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 رـتقري
 ون القانونيةؤ الش عن نشاط قطاع

 142 - 143المجلس  دورتيبين 
 ـــــــــ

 :ون القانونيةؤالش: المحور األول

 األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب: أوال 

بالمملكة العربية السعودية، وقد  11/11/4312بتاريخ ( 03)عقد مجلس وزراء العدل العرب الدورة 
اإلجراءات الالزمة للتحضير ( األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) عامةت األمانة الاتخذ

القرارات  وكذا ،لالجتماع ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االجتماعات السابقة للمكتب التنفيذي
وقرارات مجلس الجامعة ( 42/11/4310)لمجلس وزراء العدل العرب ( 41)الصادرة عن الدورة 

  .ذات الصلة

 (:قطاع الشؤون القانونية)وفيما يلي موجز لإلجراءات والخطوات التي قامت بها األمانة العامة 

 :(األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) األمانة العامة نظمتها يالفعاليات الت -1

 :مجال الدراسات القانونية والقضائية في -*

 المحكمةتنفيذ أحكام " بتأليف كتاب عنوان  (قطاع الشئون القانونية)قامت األمانة العامة  -1
وهو دراسة تحليلية للنظامين األساسي والداخلي للمحكمة " بجامعة الدول العربية  اإلدارية
للعاملين  بجامعة الدول العربية في ضوء آراء الفقه والقوانين المقارنة، ليكون مرشدا   اإلدارية

، كذلك لزيادة وعي موظفي الجامعة العربية مون القانونية للقيام بمهام عملهؤ بقطاع الش
 .القانونية ألعمالهم في الجامعة للطبيعة

ألحكام الصادرة عن المحكمة لبإصدار مجلدان ( ون القانونيةؤ قطاع الش)قامت األمانة العامة  -4
 -4330)لجامعة الدول العربية، المجلد األول يتضمن األحكام الصادرة لألعوام  اإلدارية
، وذلك (4314-4332)المجلد الثاني فهو يتضمن األحكام الصادرة لألعوام ، أما (4332
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القانوني للمحكمة اإلدارية لجامعة ون القانونية، للحفاظ على اإلرث ؤ حرصا من قطاع الش
 .الدول العربية واالستفادة من تلك األحكام مستقبال  

بتحديث وطباعة دليل ( األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)قامت األمانة العامة  -0
 . 4312الخبراء العرب للعام 

وبالتنسيق والتعاون مع ( األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)قامت األمانة العامة  -2
ة بطباعة مجموعة من القوانين االسترشادية واالتفاقيات يجامعة نايف العربية للعلوم األمن

جتماعات القانونية وتوزيع نسخ منها على في أعمال اال كمرجعيات لغرض االستفادة منها
 .الدول األعضاء في االجتماعات التي يعقدها القطاع 

من المجلة  25العدد  (األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) األمانة العامة أصدرت -5
 .العربية للفقه والقضاء

 :توحيد التشريعات العربية مجال في -*

 : وحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقليةمراجعة القانون العربي الم  -1

مشروع "عقد اجتماع اللجنة المشتركة من ممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة  -
فـي ضـوء المالحظـات الـواردة  "للمخدرات والمؤثرات العقلية  ياالسترشادالموحد  يالقانون العرب

نة العامة لمجلس وزراء الداخلية بتونس، وبعـد بمقر األما 03/13/4312من الدول العربية يوم 
 .انتهوا إليها يالقانون بالصيغة التمشروع مناقشات أوصى المجتمعون بالموافقة على نص 

ــــــــس وزراء  - ــــــــرار مجل ــــــــي دورتــــــــه تنفيــــــــذا  لق ــــــــينالعــــــــدل العــــــــرب ف ــــــــم  الثالث  – 03د  -1310رق
للمخــدرات  يسترشــادالموحــد اال يالقــانون العربــ" تعمــيم مشــروع  يتضــمن الــذي 11/11/4312

وزراء العـــدل  يمجلســـ يأعـــدتها اللجنـــة المشـــتركة مـــن ممثلـــ يبالصـــيغة التـــ" والمـــؤثرات العقليـــة 
مقـــر األمانـــة العامـــة  يفـــ 01/13/4312و 03 ياجتماعهـــا المنعقـــد يـــوم يوالداخليـــة العـــرب فـــ

ت، بـــداء مـــا لـــديها مـــن مالحظـــالمجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب بتـــونس، علـــى الـــدول العربيـــة إل
  .اجتماعه القادم يف يوعرض المشروع والمالحظات على المكتب التنفيذ
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القــانون العربــي الموحــد مشــروع "بتعمــي   لمجلــس وزراء العــدل العــرب قامــت األمانــة الفنيــة -
إلبـداء مـا لـديها على وزارات العدل في الـدول العربيـة " النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية

 أبلغــت القــرار الــى األمانــة العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب، كمــا مــن مظحظــات بشــ ن 
  .لتعميم  على وزارات الداخلية العرب

المركز العربي التنسيق مع ( األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) واصلت األمانة العامة   -4
بتوحيد التشريعات  للبحوث القانونية والقضائية في بيروت اإلشراف على اللجان الفنية المكلفة

عداد جداول أعمالها ووثائقها والمشاركة في أعمالها  .العربية وا 

 : في مجال مكافحة اإلرهاب* 

مجال  في بعدد من األنشطة( األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) األمانة العامة قامت       
، 120 – 124 مستوى الوزاريمجلس الجامعة على ال يما بين دورت خالل الفترة اإلرهابمكافحة 
اإلرهاب "بشأن  2/1/4312بتاريخ  2212إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم  يوذلك ف
شهدت  أخرى، ومن ناحية وقرارات مجلس وزراء العدل العرب ذات الصلة" وسبل مكافحته يالدول

ومع العديد  ية بمكافحة اإلرهابأجهزة األمم المتحدة المعن الفترة مزيدا من توثيق عالقات التعاون مع
 :وفيما يلي موجز لهذه اإلجراءات واألنشطة  .األخرى واإلقليميةمن المنظمات الدولية 

بتعمـيم قـرار مجلـس الجامعـة ( األمانـة الفنيـة لمجلـس وزراء العـدل العـرب) قامت األمانـة العامـة -1
 يلاإلرهاب الـدو " بشأن 2/1/4312 – 0ج –(124)ع .د – 2212رقم المستوى الوزاري على 

وتوصــيات االجتمــاع الســادس عشــر لفريــق الخبــراء العــرب المعنــى بمكافحــة  - "وسـبل مكافحتــه
اإلرهــاب التــي وافــق عليهــا المجلــس بــنفس القــرار، علــى وزارات العــدل فــي الــدول العربيــة داعيــة 

مانـة العامـة إياها إلى تنفيذ مضامين القرار وتوصيات فريق الخبراء، كمـا أرسـلت القـرار إلـى األ
لمجلس وزراء الداخلية العـرب لتعميمـه علـى وزارات الداخليـة فـي الـدول العربيـة، وجامعـة نـايف 
العربيــة للعلــوم األمنيــة لتنفيــذ مــا يــدخل ضــمن اختصاصــها، وكمــا أرســل قــرار مجلــس الجامعــة 

مـــن بعثـــات جامعـــة الـــدول العربيـــة فـــي كـــل  إلـــىالمـــذكور عاليـــه بـــاللغتين العربيـــة واالنجليزيـــة 
لـــى الجهـــات المعنيـــة  نيويـــورك، وفيينـــا وبروكســـل وأديـــس أبابـــا لتعميمهـــا علـــى الوفـــود العربيـــة وا 

