005 نوفمبر 28 – 27يومي 

  .عشرينية والالدورة الحاد
 
 

*-*-*-* -* 



 
 
 
 
 

  التوصية التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

  .الموافقة على القرارات المتخذة من طرف المكتب التنفيذي -
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  البند الثالث
  مكافحة اإلرهاب

  
  االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب وآلية تنفيذها -أ 

  
  :خلفية الموضوع

  
ماد االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب من طرف مجلسي لقد تم اعت

 22(وزراء العدل والداخلية العرب بموجب قرار مشترك صادر بتاريخ 
  .ودعيت الدول األعضاء للمصادقة عليها) 1998أفريل 
  

  ).1999 ماي 07(دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في 
  

عربية دولة ) 17( وقد صادقت على االتفاقية لحد اآلن سبعة عشر -
  .دولة) 22 (من مجموع

  
  :   بعد فهيصادق على االتفاقية أما الدول التي لم ت

  

  .رالصومال، العراق، الكويت، موريتانيا وجزرا لقم
  
  

  :آليات تنفيذ االتفاقية -
  

  : االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب تنفيذاستبيان متابعة -1
  

يتم توزيعها )  سؤال68(هو عبارة عن مجموعة أسئلة االستبيان 
على شعب االتصال ) المكتب العربي للشرطة الجنائية( طرفسنويا من 



وتوجه إلى المصالح المختصة في وزارات الداخلية والعدل لكل دولة 
لإلجابة على األسئلة الواردة في االستبيان، ثم يتم إرجاع االستبيان بعد 

  .ية إلى المكتب العربي للشرطة الجنائ،تدوين اإلجابة
  

  
  

 بإعداد بعد تجميع الردود  الجنائيةطةيقوم المكتب العربي للشر
 وإرساله إلى األمانة العامة لمجلس  عن نتائج االستبيان سنويتقرير

وزراء الداخلية العرب واألمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب 
  .لعرضه على المجلسين في الدورة العادية لكل منهما

  
  . دولة22عربية فقط من بين  دول 7 االستبيان ذا هلقد أجابت على

  
الجزائر لم تجب على االستبيان الخاص بآليات تنفيذ : مالحظة هامة

االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب ألن االستبيان يتضمن بعض األسئلة 
خاصة بالدول، ال سيما ما تعلق بالجانب األمني الخصوصية الذات 
  .إلخ.. .16،6،5، السؤال 2السؤال
  

  

  :  النماذج التنفيذية لالتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب-2
) 20(أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته العشرين 

 منه على 4 ينص في الفقرة ا قرار)2004 نوفمبر 29(بالقاهرة بتاريخ 
  : ما يلي
تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول " 
  ....". لتقييم اإلجراءات والنماذج التنفيذية لالتفاقيةالعربية
  

 والعشرين ةوأصدر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثاني
 الذي ينص )438( رقم القرار )2005 جانفي 5(بتونس بتاريخ ) 22(

  .على دعوة اللجنة المشتركة لالجتماع
  



) 32(لثالثون وأصدر المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الثاني وا
  :  منه على ما يلي3 قرارا ينص في الفقرة )2005 أفريل 10(بتاريخ 
  
  
استمرار التنسيق بين األمانة الفنية للمجلس واألمانة العامة لمجلس " 

وزراء الداخلية العرب بشأن متابعة اإلجراءات التنفيذية لالتفاقية وعقد 
 لتقييم يةدول العربالفي  لممثلي وزارات العدل والداخلية اجتماع مشترك
  ..."هذه اإلجراءات

  
لقرارات المذكورة أعاله اجتمعت اللجنة المشتركة من ممثلي لتنفيذا 

لمجلسين في تونس اأمانتي بمشاركة ووزارات الداخلية والعدل العرب 
وقامت بمراجعة النماذج الموضوعة ) 2005 سبتمبر 30 – 28(بتاريخ 

نماذج التنفيذية تلبي بشكل عام الات و أن اإلجراءوانتهت اللجنة إلى
 كما تم ، بعد أن أدخلت عليها بعض التعديالت وذلكالغرض المنشود

تفاقية العربية المواد الخاصة بها والواردة في االبالنماذج التنفيذية ضمين ت
أي وضعت لكل نموذج المادة الخاصة به في  ( لمكافحة اإلرهاب

  ).االتفاقية
  

 النماذج، أجابت وزارة الداخلية الجزائرية أنها وحول مدى تنفيذ هذه
      . استخدمت جميع النماذج

  
  

  : من المادة األولى3بخصوص اعادة تعديل الفقرة  -3
  

ا  القمة قرارأصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوىللتذكير 
  :قضي بدراسة مدى إمكانية إدراج التعديل التاليي

  
األعمال اإلرهابية وطبع ونشر وتوزيع ة بدجرائم التحريض واإلشا"

المنشورات ذات الصلة باإلرهاب وجمع األموال تحت ستار جمعيات 
خيرية لصالح اإلرهاب واكتساب واستعمال ممتلكات ألغراض إرهابية 
ضمن مجال الجرائم اإلرهابية المعاقب عليها بموجب االتفاقية العربية 

   ."لمكافحة اإلرهاب



  
  

  
 لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء وعضمو القد شكلت لهذال

 )2003 جويلية 21-20(العدل والداخلية العرب، اجتمعت بالقاهرة يومي 
  .وصاغت تعديالت ضمن الفقرة الثالثة من المادة األولى من االتفاقية

  
 )19( أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة عشر -
قة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة بالمواف"  يقضي ا قراربالجزائر

  ."األولى من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب بالصيغة المرفقة
  

 لى األمانة العامةار المجلس إقامت األمانة الفنية بإبالغ قر -
أصدر هذا األخير في دورته الحادية ف لمجلس وزراء الداخلية العرب،

لموافقة على تعديل الفقرة الثالثة  قرارا يقضي با بتونس)21(والعشرين 
  .من المادة األولى من االتفاقية

  

) 29(في دورته التاسعة والعشرينللمجلس أصدر المكتب التنفيذي  -
 ، قرارا يقضي بدعوة الدول العربية )2004 ماي 27(بالقاهرة بتاريخ 

إلى اتخاذ اإلجراءات الدستورية للمصادقة على تعديل الفقرة الثالثة من 
لمادة األولى من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب وحث الدول العربية ا

  .المصادقة عليها بصيغتها المعدلةالتي لم تصادق على االتفاقية على 
  
  

  في دورته العادية)وزراء الخارجية(أوصى المجلس الوزاري 
 من المادة 3 تعديل الفقرة باعتماد) 2004 مارس 04(القاهرة ب) 121(

  لمكافحة اإلرهاب ودعا الدول العربية إلى ى من االتفاقية العربيةاألول
  .التعديل وفق إجراءاتها الدستوريةالتصديق على 

  
  

  
 
 



  
  : تذكير بمحتوى التعديل

  
هي أية جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا ": الجريمة اإلرهابية

لحها أو لغرض إرهابي في أية دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصا
 يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك معلى رعاياها أو ممتلكاته

التحريض على الجرائم اإلرهابية أو الترويج لها أو تحبيذها، وطبع أو 
نشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أيا كان نوعها إذا 
كانت معدة للتوزيع أو إلطالع الغير عليها، وكانت تتضمن ترويجا أو 

  .تحبيذا لتلك الجرائم
  

ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع األموال أيا كان نوعها لتمويل 
  ."الجرائم اإلرهابية مع العلم بذلك

  
تتعلق بالتعديل مذكرة ) 2004 ماي 03( بتاريخ دولة قطرورد من 

تتنافى مع الحقوق  ، مفادها أن الفقرة المعدلة الذي أدخل على االتفاقية
  .ي يكفلها النظام األساسي ومشروع الدستور لدولة قطر التوالحريات

  
مذكرة تتضمن ، )2004 جويلية 21( وردت من دولة لبنان بتاريخ 

 من االتفاقية، ألن هذا الوصف 1 من المادة 3 على تعديل الفقرة تحفظا
يفتح بابا واسعا للتفسيرات مما يستلزم إعادة صياغته بما ال يتعارض 

  .بيرمع حرية الرأي والتع
  

الوفد اللبناني كان ضمن تشكيلة اللجنة المشتركة التي ن  لإلشارة فإو
.أعدت التعديل  

  
  
 
 
 



 
  

مجلس وزراء العدل العرب في  أصدر: الجديد في هذا الموضوع
 )539(قرار برقم ال )2004 نوفمبر 29(بتاريخ ) 20(دورته العشرين 
  : على مايلي2ينص في فقرته 

  
قرة الثالثة من المادة األولى من االتفاقية، دراسة تعديل الف إعادة -

 – 19 د- 492(التي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بقراره رقم 
 وذلك وفقا لما جاء في الفقرة الخامسة من قرار )2003 أكتوبر 8بتاريخ 

بتاريـخ ) 14(ع . د231(مجلس الجامعـة على مستوى القمـة رقم 
 حظات التي أبداها عدد من الدول وعلى ضوء المال)2002 مارس 28

  ".العربية
  
 في اجتماعه )465( أصدر المكتب التنفيذي للمجلس قرارا برقم -
 منه 2نص في الفقرة ي )2005 افريل 10(بتاريخ ) 32(الثالثون والثاني 

  : على مايلي
  
مواصلة األمانة الفنية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد اجتماع  -

وزراء العدل والداخلية العرب للنظر في إعادة مشترك لخبراء مجلسي 
لقرار ادة األولى من االتفاقية تنفيذا دراسة تعديل الفقرة الثالثة من الم

وعلى ضوء ) 20(مجلس وزراء العدل العرب في دورته العشرين 
 .لتي أبدتها عدد من الدول العربيةالمالحظات ا

 
 
  
  
  :في هذا الخصوص جراءات المتخذةاإل
   

ألمانة العامة ابإبالغ مانة الفنية لمجلس وزراء العدل  األقامت
الصادر عن ) 492(لمجلس وزراء الداخلية العرب بمحتوى القرار رقم 



 اللجنة اجتماع موضوع  منها إدراجتوطلب) 20(الدورة العشرين
  . جدول أعمال مجلس وزراء الداخليةضمنالمشتركة لخبراء المجلسين 

  
  
 15(مجلس وزراء الداخلية بمذكرة بتاريخ ردت األمانة العامة ل -
  تشير فيها إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب لم يتخذ)2005جوان 
  . من المادة األولى3 القرار بشأن إجراء تعديل الفقرة بعد

  
 اجتماع مجلس وزراء فيوعليه فإن هذه النقطة ستدرس الحقا 

  .قرار المناسب واتخاذه لل)2006في شهر جانفي  ( الداخلية العرب
  

  : من المادة األولى3رة قتعديل أحكام الفبخصوص التصديق على 
  

 العربية ةالجماهيري أودعت كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة و
  . الليبية الشعبية وثيقة تصديقها على تعديل الفقرة الثالثة من المادة األولى

  
     
     

*-*-*-* -*-*  
  
  

  
  التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحهاالتوصيات 

  
 دعوة الدول التي لم تصادق بعد على االتفاقية إلى التصديق -1

  . لدى األمانة العامةعليها وإيداع وثائق التصديق
  



 دعوة الدول العربية المصادقة على االتفاقية إلى اتخاذ -2
ادة اإلجراءات الدستورية للمصادقة على تعديل الفقرة الثالثة من الم

  .األولى من االتفاقية
  
 لمجلس  بمواصلة التنسيق مع األمانة العامة الفنية تكليف األمانة-3
 مدى لخبراء المجلسين للنظر فيراء الداخلية العرب لعقد اجتماع وز

  .  إعادة دراسة تعديل الفقرة الثالثة من المادة األولىإمكانية
  
 الدول العربية  ضرورة تفعيل التعاون الثنائي والجماعي بين-4

  .لمكافحة اإلرهاب
  
ها في تبذلية على كل المجهودات التي نة الف توجيه الشكر لألمان-5

  .هذا الخصوص
  
  

  
*-*-*-* -*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  البند الثالث
  مكافحة اإلرهاب

  
  اإلرهاب وتمويل األموال اتفاقية عربية لمكافحة غسل عدادإ -ب 

  
  :خلفية الموضوع

  
 الخارجية  وزارات–وى الوزاري مستالالجامعة على اصدر مجلس 

 اقرار )2005 سبتمبر 8(بتاريخ ) 124(في دورته العادية  -
 في فقرته  الدولي وسبل مكافحته، ينصحول اإلرهاب )6563(رقمب

  : على ما يلي السابعة
  
 وفقا اإلرهابتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة تمويل " -7-

 وتمويل األموال لمكافحة غسل لالتفاقيات والمعايير الدولية القائمة
 وزراء العدل والداخلية العرب إعداد اتفاقية عربية من والطلب اإلرهاب

  ."في هذا الشأن
  

  :اإلجراءات المتخذة

  
،  بمحتوى القرار في الدول العربية العدل والداخليةاتتم إبالغ وزار

لية عن طريق المندوبيات الدائمة، و األمانة العامة لمجلس وزراء الداخ
  .العرب
  
  

* -*-*-*-*-*  



  
  
  

  
  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها

  
لتنسيق مع األمانة العامة باتكليف األمانة الفنية للمجلس  -1

خبراء لمجلس وزراء الداخلية قصد تشكيل لجنة مشتركة من 
تفاقية عربية لمكافحة غسل األموال وتمويل المجلسين، إلعداد مشروع ا

   .اإلرهاب
  
 رفع نتائج أشغال اللجنة إلى المكتب والمجلس في دورتهما -2
  .    القادمة
  
  
  

* -*-*-*-*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  البند الثالث

  مكافحة اإلرهاب
  

   تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة االرهاب –ج 
  

  :موضوعخلفية ال
  

عة الدول العربية لدى الوفد الدائم لجامتلقت األمانة الفنية للمجلس مذكرة من 
 بضرورة التحرك  تتعلق)1999 أفريل 5( بتاريخ )357(رقم ب األمم المتحدة

العربي والتنسيق بشأن مشروع االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب 
  .ومشروع االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي

  

  :اإلجراءات المتخذة -
  

 على وزارات العدل العربية إلبداء تم تعميم مشروعي االتفاقيتين -
  .مالحظاتها بشأنها

  
 نص على قرارا ي)16(أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته  -

اجتماعات اللجنة المخصصة التابعة تعزيز التنسيق بين الوفود العربية في 
  .لألمم المتحدة والمكلفة بصياغة اتفاقية دولية شاملة بشأن اإلرهاب الدولي

  
 مشروع االتفاقية )55(في دورتها ت الجمعية العامة لألمم المتحدة ناقش -

الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي وخلصت إلى أن اإلرهاب النووي هو 
أكثر أشكال اإلرهاب فتكا لذا أوصت وأكدت على ضرورة االنتهاء بسرعة 

  .من مشروع االتفاقية
  
  

  
  
  
  



  
  
  
ب الدولي بكافة أشكاله وقطع كما أكدت على ضرورة التصدي لإلرها -

الطريق أمام األطراف التي تسعى إلى توفير مالذ لألعمال اإلرهابية وإيواء 
  .عناصر اإلرهاب وإيجاد تعريف قانوني مناسب لإلرهاب

  
أوصت بعثة الجامعة العربية بنيويورك بالتأكيد على الموقف العربي  -

  :   المتضمن
  
 التمييز بينه وبين الحق عريف اإلرهاب عند تخذ بعين االعتباراألأوصت  -

السيما منها الكفاح المشروع للشعب روع للشعوب في مقاومة االحتالل، المش
  .الفلسطيني ضد إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل

  
  . ضرورة إدراج إرهاب الدول-
  

بالواليات المتحدة االمريكية، ) 2001 سبتمبر 11(وبعد وقوع أحداث 
تم يتعلق بمكافحة االرهاب ) 1373(من للقرار رقم واصدار مجلس اال

ومتابعة قرار هذا التشكيل فريق من خبراء وزارات العدل العرب لدراسة 
  .خطوات تنفيذه

 
  

 29(خ ـبتاري) 20(أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته 
   : يتضمن)155( قرارا برقم )2004نوفمبر
  

لدولية تجاه تدابير مكافحة  مواصلة التنسيق العربي في المحافل ا*
وخاصة تجاه مشروع اتفاقية األمم المتحدة الشاملة بشأن اإلرهاب الدولي 
  .ومشروع االتفاقية الدولية لقمع اإلرهاب النووي اإلرهاب الدولي

  

العمل على دعم الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية األمم * 
، يأخذ بعين إلرهابتعريف للى المتحدة لبحث ظاهرة اإلرهاب واالتفاق ع

  .شعوب في مقاومة االحتالل األجنبيالالتمييز بين اإلرهاب وحق االعتبار 



  
  
  
  

يف األمانة العامة بمتابعة التنسيق العربي بهذا الشأن، وجدد القرار لتك* 
 كانت ا بكافة أشكاله وصوره و أي اإلرهاب إدانةموقف الدول العربية من
صدره بما في ذلك إرهاب الدولة الذي تمارسه دوافعه ومبرراته وم

 اإلرهاب جذورإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة معالجة 
  .وأسبابه

  

 الصكوك إلى تنضم دعا القرار الدول العربية التي لم تصادق أو  كما-
ات مجلس قيام بذلك تنفيذا لقرار الالدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب إلى

عامة لألمم المتحدة، وقرار مجلس الجامعة على المستوى والجمعية الاألمن 
  .)2004 مارس 4 ( بتاريخ)6390 (الوزاري رقم

  

 إلى كما دعا المجلس في قراره وزارات العدل في الدول العربية* 
جامعة الدول العربية مع لجنة مكافحة مواصلة تزويد نقطة االتصال في 

) 1373/2001( قم اإلرهاب المشكلة بموجب قرار مجلس األمن ر
ببياناتها ومقترحاتها حول إجراءات مكافحة اإلرهاب في إطار تنفيذ 

 وأكد. مة لألمم المتحدة ذات الصلةقرارات مجلس األمن والجمعية العا
 على أهمية تعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وشعبة القرار

  افحة الجرائم الدوليةمكافحة اإلرهاب التابعة لمركز األمم المتحدة لمك
بفيينا، وتكليف األمانة الفنية بمتابعة هذا التعاون بالتنسيق مع األمانة العامة 
لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهات المختصة بالدول العربية، وخاصة 

 مةءموا ولخبرات واوتبادل المعلومات مجال المساعدة الفنيةفي 
  .ة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب الوطنية مع الصكوك الدوليالتشريعات

  

لمجلس في المؤتمر ل تنفيذا للقرار المذكور أعاله شاركت األمانة الفنية -
الدولي حول اإلرهاب الذي عقد في الرياض في المملكة العربية السعودية 

مؤتمر الوقدمت ورقتي عمل إلى  ) 2005 فيفري 8- 5  (خالل الفترة
 "قليمي في مجال مكافحة اإلرهابالتعاون الدولي واإل" األوليتناولت 

 للعالقة بين اإلرهاب والجريمة المنظمة وخاصة غسل "الثانيةوخصصت 
  ."األموال واالتجار غير المشروع في المخدرات وتهريب األسلحة

  



  
  

موسى تأييد على لسان أمينها عمرو العربية هذا وقد أكدت جامعة الدول  -
سعودية بإنشاء مركز دولي لمكافحة مبادرة ولي عهد المملكة العربية ال

تعلق به اهمة في إنشاء المركز وإدارة ما ياإلرهاب واستعداد الجامعة للمس
  .في منطقة الشرق األوسط والعالم العربي

      

 وقد عرضت توصيات المؤتمر على مجلس الجامعة على المستوى -
هاب قرر تكليف فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة اإلرفالوزاري 

الدولي لمكافحة اإلرهاب مؤتمر المتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن ب
  . بالرياضالذي عقد

  
 أشرفت األمانة الفنية للمجلس بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني -

ندوة بالمخدرات والجريمة من خالل مكتبه اإلقليمي بالقاهرة على عقد 
مقر األمانة العامة لجامعة الدول في إقليمية عربية حول مكافحة اإلرهاب 

شارك فيها األمين العام )  2005 فيفري 17-16 (العربية في الفترة من
المساعد لألمم المتحدة، المدير التنفيذي للجنة مكافحة اإلرهاب المشكلة 

 كما شاركت فيها الجزائر )1373/2001( بموجب قرار مجلس األمن 
وصدر عن الندوة توصيات هامة ة، بوفد من مختلف القطاعات منها العدال

أكدت على التوصيات الصادرة عن مؤتمر الرياض الدولي لمكافحة 
مشروع اتفاقية األمم أوصت بالعمل على استكمال إعداد واإلرهاب، 

تعريف دولي  توصال إلى وضع المتحدة الشاملة لمكافحة اإلرهاب
 مقاومة  فيالشعوبتمييز بين اإلرهاب وحق لل ايكون أساسلإلرهاب 

ن ال تقره الشرائع ياالحتالل، مع األخذ في االعتبار أن قتل األبرياء المدني
  .السماوية وال المواثيق الدولية

  

 كما دعت الندوة إلى إنشاء مركز إقليمي تدريبي لمكافحة اإلرهاب -
والجريمة المنظمة تحت مظلة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

  .)فيينابره والذي مق( ، والجريمة
  
  
  
  
  
  
  
  



 كما عرضت نتائج المؤتمر والندوة ضمن تقرير األمين العام على -
التي ) 17(مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته السابعة عشر 

