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  نشاطات المركز العربي

  للبحوث القانونية والقضائية

_____  

  
ينفّذ المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية برنامج عمل سنوي بعد إقراره من قبل مجلس وزراء العدل   

  .العرب وفيما يلي أبرز اإلنجازات التي حقّقها ونفّذها المركز خالل السنوات األربع األخيرة
تقارير والتوصيات الصادرة عن إجتماعات المركز باإلمكان الرجوع إلى موقع المركز للحصول على ال  

  :على شبكة اإلنترنت
www.carjj.org 

  
  :القوانين اإلسترشادية العربية

  .2014 و2013 و2012 و2011إجتماع لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية لألعوام   -
  . أمام القضاءالقانون العربي اإلسترشادي للخبرة  -
  .القانون العربي اإلسترشادي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -
  .القانون العربي اإلسترشادي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  -
  ).الموثّقين(القانون العربي اإلسترشادي لتنظيم مهنة الكتّاب العدول   -
  .القانون العربي اإلسترشادي للتفتيش القضائي  -

  
  :األجهزة القضائية العربية

  . لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية18 و17 و16 و15المؤتمرات الـ   -
 لمديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل وتدريب 21 و21 و20 و19المؤتمرات الـ   -

  .األطر القضائية في الدول العربية
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رؤساء مجالس الدولة ومجالس شورى الدولة والمحاكم اإلدارية في  ل4 و3 و2 و1المؤتمرات الـ   -
  .الدول العربية

  . لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية5 و4 و3 و2 و1المؤتمرات الـ   -
  ).نزاعات الدولة في الدول العربية( لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة 10 و9المؤتمرات الـ   -
  . لرؤساء ومسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية13 و12 و11 و10المؤتمرات الـ   -
  .  لرؤساء إدارات التعاون الدولي والعالقات الدولية2 و1اإلجتماع الـ   -
  . للمختصين في أمن وسالمة الفضاء السيبراني في الدول العربية3 و2 و1المؤتمرات الـ   -
في الدول ) اإلدعاء العام(دى النيابات العام   للمختصين بتقنية المعلومات ل3 و2اإلجتماع الـ   -

  .العربية
  

  :الدورات التدريبية

الدورات العربية لتدريب المدربين في مجال التكوين على أحكام القانون الدولي اإلنساني بالتعاون   -
 2013 و2012 و2011) بمعدل دورتين لكل عام) (ثمانية دورات(مع الصليب األحمر الدولي 

  .2014و
  ).2011(المتفوقين في المعاهد القضائية العربية الجزائر ) الدارسين(ورة تدريبية للطالب د  -

  
  :الندوات العلمية

2011:  

  .ندوة علمية حول مشكلة الهجرة غير المشروعة  -
  .ندوة علمية حول تفشي ظاهرة الفساد اإلداري ووسائل مكافحتها  -
  .من الحرب والسلم وضرورة تخصص العاملين فيهاندوة علمية حول مكافحة التلوث البيئي في ز  -

2012:  

  .ندوة علمية حول جرائم رجال األعمال  -
  .ندوة علمية حول اإلتجاهات الحديثة في القانون الجزائي اإلداري  -
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2013:  

  .ندوة علمية حول العقوبات البديلة  -
الضوابط (حقوق اإلنسان ندوة علمية حول حدود حرية اإلعالم والتعبير بين التشريع والدين و  -

  ).والحدود ال سيما لمنع التعدي على المقدسات
  .ندوة علمية حول القوانين البحرية  -

2014:  

  .ندوة علمية حول حماية المستهلك العربي بين الواقع وآليات تطبيق القانون  -
  .ندوة علمية حول الخطأ الطبي بين التشريع والمراقبة والمحاسبة  -
  .ل دور التشريع في حماية الثروات الوطنية في الدول العربيةندوة علمية حو  -

  
  :األنظمة العربية

  .الوثيقة اإلسترشادية لقواعد مساءلة القضاء  -
  .وثيقة البيانات التشريعية ودليلها لكيفية إعداد التشريع المقترح  -
التحقيق الجنائي النموذج العربي اإلسترشادي الموحد للمنهاج التدريبي للقضاة العاملين في   -

  ).الجزائي(
المنهاج العربي اإلسترشادي للدورات التدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة للتعامل مع دعاوى   -

  .اإلرهاب والجريمة المنظّمة
  
  
  