 .بمكافحة اإلرهاب في األمم المتحدة واالتحاد األوربي واالتحاد اإلفريقي
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من المندوبية الدائمة لجمهورية  (األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) األمانة العامة تلقت -4
تتضــمن اقتــراه جمهوريــة  1/1/4312يــة لــدى جامعــة الــدول العربيــة مــذكرة بتــاريخ مصــر العرب

وزراء العـــدل والداخليـــة العـــرب لتفعيـــل  يمصـــر العربيـــة بشـــأن عقـــد االجتمـــاع المشـــترك لمجلســـ
لمجلـس وزراء العـدل العـرب  الدوريوالقضائية العربية على هامش االجتماع  األمنيةاالتفاقيات 

المـذكر  المشـار بتعمـي   لمجلـس وزراء العـدل العـرب ت األمانة الفنيـةقاموقد ، 03دورته  يف
العامــة لمجلــس  األمانــة الــى بإرســالها، وقامــت الــدول العربيــة يفــ وزارات العــدل علــى اليهــا

 .الدول العربية يوزراء الداخلية العرب لتعميمها على وزارات الداخلية ف

ـــــوزار  اتنفيـــــذ -0 ـــــى المســـــتوى ال ـــــس الجامعـــــة عل ـــــرار مجل  – 0ج –(124)ع .د – 2212ي رقـــــم لق
شــبكة ، ولتوصــيات فريــق الخبــراء العــرب المعنــى بمكافحــة اإلرهــاب بشــأن إنشــاء 2/1/4312

وقـد قامـت األمانـة ، المنظمـة والجريمـة اإلرهـاب مكافحـة مجـال فـي العربي القضائي التعاون
الخـا   يلـداخلتعمـي  مشـروع النظـا  اب( األمانة الفنية لمجلـس وزراء العـدل العـرب)العامة 

مــا  إلبــداء 11/11/4112الــدول العربيــة بتــاري   يبالشــبكة علــى وزارات العــدل والداخليــة فــ
وفــي هــذا الصــدد، تلقــت األمانــة العامــة إلــى تاريخــه أســماء نقــاط  لــديها مــن مظحظــات بشــ ن ،
ي لبنان واليمن والعراق وليبيا والمغرب وفلسطين ومصر وجيبوت: )االتصال الوطنية في كل من

، ويأتي تعيين نقاط االتصال كخطوة أولى (واألردن والجزائر والسعودية والسودان وتونس وقطر
ومجلــس وزراء العــدل  ينحــو إنشــاء الشــبكة وفقــا لقــرارات مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزار 

 .العرب بهذا الشأن

، 11/11/4312 بتــاريخ 1313القــرار رقــم  03دورتــه  يفــ مجلــس وزراء العــدل العــربأصــدر  -2
حـث بموجبـه الـدول العربيـة التـي  ،"االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب وآليتهـا التنفيذيـة"بشأن 

لــم تصــدق علــى االتفاقيــة إلتمــام إجــراءات التصــديق عليهــا، كمــا دعــا القــرار الــدول العربيــة إلــى 
ع أحكـام مواصلة تزويد األمانة الفنية للمجلس بمـا قامـت بـه مـن إجـراءات لمالئمـة تشـريعاتها مـ

االتفاقية، والترحيب باقتراه جمهورية مصر العربية بعقد اجتمـاع مشـترك لمجلسـي وزراء العـدل 
والداخلية العرب لتفعيل االتفاقيات األمنية والقضائية العربية وخاصـة االتفاقيـة العربيـة لمكافحـة 

مــت األمانــة وقــد قا، اإلرهــاب، وحــث الــدول العربيــة علــى المشــاركة الفعالــة فــي هــذا االجتمــاع
بتعمي  القرار المذكور أعـظ  علـى وزارات ( األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)العامة 
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العدل في الدول العربية داعيـة اياهـا الـى تنفيـذ مضـامين تلـا القـرارات، كمـا قامـت بإرسـالها 
فـي الـدول  الى األمانة العامة لمجلس وزراء الداخليـة العـرب لتعميمهـا علـى وزارات الداخليـة

العربية، وجامعة نـاي  العربيـة للعلـو  األمنيـة لتنفيـذ مـا يـدخل ضـمن اختذاذـها، كـذا الـى 
بعثات جامعة الدول العربية في كل من نيويورا وفيينا وبروكسل وأديس أبابا لتعميمها على 

لى الجهات المعنية بمكافحـة اإلرهـاب فـي األمـ  المتحـد  واالتحـاد األو  ربـي الوفود العربية، وا 
 .واالتحاد اإلفريقي

، 11/11/4312 بتـــاريخ 1311القـــرار رقـــم 03دورتـــه  يفـــ مجلـــس وزراء العـــدل العـــرب أصـــدر -5
، دعـوة الـدول العربيـة التـي لـم "االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب"بشـأن 

للمجلس بما قامت  ، وتزويد األمانة الفنيةإلتمام إجراءات التصديق عليها تصادق على االتفاقية
به من اجراءات لموائمة تشريعاتها مع احكام االتفاقية إلتمام إجراءات التصديق عليها، والعمـل 
علـــى وضـــع تـــدابير وآليـــات فعالـــة تضـــمن تتبـــع وحجـــز ومصـــادرة االمـــوال المغســـولة الموجهـــة 

بتعمي  ( لعرباألمانة الفنية لمجلس وزراء العدل ا)وقد قامت األمانة العامة ، لتمويل االرهاب
القرار المذكور أعظ  على وزارات العـدل فـي الـدول العربيـة داعيـة اياهـا الـى تنفيـذ مضـامين 
تلا القرارات، كما قامت بإرسالها الى األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العـرب لتعميمهـا 

لتنفيذ ما يـدخل  على وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة ناي  العربية للعلو  األمنية
ضـــمن اختذاذـــها، كـــذا الـــى بعثـــات جامعـــة الـــدول العربيـــة فـــي كـــل مـــن نيويـــورا وفيينـــا 
لى الجهات المعنية بمكافحـة اإلرهـاب  وبروكسل وأديس أبابا لتعميمها على الوفود العربية، وا 

 .في األم  المتحد  واالتحاد األوربي واالتحاد اإلفريقي

، 11/11/4312 بتــاريخ 1314القــرار رقــم  03دورتــه  يفــ مجلــس وزراء العــدل العــرب أصــدر -2
، تضـمن إدانـة االعتـداءات "تعزيز التعاون العربي والـدولي فـي مجـال مكافحـة اإلرهـاب"بشأن 

ـــدعم  ـــديم أي شـــكل مـــن أشـــكال ال ـــاع عـــن تق اإلرهابيـــة التـــي تعرضـــت لهـــا دول عربيـــة، واالمتن
األعمال اإلرهابيـة، ورفـض كـل  الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو األشخاص الضالعين في

إشــكال االبتـــزاز مــن قبـــل الجماعــات اإلرهابيـــة بالتهديــد أو قتـــل الرهــائن أو طلـــب فديــة لتمويـــل 
جرائمها اإلرهابية، والتأكيد على أهمية مواصلة الدول العربية جهودها لتعزيز التعاون القضائي 

للتعـــاون القضـــائي العربـــي فـــي فيمـــا بينهـــا لمكافحـــة االرهـــاب، ومواصـــلة الجهـــود إلنشـــاء شـــبكة 
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أن تقـوم وفقــا إلجراءاتهــا  العربيــة إلــىدعــوة الـدول مجـال مكافحــة اإلرهــاب والجريمـة المنظمــة، و 
نفاذ قوانين فعالة ترمى إلى منـع  الـدمار الشـامل أو  ألسـلحة اإلرهـابيينحيـازة الوطنية باعتماد وا 