فأكد القادة العرب في بيانهم الختامي  ) 2005مارس (عقدت بالجزائر في 
  . والندوة من نتائجعلى أهمية ما توصل إليه المؤتمر

  
 قامت األمانة الفنية بإرسال تقرير وتوصيات الندوة إلى الوفد الدائم -

إيداعها كوثيقة  فقام هذا األخير بلجامعة الدول العربية لدى األمم المتحدة
  . )309/2005 (من وثائق مجلس األمن تحت رقم

  
  

 )32( أصدر المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الثاني والثالثون -
حول الموضوع تضمن دعوة قرارا )  2005 أفريل 10 (تاريخ ببالقاهرة

الدول العربية إلى مواصلة التنسيق العربي في المحافل الدولية تجاه 
مكافحة اإلرهاب الدولي وتم إبالغ القرار إلى بعثة الجامعة في األمم 

  .المتحدة لتعميمه على الوفود العربية
  

رهاب على مجلس الجامعة  عرضت األمانة العامة للجامعة موضوع اإل-
 فأصدر قراره رقم )124(مستوى الوزاري في دورته العادية العلى 

  : والتي تضمن مايلي)  2005 سبتمبر 8  ( بتاريخ6563
  

  .إدانة التفجيرات اإلرهابية التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ* 
  

مواصلة التنسيق العربي في األمم المتحدة مع الدول والمجموعات * 
قليمية من أجل عقد مؤتمر دولي تحت رعاية األمم المتحدة واإلسراع اإل

 تتضمن تعريفا محددا حول اإلرهابفي إعداد اتفاقية األمم المتحدة الشاملة 
 األبرياء ال لإلرهاب متفق عليه دوليا يأخذ في االعتبار أن قتل المدنيين

  التمييز بين  الدولية معقتقره الشرائع والديانات السماوية وال المواثي
  .اإلرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة االحتالل والعدوان

  
  
  
  
  
  
  
  



التأكيد على أهمية التنسيق العربي على المستويين الثنائي والجماعي * 
لتفعيل أحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب من خالل تعزيز التعاون 

 العربية التي لم تصادق على في المجالين القضائي واألمني ودعوة الدول
االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى القيام بذلك والتأكيد على أهمية 

  . لمكافحة اإلرهابعربيةانضمام جميع الدول العربية إلى االتفاقية ال
  

 المؤتمر الدولي لمكافحة الترحيب مجددا بإعالن الرياض الصادر عن* 
ار من الجمعية العامة لألمم المتحدة والدعوة إلى استصدار قراإلرهاب، 

بتشكيل فريق عمل لدراسة سبل تنفيذ التوصيات المتضمنة في اإلعالن 
مقترح المتعلق  بإنشاء مركز دولي لمكافحة اإلرهاب والذي من شأنه ال

  .تقوية التعاون الدولي في هذا المجال الهام
  

تابعة ما توصل تكليف فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة اإلرهاب بم* 
  إليه المؤتمر الدولي حول اإلرهاب الذي عقد في الرياض والندوة 

، ورفع الجامعةاإلقليمية العربية حول مكافحة اإلرهاب التي عقدت بمقر 
  .تقريره وتوصياته إلى المجلس في دورته القادمة

  

أبلغت األمانة الفنية قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري إلى * 
وبيات الدائمة للدول العربية األعضاء وإلى الوفد الدائم لجامعة الدول المند

العربية في نيويورك وطلبت من الوفد الدائم تعميم القرار كوثيقة من وثائق 
  . المنبثقة عن مجلس األمن(CTC) لجنة مكافحة اإلرهاب

     
 األمم مذكرة الوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدىتلقت األمانة الفنية * 

مرفق بها الرسالة )  2005 سبتمبر 9-8 ( بتاريخ)1328(المتحدة رقم 
التي وجهها وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى رئيس الدورة 
الستين للجمعية العامة لألمم المتحدة بطلب عقد دورة استثنائية للجمعية 
العامة في أقرب فرصة لبحث واعتماد خطة عمل للتعاون في مجال 

   .فحة اإلرهابمكا
 
 
 
 
  



 14(بتاريخ) 2005( لسنة )1624(أصدر مجلس األمن القرار رقم * 
دعوة جميع الدول إلى أن حول مكافحة اإلرهاب تضمن )  2005سبتمبر 

تحظر بنص القانون التحريض على ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية إلى 
  .جانب تدابير اخرى في مجال مكافحة اإلرهاب

  
 فقرة حول 2005 األمم المتحدة بنتائج القمة العالمية لعام تضمن تقرير* 

   .اإلرهاب
  

* -*-*-*-*-*



  
  

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

 بالجهود التي قامت بها الجامعة والدول األعضاء من حاطةاإل -1
أجل دعم جهود األمم المتحدة الرامية إلى القضاء على اإلرهاب الدولي، 

 والجزائر تجدد طلبها – الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي وخاصة
تحت مظلة األمم المتحدة ولبحث ظاهرة  - هذا المؤتمرالحتضان
    . اإلرهاب

  

مواصلة الجهود إلعداد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة اإلرهاب  -2
يحدد فيها بدقة تعريف اإلرهاب، وتأخذ بعين االعتبار التمييز بين 

  .ق الشعوب في مقاومة االحتالل ورد العدو األجنبياإلرهاب وح
  

  . تكليف األمانة الفنية بمتابعة التنسيق العربي في هذا الشأن-3
  

مجلس بإدانة اإلرهاب بكافة أشكاله ال التأكيد على قرارات -4
وصوره وأيا كانت دوافعه ومبرراته ومصدره بما في ذلك إرهاب الدولة 

إلسالم والمسلمين و التأكيد على ما  إلحاق تهمة اإلرهاب باورفض
  .يدعو إليه اإلسالم من مبادئ سمحة ونبذه لكافة أشكال اإلرهاب

  

 دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الصكوك الدولية -5
  .المتعلقة بمكافحة اإلرهاب إلى القيام بذلك

  

 مواصلة التعاون بين جامعة الدول العربية وشعبة مكافحة -6
لتابعة لألمم المتحدة لمكافحة الجرائم الدولية بفيينا، السيما ما اإلرهاب ا

 تكييفتعلق بتبادل المساعدات الفنية وتبادل المعلومات والخبرات و
     . التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب

  
  

*-*-*-* -*  
  

 



  
  البند الرابع

  توحيد التشريعات العربية
  

اد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها  مدى استرش–أ 
  .مجلس وزراء العدل العرب

  

  :خلفية الموضوع
  

أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دوراته السابقة قرارات 
  :التاليةالقوانين االسترشادية باعتماد 
  
  . وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية-
  .ل العقاريالقانون العربي للسج -
  . العربي الموحد لتنظيم السجونالقانون النموذجي -
  . حداث القانون النموذجي لأل-
  . القانون النموذجي العربي الموحد لرعاية القاصرين-
  . القانون المدني العربي الموحد-
  . القانون الجزائي العربي الموحد-
   قانون الجزائر العربي االسترشادي لإلجراءات الجزائية -
  . قانون الجزائر العربي االسترشادي لإلجراءات المدنية-
 قانون اإلمارات العربي االسترشادي لمكافحة جرائم تقنية -

  .المعلومات وما في حكمها
    

  : في شأن هذه القوانين اإلجراءات المتخذة
  

المذكورة ( قامت األمانة الفنية بطباعة القوانين العربية االسترشادية
 نسخا منها إلى وزارات العدل في الدول العربية، وكذلك وأرسلت) أعاله

  .إلى أعضاء اللجان التي أعدت المشاريع
  



  
  

كما قامت األمانة الفنية أيضا بإعداد استبيان وزع مع القوانين 
االسترشادية على الدول األعضاء لبيان مدى استفادة كل دولة مما تم 

  .إقراره من التشريعات العربية االسترشادية
  

وردت إلى األمانة الفنية ردود من وزارات العدل في الجمهورية 
  .الجزائرية، دولة قطر والجمهورية اللبنانية

  

قامت األمانة الفنية بتفريغ ما جاء في ردود الدول المشار إليها إلى 
  .حين ورود إجابات من باقي الدول

  

قرارا برقم ) 20(أصدر مجلس وزراء العدل في دورته العشرين 
  :ينص على) 540(

  

 وزارات العدل العربية إلى موافاة األمانة الفنية بردودها ةدعو"  -
على االستبيان الخاص بمتابعة توحيد التشريعات العربية لبيان مدى 

  .االستفادة مما تم إقراره من القوانين االسترشادية العربية
  

لعربية التشريعات االسترشادية اعند إعداد  تكليف األمانة الفنية -
توجيه االهتمام باألحكام العامة المشتركة وعدم اإلغراق في األحكام ب

  ."التفصيلية
  

) 32( أصدر المكتب التنفيذي في اجتماعه الثاني و الثالثون-
  منه2ينص في الفقرة ) 464(قرارا برقم ) 2005 أفريل 10( بتاريخ

  :على مايلي
  

ودها على االستبيان دعوة وزارات العدل العربية التي لم ترسل رد" 
الخاص بمتابعة توحيد التشريعات العربية إلى موافاة األمانة الفنية 
بردودها على االستبيان لبيان مدى االستفادة مما تم إقراره من القوانين 

 تقرير عن ردود الدول ماالسترشادية العربية، و تكليف األمانة الفنية بتقدي
المجلس في  وفي اجتماعه القادمحول االستبيان إلى المكتب التنفيذي 

          ". دورته القادمة
*-*-*-*-*  



  
  

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

  

دعوة وزارات العدل العربية التي لم تجب على االستبيان  -1
الخاص بمتابعة توحيد التشريعات العربية لبيان مدى االستفادة مما تم 

موافاة األمانة الفنية و رشادية العربية،إقراره من القوانين االست
  .بردودها
  
 تكليف األمانة الفنية بتحيين جدول االستبيان حسب الردود -2
  . الواردة
  
 تذكير اللجان المكلفة بإعداد التشريعات العربية االسترشادية -3

 باألحكام العامة المشتركة وعدم اإلغراق في األحكام اهتمامهابتوجيه 
  .التفصيلية

  
  .  على المجهودات المبذولةالفنية توجيه الشكر ألعضاء األمانة -4

  
  
  

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

  
  
  
  



  البند الرابع
  توحيد التشريعات العربية

  

  .)في إطار األمانة الفنية( مشاريع القوانين االسترشادية  –ب 
  
  

   مشروع قانون عربي استرشادي للضمان االجتماعي:أوال
  

  :خلفية الموضوع
  
مشروع قانون عربي إدراج موضوع حت جمهورية السودان اقتر

  .)16( الدورة السادسة عشرعلى جدول أعمال نموذجي للضمان االجتماعي 
  

قرارا يقضي بتكليف ) 16(في دورته السادسة عشر لمجلس أصدر ا
  .وزارة العدل السودانية بإعداد مشروع قانون للضمان االجتماعي

  
  .مشروع القانون المذكور أعالهأعدت وزارة العدل السودانية 

  
بتكليف قرارا يقضي ) 17(أصدر المجلس في دورته السابعة عشر 

 وإبداءاألمانة الفنية بتعميم مشروع القانون على الدول األعضاء لدراسة 
ما لديها من مالحظات بشأنه، وتشكيل لجنة من خبراء الدول التي ترغب 

  .في المشاركة لمراجعة مشروع القانون
  
  :جراءات المتخذةاإل

  
درست خاللها عدة اجتماعات المشكلة لهذا الغرض  اللجنة تعقد

  .وانتهت إلى الصياغة النهائية للمشروعمشروع القانون 
  
  
  



  
بتاريخ ) 29(أصدر المكتب التنفيذي في اجتماعه التاسع والعشرين 

يقضي بإحالة المشروع على ) 431(قرارا برقم ) 2004 افريل 27(
اء الشؤون االجتماعية العرب للموافقة عليه ورفعه للمجلس مجلس وزر

  .للنظر في اعتماده
  
، عرض مشروع القانون على مجلس وزراء الشؤون االجتماعية -

 5- 4( بتاريخ )471(رقم بقرارا ) 24( في دورته األخيرفأصدر هذا 
ة االسترشادية لموافقة على الوثيقة العربينص على ا ي)2004ديسمبر 
  . االجتماعي بصيغتها المرفقةللضمان
  

) 32(أصدر المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الثاني والثالثين 
رفع " ينص على ) 2005 افريل 10(بتاريخ ) 466(قرارا برقم 

  ".المشروع إلى المجلس للنظر في اعتماده 
  

  .للنظر في اعتمادهوعليه فالمشروع يعرض على المجلس 
  
  

* -*-*-*-*-*  
  
  
  

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

الموافقة على الوثيقة العربية االسترشادية للضمان  -1
  .االجتماعي

  
تعميم الوثيقة العربية االسترشادية بتكليف األمانة الفنية  -2

للضمان االجتماعي على الدول األعضاء والمنظمات العربية المتخصصة 
  .انين الضمان االجتماعي ونظمهلالسترشاد بها عند وضع قو



  
في كل الجهود التي بذلوها لجنة على عضاء األتوجيه الشكر   -3
  . مشروع القانونإعداد

  
  
ألعضاء األمانة الفنية على المجهودات توجيه الشكر  - 3
  .المبذولة
  

*-*-*-* -*  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



  
  

  البند الرابع
  توحيد التشريعات العربية

  استرشادي لتنظيم زراعة مشروع قانون عربي : ثانيا
  األعضاء البشرية ومنع ومكافحة االتجار فيها

  

  : خلفية الموضوع
  

بناء على اقتراح الجزائر، صدر قرار من مجلس وزراء العدل 
وزارة العدل في بالجزائر، يقضي بتكليف ) 19(العرب، في دورته 

الجزائر بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لزراعة األعضاء 
  .ومكافحة االتجار فيهاومنع ية البشر
  

 إيضاحيةأوليا ومذكرة  اوزارة العدل الجزائرية مشروع أعدت
  مارس17( بتاريخ فنية، وتم إرساله إلى األمانة الاالسترشاديللقانون 

وذلك قصد تعميمه على الدول العربية لدراسته، وتشكيل لجنة ) 2004
  .خبراء إلعداد المشروع النهائي لهذا القانون

  

  :اإلجراءات
  

قامت األمانة الفنية بتعميم مشروع القانون على الدول العربية 
  .في اجتماع اللجنةووجهت الدعوة لممثلي الدول العربية للمشاركة 

  

ون مادة نعقدت اللجنة عدة اجتماعات ودرست خاللها مشروع القا
غية  تعديالت صياإدخال، تم واألفكارآلراء وبعد المناقشات وتبادل ابمادة 

ع وخصوصيات اوموضوعية على مواد المشروع بما يتالءم مع أوض
  . إعداد المشروع بالصيغة المرفقة إلى اللجنة وانتهتالدول العربية، 

   



) 32(اطلع المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الثاني والثالثون 
على نتائج أعمال اللجنة وأصدر قرارا برقم  )2005 أفريل 10(بتاريخ 

  .للنظر في اعتماده المجلس إلىرفع المشروع بيقضي  )467(
  
 
  

  :التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  
 سترشاديالعربي االشروع القانون اعتماد م الموافقة على -1

  .لتنظيم زراعة األعضاء البشرية ومنع ومكافحة االتجار فيها
  
بذلوها في  اللجنة على المجهودات التي ألعضاءتوجيه الشكر  -2
   مشروع القانون،إعداد

  
 توجيه الشكر ألعضاء األمانة الفنية على المجهودات المبذولة - 3

  .في إعداد مشروع القانون
  
  

*-*-*-* -*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  البند الرابع
  توحيد التشريعات العربية

مشروع قانون عربي استرشادي لمنع استنساخ الكائنات البشرية : ثالثا
  سلألغراض التنا

  

  :خلفية الموضوع
  

  
اقتراح الجزائر، صدر قرار من مجلس وزراء العدل بناء على 

وزارة العدل في بالجزائر، يقضي بتكليف ) 19(في دورته العرب، 
الجزائر بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع استنساخ الكائنات 

  .البشرية ألغراض التناسل
  
  

  :اإلجراءات المتخذة
  
بالجزائر بإعداد  وزارة العدل ر المذكور أعاله قامت تنفيذا للقرا-
  .ومذكرة إيضاحية للقانون اي أولامشروع

  

  
على ومذكرته اإليضاحية قامت األمانة الفنية بتعميم مشروع القانون 

الدول العربية ووجهت الدعوة لممثلي الدول العربية للمشاركة في اجتماع 
  .اللجنة
  

ت خاللها مشروع القانون مادة عقدت اللجنة عدة اجتماعات، درس
بمادة، وبعد المناقشات وتبادل اآلراء واألفكار، تم ادخال تعديالت 

صياغية وموضوعية على مواد المشروع بما يتالءم مع أوضاع  



وخصوصيات الدول العربية ، وانتهت اللجنة إلى إعداد المشروع 
العربي القانون "بالصيغة المرفقة مع تعديل العنوان ليصبح مشروع 
  "االسترشادي لمنع االستنساخ البشري ألغراض التناسل 

  

  
  

) 32(اطلع المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الثاني والثالثين 
 على نتائج أعمال اللجنة وأصدر القرار رقم )2005 ل افر ي10(بتاريخ 

للنظر في  يقضي برفع المشروع بالصيغة الجديدة إلى المجلس )468(
  .اعتماده
   

-*-*-* -*-  
  
  

  
  :التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها

  
  
 القانون العربي االسترشادي مشروعالموافقة على اعتماد  -1

  .لمنع االستنساخ البشري ألغراض التناسل
  
 اللجنة على المجهودات التي بذلوها في ألعضاءتوجيه الشكر  -2
   مشروع القانون،إعداد

  
توجيه الشكر ألعضاء األمانة الفنية على المجهودات  - 3
  .المبذولة
  
  

*-*-*-* -*  
  



  
  
  

  البند الرابع
  توحيد التشريعات العربية

  مشروع قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة: رابعا
  

  :خلفية الموضوع
  

ورد اقتراح من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بدولة 
ارات العربية المتحدة يقضي بعرض تجربة اإلمارات حول موضوع اإلم

إنشاء لجان التوفيق والمصالحة للوقوف على النجاح الذي حققته هذه 
اللجان في الفصل صلحا بين المتخاصمين وعرضه على المكتب 

  .التنفيذي
  

  : اإلجراءات المتخذة
  

ربية إلبداء قامت األمانة الفنية بإرسال هذا االقتراح إلى الدول الع
  .مالحظاتها وتصوراتها بشأنه، فجاءت اآلراء بالموافقة

  
بالجزائر قرارا يقضي ) 19(أصدر المجلس في دورته التاسعة عشر 

بتشكيل لجنة خبراء إلعداد مشروع قانون عربي استرشادي للتوفيق 
ستضافة اجتماعات باوالمصالحة مع تكليف رئيس الدورة للشقيقة ليبيا 

  . على دعوتهااللجنة بناء 
  

وتنفيذا للقرار المذكور أعاله، راسلت األمانة الفنية وزير العدل 
الليبي بخصوص الموعد المناسب لعقد اجتماع اللجنة فورد رد من 

  .2004 يقترح عقد االجتماع في شهر سبتمبر ةمندوبية الجماهيري



  
  

يومي اقترحت األمانة الفنية على الشقيقة ليبيا أن يكون االجتماع 
  . ولكن لم تتلق الرد على هذا االقتراح)2004 سبتمبر 21 و 20(

  
، قرارا )31(اصدر المكتب التنفيذي في دورته الواحدة والثالثين 

  .يقضي بمواصلة المساعي مع الشقيقة ليبيا لعقد االجتماع
  

قامت األمانة الفنية بمراسلة وزارة العدل الليبية حول موضوع 
ندوبية  بأن أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل تقترح جاء رد الم. االجتماع

تأجيل هذا االجتماع إلى موعد آخر يحدد ال حقا، نظرا الرتباطاتها 
  .المسبقة
  

، قرارا )32(اصدر المكتب التنفيذي في دورته الثانية والثالثين 
بتكليف األمانة الفنية بمواصلة التنسيق مع الجهات المختصة في يقضي 
ة الليبية لعقد إجتماع لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون الجماهري

عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة وعرض نتائجه على المكتب 
  .والمجلس في الدورة القادمة

  
   

*-*-*-* -*  
  

  

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  
ة لعقد   تدخل معاليكم لحل هذا اإلشكال وذلك بالدعو-1

اجتماع للجنة الخبراء بمقر األمانة الفنية بالقاهرة أو بيروت حسب 



األحوال، مع ترك المجال مفتوح للشقيقة ليبيا الستضافة االجتماع في 
  .أي وقت تراه مناسبا

  
  

*-*-*-*-*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

  البند الرابع
  توحيد التشريعات العربية

  ذ األحكام مشروع قانون عربي استرشادي لتنفي: خامسا
  والمساعدة القضائية

  

  : خلفية الموضوع
  

اقترحت وزارة العدل الجزائرية إدراج موضوعين على جدول 
  : أعمال مجلس وزراء العدل العرب وهما

  
  . مشروع قانون توحيد إجراءات التنفيذ-1
  . مشروع قانون المساعدة القضائية-2
  

 الموضوعين كما أرفقت هذا االقتراح بمذكرتين شارحتين لكل من
وأكدت بأن هذا االقتراح يندرج ضمن تدعيم التعاون العربي المشترك في 
مجال توحيد التشريعات العربية انطالقا من التجربة الجزائرية التي 
حققت نجاحا ظاهرا في مجال التنفيذ والمساعدة القضائية مما يجعل هذين 