  
  

  جداول مواعيد برامج العمل لألعوام األربعة: مرفق
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  برنامج
  2014عمل المركز لعام 
_______  

  22/01/2014-20  لمصطلحات القانونية والقضائيةإجتماع لجنة توحيد ا   .1
  29/01/2014-27  إجتماع لجنة هيئة قضايا الدولة لدراسة إتفاقية التعاون   .2
  05/02/2014-03  لجنة إعداد مشروع قانون عربي إسترشادي للموانئ البحرية   .3
الدورة العربية السادسة عشرة في مجال التكوين على أحكام القانون الدولي    .4

  سانياإلن
03-14/02/2014  

  20/02/2014-18  إجتماع لجنة إعداد مشروع قانون عربي إسترشادي لألشخاص ذوي اإلعاقة   .5
الدورة العربية السابعة عشرة في مجال التكوين على أحكام القانون الدولي    .6

  اإلنساني
03-14/03/2014  

  20/03/2014-18  لجنة تحديث القوانين اإلسترشادية   .7
  26/03/2014-24  ن عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربيةالمؤتمر الثام   .8
  2/04/2014 – 31/3  إجتماع لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي حول حماية الملكية الفكرية   .9
المؤتمر الثاني والعشرين لمديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل األطر  .10

  )الكويت (القضائية في الدول العربية
07-09/04/2014  

  22/04/2014-21  إجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية .11
  21/05/2014-20  إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب .12
  04/06/2014-02  ندوة علمية حول حماية المستهلك العربي بين الواقع وآليات تطبيق القانون .13
  18/06/2014-16  ع الثالث للمختصين بتقنية المعلومات بالنيابة العامةاإلجتما .14
  25/06/2014-23  المؤتمر العاشر لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية .15
  27/08/2014-25  في الدول العربية) اإلنترنت(المؤتمر الثالث ألمن وسالمة الفضاء السيبراني  .16
  03/09/2014-01  كم اإلدارية العربيةالمؤتمر الرابع لرؤساء المحا .17
النقض، التمييز، المجالس العليا للقضاء، (المؤتمر الخامس لرؤساء المحاكم العليا  .18

  )محاكم التعقيب
15-17/09/2014  

  24/09/2014-22  المؤتمر الثالث عشر لمسؤولي إدارات التشريع العربية .19
  21/10/2014-20  ية والقضائيةإجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانون .20
  17/11/2014  إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب .21
  20/11/2014 و19  الدورة الثالثون لمجلس وزراء العدل العرب .22
  03/12/2014-01  )العراق(اإلجتماع الثالث لرؤساء إدارات التعاون والعالقات الدولية  .23
  10/12/2014-08  ن التشريع والمراقبة والمحاسبةندوة علمية حول الخطأ الطبي بي .24
  17/12/2014-15  دور التشريع في حماية الثروات الوطنية في الدول العربيةندوة حول  .25
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  برنامج
  2013عمل المركز لعام 
_______  

  10/01/2013-08  إجتماع لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي حول حماية الملكية الفكرية   .1
  16/01/2013-14  لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائيةإجتماع    .2
  30/01/2013-28  إجتماع لجنة إعداد مشروع قانون عربي إسترشادي لذوي اإلحتياجات الخاصة   .3
  06/02/2013-04  لجنة إعداد مشروع قانون عربي إسترشادي للموانئ البحرية   .4
  13/02/2013–11  ي موحد للتفتيش القضائياللجنة الخماسية إلعداد مشروع قانون عربي إسترشاد   .5
الدورة العربية الخامسة عشر في مجال التكوين على أحكام القانون الدولي    .6

  اإلنساني
04–15/02/2013  

  20/02/2013-18  لجنة تحديث القوانين   .7
  06/03/2013-04  المؤتمر السابع عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية   .8
ر الحادي والعشرين لمديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل المؤتم   .9

  األطر القضائية في الدول العربية
01-03/04/2013  

الدورة العربية الثالثة في مجال تدريب المدربين على أحكام القانون الدولي  .10
  اإلنساني

02-12/04/2013  

  10/04/2013-08  إجتماع لجنة هيئة قضايا الدولة لدراسة إتفاقية التعاون .11
  30/04/2013-29  إجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية .12
  24/06/2013  إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب .13
  08/05/2013-06  ندوة علمية حول العقوبات البديلة .14
 علمية حول حدود حرية اإلعالم والتعبير بين التشريع والدين وحقوق ندوة .15