ــد، ومكافحــة اســتخدام االنترنــت ألرــراض إرهابيــة، مكوناتهــا ــة العامــة وق ــة )قامــت األمان األمان
قرار المذكور أعظ  على وزارات العدل في الدول البتعمي  ( الفنية لمجلس وزراء العدل العرب

العربية داعية اياها الى تنفيذ مضامين تلا القرارات، كما قامت بإرسـالها الـى األمانـة العامـة 
يــة فــي الــدول العربيــة، وجامعــة لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب لتعميمهــا علــى وزارات الداخل

ناي  العربية للعلو  األمنية لتنفيذ ما يدخل ضمن اختذاذها، كذا الى بعثات جامعـة الـدول 
لى  العربية في كل من نيويورا وفيينا وبروكسل وأديس أبابا لتعميمها على الوفود العربية، وا 

   .وربي واالتحاد اإلفريقيالجهات المعنية بمكافحة اإلرهاب في األم  المتحد  واالتحاد األ 

 :في مجال مكافحة الفساد * 

البروتوكــول الملحـا باالتفاقيــة العربيــة لمكافحـة الفســاد بشــ ن انشـاء محكمــة عربيــة مشـروع  -1
 : إلرجاع متحذظت الفساد

 األمانـــة العامـــة وبـــدعوة مـــن 43/5/4312 -52ج -222تنفيـــذا لقـــرار المكتـــب التنفيـــذي رقـــم  -
 يعقــد االجتمــاع األول للجنــة المشــكلة مــن ممثلــ (مجلــس وزراء العــدل العــرباألمانــة الفنيــة ل)

الـدول العربيـة لدراسـة مشـروع البروتوكـول فـي ضـوء المالحظـات الـواردة مـن  يوزارات العدل ف
فـــي مقـــر األمانـــة  5/11/4312-2 يالـــدول العربيـــة يـــوم يوزارات العـــدل والجهـــات المعنيـــة فـــ

ــــه ت ــــذى صــــدر عن ــــر وتوصــــيات مــــن بينهــــا العامــــة للجامعــــة وال تعــــديل مســــمى مشــــروع " قري
للمحكمـة العربيـة السـترجاع متحصـالت  يمشروع النظام األساسـ: "كاآلتيالبروتوكول ليصبح 

 ".الفساد

 – 03د  - 1312القــــــرار رقــــــم  الثالثــــــينأصــــــدر مجلــــــس وزراء العــــــدل العــــــرب فــــــي دورتــــــه  -
: كـاآلتيوتوكـول ليصـبح الموافقـة علـى تعـديل مسـمى مشـروع البر " المتضـمن  11/11/4312
ملحـــق باالتفاقيـــة " للمحكمـــة العربيـــة الســـترجاع متحصـــالت الفســـاد يمشـــروع النظـــام األساســـ"

 (لمجلــس وزراء العــدل العــرب األمانــة الفنيـة) األمانـة العامــة قامــت. العربيـة لمكافحـة الفســاد
بـداء مـا قـد الـدول العربيـة إل يبتعمي  القرار ومشروع النظا  األساسي علـى وزارات العـدل فـ
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 يوزارات العدل فـ ييكون لديها من مظحظات بش ن  لعرضها على اللجنة المشكلة من ممثل
بمقــر  5/5/4115-3الــدول العربيــة فــي اجتماعهــا الثــاني والــذا ســيعقد خــظل الفتــر  مــن 

 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 :  ة الفسادالمؤتمر الدول األطرا  فى االتفاقية العربية لمكافح -4

االتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد  يلمــؤتمر الــدول األطــراف فــ يعقــد االجتمــاع التحضــيري الثــان -
: الـدول العربيـة اآلتيـة يبحضـور ممثلـ 0/14/4312و 4 ييوم للجامعة مقر األمانة العامة يف
يــة الديمقراطيــة العربيــة المتحــدة والجمهوريــة الجزائر  اإلمــاراتالمملكــة األردنيــة الهاشــمية ودولــة )

الشعبية وجمهورية السودان وجمهورية العراق وسـلطنة عمـان ودولـة فلسـطين ودولـة قطـر ودولـة 
 (.الكويت وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية

ــة العامــة قامــت - ــة لمجلــس وزراء العــدل العــرب) األمان ــة الفني بتعمــي  مشــروع النظــا   (األمان
انتهـى  ياالتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الفسـاد بالذـيغة  التـ يالداخلي لمؤتمر الدول األطرا  ف
تمهيــدا لعرضــ  علــى اجتمــاع أخيــر لمــؤتمر الــدول األطــرا   ،اليهــا االجتمــاع المــذكور أعــظ 

 .العتماد 

 : في مجال مكافحة االتجار بالبشر*  

 :قة العربيةالسنوا األول حول جهود مكافحة االتجار بالبشر في المنط يمشروع التقرير العرب -1

 11/11/4312 – 03د - 1315تنفيـــذا للقـــرار الصـــادر عـــن مجلـــس وزراء العـــدل العـــرب رقـــم   -
مشروع التقرير العربي السنوي األول حول جهود مكافحـة االتجـار بالبشـر فـي المنطقـة الخاص ب
علــى  بتعمــيم القــرار (األمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء العــدل العــرب) األمانــة العامــة قامــت، العربيــة

الـــدول  يالمنـــدوبيات الدائمـــة لتعميمـــه علـــى كافـــة الجهـــات المعنيـــة بمكافحـــة االتجـــار بالبشـــر فـــ
 يبـالتقرير العربـ يلم ترد بعد علـى االسـتبيان االسترشـاد يحث الدول العربية التالعربية، وذلك ل

ـــم تقـــم بتحـــديث ياألول حـــول جهـــود مكافحـــة االتجـــار بالبشـــر فـــ يالســـنو   المنطقـــة العربيـــة أو ل
تبــذلها لمكافحــة االتجــار بالبشــر إلــى  يلمعلومــات والبيانــات واالحصــاءات الخاصــة بــالجهود التــا

 .القيام بذلك
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الملحـــا والمكمـــل لظتفاقيـــة العربيـــة  البروتوكـــول العربـــي لمكافحـــة االتجـــار بالبشـــرمشـــروع  -4
 :لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

ـــــــس وزراء العـــــــدل العـــــــرب  -  – 03د -1312دورتـــــــه الثالثـــــــين القـــــــرار رقـــــــم  يفـــــــ أصـــــــدر مجل
مشــــروع االتفاقيــــة العربيــــة لمكافحــــة االتجــــار " تعــــديل مســــمى الــــذي تضــــمن  11/11/4312

البروتوكول العربي لمكافحة االتجار بالبشر الملحق والمكمل لالتفاقية "ليصبح مشروع " بالبشر
األمانـة )قـد قامـت األمانـة العامـة و ، "العربية لمكافحة الجريمـة المنظمـة عبـر الحـدود الوطنيـة

علـى الـدول األعضـاء  القـرار المـذكور فـي عاليـ  تعمي ب (الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
مـن  المشـكلة المشـتركةإلبداء ما لـديها مـن مظحظـات بشـ ن ، لغـره عرضـ  علـى اللجنـة 

ثـاني الـذس سـيعقد اجتماعهـا ال يفـ الدول العربيـة يوزارات العدل والداخلية ف يمثلومخبراء 
 .بمقر األمانة العامة للجامعة 5/5/4115-3خظل الفتر  من 