  . الموضوعين جديرين باالهتمام على المستوى العربي
  
)  19(أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسع عشر  -

قرارا ينص على تشكيل لجنة خبراء العداد مشروع قانون عربي 
  .استرشادي لتنفيذ االحكام والمساعدة القضائية، من ممثلي الدول العربية

 
 
 
  



  : اإلجراءات المتخذة
  

  : في مجال تنفيذ األحكام: أوال
  
) 29(اجتماعه التاسع والعشرون  أصدر المكتب التنفيذي في -

  قرارا بتكليف األمانة الفنية باالستمرار في ) 2004 أفريل 27( بالقاهرة 
 

  

إعداد اإلجراءات الالزمة لعقد اجتماع لجنة الخبراء المكلفة بإعداد 
 وجود قانون ضوء علىالقانون العربي االسترشادي لتنفيذ األحكام، 

  .راءات المدنية واإلجراءات الجزائيةالجزائر العربي االسترشادي لإلج
  

) 2004 جوان 17 - 13( عقدت لجنة الخبراء اجتماعا بتاريخ -
وأصدرت توصية بينت أن قانون الجزائر العربي االسترشادي 

 مادة 247لإلجراءات المدنية يتضمن كتاب خاص بالتنفيذ يشتمل على 
به في كل والتي تنسجم مع ما هو معمول ) 837 إلى 590المواد من (

الدول العربية في هذا المجال، وكذلك الحال بالنسبة لقانون الجزائر 
  ).92- 85المواد (العربي االسترشادي لإلجراءات الجزائية 

  
أن تقوم األمانة الفنية بالطلب من وزارة العدل الجزائرية إعداد  -

  .قانون لتوضيح تجربتها في مجال تنفيذ األحكامالمشروع مبدئي لمواد 
  
 األمانة الفنية من وزارة العدل الجزائرية إعداد مشروع تطلب -

أولي لمواد قانون عربي لتنفيذ األحكام وعرضه على لجنة الخبراء 
  .المكلفة بإعداد مشروع القانون العربي االسترشادي لتنفيذ األحكام

  
أعدت وزارة العدل مشروع مبدئي لقانون يتعلق بالمحضرين 

في مجال تنفيذ األحكام، حيث تقوم هذه التجربة لتوضيح تجربة الجزائر 
حكام القضائية يسند متكامل ومستقل لضمان تنفيذ األقانون على إنشاء 
ويعمل ) الموظف العمومي(  بصفة الضابط العمومي يتمتعإلى محضر 

  .لحسابه الخاص ووفقا للقانون  المنظم لذلك 



  
إلبداء ل العربية عممت األمانة الفنية مشروع هذا القانون على الدو

  . لديها من مالحظاتما
  

*-*-*-* -*  
  

   المساعدة القضائيةفي مجال :ثانيا
  

أثبتت التجربة الجزائرية في مجال المساعدة القضائية نجاحها في 
تحقيق األهداف المرجوة منها، وساهمت بصفة فعالة في تعزيز حق 

 الركيزة الدفاع المنصوص عليه في المواثيق الدولية، والذي يعتبر
األساسية في بناء دولة الحق والقانون، خاصة إذا ما تعلق األمر 

  .بمتقاضين معوزين
  

قرارا ) 27( أصدر المكتب التنفيذي في اجتماعه السابع والعشرين -
يقضي بتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بإعداد دراسة 

لس في الدورة عن الموضوع وعرضه على المكتب التنفيذي والمج
) 2004(المقبلة، أدرج المركز هذا الموضوع ضمن برنامج عمله لسنة 

 .                                                          مع تكليف خبير لدراسته
  

 مارس 31- 27( اجتمعت اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع بتاريخ -
مساعدة القضائية، مادة وقامت بدراسة مشروع القانون العربي لل) 2005

بمادة وانتهت إلى صياغة توفيقية، وعليه يعتبر هذا الموضوع منتهيا، 
  .وسيرفع لالعتماد

  

بتاريخ ) 32( أصدر المكتب التنفيذي في اجتماعه الثاني والثالثين -
برفع مشروع القانون يقضي ) 470(قرارا برقم ) 2005 افريل 10(

ئية إلى المجلس في دورته القادمة العربي االسترشادي للمساعدة القضا
  .العتماده

  



عميم مشروع القانون العربي تالقاضي ب) 471(والقرار رقم 
ة المحضرين على وزارات العدل العربية ناالسترشادي لتنظيم مه

  .لدراسته وإبداء ما لديها من مالحظات بشأنه
  

رد يلمراجعته في ضوء ما وعقد اجتماع للجنة التي أعدت المشروع 
  .ن مالحظاتم

   
*-*-*-* -*  

  
  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها

  
 الموافقة على اعتماد مشروع القانون العربي االسترشادي -1

  .للمساعدة القضائية
  
 توجيه الشكر ألعضاء اللجنة على المجهودات التي بذلوها -2

  في إعداد مشروع القانون،
  
قانون العربي االسترشادي  الموافقة على تعميم مشروع ال– 3

إلبداء ما لديها ة المحضرين على وزارات العدل العربية نلتنظيم مه
  .من مالحظات بشأنه

  
 دعوة اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون المحضرين - 4

  .هلمواصلة أشغالها لغاية االنتهاء من
  



  . على المجهودات المبذولة توجيه الشكر ألعضاء اللجنة- 5 
  
  .جيه الشكر ألعضاء األمانة الفنية تو- 6
  

*-*-*-* -*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  البند الرابع

  توحيد التشريعات العربية
  )في إطار األمانة الفنية(  مشاريع القوانين االسترشادية –ب 

مشروع قانون عربي استرشادي للجرائم التي تدخل في  :سادسا
  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  
  : خلفية الموضوع

  
لتفكير في إنشاء محكمة جنائية دولية إلى ما بعد نهاية يعود تاريخ ا

الحرب العالمية الثانية، وذلك قصد محاكمة األشخاص الذين ارتكبوا 
جرائم أشد خطورة، وقد أنشأت أول محكمة في بداية القرن العشرين 

سميت بمحكمة نورنبرغ، لمحاكمة مجرمي الحرب األلمان، ثم ) 20(
ؤقتتين لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة محكمتين جنائيتين مأنشأت 

المرتكبة في كل من يوغسالفيا ورواندا، ومن هذا تطورت الفكرة إلى أن 
ظهر النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تم اعتماده في 

وسمي بنظام ) 1998 جويلية 17(مؤتمر األمم المتحدة بروما بتاريخ 
 جنائية دولية مقرها في  إنشاء محكمةسياألساروما ويتضمن هذا النظام 

الهاي تكون بمثابة هيئة دائمة لها شخصية قانونية دولية وتمارس 
  : م األشد خطورة وهيئلجراااختصاصها على األشخاص مرتكبي 

  
  .جريمة اإلبادة الجماعية -
 .الجرائم ضد اإلنسانية -
 .جرائم الحرب -
  . العدوانجريمة -
  
  
  



  
  : اإلجراءات المتخذة

  
بعد أن ، )2004  جويلية01( النفاذ يوم حيز النظام األساسي دخل -

وصادقت  دولة عربية من بينها الجزائر، 13  دولة منها139قعت عليه و
 دولة من بينها دولتان عربيتان هما المملكة األردنية الهاشمية 91عليه 

  .وجمهورية جيبوتي
  

 2003 انتخبت جمعية الدول األطراف خالل شهر فيفري: مالحظة
قاضي ال يوجد بينهم قاضي عربي، كما انتخبت ) 18(ثمانية عشر 

ا ــــالمدعي العام من األرجنتين وثالث نواب له من غامبيا وبلجيك
  .وأوكرانيا

  
  :  من نظام روما موقف جامعة الدول العربية

  
عقدت لجنة خبراء الدول العربية عدة اجتماعات قصد تنسيق المواقف 

ا هال سيما منالمتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية  النقاط العربية بشأن بعض
المحكمة الختصاصها ، وكذا شروط ممارسة جريمة العدوانتعريف 

وضع المحكمة تحت  حيث رفض الوفد العربي وعالقتها بمجلس األمن،
 تفاديا الستعمال حق الفيتو العتبارات سياسية لمنع رحمة مجلس األمن

  . جريمة العدوانصدور قرار بتحديد وقوع
  

 بين األمم المتحدة والمحكمة خالفا بين العالقةكما أثار موضوع 
الوفد العربي والوفود األخرى حيث رفض الوفد العربي إمكانية رفض 
التنازل على الحصانة واالمتيازات التي يتمتع بها موظفي األمم المتحدة 

  .عند طلب مثولهم أمام المحكمة
  
  
  



  
  

ة قانونية عربية حول آثار التصديق عقد ندولذلك تم ونتيجة 
 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأثره على إلىواالنضمام 

االلتزامات القانونية والتشريعات الوطنية في الدول العربية وذلك بمقر 
أين تم ) 2002فيفري (األمانة العامة لجامعة الدول العربية خالل شهر 

التنسيق العربي بشأن موضوع ضرورة نها الخروج بعدة توصيات م
مشروع أولي  التي تعتبر أخطر جريمة، وكذا إعداد  العدوانجريمة

خاص بالجرائم التي تدخل في اختصاص لقانون عربي نموذجي 
 باالستعانة بخبراء من اللجنة الدولية للصليب المحكمة الجنائية الدولية،

، هذا وبعد  األلمانييلاألحمر، ومشروع مدونة قانون العقوبات الدو
الدول على وزارات العدل في  ه تم تعميمإعداد مشروع هذا القانون

  . بشأنههاالعربية لدراسته وإبداء مالحظات
  

) 19( تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورتههذا و
لى إ 28 (ائر عقدت لجنة الخبراء اجتماعها في الفترة الممتدة منبالجز

   ).2003 ديسمبر 31
  

وتوصلت اللجنة إلى دراسة مشروع القانون وصياغة األحكام 
الخاصة بالجرائم المخلة بإدارة العدالة ضمن الباب المتعلق بالتعاون 

لى إالدولي مع المحكمة الجنائية الدولية وتم تأجيل دراسة جريمة العدوان 
  .آخراجتماع 
  

ع والعشرين أصدر المكتب التنفيذي للمجلس قرارا في اجتماعه التاس
ضي باستمرار اللجنة المكلفة يق) 2004 أفريل 27 (بالقاهرة بتاريخ) 29(

بإعداد مشروع القانون العربي االسترشادي في عملها وعرض النتائج 
  .على المكتب في االجتماع القادم

  
  
  



  
  
 امشروعلمتحدة ادولة اإلمارات العربية عدت وزارة العدل في أ
، وذلك على قضائي مع المحكمة الجنائية الدوليةالتعاون ال لقانون امبدئي

  .ضوء الوثائق المعدة سابقا
  

 13-10(راء في اجتماعها المنعقد خالل الفترة لجنة الخبناقشت 
المشروع المشار إليه أعاله واعدت تقريرا بأعمالها  ) 2004 أكتوبر

أرفقت به المشروع بصيغته المعدلة وأوصت بتعميمه على الدول 
  .العربية
  

قرارا ) 20(أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته العشرين 
 ينص على تعميم مشروع القانون على الدول العربية لدراسته 546برقم 

ل وإبداء ما لديها من مالحظات ، وعقد اجتماع لجنة الخبراء وممثلي الدو
 العربية، لمراجعة المشروع في ضوء ما يرد من فقالعربية لتنسيق الموا

  .ظات مالح
  

 سبتمبر 18 (بتاريخلها األخير  االجتماع لجنة الخبراء عقدت
النهائية،  إلى الصيغة بمادة وانتهتمادة  ودرست مشروع القانون )2005

  .ويعرض حاليا على المجلس لالعتماد
  

لقد أوصت اللجنة بضرورة قيام كل دولة عربية : مالحظة هامة
ت أو أي قانون مكمل بالنص على هذه الجرائم ضمن قانون العقوبا

تسلب المحكمة  لئاللقانون العقوبات، كقانون القضاء العسكري، وذلك 
الجنائية الدولية االختصاص من المحاكم الوطنية بحجة عدم النص على 

  .هذه الجرائم الواردة بنظام روما
  

*-*-*-* -*-*  
 
  



  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

العربي االسترشادي  مشروع القانون عميمت الموافقة على -1
 على الدول للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  .العربية إلبداء الرأي
  
 اللجنة على المجهودات التي بذلوها في ألعضاءتوجيه الشكر  -2
  مشروع القانون،دراسة 
  
توجيه الشكر ألعضاء األمانة الفنية على المجهودات  - 3

  .لمبذولةا
  

*-*-*-* -*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



 
  

  البند الرابع 
  توحيد التشريعات العربية

  
  مشاريع القوانين االسترشادية في إطار األمانة الفنية للمجلس: ب 

  مشروع قانون عربي استرشادي للتعاون الجنائي الدولي  :سابعا
  

  : خلفية الموضوع 
  

س وزراء العدل الصادر عن المكتب التنفيذي لمجل تنفيذا للقرار
بالقاهرة بتاريخ ) 29( في اجتماعه التاسع والعشرين )441(العرب رقم 

قيام المعهد الدولي للدراسات العليا في " المتضمن )2004 افريل 27(
العلوم الجنائية بإعداد مشروع مبدئي لقانون عربي استرشادي للتعاون 

  .الجنائي الدولي
  

 األعضاءم المشروع على الدول وتكليف األمانة الفنية للمجلس بتعمي
  ." بشأنههالدراسته وإبداء مالحظات

  
  

  : اإلجراءات المتخذة  
  

 عن الخليج اإلمارات دولة ي المشكلة من ممثل،عقدت لجنة الخبراء
العربي، ومصر عن الشرق األوسط، الجزائر عن المغرب العربي، 

 األمانة الفنية وممثل األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وممثل
 ورئاسة الدكتور شريف بسيوني بإشراف العرب، العدللمجلس وزراء 

رئيس المعهد الدولي في سيراكوزا، أول اجتماع لها بسيراكوزا خالل 
 حيث أعدت مسودة أولية) 2004 جويلية 18 إلى 12 (الفترة من
  .للمشروع



  
  

  
لى  إ16 (ة منثاني في القاهرة خالل الفترالا هاجتماعاللجنة  وعقدت

  .حيث أعدت المسودة الثانية للمشروع) 2004 أكتوبر 19
  

عدل العرب في دورته  هذه المسودة على مجلس وزراء التم عرض
) 547 (قرارا برقمفاصدر ) 2004 نوفمبر 29 ( بتاريخ)20(العشرين 

  :يقضي 
  

السترشادي للتعاون الجنائي ابتعميم مشروع القانون العربي  "
دول العربية واألمانة العامة لمجلس الزارات العدل في الدولي على و

  .وزراء الداخلية العرب لموافاتها بمالحظاتها بشأنه
  

عقد اجتماع للجنة الخبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف 
العربية بشأن المؤتمرات واالتفاقيات الدولية لمراجعة المشروع في ضوء 

المكتب التنفيذي والمجلس في دورته ما يرد من مالحظات وعرضه على 

  ." القادمة
  

بالقاهرة ) 32(أصدر المكتب التنفيذي في اجتماعه الثاني والثالثون 
باستمرار األمانة "يقضي ) 476 (قرارا برقم) 2005 ل افر ي10 (بتاريخ

الفنية في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي 
ق المواقف العربية بشأن المؤتمرات واالتفاقيات الدول العربية لتنسي

لمراجعة مشروع القانون العربي االسترشادي للتعاون الجنائي " الدولية 
الدولي في ضوء ما يرد من مالحظات وزارات العدل العربية وعرضه 

  ."على المكتب والمجلس في دورته القادمة
  

الدول العربية خبراء وممثلي لجنة بدعوة من األمانة الفنية عقدت 
  ) 2005 سبتمبر 22 – 20 (تنسيق المواقف العربية اجتماعا بتاريخل



  
  

تمت خالله مراجعة المشروع في ضوء المالحظات الواردة من 
مشروع  - ليصبح بتعديل اسم المشروع اللجنة الدول العربية وأوصت 

القانون العربي النموذجي للتعاون القضائي الدولي في المسائل 
   -يةالجنائ
  

 نهائيةالته عقد اجتماع آخر لمراجعة المشروع وإعداده في صيغ
  .بمشاركة فريق الخبراء العرب الذي أعد المشروع األولي للقانون

  
  

-*-*-* -*-*  
        

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

نون مشروع القا"  ليصبح تعديل اسم المشروع الموافقة على -1
  .الجنائيةالعربي النموذجي للتعاون القضائي الدولي في المسائل 

  
  .الموافقة على عقد االجتماع األخير للجنة -2
  
ولي دللدكتور شريف بسيوني رئيس المعهد ال توجيه الشكر - 3

للدراسات العليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا ، وألعضاء اللجنة على 
  . المشروع ما يبذلوه من جهود في إعداد

  
*-*-*-* -* 

  
  
  
  



 
 
  

  الرابعالبند 
  مشاريع القوانين االسترشادية في إطار األمانة الفنية : ب 
  نموذجي لمكافحة الفسادالعربي القانون المشروع  : ثامنا

  )موضوع محال من مجلس وزراء الداخلية العرب(
  

يخ بتونس بتار) 21( وزراء الداخلية العرب في دورته مجلس أصدر -
بإحالة مشروع هذا القانون على مجلس "قرارا يقضي ) 2004 جانفي 05(

 العدل في الدول العربية اتوزراء العدل العرب طالبا تعميمه على وزار
  ." من مالحظات بشأنهدراسته وإبداء ما لديهال

  

قرارا ) 29(اء العدل في دورته أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزر -
من لى وزارات العدل العربية إلبداء ما لديها ضي بتعميم المشروع عيق

مالحظات ورفع ما يرد في شأنه إلى المكتب التنفيذي في اجتماعه القادم 
  .والمجلس في دورته القادمة

  

في الدول قامت األمانة الفنية بإرسال المشروع إلى كافة وزارات العدل  -
 .العربية

  

 افريل 10(هرة بتاريخ بالقا) 32( أصدر المكتب التنفيذي في اجتماعه -
يقضي، باستمرار األمانة الفنية في اتخاذ ) 473(قرارا برقم ) 2005

  .اإلجراءات لعقد اجتماع مشترك للجنة الخبراء
  

 عقدت لجنة الخبراء المشتركة المشكلة من وزارات العدل والداخلية، -
، حيث درست المشروع )2005 جوان 27 – 26(اجتماعا بالقاهرة بتاريخ 

خلت عليه بعض التعديالت، ورأى المشاركون ضرورة إستكمال وأد
المشروع بمواضيع أخرى حيث يشمل باقي الجوانب المنصوص عليها في 

والفساد في القطاع ، كالجوانب الوقائيةاالتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، 



، وذلك ليحقق القانون والتعاون القضائي الدولي، الخاص والفساد االداري
 .ف المنشود منه كونه آلية تساعد الدول على تنفيذ االتفاقية الدوليةالهد

 
  

-* -*-*-*-*-  
  

  
  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها

  
  

  .التقرير الصادر عن اللجنةالموافقة على   -1
  
 دعوة اللجنة لمواصلة اشغالها لحين االنتهاء من مشروع – 2
  .القانون
  
ء اللجنة المشتركة على المجهودات التي توجيه الشكر ألعضا -2
  .بذلوها
  
توجيه الشكر ألعضاء األمانة الفنية على المجهودات  - 3
  .المبذولة
  

*-*-*-* -*  
  
  
  

  
  
  
 
 



  
  

  الرابعالبند 
  مشاريع القوانين االسترشادية في إطار األمانة الفنية: ب 

  
  بشرمشروع قانون عربي نموذجي لمواجهة جرائم االتجار بال : تاسعا

  )موضوع محال من مجلس وزراء الداخلية العرب(
  
بتـونس بتاريخ  ) 21( أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته -
قرارا يقضي بإحالة مشروع القانون العربي النموذجي ) 2004 جانفي 05(

االتجار بالبشر على مجلس وزراء العدل العرب طالبا تعميمه جرائم لمواجهة 
دل في الدول العربية لدراسته وإبداء ما لديها من مالحظات على وزارات الع

  .بشأنه
  
" ينص على ) 558(قرارا برقم ) 20( اصدر المجلس في دورته العشرين -

 مالحظاتها إلبداءتعميم مشروع القانون على وزارات العدل في الدول العربية 
اجعة  العدل والداخلية لمرنلمجلسيابشأنه، عقد اجتماع مشترك لخبراء 

  المشروع وعرضه على المجلسين العتماده
  
بالقاهرة ) 32( أصدر المكتب التنفيذي في اجتماعه الثاني والثالثون -

يقضي، باستمرار األمانة ) 474(قرارا برقم ) 2005 افريل 10(بتاريـخ 
  .الفنية في اتخاذ اإلجراءات لعقد اجتماع مشترك للجنة الخبراء

  
لة من خبراء وزارات العدل والداخلية، اجتماعا  عقدت لجنة الخبراء المشك-

، ودرست مشروع القانون مادة )2005 جوان 29 – 28(بالقاهرة بتاريخ 
  .وأوصت باعتمادهبمادة وتوصلت إلى الصيغة النهائية، 

  
-* -*-*-*-*-  



  
  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها

  
نموذجي العربي الاعتماد مشروع القانون  الموافقة على -1

  .لمواجهة جرائم االتجار بالبشر
  
توجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة المشتركة على المجهودات  -2

  التي بذلوها في إعداد مشروع القانون،
  
توجيه الشكر ألعضاء األمانة الفنية على المجهودات  - 3
  .المبذولة
  

*-*-*-* -*  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



  
  البند الرابع

  ز العربي للبحوث القانونية والقضائية في إطار المرك
  مشروع قانون عمل عربي: عاشرا 

  

