الالئحة الداخلية للمكتب التنفيذي
(*)
لمجلس وزراء العدل العرب
ـــــــــــــــــــ
المادة األولى :
المكتب التنفيذي هو هيئة عاملة في نطاق مجلس وزراء العدل العرب  ،تعنى بالمهام
المنصوص عليها في النظام األساسي للمجلس.
المادة الثانية :
يتولى مهام األمانة الفنية للمكتب التنفيذي اإلدارة العامة للشئون القانونية باألمانة العامة
للجامعة.
المادة الثالثة :

()2( )1

 -1يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ستة أعضاء كما يلي :
 ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة (الرئاسة السابقة ،والرئاسة الحالية ،والرئاسةالالحقة ) .
 ثالثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول األعضاء . -2في حال الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي وفقا للترويكا والعضوية حسب الترتيب
الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي .
 -3تكون العضوية فى المكتب التنفيذي ألعضاء الترويكا لمدة عضويتهم في الترويكا وسنتين
لباقي األعضاء .
 -4للمجلس إذا رأى ذلك ضروريا  ،اختيار دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي
لمدة عامين.
 -5ينتخب المكتب التنفيذي رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع له
 -6عضوية المكتب التنفيذي قاصرة على الوزراء .
 -7تزود كل دولة عضو اإلدارة العامة للشئون القانونية  ،قبل انعقاد كل دورة عادية للمكتب
بوثيقة تتضمن أسماء أعضاء الوفد المرافق للوزير قبل أسبوع على األقل من تاريخ انعقاد
االجتماع.
(*) وافق المكتب التنفيذي في اجتماعه األول على الئحته الداخلية  ،القرار رقم ق /6ج.1993/2/9-1
( )1تم تعديل هذه الفقرة بالقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل رقم  -442د. 2001/11/7 -17
( )2ثم تم تعديل هذه المادة بناء على تعديل النظام األساسي للمجلس بقرار مجلسس الجامعسة علسى المسستوى السوزاري
(ق :رقم  -6760د.ع ( -)127ج)2007/3/4 -2
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 -8يحتفظ رئيس وأعضاء وفد كل دولة بصفتهم التمثيلية وفق األسس الموضحة في الفقرات
السابقة ما لم تدخل الدولة صاحبة الشأن تغييراً على الصفة التمثيلية للوفد الممثل لها .وفي
هذه الحالة يزود الوفد اإلدارة العامة للشئون القانونية بوثيقة تتضمن أسماء الوفد الجديد.
المادة الرابعة :