 :في مجال زراعة األعضاء ومنع االستنساخ البشرا* 

 :مشروع االتفاقية العربية لتنظي  زراعة األعضاء البشرية ومنع االتجار فيها  -1

 – 52ج  - 224أصــــــــدر المكتــــــــب التنفيــــــــذي لمجلــــــــس وزراء العــــــــدل العــــــــرب القــــــــرار رقــــــــم  -
االتفاقيـــة العربيـــة لتنظـــيم زراعـــة األعضـــاء "تعمـــيم مشـــروع " الـــذي يـــنص علـــى 43/5/4312

انتهــى إليهــا االجتمــاع اللجنــة المشــتركة مــن خبــراء  يبصــيغته التــ" البشــرية ومنــع االتجــار فيهــا
علــى الــدول األعضــاء  2/2/4312إلــى  2وزارات العــدل والداخليــة خــالل الفتــرة مــن  يمجلســ
 يوزارات الصـــحة فـــ يحظاتهـــا بشـــأنه، وعقـــد اجتمـــاع أخيـــر للجنـــة وبمشـــاركة ممثلـــمال إلبـــداء

 يالمشــروع فــ إلعــداد 4315خــالل عــام  األمنيــة الــدول العربيــة وجامعــة نــايف العربيــة للعلــوم
 ". 4315دورة  يصيغته النهائية وعرضه على المجلس ف

بتعمي  القـرار المـذكور فـي ( عرباألمانة الفنية لمجلس وزراء العدل ال)قامت األمانة العامة - 
مشــروع اتفاقيــة عربيــة  اعــدادســتكمال المــذكور  الللجنــة  األخيــراالجتمــاع عقد يســعاليــ ، و 

البشـرية ومنـع االتجـار فيهـا علـى ضـوء مظحظـات الـدول العربيـة،  األعضـاءلتنظي  زراعـة 
ووضــع   7/2/4115-5العامــة لجامعــة الــدول العربيــة خــظل الفتــر   األمانــةوذلــا بمقــر 
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لمجلـس وزراء العـدل فـي اجتماعـ   العرض  على المكتـب التنفيـذ تمهيدا   النهائيةبالذيغة 
 .القاد  والمجلس فى دورت  القادمة العتماد 

 :مشروع االتفاقية العربية لمنع االستنساخ البشرا -4

 – 52ج  - 220أصــــــــدر المكتــــــــب التنفيــــــــذي لمجلــــــــس وزراء العــــــــدل العــــــــرب القــــــــرار رقــــــــم  -
" لمنــع االستنســاب البشــري االتفاقيــة العربيــة "تعمــيم مشــروع " الــذي يــنص علــى 43/5/4312

ــــ ــــة المشــــتركة مــــن خبــــراء مجلســــ يبصــــيغته الت وزارات العــــدل  يانتهــــى إليهــــا االجتمــــاع اللجن
ـــرة مـــن  ـــة خـــالل الفت ـــى  1والداخلي ـــدول األعضـــاء  13/2/4312إل ـــداءعلـــى ال مالحظاتهـــا  إلب

ون ؤ وزارات الصـحة والجهـات المعنيـة بالشـ يوبمشـاركة ممثلـبشأنه، وعقد اجتماع أخير للجنـة 
 إلعـــداد 4315خـــالل عـــام  األمنيـــة الـــدول العربيـــة وجامعـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم يالدينيـــة فـــ
 ". 4315دورة  يصيغته النهائية وعرضه على المجلس ف يالمشروع ف

 األخيـرجتمـاع االعقد يسـو ( األمانة الفنية لمجلـس وزراء العـدل العـرب)قامت األمانة العامة - 
مشــروع االتفاقيــة العربيــة لمنــع االستنســاخ البشــرا علــى  اعــدادســتكمال المــذكور  الللجنــة 

العامة لجامعة الدول العربية خظل الفتـر   األمانةضوء مظحظات الدول العربية، وذلا بمقر 
مجلــس ل العرضــ  علــى المكتــب التنفيــذ تمهيــدا   النهائيــةووضــع  بالذــيغة  8-1/2/4115

 .دورت  القادمة العتماد  يوزراء العدل في اجتماع  القاد  والمجلس ف
 

 :(األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة -4

وشـــاركت فـــي عـــدد مـــن ( األمانـــة الفنيـــة لمجلـــس وزراء العـــدل العـــرب)نظمـــت األمانـــة العامـــة 
اإلرهـــاب وخاصـــة فـــي إطـــار التعـــاون مـــع مكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــى  الفعاليـــات بشـــأن مكافحـــة

ـــات واألنشـــطة التـــي  ـــي أهـــم الفعالي ـــة أخـــرى، فيمـــا يل قليمي بالمخـــدرات والجريمـــة، ومنظمـــات دوليـــة وا 
 :شاركت فيها األمانة العامة

ثــل ووفــد يم( األمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء العــدل العــرب)بــين األمانــة العامــة  يعقــد لقــاء تشــاور  -
 41/13/4312فريــق الخبــراء العــرب المعنــى بمكافحــة االرهــاب التــابع لالتحــاد االوربــي بتــاريخ 
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مجـــال مكافحـــة  يلبحـــث ســـبل تعزيـــز التعـــاون بـــين جامعـــة الـــدول العربيـــة واالتحـــاد االوربـــي فـــ
 .االرهاب عامة ومحاربة ظاهرة المقاتلين االجانب

ـــذ - ـــرار مجلـــس وزراء العـــدل العـــرب رقـــم  اتنفي ـــه  يفـــ 1313لق ، 11/11/4312بتـــاريخ  03دورت
، 14/0/4312لمجلـس وزراء الداخليـة العـرب بتـاريخ  01الصـادر عـن الـدورة  231والقرار رقم 

المشـــترك  ياالجتمـــاع التحضـــيري لالجتمـــاع الـــوزار  43/14/4312و  11 يانعقـــد بتـــونس يـــوم
 .ية العربيةلمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل االتفاقيات األمنية والقضائ

فــي تنظــيم اجتمــاع لجنــة ( األمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء العــدل العــرب)شــاركت األمانــة العامــة  -
ـــة  ـــع الجريمـــة وتحـــديث العدال ـــامك اإلقليمـــي لمكافحـــة المخـــدرات ومن تســـيير ومتابعـــة تنفيـــذ البرن

يـة خـالل والـذي انعقـد بمقـر األمانـة العامـة لجامعـة الـدول العرب( 4315-4311)الجنائية للفترة 
، وذلك بالتعـاون مـع المكتـب اإلقليمـي بالقـاهرة لمكتـب األمـم 4312ديسمبر  12-15الفترة من 

دولـة عربيـة ذات  12المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وقد حضر االجتماع مشـاركون مـن 
العضــوية فــي البرنــامك اإلقليمــي بوفــود مــن وزارات العــدل والداخليــة والصــحة العــرب إلــى جانــب 

ـــة فـــي م ـــة والصـــحة العـــرب، وافقـــت اللجن ـــين لمجلســـي وزراء الداخلي ـــين مـــن األمـــانتين الفنيت مثل
توصــية تهــتم بتنفيــذ وتقويــة البــرامك الفرعيــة الــثالث للبرنــامك  42جلســتها الختاميــة علــى اعتمــاد 

 :اإلقليمي وهي
 .مكافحة االتجار رير المشروع والجريمة المنظمة واإلرهاب .1
 .العدالةتعزيز النزاهة وتحقيق  .4
 .الوقاية من المخدرات وتعزيز الصحة .0