  

  :خلفية الموضوع
  

 تم )13(بناء على قرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته 
تشكيل لجنة على مستوى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية 

  .إلعداد مشروع قانون عمل عربي موحد
  
ذيب عبد السالم مشروع هذا القانون السيد مثل وزارة العدل في ( 

   .)- األمين العام–
  

  : اإلجراءات المتخذة
  

 جانفي 14–10(في الفترة ) 8(جتماعها الثامن عقدت اللجنة ا
ثم  النظام الداخلي ومندوب العمل،، وانجزت الفصل المتعلق ب)2005

 إلى هقامت بمراجعة مشروع القانون مراجعة أخيرة، وأوصت برفع
 منظمة العمل العربية إلبداء ما قد يكون لديها من علىجلس إلحالته الم

م إعادته إلى اللجنة لعقد اجتماع موسع مع ثت، ومن اأراء ومالحظ
 ومن يرغب من ممثلي الدول العربية لمراجعته على ضوء أعضاء اللجنة
  . تلك المالحظات

  

 10(بالقاهرة بتاريخ ) 32(اصدر المكتب التنفيذي في اجتماعه 
يقضي بإحالة مشروع قانون العمل ) 484( قرار برقم ) 2005افريل 

العربي الموحد إلى منظمة العمل العربية لعرضه على وزارات العمل في 
 من أراء دستورية البداء ما قد يكون لديهاالدول العربية وعلى أجهزتها ال

  .ومالحظات ومقترحات بشأن مشروع القانون وموافاة المركز بها
  

  *-*-*-* -*  



  
  

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

  . على تقرير اللجنةالموافقة -1
  
الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى منظمة العمل العربية  -2

لعرضه على وزراء العمل في الدول العربية وعلى أجهزتها الدستورية 
حات وموافاة المركز إلبداء ما قد يكون لديهم من أراء ومالحظات ومقتر

بها لعرضها على اجتماع موسع يضم أعضاء اللجنة وممثلين عن 
  .وزارات العدل العرب

  
دعوة اللجنة إلى االجتماع الموسع لمراجعة مشروع القانون  -3

  .على ضوء ردود وزارات العمل العربية
  
 توجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة على المجهودات التي - 4

  اد مشروع القانون،بذلوها في إعد
  
 على مركز العربي ببيروتتوجيه الشكر ألعضاء ال - 5

  .المجهودات المبذولة
  

*-*-*-* -*  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  البند الرابع

  في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

  مشروع قانون موحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي: حادي عشر 
  

  : خلفية الموضوع
  

قرارا يقضي ) 13( وزراء العدل العرب في دورته أصدر مجلس
بتشكيل لجنة على مستوى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية 

  .إلعداد مشروع قانون عربي موحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي
  

المفتشون العامون مثل وزارة العدل في مشروع هذا القانون ( 
  . )عاقبهمحسب ت
  

  : تخذةاإلجراءات الم
  

لجنة من خبراء الدول العربية، وعقدت هذه األخيرة ثمانية تم تشكيل 
) 2004 جويلية 16- 12( في الفترة ما بين أخرهااجتماعات كان ) 08(

 حيث ناقشت مشروع القانون مادة بمادة على ضوء المالحظات ،ببيروت
 إلى تعديل وإعادة صياغة الواردة من وزارات العدل العرب، وخلصت

   .مادة 28
  

أوصى المشاركون برفع مشروع القانون بصيغته النهائية إلى مجلس 
وزراء العدل العرب العتماده، وبالتالي فإنهم يكونوا قد نفذوا قرار 

  .المجلس
  

 نوفمبر 29(بتاريخ ) 20(اصدر المجلس في دورته العشرين 
باعتماد مشروع القانون العربي ، يقضي )564(قرارا برقم ) 2004
 وتعميمه على الدول شادي للسلطة القضائية والتفتيش القضائي،االستر

  .العربية لالسترشاد به



  
  
  .تكليف اللجنة بإعداد مذكرة توضيحية -
  

ببيروت ) 8(عقدت اللجنة اجتماعها الثامن تنفيذا للقرار أعاله 
وقدمت في االجتماع مشاريع مذكرات ) 2005 مارس 25 – 21(بتاريخ 

 اللجنة المذكرة المقدمة أقرتن، العراق واليمن، وقد توضيحية من السودا
 من الوفد السوداني واعتبرتها مذكرة توضيحية استرشادية، وأوصت

  .إلى المجلس العتمادها برفع المذكرة اللجنة في ختام أشغالها
  
 اجتماعهمكتب التنفيذي في الم عرضت نتائج اجتماع اللجنة على ث

فأصدر قرارا ) 2005 افريل 10(ة بتاريخ بالقاهر) 32(الثاني والثالثين 
  .يتضمن تعميم المذكرة التوضيحية على الدول العربية) 488(برقم 

  
    

*-*-*-* -*  
  

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

  . على تقرير اللجنةالموافقة -1
  
تعميم المذكرة التوضيحية للقانون العربي الموافقة على  -2

السترشادي للسلطة القضائية والتفتيش القضائي على وزارات العدل ا
  .في الدول العربية لالسترشاد بها

  
 في  على المجهودات التي بذلوهااللجنةتوجيه الشكر ألعضاء  - 3
  . القانون والمذكرة التوضيحيةإعداد

  



المركز العربي ببيروت على توجيه الشكر ألعضاء  - 4
  .ولةبذالمجهودات الم

  
  
  

*-*-*-* -*  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



  
  البند الرابع

  في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

  مشروع قانون تجاري عربي: شر ثاني ع
  
  

  : خلفية الموضوع
    

 قرارا يقضي )13( وزراء العدل العرب في دورته أصدر مجلس
بتشكيل لجنة على مستوى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية "
  ".حدعداد مشروع قانون تجاري عربي موإل

  
وزارة مثل ووزارات العدل العربية من خبراء تم تشكيل لجنة من 

سابق غرفة للجنة السيد بوعروج حسان، رئيس  ضمن هذه االعدل
  .بالمحكمة العليا

  
  : اإلجراءات المتخذة

  

- 14 (  ببيروت بتاريخآخرهااجتماعات كان )  8 (عقدت اللجنة
، ثم راجعت تودرست الفصل المتعلق بالمقاوال) 2005 فبراير 18

 على ضوء المالحظات الواردة من الدول العربية، المشروع كامله
وأوصت اللجنة في ختام أشغالها بتعميم مشروع القانون كامال على 
وزارات العدل العربية إلبداء ما لديها من مالحظات أو مقترحات 

اللجنة وممثلين عن الدول لعرضها على اجتماع موسع يضم أعضاء 
  .العربية األعضاء لمراجعته مراجعة أخيرة

  

بتاريخ ) 32(اصدر المكتب التنفيذي في اجتماعه الثاني والثالثون 
على المجلس القانون مشروع قرارا يقضي بإحالة  ) 2005 افريل 10(

يكون قد  ما إلبداءلعرضه على مجلسه الوزاري االقتصادي واالجتماعي 
  . آراء ومقترحات وموافاة المركز بها منملديه



*-*-*-* -*  
 
  

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  
  . على تقرير اللجنةالموافقة -1
  
على المجلس االقتصادي القانون مشروع الة حالموافقة على إ -2

  .الرأي إبداء الوزاري قصد هواالجتماعي لعرضه على مجلس
  
  . على المجهودات التي بذلوهااللجنةتوجيه الشكر ألعضاء  -  3
  
  .للبحوث القانونيةإلدارة المركز العربي توجيه الشكر  -  4
  
  

*-*-*-* -*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  البند الرابع
  

  في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

  لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية: عشر ثالث
  

  
  

  :خلفية الموضوع
  

قرار يقضي ) 15 (دورته في لس وزراء العدل العربأصدر مج
بتشكيل لجنة على مستوى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية 

  . بتوحيد المصطلحات القانونية والقضائيةفتكل
  

  
  :اإلجراءات المتخذة

  

 اجتماعا آخرها كان في الفترة من) 16(بعد تشكيل اللجنة، عقدت 
المصطلحات بمراجعة اللجنة قامت  أين) 2005 جانفي 7 إلى 3(

المطبوعات والنشر البورصة واألسواق المالية ومن قوانين المستخرجة 
الملكية الفكرية على ضوء المالحظات الواردة من الدول قوانين و

  .العربية، حيث أجرت تعديالت على العديد من المصطلحات
  

عربية مصطلحات من القوانين الاللى استخراج عاللجنة ت عكفثم 
االسترشادية لالجراءات المدنية والجزائية وجرائم المعلوماتية وما في 
حكمها واالعالمية واالتصاالت ، وأوصت اللجنة بأنها ستقوم في 

  : وانين التاليةلقادم باستخراج المصطلحات من القاجتماعها ا
  
  ة،ئ قوانين البي-
   قوانين الصحة،-
  . قوانين وانظمة التأمين-
  
  



  
 بالقاهرة) 32(الثالثون ودورته الثانية ر المكتب التنفيذي في أصد -
تعميم المصطلحات المستخرجة  يقضي باقرار) 2005 افريل 10 (بتاريخ

البورصة واألسواق المالية والمطبوعات والنشر وقوانين  نين ان قوم
  .االملكية الفكرية على الدول العربية لالسترشاد به

  
ة من قوانين اإلجراءات المدنية تعميم المصطلحات المستخرج

والجزائية وتقنية المعلوماتية واإلعالمية واالتصاالت على الدول العربية 
  . بشأنها إلبداء الرأي

  
*-*-*-* -*  

  
  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها

  
تعميم المصطلحات المستخرجة من قوانين الموافقة على  -1

لكية لما واألسواق المالية والمطبوعات والنشر وقوانين البورصة
  .السترشاد بها كمصطلحات عربية موحدةالفكرية على الدول العربية ل

  
لمصطلحات ايم عمتالقاضي بتقرير اللجنة الموافقة على  -2

المدنية، تقنية المعلوماتية والمستخرجة من قوانين اإلجراءات الجزائية 
  . على الدول العربية إلبداء الرأي بشأنهاواالتصاالت واإلعالمية

  
دعوة اللجنة لمواصلة عملها وعرض النتائج التي تتوصل  -3

  .ليها على المجلسإ
  
 توجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة وكذا موظفي المركز -4

العربي للبحوث القانونية والقضائية على المجهودات التي بذلوها في 
 .هذا الخصوص

* -*-*-*-* 



 
 

  البند الرابع
  

  في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

  مشروع قانون عربي استرشادي للتجارة االلكترونية: عشررابع 
  

  :خلفية الموضوع
  

مجلس وزراء العدل قرار من صدر بناء على اقتراح من الجزائر، 
  ،)2004 نوفمبر 29 (بالقاهرة بتاريخ) 20( دورته العشرين في العرب

يقضي بتكليف وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية بإعداد مشروع 
  .أولي لقانون عربي استرشادي للتجارة االلكترونية

  
  :اإلجراءات المتخذة

  

قامت وزارة العدل الجزائرية بإعداد المشروع األولي للقانون 
ية،  إلى األمانة الفنإرسالهالعربي االسترشادي للتجارة االلكترونية، وتم 

بي للبحوث مركز العرال بإحالة مشروع القانون إلى ةقامت هذه األخير
 المختص مستقبال بإعداد القوانين العربية القانونية والقضائية باعتباره

  .االسترشادية
  

قام المركز بعرض مشروع القانون على مجلس إدارته فأصدر 
مجلس نهم من قبل ي من ستة خبراء يتم تعيتشكيل لجنةبتوصية تقضي 

 نوفمبر 30-29 (وزراء العدل العرب في دورته القادمة بالقاهرة بتاريخ
2005. (  
  

* -*-*-*-* 
 
  



  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

  ، الخبراء تشكيل لجنةالموافقة على  -1
  
 . أعضائهالبعد تشكي دعوة اللجنة لمباشرة عملها -2
  
 

* -*-*-*-*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



  
  

  الخامسالبند 
  واإلصالحيةمشروع االتفاقية العربية لنقل نزالء المؤسسات العقابية 

  
  : موضوع خلفية ال

  
 العرب في دورته الثانية والعشرين يةلاخدكلف مجلس وزراء ال

زم ، بإجراء التنسيق الال)446 ( بموجب القرار رقم العامةأمانته) 22(
 صياغة مشروع إلعدادعرب  الفنية لمجلس وزراء العدل الاألمانةمع 

 إطار  فيواإلصالحيةالعربية لنقل نزالء المؤسسات العقابية  االتفاقية
العامة  األمانة الجزائية، وعلى ضوء ذلك طلبت األحكامتبادل تنفيذ 

الفنية لمجلس وزراء العدل العرب األمانة لمجلس وزراء الداخلية من 
 مالحظاتها بشأنه وعقد داءإلبالدول العربية تعميم مشروع القانون على 

 لمراجعة المشروع في ضوء ما يرد المجلسيناجتماع مشترك لخبراء 
  .من مالحظات

  
  : اإلجراءات المتخذة

  
 بتاريخ) 32(في اجتماعه الثاني والثالثون المكتب التنفيذي صدر أ

 بتعميم ) 5(يقضي في فقرته) 464(برقم قرارا ) 2004 افريل 10(
ربية لنزالء المؤسسات العقابية واإلصالحية على االتفاقية العمشروع 

 العدل في الدول العربية إلبداء مالها من مالحظات بشأنه اتوزار
والموافقة على طلب مجلس وزراء الداخلية العربية بعقد اجتماع مشترك 

روع في  وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة المشيلخبراء مجلس
في اجتماعه القادم التنفيذي  للمكتب هفعضوء ما يرد من مالحظات ور

  .والمجلس في دورته القادمة
  



ة بتعميم المشروع على وزارات العدل العربية ني قامت األمانة الف-
كل من  في إلبداء مالحظاتها بشأنه فورد الرد من وزارات العدل

  . عدم وجود أي مالحظاتب السعودية تأجابو ,قطراإلمارات، سوريا و
  
 من األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يطلب  ورد كتاب-

) 2006(فيه تأجيل االجتماع المشترك لخبراء المجلس للسنة القادمة 
أكبر من مالحظات وزارات عدد وذلك إلتاحة الفرصة للحصول على 

  .العدل والداخلية العرب في الدول األعضاء
  
  
  

*-*-*-*  
  

  
  يمكنكم سيادة الوزير اقتراحهاالتوصيات التي 

  
  . على الدول العربيةتعميم مشروع االتفاقيةالموافقة على  -
  
دعوة اللجنة المشتركة لالجتماع خالل العام الجديد لمراجعة  -

  .األعضاء من الدول دمشروع االتفاقية في ضوء المالحظات التي ستر
  
مجلس في رفع نتائج اجتماع اللجنة إلى المكتب التنفيذي وال -

  .دورته القادمة
  

*-*-*-* -*  
  

  
  

  



  
  السادسالبند 

  
  والدولي في مجال مكافحة الفسادالتعاون العربي 

  
  مشروع االتفاقية العربية لمكافحة الفساد -أ 

  
  

  : موضوع خلفية ال
  

) 18(العرب في دورته الثامنة عشرة  أصدر مجلس وزراء العدل
قضي بضرورة التنسيق بين أمانتي قرارا ي) 2002 اكتوبر 25 (بتاريخ

 إلعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة ة العدل والداخليوزراءمجلس 
  .مةد القامادورتهفي والمجلس المكتب الفساد وعرضها على 

  
  : اإلجراءات المتخذة

  
في دورته ) 396 (رقمب ا مجلس وزراء الداخلية العرب قرارأصدر
انة العامة إحالة مشروع االتفاقية  األممن، يقضي بالطلب )20(العشرين

على الدول العربية إلبداء الرأي، والموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من 
  .خبراء المجلسين

  
 ،)19(في دورته التاسعة عشر صدر مجلس وزراء العدل العرب أ

 الفنية للمجلس  يقضي بمواصلة التنسيق بين األمانة)506(قرارا برقم 
س وزراء الداخلية العرب لعقد اجتماع مشترك مجلواألمانة العامة ل

العربية لمكافحة الفساد لخبراء المجلسين إلعداد مشروع االتفاقية 
  .وعرضه على المجلسين



  
  

 ة مشتركاتاجتماععدة  تم عقد تنفيذا للقرارات المذكورة أعاله،
  لمشروع االتفاقيةنهائيةوضع الصيغة التم حيث لخبراء المجلسين 

باعتماد  األخير همفي اجتماع، وأوصى المجتمعون كافحة الفسادالعربية لم
  .االتفاقية مشروع
  

ته الثانية والعشرون رمجلس وزراء الداخلية العرب في دوأصدر 
بالموافقة على مشروع االتفاقية العربية "يقضي قرارا  2005) 22(

  ."ه العتمادمجلس وزراء العدل العرب إلى وإحالتهلمكافحة الفساد 
  
بالقاهرة ) 32(ثاني والثالثين الاجتماعه التنفيذي في در المكتب أص

مشروع برفع " يقضي )477(برقم قرارا ) 2005 افريل 10 (اريختب
  ."المجلس للنظر في اعتمادهاالتفاقية إلى 

  
  

*-*-*-* -*  
  

  
  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها

  
  .فاقية العربية لمكافحة الفساد االتداعتماالموافقة على  -
  
المجهودات التي المشتركة على  توجيه الشكر ألعضاء اللجنة -

  .بذلوها في إعداد االتفاقية
  
  . توجيه الشكر ألعضاء األمانة على المجهودات المبذولة-
  

*-*-*-* -*  
  



 
  

  البند السادس
  التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد

  
  لمكافحة الفسادالتنسيق العربي بشأن اتفاقية األمم المتحدة : ب 

  
  :خلفية الموضوع

  
المؤرخ ) 55/61 (الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم سلمت

بأنه من المستوجب وضع صك قانوني دولي فعال ) 2000 ديسمبر 4 (في
كافحة الجريمة لمكافحة الفساد، يكون مستقال عن اتفاقية األمم المتحدة لم

المنظمة عبر الوطنية فأنشأت لجنة تولت هذه المهمة وأعدت االتفاقية الدولية 
  .لمكافحة الفساد

  
   :على المستوى العربي اإلجراءات 

  
 ابالجزائر قرار) 19(صدر عن مجلس وزراء العدل العرب في دورته 

الفساد ضي بضرورة إعطاء أهمية خاصة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة ايق
وتكثيف الحضور العربي في مؤتمر التوقيع على االتفاقية في المكسيك خالل 

و كذا في االجتماعات وحلقات النقاش ) 2003 ديسمبر 11  إلى9 (الفترة من
  .التي ستعقد على هامش المؤتمر

  
 )29 (وأصدر المكتب التنفيذي في دورته  التاسعة والعشريـن 
  :ضيارا يققر) 2004 أفريل 27(قاهـرة بال

  
 بدعوة الدول العربية إلى إيالء أهمية خاصة للتوقيع على اتفاقية األمم "

  .المتحدة للفساد



  
  

  

ات الالزمة لعقد اجتماع اللجنة استمرار األمانة الفنية في اتخاذ اإلجراءب
لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن االتفاقيات (

  ."لتقييم آثار نتائج هذه االتفاقية) دوليةوالمؤتمرات ال
  

الدعوة لوزارات العدل العربية لتسمية ممثليها في الفنية وجهت األمانة 
اجتماع لجنة الخبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن 

  .االتفاقيات والمؤتمرات الدولية
  

 نوفمبر 04إلى  أكتوبر 31 (اجتمعت اللجنة في الفترة الممتدة من
 وشارك فيها إطار من مديرية التشريع وخلصت اللجنة إلى إصدار )2004

  : ما يليتوصيات تلخصت في
  
  . حث الدول العربية التي لم توقع على االتفاقية على التوقيع عليها-

 
  

  . التأكيد على أهمية قيام الدول العربية بالتصديق على االتفاقية-
  

الدول العربية واألمانة الفنية لمجلس وزراء العدل   وزارات العدل في دعوة-
العرب، واألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى تكثيف الحضور 

  .في الندوات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية
  

  دولة15  دولة منها134 وقعت على هذه االتفاقية: مالحظة هامة  
ويت، لسعودية، سوريا، مصر، الكالجزائر، األردن، جيبوتي، ا: ي ه وعربية

  .، البحرين و جزر القمراإلمارات، تونسليبيا، المغرب، اليمن، قطر، 
  

، األردن، جيبوتي، ليبيا،  وهي الجزائر دول عربية5وصادقت عليها 
  .مصر

  
  
  
  



  
  

   : الجديد في الموضوع
  

 تسعى حاليا األمانة الفنية بإجراء االتصاالت مع مكتب األمم المتحدة
لمعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، وكذا مع األمانة العامة لمجلس وزراء ا

الداخلية العرب بشأن مشاركتها في عقد ندوة قانونية وزارية عربية حول 
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطبيق أحكامها على الصعيد الوطني 

  . من أية جهةباستضافةوذلك في مقر األمانة العامة للجامعة أو 
  

 بين األمانة العامة ومكتب األمم المتحدة واالتصاالت الزالت جارية
 المعني بالمخدرات بفيينا مع األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 

  .2006 األول من سنة السداسيلعقد االجتماع خالل 
  

  : مالحظة هامة
  
  :االقتراح-
  

 التنسيق مع رئيس - رأي مخالف إن لم يكن لديكم–نقترح على معاليكم 
األمانة الفنية لعقد هذه الندوة في  الجزائر بدعم من الجامعة ومكتب األمم 