()2

 -1يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا ً كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه بمقر األمانة العامة للجامعة ،أو
في أي دولة عضو بالمجلس بناء على دعسوة منهسا وموافقسة المجلسس .وفسي هسذه الحالسة تشسارك
الدولة المضيفة في أعمال المكتب إذا لم تكن عضوا فيه دون أن يكون لها حق التصويت .
 -2يكون اجتماع المكتب التنفيذي صحيحا بحضور أغلبيسة أعضسائه وتتخسذ القسرارات والتوصسيات
بموافقة أغلبية األعضاء  ،وفى حالة تساوى األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الخامسة :
 - 1ينعقد االجتماع األول للمكتب التنفيذي خالل الشهر السادس من انعقاد الدورة والثاني قبل
انعقاد الدورة بموعد يحدده رئيس المكتب.
 - 2تحدد اإلدارة العامة للشئون القانونية باالتفاق مع رئيس المكتب التنفيذي وبالتشساور مسع السدول
األعضاء بدء وانتهاء تاريخ عقد االجتماع وتخطرهم بذلك.
المادة السادسة :
يوجه رئيس المكتب التنفيذي كتاب الدعوة إلى الدول األعضاء لحضور اجتماعات المكتب قبل
شهر من انعقاده على األقل ويحدد فيه مكان وزمان انعقاد االجتماع.
المادة السابعة :
تعد اإلدارة العامة للشئون القانونية مشروع جدول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس
بالتشاور مع رئيس المكتب  ،ويضم مشروع جدول األعمال االختصاصات المذكورة في المادة
الخامسة من النظام األساسي للمجلس.
المادة الثامنة :
 - 1على الدول األعضاء التي ترغب في إدراج موضوعات في جدول أعمال المجلس أن توافي
بها اإلدارة العامة للشئون القانونية قبل تاريخ عقد الدورة بأربعة أشهر على األقل لعرضها
على المكتب التنفيذي.
ً
 - 2يقر المكتب التنفيذي ما يراه مناسبا من جدول األعمال في مستهل انعقاد اجتماعه.
( )2تم تعديل هذه المادة بالقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب رقم  -715د . 2007/11/28 -23
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المادة التاسعة :
ينتهي اجتماع المكتب التنفيذي بانتهاء بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وللمكتب
أن يقرر إرجاء بحث بعض الموضوعات إلى االجتماع التالي .
المادة العاشرة :
 - 1يعلن رئيس المكتب افتتاح واختتام وإغالق باب المناقشة أحكام هذه الالئحة.
 - 2يشترك رئيس المكتب في المداوالت والتصويت باسم الدولة التي يمثلها ما لم يفوض فسي ذلسك
أحد أعضاء وفد بالده .
المادة الحادية عشرة :
تتولى اإلدارة العامة للشئون القانونية المهام التالية :
 - 1إعداد التقرير السنوى عن األنشطة التي قامت بها علسى صسعيد البسراما واإلجسراءات التنفيذيسة
واللجان والخطط المتصلة بأهداف المجلس ومقرراته.
 - 2التحضير الفني واإلداري النعقاد اجتماعات المكتب التنفيذي وإعداد مشروعات جدول أعمسال
تلك االجتماعات وتهيئة ما تقتضيه من مستلزمات.
 - 3تهيئة أوراق العمل المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول األعمال.
 - 4إعداد مشاريع موازنات المجلسس ولجانسه وصسناديق الماسسسات التابعسة لسه وبساألخص المركسز
العربي للبحوث القانونية والقضائية والخطط الدورية وذات األجل التي سبق اعتمادها أو التي
هي قيد اإلعداد.
 - 5اإلشراف على األمور التنظيمية واإلجرائية المتعلقة بضمان حسن سسير العمسل فسي اجتماعسات
المكتب.
 - 6تنفيذ ومتابعة قرارات المكتب وتوصياته ما لم تنص هذه القرارات على غير ذلك.
المادة الثانية عشرة :
لرئيس المكتب أن يشكل في مستهل كل اجتماع ،لجانا تحضيرية يعهد إليها بدراسة
موضوعات مدرجة في جدول األعمال وتعد تقاريراً بأعمالها.
المادة الثالثة عشرة :
 - 1يتولى الرئيس إدارة المناقشات في الموضوعات المعروضة على االجتماع بحسب ترتيبها في
جدول األعمال.
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 - 2يعطي الرئيس الكلمة لطالبها بحسب ترتيب ورودها ويمكسن لسه أن يعطسي األسسبقية فسي الكسالم
لألمانة الفنية أو لرئيس أو مقسرر لجنسة لتقسديم تقريسر أو إيضساح جوانسب منسه  ،وتعطسى الكلمسة
إلى األمانة الفنية كلما طلبت ذلك.
 - 3لرئيس المكتب  ،باالتفساق مسع األعضساء  ،أن يغلسق قائمسة طسالبي الكسالم إال فسي حالسة ممارسسة
حق الجواب.
المادة الرابعة عشرة :
يحق لكل دولة عضو إثارة نقطة تتعلق بالالئحة  ،ويبت فيها الرئيس فوراً ويكون قرار
الرئيس نافذاً ما لم ينقضه المكتب بأغلبية ثالثة من أعضائه.

المادة الخامسة عشرة :
 - 1لكل عضو أن يقترح رفع الجلسة أو تأجيل المناقشة في موضوع مطروح على البحث أو
إغالق المناقشة فيه .ويطرح الرئيس االقتراح مباشرة على التصويت.
 - 2يتبع في التصويت على االقتراحات الواردة في الفقرة السابقة الترتيب التالي :
أ  -رفع الجلسة .
ب -تأجيل الجلسة .
ج  -تأجيل المناقشة في الموضوع المبحوث.
د  -إغالق باب المناقشة في الموضوع المبحوث.
المادة السادسة عشرة :
 - 1يحق لكل عضو في المكتب اقتراح مشاريع قرارات وتوصيات ومشاريع معدلة لها  ،وله حق
سحبها قبل أن يتم التصويت عليها.
 - 2تقدم المشاريع المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى رئيس المكتب أثناء الجلسات.
 - 3ال يجسسوز إعسسادة النظسسر فسسي االقتراحسسات التسسي سسسبق البسست فيهسسا فسسي نفسسس االجتمسساع مسسا لسسم يقسسرر
المكتب بموافقة ثالثة من أعضائه  ،خالف ذلك.
المادة السابعة عشرة :
يتولى المكتب تفسير أحكام هذه الالئحة بأغلبية ثالثة من أعضائه .
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المادة الثامنة عشرة :
 - 1لكل دولة عضو اقتراح تعديل هذه الالئحة .
 - 2يتم التعديل بقرار يتخذه المكتب بموافقة ثالثة من أعضائه .
المادة التاسعة عشرة :
تسري هذه الالئحة ابتداء من تاريخ الموافقة عليها من قبل المكتب التنفيذي للمجلس.
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