لفريق الخبراء العرب المعنى بمكافحـة االرهـاب يـتم التنسـيق بـين  15تنفيذا لتوصيات االجتماع  -
لعقــد  لمجلــس وزراء العــدل العــرب األمانــة العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب واألمانــة الفنيــة

لمتذـلة بـإجراءات المراقبـة وتـ مين الحــدود سـبل تطـوير وتعزيـز األنظمـة ا"ورشـة عمـل حـول 
ــذ  ــة ألخــرس بغــره تنفي ــذخائر وانتقالهــا مــن دول ــر المشــروع باألســلحة وال ــع االتجــار غي لمن

 ."عمليات ارهابية
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، سـتعقد 12و  15اجتماعـه  يتنفيذا لتوصيات فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة االرهاب فـ -
مجــال  يفــ يالعربــ ييــف بشــبكة التعــاون القضــائبجامعــة الــدول العربيــة ورشــة عمــل حــول التعر 

بمشاركة نقـاط االتصـال فـي الـدول مكافحة االرهاب والجريمة المنظمة وأهدافها وطريقة عملها، 
العربيــة، وذلــك لمراجعــة مشــروع النظــام الــداخلي علــى ضــوء مالحظــات الــدول، وعــرض نتــائك 

 .أعمالها على فريق الخبراء العرب في اجتماعه القادم

د فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة اإلرهاب اجتماعه السابع عشر بمقر األمانة العامة سيعق -
 .4315/آذار-مارسالنصف األول من شهر  يلجامعة الدول العربية ف

دعــوة للمشــاركة مــن مكتــب  (األمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء العــدل العــرب) األمانــة العامــة تلقــت -
 –الخطـ  مــن أجــل الفديــة "ورشــة عمـل حــول  يوالجريمــة فـالمتحـدة المعنــى بالمخـدرات  األمـم

ــدول ــانون ال ــذ الق منظمــة ينظمهــا المكتــب بالتعــاون مــع  يوالتــ "لمكافحــة االرهــاب يتعزيــز تنفي
بمالطـا، وقـد أفـادت األمانـة الفنيـة بمشـاركة  12/1/4312-12 ييـوماألمن والتعـاون فـي أوربـا 

 .فيها بتقرير عن نتائجهافيينا في الورشة، على أن توا يبعثة الجامعة ف

 يدعــوة للمشــاركة بخبيــر فـــ (األمانــة الفنيــة لمجلـــس وزراء العــدل العــرب) األمانــة العامــة تلقــت -
 "المسـائل الجنائيـة المتعلقـة بمكافحـة االرهـاب يف يالتعاون الدول"ورشة العمل الوطنية حـول 

بالمخـدرات والجريمــة ينظمهــا مكتـب األمــم المتحـدة المعنــى  ي، والتـ(45/1/4312-40القـاهرة )
 يجمهوريــة مصــر العربيــة بغيــة تعزيــز خبــرتهم فــ يوال مــن الجهــات المعنيــة فــؤ مســ 23لفائــدة 

 .يمجال االستخدام الفعال آلليات التعاون الدول

المــؤتمر الــدولي الثــاني للشــركاء فــي أعمــال ( بعثــة الجامعــة ببروكســل) األمانــة العامــةشــاركت  -
ببروكسـل،  44/13/4312و 41وذلـك يـومي  "فحة اإلرهـاببناء القدرات في مسائل مكا"حـول 

 .لمكافحة اإلرهاببدعوة من مركز األمم المتحدة 

النــدوة األولــى فــي أعمــال ( األمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء العــدل العــرب) األمانــة العامــةشــاركت  -
ز بالجزائر، بدعوة من المرك 42/13/4312و 42 يوذلك يوم "ضحايا األعمال االرهابية"حول 

 .مجال االرهاب التابع لالتحاد االفريقي يللدراسات والبحوث ف االفريقي
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فــي ورشــة العمــل الوطنيــة ( األمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء العــدل العــرب)شــاركت األمانــة العامــة  -
ينظمهــا مكتــب األمــم المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة لفائــدة الحكومــة العراقيــة حــول  يالتــ
بالمملكة  03/13/4312الى  42خالل الفترة من  "مكافحة االرهاب يف يولتعزيز التعاون الد"

 .األردنية الهاشمية

حلقـــة النقـــاش بشـــأن  يفـــ( األمانـــة الفنيـــة لمجلـــس وزراء العـــدل العـــرب)شـــاركت األمانـــة العامـــة  -
، بــــدعوة مــــن المركــــز االقليمــــي للدراســــات اإلســــتراتيجية 5/11/4312، يــــوم "تمويــــل االرهــــاب"

 .بالقاهرة

فــي اجتمــاع المنامــة بشــأن ( األمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء العــدل العــرب) األمانــة العامــةاركت شــ -
المـؤتمر  يبالمنامـة، وذلـك تنفيـذا لمـا تقـرر فـ 1/11/4312يـوم  "سبل مكافحة تمويل االرهـاب"

 .15/1/4312حول أمن واستقرار العراق المنعقد بباريس بتاريخ  يالدول

فــي اجتمــاع الــدورة الرابعــة ( مانــة الفنيــة لمجلــس وزراء العــدل العــرباأل)شــاركت األمانــة العامــة  -
للجنــة المشــتركة رفيعــة المســتوى المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ بنــود اتفاقيــة التعــاون بــين جامعــة الــدول 

 .بجدة 1/14/4312الى 2خالل الفترة من  يالعربية ومنظمة التعاون االسالم

"      ورشـة عمـل حـولفـي ( مجلـس وزراء العـدل العـرباألمانة الفنيـة ل)شاركت األمانة العامة  -
مجــال مكافحــة االتجــار  يالجهــات المعنيــة بالعمــل وقطــاع العمالــة فــ يبنــاء قــدرات العــاملين فــ

 (. الدوحة 13/1/4312 -2" )بالبشر

بنـاء " ورشـة عمـل حـول فـي ( األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)شاركت األمانة العامة  -
ــــــدرات العــــــام ــــــي مجــــــال مكافحــــــة االتجــــــار بالبشــــــرق  -2" )لين منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني ف

 (.الدوحة 13/1/4312

"      مـل حـولورشـة عفـي ( األمانة الفنيـة لمجلـس وزراء العـدل العـرب)شاركت األمانة العامة  -
مجـال مكافحـة االتجـار  يف مجال انفاذ القانون والقضاء والنيابة العامة يبناء قدرات العاملين ف

 (. األردن 41/13/4312-42" )بشربال
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دورة تدريب المدربين في في ( األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)شاركت األمانة العامة  -
 (. األردن 41/13/4312-42" )مكافحة االتجار بالبشر مجال

 

 :الرأا والفتوس والقضايا: ثانيا

 :الرأا والفتوس -1

 :بما يلى( قانونيةون الؤ قطاع الش)قامت األمانة العامة 

عداد الدراسات القانونية فيما أحيل إلى قطاع الش يإبداء الرأي القانون-  ون القانونية من ؤ وا 
دارات الجامعة والمنظمات العربية المتخصصة والمجالس  موضوعات من مختلف قطاعات وا 

 .الوزارية العربية المتخصصة

 .لجامعة الدول العربية هات باألمانة العامةمراجعة العقود الواردة إلى القطاع من مختلف الج- 

تمثيل الجامعة في القضايا المرفوعة منها أو عليها بدولة المقر ومتابعة القضايا المرفوعة - 
 .خارج دولة المقر