 .المتحدة المعني بالمخدرات بفيينا
  

* -*-*-*-*-*  
  

  :التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  
مم المتحدة التأكيد على أهمية التوقيع والمصادقة على اتفاقية األ -1

لمكافحة الفساد باعتبارها آلية ضرورية لتعزيز التعاون الدولي على مكافحة 
  .الفساد

  



حث الدول العربية التي لم توقع بعد على االتفاقية، أن توقع على  -2
  . االتفاقية

  
  
   . أن تصادق على االتفاقية،حث الدول العربية التي وقعت ولم تصادق -  3
  
فنية لمجهوداتها لعقد الندوة القانونية الوزارية خالل األمانة ال مواصلة -4

  .2006الفصل األول من سنة 
  
ولة في هذا بذالم الشكر لألمانة الفنية على المجهودات توجيه -5

  .الخصوص
  

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

  



  
  البند السابع

  التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
   عبر الحدود الوطنية

  
مشروع االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود  – أ

  :الوطنية
  

  :خلفية الموضوع
  

قرارا  )14 (ةرابعة عشر مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأصدر
 الصادرة عن ندوة الجريمة وصياتتوال التقرير باعتماد يقضي )296(برقم 

 ومن ،)1998نوفمبر  2 – 1( المنظمة عبر الحدود العربية المنعقدة يومي
  :التاليةضمنها التوصيات 

  
العمل على وضع مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر " 

 بين البلدان واألمنيالحدود الوطنية تكون إطارا عاما للتعاون القضائي 
خبراء إلعداد مشروع االتفاقية بالتنسيق مع المن ل لجنة يالعربية، وتشك

لدول عدل والداخلية العرب والطلب من ا وزراء اليالعامة لمجلساألمانة 
  .العربية تقديم اقتراحاتها بهذا الشأن

  
  :االجراءات المتخذة 

  
 أستاذ الدكتور سليمان عبد المنعم األستاذقامت األمانة الفنية بتكليف 

 مشروع أولي إلعداد اإلسكندريةالقانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة 
 موافاتها  في الدول العربيةية كما طلبت من وزارات العدللالتفاق

  .بمقترحاتها وتصوراتها حول الموضوع



  
  

) 16(أصدر مجلس وزراء العدل العرب في االجتماع السادس عشر 
  : يقضي بـ375قرارا برقم 

  

حاطة بالمشروع األولي لالتفاقية العربية لمكافحة الجريمة  اإل-
ربية، وتعميمه على وزارات العدل العربية المنظمة عبر الحدود الع

 العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لدراسته وإعداد مالحظاتها واألمانة
  .بشأنه

  

دول العربية المكلفة بإعداد مشروع العقدت لجنة خبراء وممثلي 
 اجتماعها األول بالقاهرة في ،اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة

ودرست االتفاقية انطالقا من المشروع ) 2001كتوبر  أ18 – 14(الفترة 
  . ضوء مالحظات وزارات العدل والداخلية العربعلى يولاأل

  

) 18(أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثامنة عشر 
  :التاسعة مايلي يقضي في فقرته 335قرارا برقم 

  

 دعوة مجلس وزراء العدل العرب إلى إحالة مشروع :تاسعا" 
ريمة المنظمة عبر الحدود العربية، بعد االتفاقية العربية لمكافحة الج

االنتهاء من صياغته، إلى مجلس وزراء الداخلية العرب، لدراسته 
  ". يلزم من مالحظات ومقترحات بشأنه وإبداء ما

  

في اجتماعه الرابع والعشرين للمجلس اصدر المكتب التنفيذي  -
 يقضي بتكليف األمانة 2002 مارس 4بتاريخ ) 334 (قرارا برقم) 24(

  .الفنية بالدعوة لعقد االجتماع الثاني للجنة
  
بدعوة من أمانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب عقد  -

 جويلية 24 – 22 ( خالل الفترةيناالجتماع المشترك لخبراء المجلس
 ضوء مالحظات وزارات علىحيث تمت مراجعة المشروع ) 2003

  .لية العربالعدل والداخ
  



  
 التاسعة عشرة تهأصدر مجلس وزراء العدل العرب في دور -

 أن إلىبالجزائر ينص على تأجيل الموضوع ) 499(قرارا برقم ) 19(
مام إلى اتفاقية األمم الدول العربية من المصادقة واالنضيتضح موقف 

  .المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  
جدولة مشروع االتفاقية في جدول ية بإعادة قامت األمانة الفن -
  .للمجلس) 20( الدورة العشرين أعمال
  
) 20( في دورته العشرين 559رقم  باأصدر المجلس قرار -

 الفنية ومن ضمنه عقد اجتماع للجنة األمانة برنامج جدول عمل عتمادبا
ر  العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عباالتفاقيةالمكلفة بإعداد مشروع 

  .الحدود العربية
  
 عقد اجتماع مشترك لخبراء المجلسين في مقر األمانة العامة -

 )2005 أوت 26-25(لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بتاريخ 
ضوء المالحظات الواردة من حيث تمت دراسة المشروع مادة بمادة في 

يت، ، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، فلسطين، قطر، الكواألردن
 وأوصت اللجنة بضرورة عقد اجتماع آخر لوضع ،المغربومصر 

الصيغة النهائية للمشروع، كما أوصت بالنظر في إدراج جرائم أخرى 
  :ضمن الجرائم المشمولة باالتفاقية وعلى األخص 

  
واألحياء ر المشروع بالنباتات والحيوانات البرية ي االتجار غ-أ
  .البحرية

  

  .ات الحاسوبية والتكنولوجية المتصلة بها استعمال الشبكإساءة -ب
  

  . تهريب المهاجرين -جـ 
  

* -*-*-*-*  
  



   اقتراحها سيادة الوزيركمالتوصيات التي يمكن
  

نتهاء من إعداد االشغالها لغاية أ اللجنة لمواصلة  دعوة-1
  .مشروع االتفاقية

  
  . توجيه الشكر ألعضاء اللجنة على المجهودات المبذولة-2
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  



  
  

  البند السابع
  التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

   عبر الحدود الوطنية
  

  :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – ب
  

  :خلفية الموضوع
  

 فكرة إعداد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر عودت
للجمعية العامة لألمم ) 49(الحدود الوطنية إلى الدورة التاسعة واألربعين 

) 111/53 (، حيث شكلت بموجب قرارها رقم)1998 (المتحدة سنة
 األمم مشروع اتفاقية إلعداد، لجنة متخصصة )1998 نوفمبر 2 (بتاريخ

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة 
   : كالتاليا وهيبه

  
خاصة النساء قمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، و بروتوكول منع و-

  .واألطفال
  
  . بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو-
  
تها والذخيرة ا بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكون-

  .واالتجار بها بصورة غير مشروعة
  



 في فيينا، حيث اجتماعا) 13(نة المشكلة إلعداد االتفاقية عقدت اللج
أعدت مشروع االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها، ومشروع النظام 

  .الداخلي لمؤتمر األطراف في االتفاقية
  

  
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع االتفاقية 

 بتاريخ) 25/55 (رقما ـــ بموجب قراره والثانيوالبروتوكولين األول
  . ) 2000 نوفمبر 15(

  
 بتاريخ) 255/55 (واعتمدت البروتوكول الثالث بموجب قرارها رقم

  . )2001 ماي 31(
  

عقد المؤتمر السياسي الرفيع المستوى للتوقيع على اتفاقية األمم 
والت ــالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوك

ة ــبمدين. )2000 ديسمبر 15 – 12 (فترة منالملحقة بها خالل ال
   .)-  بإيطاليا –صقلية (باليرمو 
  

   :التوقيع والتصديق على االتفاقية* 
  
  . دولة عربية13 دولة، منها 147 لقد وقعت على االتفاقية -

  . دولة عربية12 دولة منها 114 وقد صادقت على االتفاقية -

  .)2003تمبر  سب29 ( دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في-
  

التوقيع والتصديق على البروتوكول المتعلق بمنع وقمع االتجار * 
  : واألطفال وخاصة النساء باألشخاص

  
  . عربية دول7 دولة، منها 117البروتوكول هذا  لقد وقعت على -

  . عربية دول9 دولة منها 92 هذا البروتوكول  وقد صادقت على-



  .)2003 ديسمبر 25 (ي هذا البروتوكول حيز التنفيذ ف دخل-

  
التوقيع والتصديق على البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب * 

  :المهاجرين عن طرق البر والبحر والجو 
  
  . عربية دول6 دولة، منها 112البروتوكول   هذا لقد وقعت على-
  . عربية دول9 دولة منها 81هذا البروتوكول  وقد صادقت على -
  .) 2004 جانفي 28 ( التنفيذ في دخل هذا البروتوكول حيز-
  
  

التوقيع والتصديق على البروتوكول المتعلق بمكافحة صنع * 
 النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار غير المشروع األسلحة

  : ابه
  
 تين دول)2( دولة، منها 52 لقد وقعت على هذا البروتوكول -
  .عربية
 دول 4 دولة منها 44ل مت إلى هذا البروتوكووانض وقد صادقت -
  .عربية
  
ة من االتفاقية والبروتوكوالت ــموقف جامعة الدول العربي -

   :الملحقة بها
  
   :تنسيق المواقف على مستوى وزارات العدل العربية -  1
  
  

بهدف تنسيق المواقف العربية بشأن أحكام هذه االتفاقية تم عقد ندوة 
 مارس 6 و5 (ان يوميقانونية عربية باستضافة من جمهورية السود

 لدراسة نتائج وأثار التوقيع والتصديق على االتفاقية) 2002
   :هيوعالجت الندوة أربعة مواضيع والبروتوكوالت الملحقة بها 



  
  
مع التركيز على  "أي نطاق تطبيق االتفاقية"  االنطباق نطاق -

  .اإلداري و الفساد األموالجريمتى غسل 

  .ر الحدود العربية الجرائم االلكترونية عب-

 آثار االتفاقية فيما يتعلق بسيادة الدول وحقها في صدار التشريعات -

  .الجنائية

  . آلية التطبيق والتعاون القضائي-

  
) 18(أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثامنة عشر 

قرارا يقضي بعقد اجتماع مشترك بين خبراء ) 2002 أكتوبر 25 (بتاريخ
وصيات الندوة القانونية التي  والداخلية العرب لمتابعة توزارات العدل

  . بالسودانعقدت
  
راكوزا يالمعهد الدولي للعلوم الجنائية بس تنسيق المواقف مع - 2

   :)ايطاليا(
  

رة ــخالل الفتـدت نـدوة وزارية في إطار نفس الموضوع عق
وزا بالمعهد الدولي للعلوم الجنائية بسيراك) 2003 سبتمبر 19 – 15(

  :بإيطاليا لوزراء العدل العرب ، وخرجت الندوة بعدة توصيات منها 
  
دعوة الدول العربية وأعضاء المجتمع الدولي كافة إلى المصادقة  -

  أو االنضمام إلى االتفاقية،
  
ف تشريعاتها الداخلية مع أحكام على الدول العربية أن تكي -

  .وال والفسادل األمساالتفاقية ال سيما منها مكافحة جريمة غ
  



  
عقد اجتماعان لمتابعة توصيات ندوة سيراكوزا، االجتماع االول عقد 

، وقد خصص لدراسة )2004 فيفري 26 – 23(في القاهرة في الفترة 
 التقرير التجميعي الذي أعدته االمانة الفنية حول ردود الدول العربية على

لهذا االجتماع وقد حضرت الجزائر  االستبيان الخاص بندوة سيراكوزا،
 على االستبيان، هذا وقد صدر عن الندوة عدة توصيات منها وأجابت

تكليف المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بإعداد مشروع 
وقد شاركت (سترشادي للتعاون الجنائي الدولي مبدئي لقانون عربي ا

  ).اد قيد الدراسة لالعتمناآلجزائر في إعداد هذا النص وهو ال
  

) 2004 راكتوب 9 (أما االجتماع الثاني فقد عقد في تونس بتاريخ
 الفنية لمجلس وزراء الداخلية العرب وبالتعاون مع األمانةبدعوة من 

  . معهد سيراكوزا ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  

) 19(اصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة عشر 
 يتضمن دعوة )504(قرارا برقم ) 2003أكتوبر  8 (تاريخبالجزائر ب

الجهات المختصة في الدول العربية إلى إيالء أهمية خاصة لمسألة 
  . المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةاألممالتصديق واالنضمام إلى اتفاقية 

  
) 21( في دورته العادية )639(قرار رقم ال مجلس الجامعة أصدر

 تضمن التأكيد على أهمية تصديق وانضمام) 2004 مارس 4 (بتاريخ
 والجريمة اإلرهابالدول العربية إلى االتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة 

  .المنظمة عبر الوطنية
  

 )20 ( مجلس وزراء العدل العرب في دورته العشرينأصدر
 يقضي بدعوة )550(قرارا برقم ) 2004 نوفمبر 29 (بالقاهرة بتاريخ
 المتحدة األممتصديق أو االنضمام إلى اتفاقية الإلى الدول العربية 

  .لمكافحة الجريمة المنظمة
  
  



في إطار متابعة تطورات ومستجدات القضايا المرتبطة هذا و
 شاركت تفاقية على مستوى الدول، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء،باال

نظمة  الفنية لمجلس وزراء العدل العرب في الندوة الوزارية لماألمانة
 للترويج التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتي إفريقيا

   ).2002 أكتوبر 30 – 29 (انعقدت بالجزائر يومي
  

 الفنية للمجلس في اجتماعات الدورة األمانة رئيس أيضاوشارك 
وقد ) 2004ماي (للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ) 13(الثالثة عشر

) محور الدورة(الدورة موضوع سيادة القانون والتنمية قش في هذه ون
والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الدولي 

  .منع ومكافحة االرهابلوالمساعدة التقنية 
  

  الدورة الرابعة عشرةأعمال الفنية أيضا في األمانةكما شاركت 
التي عقدت في فيينا خالل  للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ) 14(

والتي كان احد محاورها الرئيسية موضوع ) 2005 ماي 27–23 (الفترة
اتفاقية األمم المتحدة (  الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة التعاون" 

  ".المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة به الجريمة لمكافحة 
  

 للمشاركة بصفة مراقب في  موجهة للجامعةمانة الفنية دعوةتلقت األ
 المتحدة لمكافحة األمم اتفاقية لمؤتمر األطراف في) 2(الدورة الثانية 

  . )2005 أكتوبر 21 – 10 ( منالجريمة المنظمة الذي عقد
  

 في هذا المؤتمر، وشارك رئيس بعثة الجامعة امعةولم تشارك الج
  .في فيينا
  

 2005مة العالمية لعام نتائج الق المتحدة لاألممهذا وقد تضمن تقرير 
  :الخصوصفقرة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية جاء فيه على 

  
 
 
  



  
   :الجريمة عبر الوطنية

  
نعرب عن قلقنا البالغ إزاء اآلثار السلبية المترتبة على التنمية 

 بسبب الجريمة عبر الوطنية، بما في اإلنسانوالسالم واألمن وحقوق 
ر بهم ومشكلة المخدرات العالمية واالتجار  واالتجااألشخاصذلك تهريب 

 وتزايد تعرض الدول  الخفيفةاألسلحةو الصغيرة باألسلحةغير المشروع 
 ونؤكد مجددا على الحاجة إلى العمل الجماعي لمكافحة لتلك الجريمة،
   .الوطنية الجريمة عبر

  
* -*-*-*-*  

  
  

  راحها سيادة الوزير اقتالتوصيات التي يمكنكم
  

 األمم اتفاقية إلىم ض تنأو التي لم تصادق دعوة الدول العربية -  1
الت الملحقة والمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوك

  .بها الى القيام بذلك 
  
 أعضاء المعهد الدولي للدراسات العليا في إلىتوجيه الشكر  -  2

للتعاون والمساهمة في دعم  ذولةودات المبهلعلوم الجنائية على المجا
  .أعمال المجلس

  
 مكتب األمم المتحدة المعني أعضاء إلىتوجيه الشكر  - 3

 جامعة الدول العربية  على التعاون المتواصل مع-بفيينا–بالمخدرات 
  .في هذا المجال

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

 



 
 
 

  البند الثامن
  إعالن األمم المتحدة بشأن استنساخ البشر

  

  :ية الموضوعخلف
  
بخصوص االتفاقية الدولية لمنع استنساخ الكائنات البشرية ألغراض  –أ 

   :التناسل
  

) 19(اصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة عشرة 
) 507(، قرارا برقم )2003 افريل 10 – 8(بالجزائر في الفترة ما بين 

  : يقضي بـ 
  
نة العامة بمالحظاتها وتصوراتها دعوة الدول العربية إلى موافاة األما"

لمنع استنساخ الكائنات حول عناصر ومضامين مشروع االتفاقية الدولية 
غراض التناسل، وإحالتها إلى الوفود العربية في نيويورك البشرية أل

لالسترشاد بها، في تنسيق المواقف العربية خالل مناقشة المشروع في اللجنة 
شكلة من الجمعية العامة لألمم المتحدة، المخصصة المفتوحة العضوية الم

  ".إلعداد المشروع
  

قامت األمانة الفنية بتعميم القرار على وزارات العدل العربية طالبة 
  .موافاتها بمالحظاتها ولكن لم تتلق أي ردود بهذا الشأن

  
طلبت األمانة الفنية للمجلس من الوفد الدائم لجامعة الدول العربية 

وافاتها بآخر تطورات الموضوع وما يتوفر من وثائق م"باألمم المتحدة 
  ".بشأنه

  



) 2004 نوفمبر 23(رد الوفد الدائم باألمم المتحدة بمذكرة مؤرخة في 
متضمنة المعلومات والوثائق المطلوبة، عرض الموضوع على مجلس وزراء 

  ).20(العدل العرب في دورته العشرين 
  

  

، بتاريخ )20(ته العشرين أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دور
يقضي بتكليف لجنة خبراء وممثلي ) 553(قرارا برقم ) 2004 نوفمبر 29(

 المواقف العربية بشأن المؤتمرات واالتفاقيات الدولية  تنسيقبالدول العربية 
بدراسة مشروع االتفاقية الدولية لمنع استنساخ الكائنات البشرية ألغراض 

 غير أن المفاوضات الجارية حول مشروع التناسل والمشاريع المقدمة ،
إعالن  المتحدة إلى إصدار لألمماالتفاقية قد فشلت مما اضطر الجمعية العامة 

  .االستنساخ
     

   :بخصوص إعالن استنساخ البشر -ب
  

بعد فشل المفاوضات المتعلقة ببحث مشروع االتفاقية الدولية لمنع 
) 280/59(تحدة قرارا برقم االستنساخ، أصدرت الجمعية العامة لألمم الم

هذا  " إعالن األمم المتحدة بشأن استنساخ الكائنات البشرية" يتضمن 
 فشل العامة بعداإلعالن تم إعداده من طرف فريق عمل شكلته الجمعية 

  .مفاوضات اتفاقية االستنساخ
  

 صوتا وصوتت 71وقد تم اعتماد اإلعالن في اللجنة السادسة بـ 
 دولة عن التصويت، عرض الموضوع على 43  دولة وامتنعت35ضده 

  .المكتب التنفيذي للمجلس
  

 10(بتاريخ ) 32(أصدر المكتب التنفيذي في دورته الثانية والثالثون 
يقضي بتكليف األمانة الفنية بتعميم إعالن ) 480(قرارا برقم ) 2005افريل 

داء األمم المتحدة بشأن استنساخ البشر على وزارات العدل العربية إلب
مالحظات بشأنه، وعرضها على لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق 
المواقف العربية بشأن المؤتمرات واالتفاقيات الدولية لدراسة اإلعالن وسبل 
تطبيق التدابير التشريعية التي ينص عليها على ضوء نتائج أعمال اللجنة 



نساخ الكائنات المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع است
  .البشرية ألغراض التناسل

  
  

   :المتخذة اإلجراءات 
  

عقدت لجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن 
 ماي 19 – 17(المؤتمرات واالتفاقيات الدولية ، اجتماعا خالل الفترة 

تمدته  المتحدة حول استنساخ البشر الذي اعاألممواطلعت على إعالن ) 2005
 مارس 23(بتاريخ ) 280/59 (الجمعية العامة لألمم المتحدة بالقرار رقم

 وعلى مشروع القانون العربي االسترشادي لمنع استنساخ الكائنات ،)2005
البشرية ألغراض التناسل المقترح من طرف الجزائر، وانتهت اللجنة إلى 

  : التوصيات التاليةرإصدا
  
إلزامية من الناحية القانونية خاصة في  ليس له طبيعة اإلعالن أن – 1

ضوء عدم التوصل إلى توافق بشأنه، حيث جاءت بعض فقراته وخاصة 
استنساخ : " إلجراء عمليات بصيغة يمكن أن تفتح المجال ةبصيغ) ب(الفقرة 

   ".البشر ألغراض قد تفسر بأنها ال تتنافى مع الكرامة اإلنسانية 
  
نص عليها ر التشريعية التي ي تطبيق التدابي فيما يخص سبل– 2
 ترى اللجنة أهمية اعتبار مشروع القانون العربي االسترشادي ،اإلعالن

لمنع استنساخ الكائنات البشرية ألغراض التناسل الذي روعيت فيه المبادئ 
  . الدينية والقيم األخالقية مرجعية للدول العربية في هذا الشأن