  )الضوابط والحدود ال سيما لمنع التعدي على المقدسات(اإلنسان 
20-22/05/2013  

  21/08/2013-19  في الدول العربية) اإلنترنت(المؤتمر الثاني ألمن وسالمة الفضاء السيبراني  .16
  28/08/2013-26    يةندوة علمية حول القوانين البحر .17
  04/09/2013-02  المؤتمر الثاني عشر لمسؤولي إدارات التشريع العربية .18
  11/09/2013 -09  اإلجتماع السابع للجنة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .19
  18/09/2013-16  إجتماع لجنة إعداد مشروع قانون عربي إسترشادي لذوي اإلحتياجات الخاصة .20
النقض، التمييز، المجالس العليا للقضاء، ( المحاكم العليا المؤتمر الرابع لرؤساء .21

  )الدوحة) (محاكم التعقيب
24-26/09/2013  

  22/10/2013-21  إجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية .22
  25/11/2013  )صنعاء(إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب  .23
  26/11/2013  )صنعاء(لعشرون لمجلس وزراء العدل العرب الدورة التاسعة وا .24
لجنة مدراء المعاهد القضائية إلعداد منهج إسترشادي موحد لدورة تدريبية لقضاة  .25

  التحقيق الجزائي
02-04/12/2013  

  11/12/2013-09  )أبو ظبي(اإلجتماع الثاني لرؤساء إدارات التعاون والعالقات الدولية .26
  18/12/2013-16  ؤساء المحاكم اإلدارية العربيةالمؤتمر الثالث لر .27
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  برنامج
  2012عمل المركز لعام 
_______  

  26/1/2012 – 23  إجتماع لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي حول حماية الملكية الفكرية   .1
  9/2/2012 – 6  إجتماع لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي للخبرة أمام القضاء   .2
  17/2/2012- 6  بية لتدريب المدربين في مجال القانون الدولي اإلنسانيدورة عر   .3
  16/2/2012-13 إجتماع لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية   .4
إجتماع لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم كتّاب العدل    .5

  )الموثّقين(
20 – 23/2/2012  

ة المعلومات بالنيابة العامة وهيئات التحقيق لقاء لرؤساء اإلدارات المختصة بتقني   .6
  واإلدعاء العام

5 – 7/3/2012  

  16/3/2012 – 5  دورة عربية لتدريب المدربين في مجال القانون الدولي اإلنساني   .7
لقاء لوكالء وزارة العدل والمسؤولين عن العالقات الدولية حول تطوير وسائل    .8

  اإلتصال والتواصل
  20/3/2012 و19

  29/3/2012 – 26  ماع لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة تبييض األموالإجت   .9
المؤتمر الخامس عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية  .10

  ]الكويت[
8-10/4/2012  

المؤتمر العشرين لمديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل األطر  .11
  ]العراق[بية القضائية في الدول العر

15 – 17/4/2012  

  9/5/2012 و8  إجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية .12
  29/5/2012   للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب49إجتماع الـ .13
  27/6/2012 – 25  المؤتمر التاسع لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية .14
  4/7/2012 – 2  ل جرائم رجال األعمالندوة علمية حو .15
  28/8/2012 و27  )اإلنترنت(اللقاء السنوي األول للمتخصصين في أمن وسالمة الفضاء السيبراني  .16
  12/9/2012 و11  )اإلمارات(المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم اإلدارية العربية  .17
ا للقضاء، محاكم النقض، المجالس العلي(المؤتمر الثالث لرؤساء محاكم التمييز  .18

  ]السودان) [التعقيب
23-25/9/2012  

  16/10/2012-15  إجتماع مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية .19
  2012نوفمبر   إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب .20
  2012نوفمبر   دورة مجلس وزراء العدل العرب .21
  07/12/2012 – 05  ن عربي استرشادي لمكافحة تبييض األموالإجتماع لجنة إعداد مشروع قانو .22
  12/12/2012 – 10  ندوة علمية حول اإلتجاهات الحديثة في القانون الجزائي اإلداري .23
  19/12/2012 – 17  المؤتمر الحادي عشر لرؤساء إدارات التشريع في الدول العربية .24
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