تمثيل األمانة العامة أمام المحكمة اإلدارية للجامعة وحضور جلسات تحضير القضايا أمام - 
عداد مذكرات  .دفاع الجامعة أمام المحكمة مفوض المحكمة وا 

المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة والمجلس االقتصادي واالجتماعي واللجان المنبثقة - 
بداء الرأ  .الجوانب القانونية لبعض الموضوعات المعروضة عليها يف يالقانون يعنهما وا 

 :الرأا والقضايا -4

اتفاقية تبادل اإلعفاء من الضرائب " محل  عقد اتفاقية جديدة تحل يف يالقانون يإبداء الرأ- 
 ".والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوى العربية
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المهجر تحت مظلة جامعة  يإنشاء اتحاد جمعيات الصحة العربية ف يف يالقانون يإبداء الرأ- 
 .الدول العربية

 :المعاهدات واالتفاقيات  :الثانيالمحور 

إجـراءات التوقيـع والتصـديق أو االنضـمام  (دارة المعاهـدات واالتفاقيـاتإ) ت األمانة العامةتابع
يـــداع وثـــائق التصـــديق أو  إلـــى االتفاقيـــات المعقـــودة فـــي نطـــاق الجامعـــة وقامـــت بـــإجراءات التوقيـــع وا 
االنضــمام علــى بعــض هــذي االتفاقيــات لــدى األمانــة العامــة وأعــدت المحاضــر الالزمــة ل يــداع ، كمــا 

إيـداع لصـكوك التصـديق أو االنضـمام علـى الـدول األعضـاء وذلـك علـى النحـو عممت كل توقيع أو 
 :التالي

 :في مجال االتفاقيات العربية: أوال 

 :االتفاقية العربية لمكافحة الفساد  -1

االتفاقية العربية "بإيداع وثيقة تصديقها على  المملكة العربية السعوديةقامت  41/1/4312بتاريخ  -
ـــع عليهـــا فـــي ا" لمكافحـــة الفســـاد لتـــي وافـــق عليهـــا مجلســـا وزراء الداخليـــة والعـــدل العـــرب، وتـــم التوقي

 .41/14/4313اجتماعهما المشترك الذي عقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول بالقاهرة بتاريخ 

وثيقة تصديقها على هذي  الجزائرية الديمقراطية الشعبيةجمهورية الأودعت  03/13/4312وبتاريخ  -
 .ةاالتفاقي

عربيـة  ةدولـ 14وقد وقعت تسع عشرة دولة عربية على االتفاقيـة وصـادقت عليهـا إلـى تاريخـه 
الجزائرية الديمقراطية، المملكة جمهورية ال المملكة األردنية الهاشمية، دولة اإلمارات العربية المتحدة،)

ين، دولــة قطــر، جمهوريــة الســودان، جمهوريــة العــراق، ســلطنة عمــان، دولــة فلســط العربيــة الســعودية،
، وقــد دخلــت االتفاقيــة حيــز النفــاذ بتــاريخ (دولــة الكويــت، جمهوريــة مصــر العربيــة، المملكــة المغربيــة

وذلــك بعــد مضــي ثالثــين يومــا مــن تــاريخ إيــداع وثــائق التصــديق عليهــا مــن ســبع دول  41/2/4310
 .منها( 05)من المادة ( 0)عربية وذلك إعماال  للفقرة 
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 : ة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاباالتفاقية العربي -4

لـــدى األمانـــة العامـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية  الجمهوريـــة أودعـــت 43/11/4312بتـــاريخ  -
االتفاقيــة العربيــة لمكافحــة رســل األمــوال وتمويــل "لجامعــة الــدول العربيــة وثيقــة تصــديقها علــى 

 يوتــــم التوقيـــــع عليهـــــا فـــــ عـــــدل العـــــربوزراء الداخليـــــة وال اعليهـــــا مجلســــ وافـــــق التـــــي" اإلرهــــاب
المنعقـــــد بمقـــــر األمانـــــة العامـــــة لجامعـــــة الـــــدول العربيـــــة بالقـــــاهرة بتـــــاريخ  اجتماعهمـــــا المشـــــترك

41/14/4313  . 

ـــة، وصـــادقت عليهـــا  ـــى االتفاقي ـــة عربيـــة عل ـــة  13وقـــد وقعـــت ثمـــان عشـــرة دول دول عربي
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة  ،المملكــة األردنيــة الهاشــمية، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة)

دولة فلسطين، دولـة قطـر،  ،سلطنة عمان جمهورية العراق، المملكة العربية السعودية، الشعبية،
، وذلـك بعـد 5/13/4310، وقد دخلت حيز النفاذ بتاريخ (جمهورية مصر العربية، دولة الكويت

االنضــمام إليهــا مــن ســبع دول مضــي ثالثــين يومــا مــن تــاريخ إيــداع وثــائق التصــديق عليهــا أو 
 .منها 21من المادة ( 4)عربية إعماال للفقرة 

 :مكافحة جرائ  تقنية المعلوماتاالتفاقية العربية ل -3

أودعــت جمهوريــة مصــر العربيــة لــدى األمانــة العامــة وثيقــة تصــديقها علــى  2/1/4312بتــاريخ  -
افق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل التي و " مكافحة جرائم تقنية المعلوماتاالتفاقية العربية ل"

العرب، وتم التوقيع عليها في اجتماعهما المشترك الذي عقد بمقر األمانة العامة لجامعـة الـدول 
 .م41/14/4313العربية بالقاهرة بتاريخ 

لـــدى األمانـــة العامـــة الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية أودعـــت  42/11/4312بتـــاريخ - 
 .االتفاقية وثيقة تصديقها علىللجامعة 

وقــــد وقعــــت ثمــــان عشــــرة دولــــة عربيــــة علــــى االتفاقيــــة، وأودعــــت تســــع دول عربيــــة وثــــائق      
الجمهوريــة  المملكــة األردنيــة الهاشــمية، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، )التصــديق عليهــا وهــى 

، دولـة فلسـطين، دولـة قطـر، جمهورية السودان، جمهوريـة العـراقالجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
، وذلـك بعـد 2/4/4312، وقـد دخلـت حيـز النفـاذ بتـاريخ (دولة الكويت، جمهورية مصـر العربيـة
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مضــي ثالثــين يومــا مــن تــاريخ إيــداع وثــائق التصــديق عليهــا أو االنضــمام إليهــا مــن ســبع دول 
 .من األحكام الختامية لالتفاقية( 4)عربية إعماال للفقرة 

 :عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةاالتفاقية ال -2

لدى األمانة العامة للجامعـة وثيقـة تصـديقها  مصر العربية أودعت جمهورية 2/1/4312بتاريخ   -
والتـي وافـق عليهـا مجلسـا  "الحدود الوطنيـة االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر"على

تم التوقيع عليها في اجتماعهما المشترك المنعقد بمقـر األمانـة وزراء الداخلية و العدل العرب، و 
 .م41/14/4313العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 

ـــــاريخ  - ـــــةأودعـــــت  43/11/4312بت ـــــة الشـــــعبية  الجمهوري ـــــة الديمقراطي وثيقـــــة تصـــــديقها الجزائري
 ".يةالحدود الوطن االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر"على

المملكــة )دول  تســعوقــد وقعــت ثمــان عشــرة دولــة عربيــة علــى االتفاقيــة، وصــادقت عليهــا 
الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية،  الجمهوريــة األردنيــة الهاشــمية، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،