  
* -*-*-*-*  

  
  مكنكم سيادة الوزير اقتراحهاالتوصيات التي ي

  
 فيما توصلت إليه بخصوص إعالن  المصادقة على تقرير لجنة الخبراء-1

  .االستنساخ 



  
 توجيه الشكر ألعضاء اللجنة ولألمانة الفنية على المجهودات المبذولة -  2

  .في هذا الخصوص
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
التاسعالبند   

  العربيةي الدول فاقتراحات وزارات العدل 
 

  :األساس القانوني
  

 من النظام األساسي لمجلس وزراء العدل العرب على 12دة تنص الما
  :يليما

  :يتضمن جدول أعمال المجلس" 
   
 الموضوعات التي سبق للمجلس أن أتخذ قرارا بإدراجها على جدول   -1

  .أعمال الدورة القادمة
  
دراجها وتوافي أمانة دول األعضاء بإالالموضوعات التي ترغب  -2

  .المجلس بها قبل أربعة أشهر من انعقاد الدورة على األقل
  
 الموضوعات التي تقترح في بداية دورة المجلس إذا وافق على -3

  .إدراجها ثلثا األعضاء الحاضرين
  
 الموضوعات التي تقترحها أمانة المجلس قبل أربعة أشهر من انعقاد -4

  ."لبية األعضاءالدورة على األقل بموافقة أغ
  

   : المتخذةاإلجراءات
  

 العدل إلى وزاراتتنفيذا ألحكام المادة أعاله تقدمت األمانة الفنية بطلب 
موافاتها بالموضوعات التي ترغب في إدراجها في مشروع جدول بالعربية 

  .أعمال الدورة
  
  



  
  :أجابت المملكة المغربية بأنها ترغب في إدراج الموضوعات التالية

  
  .جال مكافحة اإلرهابدعم وتعزيز التعاون في م -1
  

 هذا االقتراح أدرج في البند الثالث، المتعلق بتعزيز التعاون العربي 
  .والدولي في مجال مكافحة اإلرهاب

  
  .تحديث اإلدارة القضائية -2
  
 مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس  -3

  . وزراء العدل العرب
  

 المتعلق بمدى استرشاد – أ – في البند الرابع أدرجهذا االقتراح 
  .الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب

  
 
  

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

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  
  

  .يةالموافقة على االقتراح الوارد من المملكة المغرب -
  
  

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



  
  البند العاشر

تطبيق المعايير والضوابط المعتمدة من قبل المجلس االقتصادي 
واالجتماعي لحضور مؤسسات المجتمع المدني العربية بصفة مراقب في 

  . اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب
  

  :خلفية الموضوع
  

الدول العربية قرارا برقم اصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة 
مشروع معايير وضوابط حضور "بشأن ) 2005 جانفي 6(بتاريخ ) 1540(

 القرار على  هذاينصو" هاجتماعاتمؤسسات المجتمع المدني العربية في 
  :يليما

  
 الموافقة على معايير وضوابط حضور مؤسسات المجتمع المدني – 1

جتماعي بصفة مراقب بالصيغة العربية في اجتماعات المجلس االقتصادي واال
  .المرفقة
  
 تطبيق هذه المعايير على مؤسسات المجتمع المدني العربية التي – 2

تحضر اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي حاليا بصفة مراقب خالل 
  .عامين من صدور القرار

  
   :المتخذة اإلجراءات 

  
 تم االتفاق عليه وردت مذكرة من رئيس مكتب األمين العام ينقل فيها ما

لمناقشة سبل متابعة تنفيذ قرار ) 2005 مارس 10(في االجتماع المنعقد يوم 
أهمية عرض هذا القرار و)  1540(المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 

 للتعرف على رؤيتها حول سبل تنفيذ المجالس الوزارية المتخصصةعلى 
  .القرار 



  
  
اجتماعه ء العدل العرب في أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزرا -
يقضي ) 481(قرارا برقم ) 2005 افريل 10(بتاريخ ) 32(ن ي والثالثالثاني

  :بما يلي 
  
بشأن ) 1540( االحاطة بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم – 1

معايير وضوابط حضور مؤسسات المجتمع المدني العربية في اجتماعات 
  .جهزتهوأالمجلس االقتصادي واالجتماعي 

  
 الفنية بعرض القرار على مجلس وزراء العدل األمانة تكليف – 2

  .للنظر في سبل تنفيذه) 32(العرب في دورته 
  
  

-* -*-*-*-*-  
  

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

يسمح ألعضاء المجتمع المدني بالحضور ألشغال المجلس في حدود 
   المجلسما تسمح به أشغال

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

  
  
  
  
  
  



  
   عشرحاديالبند ال

  عقد ندوة حول السياسة الجنائية في الوطن العربي
  

  
  :خلفية الموضوع

  
وزير العدل في المملكة المغربية على االجتماع الثاني  معالي عرض
 افريل 27 ( للمكتب التنفيذي الذي عقد بالقاهرة بتاريخ) 32(والثالثين 

تائج المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية المنعقدة بمدينة ن) 2005
  ).2004 ديسمبر 11 إلى 9(مكناس بالمغرب خالل الفترة من 

  
  : وقائع المناظرة الوطنية والتوصيات

  
 11 و10و 9(نظمت وزارة العدل المغربية بمدينة مكناس أيام 

  ". وآفاقواقع" ندوة حول السياسة الجنائية بعنوان ) 2004ديسمبر 
  

 وقد خصصت هذه الندوة التي تعد منطلقا لمراجعة التشريع الجنائي
لدراسة مجموعة من المواضيع القانونية والحقوقية التي تشغل ، المغربي

بال الممارسين والمعنيين بمحاربة الجريمة واستهدفت البحث عن أجوبة 
مالئمة للحد من الجريمة ووضع تصورات حول نظام عقابي متطور 

  .راعي ضرورات االصالح ويحقق الردع الكافيي
  

وكل ذلك في إطار احترام المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان وتقديم 
حلول فعالة تتبنى المرجعية الوطنية مع االنفتاح على التجارب الناجحة 

  .في القانون المقارن
  

  
  : وانتهت الندوة إلى إصدار التوصيات التالية-



  
طورة الجريمة واالستعداد لمواجهتها بحزم، ضرورة الوعي بخ* 

  .واستهداف تحقيق الوقاية منها والحد من أسبابها
  

تبني سياسة جنائية مالئمة للواقع المغربي ومنفتحة على التجارب * 
  .المقارنة ومالئمة لالتفاقيات الدولية

  
  .مراعاة الخصوصية الوطنية أثناء وضع التشريع* 
  

  

) 32(على المكتب التنفيذي في اجتماعه  وقائع المناظرة ت عرض-
" يقضي ) 493(فأصدر قرارا برقم ) 2005 افريل 10(بالقاهرة بتاريخ 

ة التي عقدت  بتوصيات المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائياإلحاطة
في الدول العربية وتعميمها على وزارات العدل في المملكة المغربية 

لس في دورته القادمة للنظر في عقد  وعرضها على المجلالستفادة منها،
  . ندوة عربية حول السياسة الجنائية في الوطن العربي

  
  

* -*-*-*  
  

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

  
  الموافقة على عقد ندوة عربية حول السياسة الجنائية في الوطن -
  .العربي
  
  . المغربي على االقتراحوزير العدلمعالي  توجيه الشكر للسيد -
  

  
*-*-*-* -*-*  



  
  

   عشرالثانيالبند 
  مشروع برنامج عمل األمانة الفنية للمجلس

  ).22 ( والعشرينالثانية و)21 (العشرينالحادية و يبين دورت
  

 يتضمن برنامج عمل األمانة الفنية لما بين دورتي المجلس الحادية والعشرين
 األنشطة الدورية المستمرة ويضاف إليها ما )22(ين والثانية والعشر) 21(

يقرره المجلس ومكتبه التنفيذي من أنشطة وبرامج وذلك حسب البرنامج 
  ).مرفق(المقترح 

  
  

-* -*-*-*-*-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
   عشرالثالثالبند 

  الحساب الخاص بالمجلس
  

  :يتناول هذا البند ثالث مواضيع
  
  

  .ب الخاصحركة الحسا : األولالموضوع 
  
  .2005 للحساب الخاص بالمجلس حتى سنة حصتهاسددت  : الجزائر -
  

س ـاب المجلـدد حصتها لحسـي لم تسـدول التـوة الـدع: التوصية 
  .إلى المبادرة بذلك

  
*-*-*-* -*  

  
  

  .المتأخراتطلب جمهورية العراق إعفاءها من  : الثانيالموضوع 
  
لعراق لدى جامعة الدول العربية،  تقدمت الممثلية الدائمة لجمهورية ا "-

بطلب ترجو فيه إعفاء العراق من تسديد االشتراكات المتراكمة، بسبب 
  .روفه الصعبةظ
  

 إن لم يكن لديكم رأي –عليكم معالي السيد الوزير  قترحن : التوصية
 من تسديد  الرامي على إعفاءهالعراققبول طلب  -مخالف

مر بها، وهذا اإلعفاء ي ، نظرا للظروف الصعبة التيالمتأخرات
  يعتبر نوعا من الدعم للعراق الشقيق 

  
*-*-*-* -*  



  
  

  : ذيبطلب المركز تجديد التعاقد مع الدكتور يوسف : الثالثالموضوع 
  
يب، كخبير غير متفرغ ذ تقدم المركز بطلب تجديد عقد الدكتور يوسف -

  . دوالر شهريا400ة قدرها أبالمركز لقاء مكاف
  

 -  إن لم يكن لديكم رأي مخالف–قترح عليكم سيادة الوزير  ن :التوصية
  .تفويض األمانة الفنية للمجلس بنظر هذا الموضوع

  
  
  

-* -*-*-*-*-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
  



  
  
   عشررابعالبند ال

  
  وثيقة المركز للبحوث القانونية والقضائية

  
  )وثيقة مستقلة( 

  
خمسة لقضائية من يتكون برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية وا

  :التاليمحاور وهي ك
  
  .اجتماعات اللجان الفنية : المحور األول -
  
  .االجتماعــات القضائيـة :المحور الثاني -
  
  .النـدوات العلمية: المحور الثالث -
  
   .التعاون العربي على الصعيد القضائي: المحور الرابع -

  
  .ةالدورات التدريبي: المحور الخامس -
  
  .2007برنامج عمل المركز لعام : السادس المحور -
  
  
  
  
  



  
  

  :اجتماعات اللجان الفنية  :المحور األول
  
  :قانون عربي موحد لإلجراءات أمام القضاء اإلداريلجنة إعداد مشروع  -

  

   :خلفية الموضوع
  

 في 408بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم 
 تم تشكيل لجنة فنية من سبعة خبراء 2003أفريل  29بتاريخ ) 27(اجتماعه 

  .إلعداد مشروع قانون عربي موحد لإلجراءات أمام القضاء اإلداري 
  

  : اإلجراءات المتخذة
  

  

كان آخـرها في الفترة الممتــدة ما بين ) 02(عقدت اللجنة، اجتماعين 
وذلك لمناقشة وصياغة مواد ) 2005 فيفري 04 إلى 2004 ديسمبر 31(
اب األول المتعلق بتنظيم القضاء اإلداري وقد تم إنجاز هذا الباب المتكون الب

 مادة، وقد أوصت اللجنة في نهاية أشغالها بتخصيص االجتماع 43من  
المقبل لمتابعة باقي أبواب المشروع كما أوصت دعوة مجلس الدولة في 

لمصرية مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة المقبلة لإلطالع على التجربة ا
  .كونها ناجحة واالستفادة

  
  . غير ممثلة في هذا االجتماعالجزائر: مالحظة

  
  
  
  
  
  



  
  التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحهاالتوصيات 

---------  
  
  
  
  

الموافقة على اعتماد التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بإعداد  – 1
  .الداري مشروع القانون العربي الموحد لإلجراءات أمام القضاء ا

  
  . دعوة اللجنة لمواصلة أعمالها إلى حين االنتهاء من المشروع– 2
  
  .اهلو توجيه الشكر ألعضاء اللجنة على المجهودات التي بذ-  3
  

  
  
  
  

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

  



  :االجتماعــات القضائيـة: المحور الثاني
  

  

رة العدالة في الدول  شاملة لتطوير إدا عربية اجتماع لجنة إعداد خطة-أ
  :العربية

  
وضعت اللجنة في االجتماع األول خطة عملها في مجال تطوير وتحديث 

  :اإلدارة القضائية وتتكون هذه الخطة من المواضيع التالية
  
   الموارد البشرية،-
   أجهزة العدالة،-
   التشريعات،-
  . التعاون العربي والدولي-
  

 إلى 7(ات، كان أخرها في الفترة من اجتماع) 03( اللجنة ثالثة عقدتوقد 
 من الخطة العربية الشاملة المحور الثانيأين تم مناقشة ) 2005 مارس 11

، حيث توصل أعضاء والمتعلق بتطوير أجهزة العدالةلتطوير إدارة العدالة 
  .اللجنة إلى إقرار صيغة خطة تطوير تتعلق بأجهزة العدالة

    
أن يخصص االجتماع المقبل لدراسة وأوصت اللجنة  في ختام أشغالها ب

 على أن يعد والمتعلق بالتشريع وبدائل القضاءالمحور الثالث من الخطة 
أعضاء اللجنة أوراق عمل هذا المحور ويتم موافاة المركز بها في أجل 

 من السنة الجارية، ليتسنى توزيعها على باقي 2005أقصاه شهر سبتمبر 
  .أعضاء اللجنة لدراستها

  

  . الجزائر ممثلة في هذه اللجنة بالمديرية العامة للموارد البشرية:مالحظة
 
 
 
 

  
  
  



  
  

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

  
  

الموافقة على اعتماد التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بإعداد خطة  – 1
عربية شاملة لتطوير إدارة العدالة في الدول العربية والمتعلقة بإنجاز 

  .حور الثاني حول تطوير أجهزة العدالةالم
  
 الموافقة على دعوة اللجنة لمواصلة عملها وعرض ما توصلت اليه – 2

  .على المجلس في دورته القادمة
  
  .اهلو توجيه الشكر ألعضاء اللجنة على المجهودات التي بذ-  3
  
  
  

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

 



  :  رؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية اجتماع- ب
  

اجتماعات لحد اآلن، كان آخرها في الجزائر في  )  9(    تم عقد تسعة 
تناول أربعة محاور علمية وبعد ) 2005 أفريل 08 إلى 04(الفترة من 

المداخالت والمناقشات المستفيضة في كل محور من المحاور توصل 
  :لة من التوصيات أهمها المشاركون إلى إقرار جم

   
 تفعيل آليات التفتيش القضائي وذلك برفع مستوى سير وأداء القضاء -1

والمحاكم وتوحيد مناهج عمل المؤسسات القضائية وسهره على مكننة العمل 
  .القضائي 

  
 التأكيد على دور المعاهد القضائية والتفتيش القضائي في تأهيل وإعداد -2

  .القضاة
  

عاون وتبادل الخبرات على الصعيد الدولي والعربي وتلبية  توثيق الت-3
الدعوة التي وجهها المفتش العام في فرنسا إلى رؤساء أجهزة التفتيش 

بعد عقد اجتماع ) 2006(القضائي لزيارة فرنسا لإلطالع على تجربتها عام 
  .تنسيقي مع المركز والمفتشين العامين في الجزائر والمغرب

  
  

  . ممثلة بالسيد المفتش العامالجزائر: مالحظة
  
 

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

  
  

 الموافقة على اعتماد التوصيات الصادرة عن االجتماع التاسع – 1
  .لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المنعقد بالجزائر 

  
 القضائية بفرنسا  توجيه الشكر للسيد المفتش العام في المصالح-2

  .على دعوته أعضاء التفتيش لزيارة فرنسا واالطالع على تجربتها 
  

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



  

  : المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل األطر القضائيةراء اجتماع مد- ج
اجتماعا كان آخره بسوريا في الفترة ) 13 ( عشرلحد اآلن ثالثةتم عقد 

، أين تمت مناقشة أوراق العمل المقدمة )2005 ماي 26 إلى 21(متدة من الم
  :حول المحاور العلمية المتمثلة في المواضيع التالية 

  

  . مشروع النظام األساسي الموحد للمعاهد القضائية العربية-1
  . مشروع برنامج التأهيل القضائي العربي الموحد-2
يل القضاة في ضوء المتغيرات  إحداث األساليب والمستجدات في تأه-3

العولمة، التجارة الدولية، ثورة المعلومات واإلعالم ( الجديدة 
  .والتكنولوجيات الحديثة وما إلى ذلك 

 دور المعاهد القضائية في تطوير القضاء الوطني وتوحيد المرتكزات -4
  .األساسية التي يقوم عليها القضاء في الوطن العربي

  .ئية في مجال حقوق اإلنسان دور المعاهد القضا-5
  

  :  إلى موضوعين هماةباإلضاف
  . السرية المصرفية وتبييض األموال-
  . القضاء وحقوق اإلنسان-

  

  : وقد أقر المشاركون بعد المناقشات والمداوالت جملة من التوصيات أهمها
  

  . ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن االجتماعات السابقة -1
امج التكوين المستمر السنوية لكل ظواهر التطور  ضرورة مواكبة بر-2

  .الحاصل في العالم
 اعتماد النظام األساسي الموحد للمعاهد القضائية العربية كنظام أساسي  -3

  .نموذجي
 تعميم مشروع برنامج التأهيل القضائي العربي الموحد على المعاهد -4

  .العربية لدراسته وإرجاء مناقشته لالجتماع المقبل
  .بالمملكة المغربية) 14 ( عشرالموافقة على عقد االجتماع الرابع -5

  .الجزائر ممثلة في هذا االجتماع بمدير المدرسة العليا للقضاء: مالحظة
  
  



  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  
درة عن االجتماع الثالث عشر اعتماد التوصيات الصا الموافقة على -

)13(.  
  
اعتماد النظام األساسي الموحد للمعاهد القضائية العربية على  الموافقة -

  .كنظام أساسي نموذجي
  
  .في المملكة المغربية) 14(الموافقة على عقد االجتماع الرابع عشر  -
  
 توجيه الشكر ألعضاء لجنة الخبراء والمركز العربي للبحوث القانونية -

  .والقضائية على الجهود المبذولة
  

-* -*-*-*-*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  
  :اجتماع مسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية -د
  
  

 إلى 07( عقد خمسة اجتماعات كان آخرها بالقاهرة في الفترة الممتدة من تم
و قد أبدت الجزائر استعدادها الستضافة االجتماع السادس ) 2004 سبتمبر 11

ا االجتماع بسبب غير أنه تم تأجيل هذ ) 2005 سبتمبر 14 -  10( بتاريخ 
ارتباطات الجزائر بمواعيد سياسية هامة تتمثل في إجراء االستفتاء، وقد اجل 

  ).  2006(إلى شهر مارس من السنة القادمة 
  

  
  .الجزائر ممثلة في هذا االجتماع بمدير التشريع: مالحظة

  
عرض موضوع تأجيل االجتماع على مجلس إدارة المركز العربي للبحوث 

لقضائية فوافق على تأجيل االجتماع السادس لمسؤولي إدارات القانونية وا
وعقده بمدينة الجزائر باستضافة كريمة من معالي ) 2006(التشريع على عام 

  . وزير العدل، حافظ األختام السيد الطيب بلعيز 
  
  
  

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  
  
وعد انعقاد االجتماع السادس لمسؤولي إدارات  الموافقة على تأجيل م-

  . ، وعقده بمدينة الجزائر2006التشريع إلى سنة 
  
  

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



  
  :اللقاء القضائي العربي - هـ

  

اجتماعات، كان آخرها ببيروت في الفترة الممتدة ) 5(عقد لحد اآلن خمسة 
  :ناقشة المحاور العلمية التالية ، أين تمت م)2005 جوان 30 إلى 28(من 

  

 تطور المبادئ األساسية المتعلقة باستقالل السلطة القضائية  وإيجاد -1
معايير تساهم في تحسين إقامة العدل وتعزيز حكم القانون على الصعيدين 

  .الوطني والدولي
  

 مراعاة تعزيز حقوق اإلنسان وتحقيقها في نطاق عمل السلطة القضائية -2
  نفسها،

  

   التكوين الفني للقضاة وتخصصهم بما يواكب مستجدات العصر الحديث،-3
  

  . الحماية القضائية للمواطنين في الدول األخرى-4
  

وبعد المناقشات المستفيضة توصل المشاركون في نهاية االجتماع إلى إقرار 
  :جملة من التوصيات أهمها

  
  .ت السابقة التأكيد على تفعيل التوصيات الصادرة في االجتماعا-

  

 التأكيد على استقاللية وحياد القضاء واالهتمام به من لحظة االختيار وفق -
  .ضوابط مجردة وتحصين القاضي

  

  . التشدد بنفاذ أحكام القضاة الفاصلة في أي نزاع ينشأ-
  

 عقد حلقات بحث قانوني في شتى مجاالت التخصص عند القضاة لتعريفهم -
  .المعاهدات القانونية الحديثةعلى الفكر القانوني الجديد و

  

 تشجيع عقد اتفاقيات دولية بغية حماية قضائية لمواطني كل دولة في الدولة -
  .أخرى

  

التأكيد على استقاللية وحيادية القضاء واالهتمام به وكذا االهتمام بتأهيل  -
  . القضاة تأهيال تخصصيا

  



  
  

  التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحهاالتوصيات 
  
موافقة على اعتماد التوصيات الصادرة عن اللقاء القضائي الخامس  ال-

حول تبادل الخبرات في المتغيرات القضائية العربية والعالمية وتعميمها على 
  .الدول األعضاء

  
-* -*-*-*-*  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  

  :اجتماع رؤساء هيئات أو إدارات قضايا الدولة في الدول العربية - و
  

 08 إلى 06(في الفترة الممتدة من ) لبنان( ببيروت )4 ( الرابعجتماععقد اال
  : ، درست فيه ثالثة محاور علمية هي )2005جوان 

  
 دور هيئة قضايا الدولة داخل نظام تسوية المنازعات في إطار منظمة -أ

  التجارة العالمية،
  

   مشروع إستراتيجية عربية موحدة لتطوير عمل هيئات قضايا الدولة،-ب
  

 مشروع اتفاقية التعاون بين هيئات قضايا الدولة تتناول حق هذه الهيئات -ج
بتمثيلها أمام المحاكم والهيئات ذات االختصاص القضائي أو اإلنابة عنها 

  .بالتمثيل في الدول أطراف االتفاقية
  

 وقد تمت مناقشة المحاور وتقديم مداخالت علمية وتم عرض تجارب -
لمناقشات المستفيضة أقر المشاركون جملة من الدول األعضاء وبعد ا

  :التوصيات أهمها
  
  

  . التأكيد على تفعيل التوصيات السابقة-1
  

 الموافقة على اإلستراتجية العربية الموحدة لتطوير عمل هيئات أو إدارات -2
  .قضايا الدولة

  

  تعميم مشروع اتفاقية التعاون واإلنابة بين هيئات قضايا الدولة لدراستها-3
  .وإعادة مناقشتها في االجتماع المقبل

  

 عقد االجتماعات المقبلة بصفة دورية في كل قطر عربي وتفعيل توصية -4
  .تبادل الزيارات

  
  

  .  الجزائر غير ممثلة في هذا االجتماع: المالحظة
  

  
  
  



  
  التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحهاالتوصيات 

  
رة عن االجتماع الرابع لرؤساء  الموافقة على اعتماد التوصيات الصاد-

الهيئات أو إدارات قضايا الدولة في الدول العربية وتعميمها على الدول 
  .األعضاء

  
-* -*-*-*-*  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  
مراكز البحوث القانونية والقضائية في الدول رؤساء ومديري  اجتماع -ز

  :العربية
  

 12 إلى 10(  الفترة الممتدة منفي) لبنان(ببيروت ) 3(عقد االجتماع الثالث
  :، درست فيه أربعة محاور علمية هي )2005ماي 

  

 دور مراكز البحوث القانونية في وضع اآللية المناسبة لتنفيذ األحكام -1
  األجنبية في البلدان العربية،

  

 أهمية ودور المراكز في تطوير ودعم التحكيم القضائي من أجل تسهيل -2
  ت التقاضي لدعم العدالة،وتسريع عملية إجراءا

  

 مدى أهمية دور المراكز القانونية في إنشاء محكمة لألسرة في ظل -3
  التحديات الجديدة وما صاحبها من تغيرات،

  

 وضع اآللية المناسبة للتعاون مع مكتبة الكونغرس األمريكية جيلين -4
(GLIN)    .  

