األحـكام التنظيمية للمـركز العـربي
(*)
للبحـوث القانونية و القضـائية
المادة األولى :
-1

يعتبررا مركا ررع مرعابررو رابقررون مروالوليررة ومروارراتية ا رراعمت كتإششررا يعكر تقر
كااس وعامء مرعد مرعاب ،وي ون كواه كديلة بياو عاشكة مراك واية مرابلالية.

-2

يساهم مركا ع ،فو طاا مرك ام مركسلدة ريه بكوتاى هذه مألق ام فو تقويق أغامض كااس
وعامء مرعررد مرعرراب ،و اررامء مربقررون ومردامسررا وت يتررة مرررلام ومرك رراوعا مروالوليررة
ومروااتية مرتو تقتاج ري ا مردو مرعابيرة وذررب ب رد مهسرت دمء ب را فرو كاراه مرت راي
ومروااء .

ررام

المادة الثانية :
يد
-1
-2
-3

مركا ع رى تقويق كا ياو :

توثيق وتلكية مرتعاون بين مردو مرعابية مألعااء فو مركااه مروالولية ومروااتية.
دعم و اامء مربقن مرعاكو مركتإشص فو كاا مر ايعة ومرورالون ومسسر ام فرو مرإطروم
مرإاشة بتوقيد مرت ايعا مرعابية.
دامسة مأللاكرة مرواراتية و ارامء مألبقران مركواالرة ب رهل ا ب رـد
مرعابيـة وتطوياها وتوقيدها.

تقردين مرلارـم مرواراتية

المادة الثالثة :
فو سبي تقويق مألهدم

مرك اا ري ا فو مركادة مرثالية يتورى مركا ع مرك ام مرتارية:

-1

اك وتقاي ول ا مرت ايعا مركطبورة فرو مرردو مرعابيرة وتشرلي ا ووار مر رااس ر را،
رت ون كااعا راباقثين وكادة رادامسة ومربقن مركواان وسبيال ررى تقويرق مروقردة مرت رايعية
مرعابية ،و ذرب مرعلاية باسقشاتيا مروااتية وتقايا ا ول اها ،س اكا فو تطرويا مرسياسرة
مرعدرية مرعابية.

-2

توررديم مركعولررة مرعاكيررة ركررن يطاب ررا كررن مررردو مألعارراء  ،وبش ر ة إاشررة فررو كاررا عرردمد
مروااة وعلاشا مرك رن مروالوليرة وتردايب م ،و ارامء مردامسرا ومألبقران مركيدمليرة مركتعاورة
بسيا أا عة مرعد ومروالون و ذم فو كاا ت وين مهإتشاشيين فو شياغة مرت اي .

-3

مسس ام فو توقيد مركشرطاقا مروالوليرة ومرواراتية ومرعدريرة مركسرتعكاة فرو مرروطن مرعابرو
ومهست دمء فو هذم مركاا بكرا تاركلته ترب مر وره مسسرالكو كرن كشرطاقا ومرعكر عارى
قيات ا.

)*(

ااى تعدي هرذم مرلارام كرن بر كاارس وعامء مرعرد مرعراب فرو دواتره مرعا راة برارواما ا رم  /111د– 11
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-4
-5

-6

تلايم مركؤتكام ومهاتكاعا مرعاكية ومرقاوا مردامسية ومرلدوم بغاض تعكيرق مركعافرة
مروااتية ومروالولية.
مرويام بك كة قاوة مهتشا بين مركام ع ومركعاهد مروطليرة مرواتكرة فرو مرردو مرعابيرة مركعليرة
ب تون مرت اي ومروااء ومروالون ،وذرب فيكا يتعاق بكلاهج مرت وين وطاق مرتردايب وتبراد
مركعاوكا ومروثاتق ومرعياام فيكرا بيل را ،وعورد مراوراءم مردوايرة برين مركسرتورين عرن هرذه
مر تون فو تاب مردو .
تلكية عال ا مرتعاون ك كام ع مربقون مروالولية مرعابية ومألالبية.

المادة الرابعة :
-1

-2

-3

ي ررون راكا ررع كااررس دماة يإررتص بارعكر فررو طرراا مرسياسررة مرعاكررة مركوارروعة كررن ب ر
كااس وعامء مرعد مرعاب ،رتقويرق أهردم مركا رع ومرل روض بك اكره ،كرا يوروم بتإطريط
بامكج عكاه ومس ام عاى تل يذها ،و شدما مرتوشيا مرتى ت مرتقويق مألكثر ألهردم
مركا ع ومرغاض كن ل اته.
يت ون كااس مسدماة عاى مرلقو مرتارو :
أ  -وعيا مرعد باراك واية مرابلالية باعتبااها مرباد مركاي اتيسا.
ب  -اتيس مسدماة مرعاكة را تون مروالولية كستو مألكالة مر لية راكااس عاوم.
ج  -اتيس مركا ع عاومت كواامت .
د  -سررتة أعارراء يعيررل م وعامء مرعررد مرعرراب ركرردة أاب ر سررلوم بارتلرراوب بررين مررردو
مألعارراء ،عاررى أن تإترراا مررردو كا ررقي ا كررن بررين برراا ااررا مروررالون ومروارراء
وأساتذة مرااكعا مرذي يتكتعون بإباة عارية و طالع ومس فو مر ايعة أو مروالون.
ويارراى مسررتبدم لشر مألعارراء كرراة ر سررلتين  ،ويررتم هررذم مهسررتبدم عررن طايررق
مرواعة فو مر تاة مألورى.
يعود مركااس دواة عادية فو مرسلة ويقدد مرلارام مرردمإاو راكا رع ارامءم ملعوراد مركاارس
وكدموهته.

المادة الخامسة :
يقدد كااس مسدماة مر ي

مرتلايكو راكا ع .

المادة السادسة :
ي ون اتيس مركا ع وكوا وه مر ليون كن كوا و مألكالة مرعاكة رااكعة مردو مرعابية.
يتم ت اي مرإبامء وفورا رورامام كاارس دماة مركا رع وتعراض عارى كاارس وعامء مرعرد
مرعاب س اماها.
المادة السابعة :
يا كااس مسدماة لااكا دمإايا راعك فو مركا ع يتاكن مرت شيال مرتو ت
بك اكه عاى أ ك واه.
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