 ، دولـة الكويـت، جمهوريـةالمملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة قطـر
بعـد مضـي ثالثـين يومـا  5/13/4310بتـاريخ  هذي االتفاقية حيـز النفـاذ دخلت، و (مصر العربية

مـن ( 4)لفقرة لمن تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع دول عربية لدى األمانة العامة وذلك إعماال  
 .الختامية لالتفاقية األحكام

 :عربيةبين الدول ال على الطرا البرية لبضائعانقل تنظي  اتفاقية  -5

مقــر األكاديميــة العربيــة للعلــوم  يفــ المملكةةة البيةيةةة اليةةب  يةوقعــت  44/13/4312بتــاريخ       
، "بـين الـدول العربيـةعلـى الطـرق البريـة لبضـائع انقـل  تنظيم اتفاقية"على  يوالتكنولوجيا والنقل البحر 

ـــاريخ  ( 21)ع .د 1112وافـــق عليهـــا المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي بموجـــب قـــراري رقـــم التـــي  بت
بتـــــــاريخ  (102)ع .د 2551ومجلـــــــس جامعـــــــة الـــــــدول العربيـــــــة بموجـــــــب قـــــــراري رقـــــــم  41/4/4314
5/1/4314. 
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صـدق عليهـا لـم تاالتفاقيـة، و  هـذي علـىوالمملكـة المغربيـة  المملكةة البيةيةة اليةب  ية وقد وقعت     
مــن تــاريخ إيــداع وثــائق حيــز النفــاذ بعــد مضــي ثالثــين يومــا  ، وتــدخل هــذي االتفاقيــةعربيــة ةدولــ أي

 .منها( 1)الفقرة ( 22)لمادة لإعماال الموقعة عليها وذلك عربية الدول ال من تصديق ثالث

 :اتفاقية الرياه العربية للتعاون القضائى -6

ــــاريخ        ــــة 2/1/4312بت ــــة العامــــة للجامعــــة وثيقــــة  مصــــر العربيــــة أودعــــت جمهوري ــــدى األمان ل
التـــي وافـــق عليهـــا مجلـــس وزراء العـــدل "  يالعربيـــة للتعـــاون القضـــائاتفاقيـــة الريـــاض  "تصـــديقها علـــى

 2/2/1120ع  والموقعة بمدينـة الريـاض بتـاريخ .د 2/2/1120بتاريخ ( 1)بموجب قراري رقم  العرب
 .منها( 22)وذلك تطبيقا لنص المادة ، 03/13/1125ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 

بتـاريخ  452بموجـب قـراري رقـم  لس وزراء العدل العربمجوافق  يمنها الت( 21)وكذلك تعديل المادة 
ــــ 42/11/1112 ــــادي العــــاد يف ــــاذ بتــــاريخ  يدور انعق ــــز النف الثالــــث عشــــر، ودخــــل هــــذا التعــــديل حي
مصـر العربيـة وتصـبح طرفـا فيهمـا  جمهوريـةم، وتسرى هذي االتفاقية وتعديلها بالنسـبة ل10/2/4334

 .من االتفاقية( 22)إعماال للمادة  2/13/4312اعتبارا من تاريخ 

 :االتفاقية الموحد  الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية المعدلة -7

بتعمـيم االتفاقيـة الموحـدة الســتثمار رؤوس ( إدارة المعاهـدات واالتفاقيــات)قامـت األمانـة العامـة       
جامعـــة علـــى مســـتوى القمـــة األمـــوال العربيـــة فـــي الـــدول العربيـــة المعدلـــة والتـــي وافـــق عليهـــا مجلـــس ال

، ودعــوة 44/1/4310بتــاريخ ( 0)د ع – 03االقتصــادية واالجتماعيــة بــالقرار رقــم :العربيــة التنمويــة 
 .4312الدول العربية إلى التصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 

يـــة وثيقـــة لـــدى األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العرب ســـلطنة عمـــانأودعـــت  42/1/4312وبتـــاريخ  -
 يالتــ" االتفاقيــة الموحــدة الســتثمار رؤوس األمــوال العربيــة فــي الــدول العربيــة المعدلــة"تصــديقها علــى 

وأقرتهـا  2/14/4314 -أ.د -1121وافق عليها المجلس االقتصـادي واالجتمـاعي بموجـب قـراري رقـم 
 -دت فــي مدينــة الريــاضالقمــة العربيــة التنمويــة االقتصــادية واالجتماعيــة فــي دورتهــا الثالثــة التــي عقــ

تــدخل هــذي االتفاقيــة حيــز و  .44/1/4310بتــاريخ  03المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب القــرار رقــم 
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، وذلــك إعمــاال  صــديق عليهــا مــن قبــل خمــس دول أطــرافالنفــاذ بعــد ثالثــة أشــهر مــن إيــداع وثــائق الت
 .منها( 03)للمادة 

  .دنية الهاشمية وسلطنة عمان ودولة فلسطينوقد وقعت على هذي االتفاقية كل من المملكة األر 

 :للمحكمة العربية لحقوا اإلنسانالنظا  األساسي  -8

للمحكمـــة العربيـــة لحقـــوق  يالنظـــام األساســ" تـــم فـــتح بــاب التوقيـــع علـــى  12/1/4312بتــاريخ       
 2213بموجــب قــراري رقــم  يالــذى اقــري مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى المســتوى الــوزار " اإلنســان 
 (. 124)دورته العادية  يف 2/1/4312بتاريخ 

 :مراجعة مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاه  وتشمل :ثانيا

( إدارة البيئــة والتنميــة المســتدامة)تفــاهم بــين األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة  ةمشــروع مــذكر  -
 .وبرنامك األمم المتحدة للبيئة

الشــبكة اإلقليميــة و  (قطــاع الشــئون االجتماعيــة) ربيــةمــذكرة تفــاهم بــين جامعــة الــدول الع شــروعم -
 .(رانا)العربية للعمل على االيدز 

 .اتفاقية المقر بين جامعة الدول العربية وحكومة ألمانيا االتحادية -

مـذكرة تفــاهم بـين الجامعــة العربيـة ومكتــب الممثليـة الخاصــة لألمـين العــام لألمـم المتحــدة المعنيــة  -
 .سلحةباألطفال والصراعات الم

وجهــــاز العالقــــات الخارجيــــة تفــــاهم بــــين األمانــــة العامــــة لجامعــــة الــــدول العربيــــة  ةمشــــروع مــــذكر  -
 .األوروبية

األمانـة العامـة و   Search for Common Groundخطاب نوايا بين مكتب المغرب لمؤسسـة  -
 (.إدارة األزمات –قطاع اإلعالم ) لجامعة الدول العربية

ومركـز جـون جيرهـارت بالجامعـة  ة العامـة لجامعـة الـدول العربيـةاألمانـمشروع مـذكرة تفـاهم بـين  -
 . األمريكية بالقاهرة

 .مشروع مذكرة تفاهم بإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء -

 .لألرشيف يللمجلس الدول يالعرب يوالفرع االقليم جامعة الدول العربيةمشروع مذكرة تفاهم بين  -
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حور  لثالم مة اإلدسكرتارية :  الثا ية المحك مة ار ومحك

  االستثمار العربية

 :المحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية: أوال

 :جلسات المحكمة اإلدارية -1

بتاريخ  4312لعام العادية لجامعة الدول العربية دورتها هيئة المحكمة اإلدارية  افتتحت -
كمة، علي السعوي رئيسا  للمح/ بتشكيلها الجديد وتم انتخاب فضيلة الشيخ، 42/13/4312