  

قشتها مناقشة إضافة إلى هذه المحاور فقد قدمت أوراق العمل تمت منا
  : مستفيضة وبعد المداوالت تم إقرار جملة من التوصيات أهمها

  

  . تفعيل التوصيات الصادرة عن االجتماعات السابقة-أ
  

   تعزيز دور مهام مراكز البحوث وتمتين أواصر التعاون فيما بينها-ب
  

 الدعوة لالنضمام إلى االتحاد الدولي ألجهزة مكافحة غسيل األموال -ج
  .يد على دور مراكز البحوث في تطوير ودعم التحكيم القضائيوالتأك

  

 ضرورة إنشاء محكمة لألسرة تعني بالموضوعات المتعلقة باألحوال - د
  .الشخصية

 دعوة وزارات العدل العربية لالنضمام إلى شبكة المعلومات القانونية -هـ
  ).جلين المركز اإلقليمي بالكويت(

  
  

 



  دة الوزير اقتراحهاالتوصيات التي يمكنكم سيا
  
التوصيات الصادرة عن االجتماع الثالث لمديري  الموافقة على اعتماد -

  .مراكز البحوث القانونية في الدول العربية وتعميمها على الدول األعضاء
  

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

 



 
  

  :النـدوات العلمية: المحور الثالث
  

 :2005 إطار المركز لعام مية التي عقدت فيالندوات العل
  

برنامج عمل المركز ) 19( مجلس وزراء العدل العرب في دورته قرأ
  :ومنه عقد الندوات التالية

  
  . بدائل الدعاوى وسبل تبسيط إجراءات التقاضي-1
  . استخدام الوسائل الحديثة في المراجعات القضائية-2
  .لحدود الوطنية الموقف العربي من امتداد الوالية القضائية خارج ا-3

  

إدراج عقد ندوة حول حماية أنظمة وبرامج ) 20(كما أقر المجلس في دورته 
  .2005الكمبيوتر في عمل المركز لعام 

  
  :بدائل الدعاوي وسبل تبسيط إجراءات التقاضي ندوة علمية حول

 عقدت هذه الندوة في مقر المركز العربي للبحوث القانونية ببيروت 
  : محاور التاليةوتناولت ال) لبنان(

 
   :بدائل الدعاوي: المحور األول 

  

  : التحكيم -1
  .التحكيم الجماعي–ماهية التحكيم والتحكيم الفردي 

 على الصعيد –أنواع التحكيم ، التحكيم الوطني على الصعيد الفردي 
  المؤسساتي 

  
  :الصلح -2

  . ذات الطابع الفردي–المنصوص عليه في االتفاقيات 
  .                   ذات الطابع الجماعي              

  

  . المنازعات الفردية–اللجوء إليه عند نشوء المنازعات 
    المنازعات ذات الطابع الجماعي-                                 



 
  
  

  .طرق تبسيط إجراءات التقاضي : المحور الثاني
  . الطرق المنصوص عليها مسبقا في االتفاقيات-1

   على الصعيد الفردي-                    
   على الصعيد الجماعي-                    

  
  . الطرق المنصوص عليها قانونا-2

  . عن طريق قضاء الجلسة وقضاء التنفيذ-         
  . التنازل عن بعض درجات المحاكمة والحلول المقترحة-         

  
  

لمشاركون إلى إقرار ة توصل اضوبعد مناقشة هذه المحاور مناقشة مستفي
  : جملة من التوصيات أهمها

 
  . إعادة إحياء المركز العربي للتحكيم التجاري لضرورة وجوده-
 .تعزيز الحل التوفيقي وجعله بمثابة الحكم -
 .إنشاء هيئة رسمية دائمة لتحديث القوانين -
 .إعداد قانون عربي موحد للتحكيم -
  

  .لمفتش بدوي علىالجزائر مثلت بهذه الندوة بالسيد ا: مالحظة
  

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  
  

التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول بدائل  الموافقة على اعتماد -
  .األعضاءالدعاوى وسبل تبسيط إجراءات التقاضي وتعميمها على الدول 

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



 
  
   :  حول استخدام الوسائل الحديثة في المراجعات القضائيةندوة علمية -

  
عقدت هذه الندوة في مقر المركز العربي للبحوث القانونية في 

  :تناولت المحاور التالية ) 2005 جويلية 7 – 5( الفترة ما بين 
  

  أي دور ؟ أية فوائد ؟: المكننة والعمل القضائي  : أوال
  

دور التكنولوجيا والوسائل الحديثة يتناول هذا المحور مدخال يطرح 
في تطوير المراجعات القضائية وإدارة الدعاوى بحيث يتناول الحوافز 
والفوائد الكامنة وراء ذلك، كما يناقش أبعادها بما فيها من إيجابيات 

ومن صعوبات سوف يستعرضها ...) بالنسبة للكلفة والسرعة اإلنتاجية (
  .المحور الالحق

  
  :صعوبات وتجارب : الراهن الواقع  : ثانيا

  
يرسم المحور الثاني في الشق األول منه صورة عن واقع االدارة 
القضائية في الدول العربية مركزا على الصعوبات المختلفة التي يواجهها 

  :استعمال الوسائل الحديثة منها 
  

  صعوباتالفي 
   :  البشرية

  
كننة وإزالة إدراك منافع الم( البيئة البشرية ومقاومة التغيير 

  ).المعوقات النفسية لدى الحقوقيين 
  
  
  
  



 
  

  : المالية
 –قروض خارجية ( كلفة مشاريع المكننة وطرق التمويل المتاحة 

  ).أية أولويات في موازنات الدول العربية لمكننة العمل القضائي
  

  :اللوجستية 
  

  ).تجهيزها واستخدامها وصيانتها( البني التحتية 
  

  :القانونية
  
  .تشريعات الحالية، جرائم المعلوماتية وقرصنة المعلوماتال
  

  :في التجارب
  

  :كما يرصد هذا المحور، في الشق الثاني منه 
  

عرض لبعض التجارب : المحاوالت الحاضرة في الواقع العربي 
  .بمزاياها وصعوباتها

  
ومن األمور المثيرة لالهتمام والتي تتطلب تركيزا خاصا، مشكلة 

دل الخبرات سواء بين مراكز المعلوماتية الوطنية أو مع التعاون وتبا
كليات الحقوق ومعاهد الدروس القضائية أو بين الحكومات العربية أو 

  .دور جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المختصة في ذلك
  
  
  
  
  



 
 

  :تنفيذ مشاريع المكننة :  ثالثا 
  

ية الواجبة التنفيذ يدخلنا المحور الثالث في صميم الخطة التطبيق
بغية االستفادة من الوسائل الحديثة في المراجعات القضائية وإدارة 
الدعاوى، ونظرا ألهمية هذا المحور فقد تم تقسيمه إلى خمسة فصول 

  :تطرح فيها شتى الجوانب التنفيذية على النحو التالي 
  

  :على الصعيد البشري
  
  . تحضير البيئة البشرية األساسية للعمل-
  
  . القيام بإعداد وتدريب جميع المعنيين وعلى مختلف المستويات-
  

  :على الصعيد العلمي
  
  . تعزيز مراكز المعلومات العاملة حاليا-
أنظمة / بنوك معلومات قانونية (  تأمين أدوات العمل للقضاة -

  ).تطبيقية
على غرار ما يتم (  إنشاء محكمة نموذجية واختباريه للتدريب -

  .يات المتحدةفي بعض الوال
  

  :على الصعيد القانوني
  

لوائح ( تبادل المعلومات بين قلم المحكمة والمتقاضين والتبليغات 
  ).وتبليغات بواسطة البريد االلكتروني

  
  . بين المحاكم في داخل البالد-
  



  
 
  

التشفير، التوقيع اإللكتروني، بروتوكول ( مشكلة أمان المعلومات -
  ).للنقل يشفر المعلومات

  
  
من ( وصف اإلجراءات القضائية وتبسيطها وتفعيلها نحو المكننة -

  ).تقديم الدعوى حتى تنفيذ الحكم
  

تحديد اإلجراءات والعمليات المتكررة والمستقلة القابلة للمكننة 
  ...).مثل ترتيب الدور في الجلسات(الكلية حاليا 

  
  :على الصعيد التقني 

  
ل القضائي بحيث ال يكتفي  في العماستخدام الذكاء االصطناعي -

بالتوثيق واالسترجاع بل باستخدام نظام معلوماتي ذكي يواكب عمل 
  .القضاة ويساعدهم في التصنيف والتبويب

  
 هيكلية موحدة للمعلومات القانونية مما يسهل التبادل -

  .األوتوماتيكي بين المؤسسات
  
طور  أرشفة الملفات إلكترونيا، وذلك مع تغير وسائل الحفظ وت-

سياسة األرشفة، ويقتضي هنا اإلجابة على تساؤالت عن مدة األرشفة 
  .وعن مدة ديمومة التوقيع اإللكتروني وما إلى ذلك

  
  
  

  
  



  
 
  

  :يعلى الصعيد اللوجستي
  

  .تجهيز قاعات المحاكم بالوسائل التكنولوجية الحديثة
  

وبعد المناقشات المستفيضة حول المحاور العلمية للندوة وعرض 
اق العمل المقدمة باإلضافة إلى ورقة عمل المركز الرئيسية، توصل أور

  :المشاركون إلى التوصيات التالية 
  
 ضرورة مواكبة جميع القطاعات المستجدات التقنية وتعميم -1

تطبيقات نظم الحكومة اإللكترونية على جميع وزارات العدل العربية 
عاوى والمراجعات وإعطاء األولوية للهيئات التي تتولى إدارة الد

القضائية، وضرورة شمول االستفادة من الوسائل الحديثة جميع العاملين 
  .في العدالة
  
 التأكيد على ضرورة استفادة القاضي من الوسائل الحديثة في -2

االطالع على الدعوى وجميع القوانين واالجتهادات وعلى وجوب  العبور 
  .إلى الحداثة 

  
عربية تعزيز نشر الوسائل التقنية  التمني على الحكومات ال-3

الحديثة باعتماد التقديرات المالية الالزمة وعلى وجوب مواكبة التشريع 
  .لظاهرة المعلوماتية والوسائل التقنية الحديثة

  
  . تدريس المعلوماتية في كليات الحقوق والمعاهد القضائية-4
  
جمعيات  االنفتاح على المنظمات الدولية والشركات األجنبية وال-5

. الخاصة التي يشجع المشاركون على إنشائها للعناية بإنماء المعلوماتية
  .والتركيز على تأهيل العنصر البشري



  
 
  
 االهتمام بوجود بنوك معلوماتية قانونية شاملة وإنشاء بنك -6

معلومات عربي شامل وإنشاء مكتبات الكترونية في وزارات العدل 
  .ني للتراسلوالمحاكم وإنشاء نظام الكترو

  
 االهتمام بالتأهيل المستمر للقضاة سيما على الوسائل التقنية -7
  .الحديثة

  
 إبالء أهمية خاصة للتوقيع اإللكتروني وإصدار التشريعات -8

الالزمة بحيث يعتبر التوقيع الرقمي المرتكز على التشفير غير المتماثل 
  .آلية التوقيع الوحيدة الموثوقة

  
  .ت الالزمة لحماية المعلومات القانونية المخزنة اتخاذ اإلجراءا-9
  

 االستفادة من استخدام الذكاء االصطناعي في المجال - 10
  .الحقوقي
  

 التنسيق بين مراكز المعلوماتية في وزارات العدل العربية - 11
  .والهيئات القضائية لتبادل الخبرات والتجارب

  
-*-*-* -*-*  

  
  ادة الوزير اقتراحهاالتوصيات التي يمكنكم سي

  
الموافقة على اعتماد التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول  -

استخدام الوسائل العلمية في المراجعات القضائية وإدارة الدعاوى 
 .وتعميمها على الدول األعضاء



 
 
  
  : حماية أنظمة وبرامج الكمبيوتر ندوة علمية حول -

الندوة بمقر المركز العربي ببيروت فـي الفترة ما بيـن عقدت هذه 
  :تناولت المحاور التالية) 2005 جويلية 19-21(
  

  .عمل أدبي وفني : برنامج الكمبيوتر: المحور األول
  .ملكية صناعية: برنامج الكمبيوتر: المحور الثاني
  .المؤلف، أصحاب الحقوق: برنامج الكمبيوتر: المحور الثالث

الواقع التشريعي والقضائي في : حماية برنامج الكمبيوتر: رابعالمحور ال
  .الدول العربية

  
وبعد المناقشات المستفيضة حول الموضوع توصل المشاركون إلى إقرار 

  : التوصيات التالية
  .إعداد دورات تخصصية للقضاة والمحامين -
دعم إنشاء نشرة قانونية عربية تتولى نشر األبحاث والدراسات في  -

 . الملكية الفكريةمجال
 .عقد ندوة علمية حول التعدي على األموال المعلوماتية -
تشكيل لجنة من الخبراء لمواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا  -

 .المعلومات واقتراح التوصيات الضرورية
 .إنشاء مركز عربي للوساطة والتحكيم في مجال الملكية الفكرية -
مجاالت الملكية الفكرية إنشاء دبلوم خاص للدراسات العليا في  -

 .والمعلوماتية القانونية في كليات الحقوق
  

  .الجزائر لم تمثل في هذا االجتماع: مالحظة
  
  
  
  



  
  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها

  
  

الموافقة على اعتماد التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول  -
  . على الدول األعضاءحماية أنظمة وبرامج الكمبيوتر وتعميمها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
الموقف العربي من امتداد الوالية القضائية خارج الحدود  ندوة حول -

  :الوطنية
 25-23( عقدت الندوة في مقر المركز العربي ببيروت في الفترة ما بين 

  : تناولت المحاور التالية) 2005أوت 
  

  .ادةالقضاء ومفهوم السي: المحور األول -
  

خارج الحدود ) للدول العربية(امتداد الوالية القضائية : المحور الثاني -
في القانون الجزائي، في القانون الدولي الخاص، في ما له عالقة ( الوطنية 

  ).باالنتظام العام الوطني
  

امتداد الوالية القضائية غير الوطنية، داخل الحدود : المحور الثالث -
الصالحيات العالمية، المحكمة الجنائية الدولية، (ية الوطنية للدول العرب

  ).التحكيم
  

العربية وغير ( وسائل الحد من امتداد الوالية القضائية : المحور الرابع -
  .خارج الحدود الوطنية) العربية

  

بعد مناقشة المحاور العلمية للندوة توصل المشاركون إلى إقرار 
  : التوصيات التالية

  

 ظاهرة العولمة على مفهوم السيادة وانعكاسه على دور  مراعاة مؤثرات-
  .القضاء الوطني واختصاصه

 دراسة نظرية الصالحية العالمية واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية -
  وعقد ندوات حولها الرتباطها بموضوع السيادة

  

 عقد ندوة حول نظامي الدعوى الجديدة واألمر بالتنفيذ و مبدأ المعاملة -
  .ثل لألحكام األجنبية المعدة للتنفيذ في الدول األخرىبالم

  

  .  لم تمثل الجزائر في هذا االجتماع: مالحظة
  
  
  



  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  

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

  .على الدول األعضاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
  التعاون العربي على الصعيد القضائي: المحور الرابع

  
  : الموضوعخلفية 

  
بالجزائر القرار ) 19(أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته 

يقضي باعتماد لجنة خماسية تتكون من مدراء المعاهد ) 527(رقم 
   .القضائية
  

و تنفيذا التفاقية عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية 
  : فقد تم اتخاذ التوصية التالية

  
  : بخصوص التأهيل اإلعدادي -
  

 أكتوبر 09بتاريخ ) 19(اعتمد مجلس وزراء العدل العرب في دورته 
 تقرير وتوصية اللجنة الخماسية التي اقترحت أن يقوم 517 بقراره 2003

ل معهد قضائي بإيفاد عدد من المنتسبين إليه في كل عام، واستقبال عدد ك
  .آخر من المعاهد األخرى وفقا لظروفه

   
  : اإلجراءات المتخذة

  
وتنفيذا لهذه التوصية وجه المركز كتابا لمدراء المعاهد القضائية قصد 
االستطالع على إمكانية المعاهد في استقبال الطالب القضاة، وقد 

  : لى ما يليتوصل ع
  

  : المعهد األردني -
طلبة من المعاهد ) 5(موافقة مجلس إدارة المعهد على استقبال خمسة 

  .القضائية في الدول العربية ضمن برنامج التدريب المستمر
  
  



  
 اإلمارات –دبي  (مي للعلوم القانونية والقضائيةلالمعهد الع -

  ): العربية المتحدة
طلبة سنويا كحد ) 10(ال الدارسين عشرة أكد المعهد استمرار استقب

  .أعلى من الدول العربية الشقيقة ضمن برنامج التأهيل
  
  ):تونس ( المعهد األعلى للقضاء -

من المتدربين القضائية ) 5(أعرب عن استعداده باستقبال خمسة 
  .نوإلحاقهم بأقرانهم من القضاة التونسيي

  
  

  ):الجزائر ( المدرسة العليا للقضاء -
طلبة من المعاهد ) 10(ربت عن استعدادها الستقبال عشرة أع

القضائية للدول الشقيقة لمدة ال تزيد عن شهر، إلجراء بعض التدريبات 
  .على مستوى بعض المجالس القضائية الكبرى

  
  ):السعودية ( ي للقضاءالمعهد العال -

المعهد يرحب بمضمون التوصية ويؤكد تفعيلها في إطار التعاون 
  كالمشتر
  
  ): السودان (معهد التدريب واإلصالح القانوني -

لكل دورة ) 2( يمنح المعهد  منحتين  لدارسي اثنين :التكوين األساسي
  .تنعقد بالمعهد ويوفد اثنين من الدراسي

  
دارسين لمدة خمسة ) 5(يستقبل المعهد خمسة : التدريب المستمر

  .دارسين) 5(يوما ويوفد خمسة ) 15(عشرة 
   
  

  
  



دارسين لمدة سبعة ) 5(يستقبل المعهد خمسة : ب التخصصييتدرال
  .دارسين) 5(أيام ويوفد 

  
  ):لبنان (المعهد الدروس القضائية -

يعلن المعهد استعداده الستقبال الدارسين من مختلف المعاهد العربي 
  .سنوات دون التقيد بعدد محدد) 3(الشقيقة طيلة مدة الدراسة المقدرة بثالثة 

  
  ): ليبيا(القضاء معهد  -

المعهد لم يستقبل منتسبين إليه، وقد أعد برنامج خاص بفلسطين، 
والصومال وال يوجد لديه ما يمنع من استقبال زائرين من خالل تنسيق 

  .مسبق يتم بين المعهد الليبي والمعهد الشقيق
  
  ):اليمن ( المعهد العالمي للقضاء -

سين من سائر األقطار العربية دار) 6(أكد المعد استعداده الستقبال ستة 
  .طالب سنويا) 10(ويمكن للمعهد أن يرسل في حدود عشرة 

 
 
 

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  
الموافقة على اعتماد الخطوات المتخذة في مجال التعاون العربي  -

  . بمتابعتهاعلى الصعيد القضائي وتكليف المركز العربي للبحوث القانونية
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  ةالدورات التدريبي:المحور الخامس

  
  :الموضوعخلفية 

  
) 19( أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة عشر 

  : يقضي بما يلي) 530(قرارا برقم ) 2003(بالجزائر 
  
يقضي بالموافقة على عقد دورات تدريبية في القانون الدولي  "-1
ساني و منح شهادات باجتياز الدورات للمشاركين فيها باسم جامعة الدول اإلن

العربية المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية واللجنة الدولية للصليب 
  .األحمر
  
 تتولى اللجنة الدولية للصليب األحمر تمويل هذا النشاط بما في ذلك -2

اعات االجتماعات وتوفير نفقات إقامة المشاركين و طبع الوثائق و حجز ق
  ".خدمات الترجمة و تنظيم برامج الدورة

  
تنفيذا لهذا القرار انعقدت الدورة التدريبية الثانية للتعاون الدولي اإلنساني 

  .بيروت) 2005 جوان 10 ماي إلى 30(في الفترة الممتدة ما بين 
  

  : وقد تناولت الدورة التدريبية المواضيع التالية
  

  . قانون حقوق اإلنسان تعريف وتطور-
  . المواثيق العالمية واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان-
  . االتفاقيات الدولية والمواثيق اإلقليمية لقانون حقوق اإلنسان-
  . االتفاقيات الخاصة لحماية حقوق النساء واألطفال-
  . اتفاقيات مناهضة التعذيب والمعاملة ألإلنسانية-
  .لحماية الالجئين وإنفاذها على الصعيد الوطني االتفاقيات الدولية -



  
  
  

 التعريف بالقانون الدولي اإلنساني ومصادره وتطويره وتمييزه عن -
  .قانون حقوق اإلنسان

  . مبادئ القانون الدولي اإلنساني-
  . األشخاص المشمولة بحماية القانون الدولي اإلنساني-
  . اإلنساني األماكن المشمولة لحماية القانون الدولي-
  . حماية الممتلكات الثقافية في زمن النزعات المسلحة-
  . آليات إنقاذ قانون حقوق اإلنسان على الصعيدين الوطني والدولي-
 أساليب ووسائل القتال مع عرض ألهم االتفاقيات الدولية الخاصة -

  .باألسلحة
  . آليات احترام القانون الدولي اإلنساني-
  .ولية للصليب األحمر والهالل األحمر التعريف بالحركة الد-
  . دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في النزاعات المسلحة-
 المقصود بتطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني -

  .والتدابير المتخذة في هذا الشأن
  . القانون الدولي اإلنساني والنزعات المسلحة المعاصرة-
الدولية وعرض لتاريخ المحاكم الجنائية الدولية  تطور مفهوم الجرائم -

  . الخاصة
  . عرض للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية-
 تكييف العناصر الجرائم الداخلية في اختصاص المحكمة الجنائية -

  .الدولية
  . عالقة القضاء الجنائي بالقضاء الوطني-
  

نساني في المقررات أما الدورة الثالثة حول إدراج القانون الدولي اإل
 وقد تم معالجة 2005 سبتمبر 7-6فقد انعقدت في الفترة ما بين .الجامعية

  : المواضيع التالية
  
  . القانون الدولي اإلنساني في عالم اليوم-



  . القانون الدولي اإلنساني في المقررات الجامعية-
 

  .أهم المناهج* 
  .مناهج وطرق التدريس* 

القانون الدولي اإلنساني في المقررات  التصورات نحو إدراج -
  .الجامعية

  . دعم احتياجات القائمين على تدريس القانون الدولي اإلنساني-
  

أما الدورة الثالثة والخاصة بالكوادر الجامعية في مجال القانون الدولي 
 سبتمبر 4 أوت إلى 29( اإلنساني، فقد عقدت ببيروت في الفترة ما بين 

 بسوريا وانعقدت الدورة 2003رة األولى قد انعقدت عام و كانت الدو) 2005
وقد اشتملت هذه الدورة عرض وبحث .  في األردن 2004الثانية عام 

  : المواضيع التالية
  
  . التعريف بالقانون الدولي اإلنساني-
  . الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي اإلنساني-

  

  .لي اإلنساني األماكن المشمولة بحماية القانون الدو-
  . حماية البيئة في زمن النزاعات المسلحة-
  . حماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاعات المسلحة-
  . أساليب ووسائل القتال في القانون الدولي اإلنساني-

  . عمليات دعم السالم والقانون الدولي اإلنساني-
  . الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر-
  .للجنة الدولية للصليب األحمر في النزاعات المسلحة دور ا-
 آليات احترام القانون الدولي اإلنساني وتطبيقاته على األصعدة -

  .الوطنية
  . تطور القضاء الجنائي الدولي-
  . القانون الدولي اإلنساني والتحديات الراهنة-
  . عرض لقضايا من محكمة يوغسالفيا السابقة-
  ).مواد ومناهج البحث( ي اإلنساني  تدريس القانون الدول-



 
  

  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها
  
 و كذا اإلحاطة بنتائج الدورتين التدريبيتين الثانية والثالثة  -

 في القانون الدولي اإلنسانيالدورة العربية الثالثة للكوادر الجامعية 
  .حمرالمقامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األ

  
  . توجيه الشكر لمعالي وزير العدل اللبناني لرعايته لهذه الدورات-
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 
  س عشرخامالبند ال

  

  : إجراءات تنظيمية
  .ل النظام األساسي والداخلي للمجلس يتعد

  

   :عرض الموضوع
  

  :النظام األساسي للمجلس على ما يلي من 4لمادة  من ا1تنص الفقرة 
  
) 06(تب تنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يتكون من ستة ينشأ مك " -1

وزراء للعدل في الدول األعضاء يكون من بينهم وزير العدل في دولة المقر، 
ووزير العدل رئيس مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، 

  .وينتخب األربعة من قبل المجلس
  

من النظام الداخلي للمجلس على ) 3(لثة  من المادة الثا1      وتنص الفقرة 
  :ما يلي

  
 يتألف المكتب من ستة وزراء للعدل العرب يكون من بينهم وزير العدل – 1" 

في دولة المقر ووزير العدل رئيس مجلس إدارة المركز العربي للبحوث 
   ".وينتخب األربعة من قبل المجلسالقانونية والقضائية، 

  
   :الموضوعالجديد في 

  
بالقاهرة بتاريخ ) 20(ر مجلس وزراء العدل العرب في دورته العشرين أصد

  :ينص في فقرته الرابعة على) 584 (رقما تحت قرار) 2004 نوفمبر 29(
  
يعمل بقاعدة التناوب في العضوية بين الدول العربية وفقا للحروف  – 4" 

  ".الهجائية 



  
  
 األساسي من النظام 4المادة  من 1 يستوجب تنفيذ هذا القرار تعديل الفقرة -

  .للمجلس
  
  . من النظام الداخلي للمجلس3 من المادة 1 والفقرة -
  

  ".وينتخب األربعة من قبل المجلس"وذلك بحذف عبارة 
  

ويعين األربعة من قبل المجلس بالتناوب في " وأن يحل محلها عبارة 
  ".العضوية بين الدول العربية وفقا للحروف الهجائية

  
  

-* -*-*-*-*-  
 
  

  كم سيادة الوزير اقتراحهاالتوصيات التي يمكن
  
  
  .، حتى تنسجم مع قرار المجلس الفقرتين الموافقة على تعديل–
  
  

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

      
 

 
  



  
   عشرالسادسالبند 

  
   القادمة للمجلسالدورةوزمان انعقاد مكان 

  
  :األساس القانوني

  
  :يلي ظام األساسي للمجلس على ما من الن17نص المادة 

  
يعقد المجلس دوراته العادية واالستثنائية في مقر جامعة الدول العربية أو " 

  ".في أية دولة عربية بناء على دعوة منها وموافقة المجلس
  

  :على ما يليوتنص المادة الثامنة منه 
  
ين العام يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة كل عام بناء على دعوة من األم" 

  " )تشرين الثاني( للجامعة خالل شهر نوفمبر
  

  :اإلجراءات 
  

  .االجتماع يكون في مقر الجامعة بالقاهرة:  المبدأ
  

في ربوع دولة بطلب االستضافة فاالجتماع يعقد أي  ت تقدمإذا : االستثناء
  .الدولة الطالبة وتسلم لها رئاسة الدورة

  
-* -*-*-*-*-  

  
  



  
   عشرالسابعالبند 

  
   يستجد من أعمالما

  
  سيادة الوزير،

  
الندوة القانونية الوزارية حول االتفاقية الدولية بخصوص موضوع   

  .للفساد
  
  
  

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

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



  
  
  
  

  مجلس وزراء العدل العرب
  الدورة الحادية والعشرين

  
  2005 نوفمبر 20-30

  

  - جدول األعمال -
  
  
  
  

  
  ...........البند

  )1593(وانب القانونية لقرار مجلس األمن الج
  حول الوضع في دارفور

  



  : خلفية الموضوع
 10(بتاريخ ) 32 (ن الثاني والثالثيأصدر المكتب التنفيذي في اجتماعه

 يقضي بتكليف لجنة خبراء وممثلي الدول 492قرارا برقم ) 2005أفريل 
اقيات الدولية بالنظر العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات واالتف

 حول الوضع في 1593في الجوانب القانونية لقرار مجلس األمن رقم 
  .دارفور
  

  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار
ا التاسع هية للمجلس عقدت اللجنة اجتماعنبناء على دعوة من األمانة الف

 ماي 19-17(بمقر األمانة العامة بالقاهرة في الفترة ما بين ) 19(عشر 
، وذلك بعد 1593درست فيه اآلثار القانونية لقررا مجلس األمن ) 2005

إطالعها على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقواعد اإلجرائية 
وقواعد اإلثبات، وبعد المناقشات المستفيضة توصلت اللجنة إلى المالحظات 

  : التالية
  
بإحالة الوضع في القاضي ) 1593( ال يعتبر قرار مجلس األمن -1

من نظام ) ب/13(دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عمال بأحكام المادة 
 لدى بقبوله الدعوى، أو  المحكمةصختصاا مسبقا بإإقرارروما األساسي 

تنص على أن المحكمة ) ب-13المادة ( المحكمة قبل أن تقرر المحكمة ذلك 
  .ىهي التي تقرر اختصاصها وقبولها لنظر الدعو

  
، )2005 مارس 31(بتاريخ ) 1593(مجلس األمن ر القد صدر قر -2

  ، غير أن حالة درافور قبل هذا التاريخ كانت بيد المدعي العام للمحكمة
  

  
وطبقا للنظام األساسي للمحكمة فإنه بإمكان المدعي العام في أي وقت أن 

ودون ) 2002  جويلية1(يبدأ التحقيق في الجرائم التي وقعت في دارفور منذ 
اإلشعار من قبل المدعى العام يتم فقط عند ما تكون ( أن يشعر الدولة المعنية 



اإلحالة إلى المحكمة قد تمت من دولة طرف أو من المدعي العام وفقا ألحكام 
  ). من نظام روما18المادة 
  

كما يمكن للدائرة التمهيدية للمحكمة أن تصدر في أي وقت، وبناء على 
العام أمر بإلقاء القبض على أي شخص متهم بارتكاب الجرائم طلب المدعي 

، والبد  ) من نظام روما58المادة ( المنصوص عليها في نظام روما األساسي 
ة، حيث يمن سلطة المدعي العام في ذلك سوى اإلجراءات المتعلقة المقبول

لى أن تتخذ ا قدمت الدولة المعنية طعنا ما، إعليه أن يرجى التحقيق إذ
  ). من نظام روما19 من المادة 7الفقرة (  بشأن المقبوليةاالمحكمة قرار

  
 ال يمنع إرجاء التحقيق عند تقديم الطعن من أن يلتمس المدعي العام -3

  .  من المحكمة اإلذن له بمواصلة التحقيقات الالزمة لحفظ األدلة
  
المادة  من 6الفقرة (و) 19 من المادة 2الفقرة الفرعية أ من الفقرة  (-

، أو أخذ أقوال أو شهادة أو إتمام عملية جمع وفحص ) من نظام روما18
األدلة التي قد تكون بدأت قبل تقديم الطعن أو الحيلولة بالتعاون مع الدول 
ذات الصلة، دون فرار األشخاص الذين يكون المدعي العام قد طلب بالفعل 

ن نظام روما  م58المادة ( إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم بموجب 
  ).األساسي

  
 أعلن المدعى العام أنه أطلع رسميا على تقرير لجنة التحقيق الدولية -4

انه لن يبدأ التحقيق قبل تقييم ,والقائمة التي قدمتها اللجنة للمشتبه فيهم، 
 االسترشاد هي على سبيل  فيهمقائمة المشتبهوأن الجرائم وقبول الدعوى 

  ير اللجنة وأي معلومات يحصل عليها من وليست ملزمة، وأنه سيفحص تقر
  

  
 افريل 5(البيانان الصادرة على المدعي العام بتاريخ ( مصادر أخرى 

  ).2005 افريل 11(و ) 2005
  



 ال يمكن للمحكمة أن تقاضي الدولة السودانية، فاختصاصها يسري -5
تي  ارتكبوا أفعاال يحرمها نظام روما األساسي والنفقط على األشخاص الذي

  :تدخل ضمن ثالث فئات من الجرائم هي
  . جرائم الحرب-
  . جرائم ضد اإلنسانية-
  . جريمة اإلبادة-
  

 من نظام روما 25المادة ( وذلك على أساس المسؤولية الجنائية الفردية 
واليعفى من هذه المسؤولية أي شخص بسبب صفته الرسمية وال ) األساسي

تصاصها على هذا الشخص تحول الحصانات دون ممارسة المحكمة اخ
  ). من نظام روما األساسي27المادة (

  
 على المحكمة أن تقرر أن الدعوى غير مقبولة إذا كانت الدولة التي -6

لها والية عليها تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى ما لم تكن غير 
قاضاة أو غير قـادرة علـى ذلك، راغبة في االضطالع بالتحقيـق أو الم

، ويمكن للمحكمة أن تحدد عدم الرغبة ) من نظام روما األساسي17ة الماد(
إذا تأكد لها أن اإلجراءات التي تم االضطالع بها من قبل السلطات الوطنية 
كانت بهدف حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية أو حدث تأخير ال 

اءات بشكل مبرر له في هذه اإلجراءات أو أن  السلطات لم تباشر هذه اإلجر
مستقل ونزيه، أو لم تتم مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون 
الدولي، أما عدم القدرة فيكون بسبب انهيار كلي أو جوهري للنظام القضائي 
الوطني أو عدم توفره على وسائل إحضار المتهم أو الحصول على األدلة أو 

 وجود تشريعات تجرم مثل عدم( الشهادات الضرورية أو ألي سبب آخر 
  تستجيب للقواعد والمعايير روما وإجراءاتاألفعال المنصوص عليها في نظام 

  
  

 من القواعد اإلجرائية وقواعد 51المعترف بها دوليا وفقا لنص القاعدة 
  ).اإلثبات الخاصة بالمحكمة

  



 عندما تنظر المحكمة في مسألة المقبولية، يجوز لها أن تنظر فيما إذا -7
ت الدولة المعنية قد أكدت خطيا للمدعي العام أن القضية هي في طور كان

 51 من نظام روما والقاعدتان 19المادة ( التحقيق أو المالحقة القضائية 
ويشار في هذا الصدد إلى أن )  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات58و

لطات سالإلى أن ) 2005أفريل 5(المدعي العام أعلن في بيانه بتاريخ 
السودانية قد أخطرت بأنها بدأت في إجراء التحقيقات وأن ذلك قد تكون له 

  .أهمية كبيرة، وأنه سيقوم بتقييم هذه اإلجراءات بشكل مستقل
  
 يمكن للمحكمة أن تأذن للمدعي العام بالبدء في التحقيق قبل أن تبت -8

) ام روما من نظ15 من المادة 4الفقرة ( بشكل نهائي في مسألة المقبولية 
وذلك إذا رأت بعد دراستها لطلب المدعي  أن هناك أساسا معقوال للمشروع 
في إجراء التحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص 
المحكمة، غير أنه ال يمكن لها أن تمنح هذا اإلذن للمدعي العام إذا قدمت 

بت في هذا الطعن الدولة المعنية الطعن في المقبولية، حيث يجب انتظار ال
  ).19 من المادة 7الفقرة ( من طرف المحكمة 

  
 قرار اإلحالة الصادر من مجلس األمن تحت الفصل السابع  بناء على-9

تصبح الدولة المعنية مطالبة بالتعاون مع المحكمة والمدعى العام، مع األخذ 
 في االعتبار أنه عمال بأحكام نظام روما األساسي الخاصة بالتعاون مع

 ، فإن 1593المحكمة ووفقا للفقرة العامة الثانية من قرار مجلس األمن 
الدول غير األطراف في نظام روما األساسي ليس عليها أي التزام بموجب 
النظام األساسي فيما يتعلق بالتعاون مع المحكمة إال إذا رغبت في ذلك 

  .وعقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقا بهذا الشأن مع المحكمة
  

  
 حث قرار مجلس األمن المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية - 10

من ) 87(من المادة ) 6(التعاون تعاونا كامال، ويجوز للمحكمة وفقا للفقرة 
 أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مننظام روما، أن تطلب 

  .مستندات
  



وال . ي يجوز للمحكمة أن تعقد جلساتها خارج مقرها الدائم في الها- 11
 4المادتان (يوجد ما يمنع من عقد هذه الجلسات على أراضي الدولة المعنية 

  ). من نظام روما62و
  

  :توصيات اللجنة
  

على ضوء هذه المالحظات، وبعد الدراسة المستفيضة للجوانب القانونية 
 واألنظمة واإلجراءات الخاصة بالمحكمة 1593لقرار مجلس األمن رقم 

وبعد اإلطالع على ما قامت به جمهورية السودان من جهود الجنائية الدولية، 
من أجل التئام الجروح والمصالحة دعما لإلجراءات القضائية التي قامت 
وتقوم بها لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور والعمل على 
استعادة السالم والوئام، بعد اإلحاطة بانضمام السودان إلى اتفاقيات جنيف 

 و البروتوكولين اإلضافيين، أوصت اللجنة السلطات 1949ألربع لعام ا
  :السودانية بمايلي

  
وجه االستعجال بأنها بصدد وعلى  إخطار المدعى العام خطيا -1

التحقيق والمقاضاة في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور أو أنها باشرت 
 المنصوص عليها التحقيق أو المقاضاة في الدعوى، وذلك وفقا لإلجراءات
  .في نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

  
  

  
 الطعن في مقبولية الدعوى والدفع بعدم اختصاص المحكمة بناء على -

من نظام روما األساسي ) 17،19، 1(ما تقدم، وذلك وفقا ألحكام المواد 
  .ثباتمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإل ) 58و51(والقاعدتين 

  
 تقدير مدى مواءمة النظامين التشريعي و القضائي في جمهورية -3

السودان مع أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمعايير الدولية 
بشأن المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا من حيث القوانين الموضوعية 

للجرائم الدولية واإلجرائية، والنظر في إصدار قانون عقوبات سوداني 



يتضمن نصوصا تجرم األفعال المنصوص عليها في نظام روما، مع 
االسترشاد في الصدد بمشروع القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل 
في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والذي أعدته اللجنة بتكليف من 

  .لصليب األحمرمجلس وزراء العدل العرب وبالتعاون مع اللجنة الدولية ل
  
 طلب عقد جلسات المحكمة على األراضي السودانية أو أي مكان -4

آخر مناسب في حال ما إذا قررت المحكمة مقبولية الدعوى بعد استنفاد 
من نظام روما ) 62(و ) 4(جميع طرق الطعن، وذلك عمال بأحكام المادتين 

  .األساسي
  
انية المختصة لزيارة  تشكيل فريق عمل من السلطات القضائية السود-5

المحاكم الجنائية الدولية من أجل اإلطالع على إجراءات التحقيق والمقاضاة 
  .في الجرائم الدولية

  
  

  
  التوصيات التي يمكنكم سيادة الوزير اقتراحها

  
 إبقاء الموضوع قيد البحث والمتابعة من طرف اللجنة وعقد -

لتأكيد على أهمية مشاركة اجتماعها كلما دعت الحاجة إلى ذلك مع ا
  .الخبراء العرب الذين تابعوا مراحل تشكيل المحكمة الجنائية الدولية

            
  . توجيه الشكر ألعضاء اللجنة على المجهودات المبذولة-
  
  
  
  
  



  
  

  كلمة
  معالي وزير العدل، حافظ االختام

  بمناسبة انعقاد مجلس وزراء العدل العرب
  )21(حادية والعشرون الدورة ال
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