الدعاوى المعروضة  لنظر 42/13/4312وحددت اليوم التالي النعقاد جلسة المرافعة بتاريخ 
وى للنظر ادع( 2) دعوى للحكم وتأجيل( 12)دعوى، حيث تم حجز ( 45)عليها وعددها 

لمقرر عقدها فى العادية ا ة ريردور الالمؤجلة من دورات سابقة في األخرى فيها مع الدعاوى 
 .4315ابريل 

 :علما بأن الدعاوى المنظورة أمام المحكمة بيانها كالتالي 

 .1/14/4312بجلسة باألحكام  فيها لنطقتم ادعوى ( 12) -

 .وى مؤجلة لدورة قادمة ادع( 2) -

 .قيد النظر أمام هيئة مفوضي المحكمة دعوى ( 50) -

 .دعوى تم حجزها لتقديم التقرير فيها من هيئة مفوضي المحكمة( 04) -

 .جديدين للمحكمة لغرض سير المرفق االداري بشكل سليم تعيين مفوضين -

عقدت هيئة مفوضي المحكمة اإلدارية ثالث جلسات لتحضير الدعاوى المنظورة أمامها كما  -
 :يلي

دعاوى منها للتقرير ( 2)دعوى، حجزت ( 21)نظر فيها عدد  42/1/4312جلسة  -
 .بالرأي القانوني فيها

دعاوى منها للتقرير ( 1)وى، حجزت دع( 20)نظر فيها  41/13/4312جلسة  -
 .بالرأي القانوني فيها

دعوى منها للتقرير ( 12)دعوى، حجزت ( 52)نظر فيها  1/14/4312جلسة  -
 .بالرأي القانوني فيها
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 :تعديل النظا  األساسي للمحكمة اإلدارية -4

والذى على ما ( 121)ع .د – 2224أصدر مجلس الجامعة قراري رقم  1/0/4312بتاريخ  -
تأجيل النظر في مشروع النظام األساسي المعدل للمحكمة اإلدارية لجامعة الدول "  يلى

 ".لمزيد من الدراسة  4312أيلول / سبتمبر يالعربية إلى الدورة المقبلة للمجلس ف

بإعداد مشروع مسودة أحكام انتقالية ( إدارة سكرتارية المحكمة اإلدارية)قامت األمانة العامة  -
ساسي المعدل وعرضها على الجمعية العامة للمحكمة، وبعد مناقشة خاصة بالنظام األ

مستفيضة من قبل هيئة المحكمة تم اعتمادها ورفعها إلى اللجنة القانونية الدائمة في 
 .، لغرض إحالتها إلى مجلس الجامعة العتمادها 4315اجتماعها القادم في فبراير 

يضم جميع  1122منذ نشأتها عام  إعادة تنظيم أرشيف األحكام الصادرة عن المحكمة -
القضايا واألحكام والقرارات الخاصة بها واستخالص المبادئ القانونية التي أرستها المحكمة 
رث قانوني هام يستفاد به لدى  طوال تلك الفترة بما لها من قيمة قانونية وتاريخية وثائقية وا 

 .الباحثين والدارسين في األجيال القادمة

 . 4332إلى  4330م المحكمة عن الفترة من تجميع وطبع أحكا -

 

 

 محكمة االستثمار العربية لجامعة الدول العربية :  ثانيا

 :جلسات المحكمة االستثمار العربية لجامعة الدول العربية -1

بالرياض  5/1/4315-2في الفترة من ة تها العاديعقدت هيئة محكمة االستثمار العربية دور  -
ودية تم فيها مناقشة جدول األعمال المعرض عليها ومـن أهـم بنـودي في المملكة العربية السع

ــــة والوضــــع االداري والمــــالي بالمحكمــــة  تعــــديل النظــــام األساســــي لمحكمــــة االســــتثمار العربي
باإلضـــافة إلـــى تشـــكيل دائـــرة لنظـــر أحـــد الـــدعاوى المعروضـــة علـــى المحكمـــة وتحديـــد جلســـة 

 .نوني فيها من قبل هيئة مفوضي المحكمةبعد إعداد الرأي القا 2/2/4315لنظرها بتاريخ 
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 :تعديل النظا  األساسي لمحكمة االستثمار العربية لجامعة الدول العربية -4

الذى ينص على ما ( 123)ع .د 2212أصدر مجلس الجامعة قراراي رقم  1/1/4314بتاريخ  -
 :يلى

  هيئة تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين تضم رئيس محكمة االستثمار العربية و
قضايا  يمفوضيها ورئيس اللجنة الدائمة للشئون القانونية وقضاة ومحكمين عرب ف

 ياالستثمار وخبراء متخصصين ترشحهم الدول العربية لدراسة وتطوير النظام األساس
لمحكمة االستثمار العربية لجامعة الدول العربية بالشكل الذى يضمن توافق وضعها 

 يالدول العربية ف يوتعزيز ثقة المستثمرين فمع الغرض الذى أنشئت من أجله 
 .اللجوء إليها

 اجتماع  يعرض نتائك أعمال لجنة الخبراء على اللجنة الدائمة للشئون القانونية ف
دورتيهما  يف يواالجتماع يقادم ورفعها إلى مجلس الجامعة والمجلس االقتصاد

 .4312العاديتين خالل شهر سبتمبر 

بتعميم قرار مجلس الجامعة المشار  (ارة سكرتارية محكمة االستثمارإد) قامت األمانة العامة -
ترشيحاتها تمهيدا لتحديد موعد االجتماع األول للجنة  يإليه أعالي على الدول العربية لتلق

 .الخبراء ، ونظرا لعدم اكتمال ترشيحات الدول العربية تعذر عقد االجتماع

بتكليف خبير مختص إلعداد ( ة االستثمارإدارة سكرتارية محكم)قامت األمانة العامة  -
الجمعية  عرضه علىوبعد لمحكمة االستثمار العربية  يساساألنظام لتطوير المشروع 

 5/1/4315و 2العامة لمحكمة االستثمار العربية المنعقدة بالرياض خالل الفترة من 
ستها وسيتم أوصت بإحالتها إلى لجنة مصغرة من قضاة المحكمة وادارة المحكمة لغرض درا

لجنة على  هاتمهيدا  لعرض 4315مناقشتها في الدورة الغير عادية للمحكمة في أبريل 
 .المشار إليه في عاليهمجلس الجامعة المختصين المشكلة وفقا لقرار الخبراء 
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 (:ادار  سكرتارية محكمة االستثمار)الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة  -3

بتنظيم ندوة للتعريف بمحكمة ( ة سكرتارية محكمة االستثمارإدار )قامت األمانة العامة  -
بمدينة الرباط بالمملكة المغربية تحت  42/1/4312-42االستثمار العربية خالل الفترة من 

التعريف بمحكمة االستثمار العربية وخصائصها ومميزتها واألهداف التي رصدت "عنوان 
وذلك في إطار " ل البديلة لحل المنازعات من أجلها ودور االستثمار في التنمية والوسائ

 .نشر دور المحكمة على أوسع نطاق داخل الدول العربية

ندوة  بتنظيم 2/1/4315بتاريخ ( إدارة سكرتارية محكمة االستثمار)قامت األمانة العامة  -
 بالتنسيق مع ".محكمة االستثمار العربية ودورها في تنمية االستثمار العربي"تحت عنوان 

 .رعاية معالي وزير العدل السعودي تحتو ة العدل بالمملكة العربية السعودية وزار 

******* 

 


