
 

 

 

    www.arablegalnet.orgالشبكة القانونية العربية    –إدارة الشؤون القانونية  –األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 
 
 
 

 

 النظـام الداخلـي 
لمجلس وزراء العدل العرب 

*
 

 ـــــــــــــــــ
 

 :المادة األولى 
 

بالتعاون بين الدول  ىمجلس وزراء العدل هو هيئة عاملة في نطاق جامعة الدول العربية ، تعن
 .العربية في المجاالت القانونية والقضائية 

 
 :  المادة الثانية 

 
في الدول األعضاء في جامعةة الةدول العربيةة وتتةولى األمانةة يتألف المجلس من وزراء العدل  -1

 .مهام األمانة الفنية للمجلس –اإلدارة العامة للشئون القانونية  –العامة للجامعة 
تزود كل دولة عضو ، اإلدارة العامة للشةئون القانونيةة ، لبةل انعقةاد كةل دورة عاديةة للمجلةس  -2

ق للةوزير لبةل أسةبول علةى األلةل مةن تةاريد انعقةاد بوثيقة تتضمن أسماء أعضاء الوفةد المرافة
تسليم هذه الوثيقة إلى اإلدارة العامةة للشةئون القانونيةة بفي االجتماعات الطارئة  ويكتفيالدورة 

 .لبل بدء االجتمال

إذا تعةةذر وضةةور وزيةةر العةةدل ينةةور عنةةك مةةن ترشةةوك وكومةةة دولتةةك، وتشةةعر اإلدارة العامةةة  -3
 .للشئون القانونية بذلك

تفظ رئةةيس وأعضةةاء وفةةد كةةل دولةةة بثةةفتهم التمثيليةةة وفةةق األسةةس الموضةةوة فةةي الفقةةرات يوةة -4
وفي هذه . السابقة ما لم تدخل الدولة ثاوبة الشأن تغييراً على الثفة التمثيلية للوفد الممثل لها
 .الوالة يزود الوفد اإلدارة العامة للشئون القانونية بوثيقة تتضمن أسماء الوفد الجديد

 
 :الثالثة  المادة

 
يعقةةد المجلةةس اجتماعاتةةك العاديةةة واالسةةتثنائية فةةي مقةةر جامعةةة الةةدول العربيةةة أو فةةي أيةةة دولةةة  -1

 .عربية بناء على دعوة منها وموافقة المجلس

لكةةل دولةةة عضةةو أن تستضةةيف المجلةةس فةةي أيةةة دورة يعقةةدها ويبةةت المجلةةس فةةي دعةةوات  -2
 .االستضافة

لةةس فةةي المكةةان الموةةدد يتةةولى األمةةين العةةام فةةي والةةة وةةدوي ظةةرف يوةةول دون انعقةةاد المج -3
 تشاور معهم مكاناً آخر النعقاده للجامعة إخطار الدول األعضاء بذلك، ويودد بال

 .أعضاءه  يتكون اجتماعات المجلس العادية واالستثنائية ثويوة بوضور ثلث -4
 

                                                           
 .22/4/1992-8د /161تم تعديل هذا النظام بموجر لرار مجلس وزراء العدل العرر  *



 

 

 

    www.arablegalnet.orgالشبكة القانونية العربية    –إدارة الشؤون القانونية  –األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 
 
 
 

 

 :المادة الرابعة 
 
 .من كل عام **()تنعقد الدورة العادية للمجلس مرة واودة خالل شهر نوفمبر -1
تودد اإلدارة العامة للشئون القانونية باالتفاق مع رئيس المجلس وبالتشاور مع الدول األعضاء  -2

 .بدء وانتهاء تاريد عقد الدورة العادية وتخطرهم بذلك
 

 :المادة الخامسة 
 

يوجك األمين العام للجامعة كتار الدعوة إلى الدول األعضاء لوضةور دورات المجلةس العاديةة 
 .لبل شهر من انعقادها على األلل ويودد فيك مكان وزمان انعقاد الدورة

 
 :المادة السادسة 

يعقد المجلس دورات استثنائية بقرار منك أو بناء على طلر إودى الدول األعضاء مرفق  -1
بمشرول جدول األعمال وموافقة أغلبية أعضائك، ويودد في هذه الوالة جدول أعمال الدورة 

 .نعقادهاومكان وزمان ا
يوجةةك األمةةين العةةام للجامعةةة إلةةى الةةدول األعضةةاء كتةةار الةةدعوة لوضةةور الةةدورة االسةةتثنائية  -2

 .للمجلس مثووبا بمذكرة تتضمن القرار المتخذ في هذا الشأن
 

 :المادة السابعة 
 
تنعقد الدورة االستثنائية في ظرف خمسة عشر يوما من تاريد موافقة أغلبية الدول األعضاء  -1

 .على الطلر
تودد اإلدارة العامة للشئون القانونية بالتشاور مةع رئةيس المجلةس زمةان ومكةان انعقةاد الةدورة  -2

 .االستثنائية 
ال يجوز النظر في لضايا غير القضايا التي عقدت الدورة من أجلهةا مةا لةم يقةرر المجلةس عنةد  -3

 .أعضائك خالل ذلك ثلثيانعقاده بأغلبية 
 

 :المادة الثامنة 
 

عامة للشئون القانونية مشرول جدول أعمال الدورة العادية للمجلس بالتشاور مع تعد اإلدارة ال
 :رئيس المجلس، ويضم مشرول جدول األعمال النقاط التالية 

 .مشرول برنامج عمل المجلس فيما بين دورتي انعقاده  -1
 .مشرول ميزانية المجلس  -2
 .التابعة لك تقرير األمانة الفنية عن سير أعمال المجلس والهيئات واللجان -3
 .الموضوعات التي أوثى المجلس بإدراجها في جدول أعمال دورتك التالية  -4
 .الموضوعات التي ترغر الدول األعضاء إدراجها في جدول أعمال المجلس -5

                                                           
 .28/4/1994في  11د-216تم تعديل هذه المادة بالقرار الثادر عن الدورة العاشرة للمجلس رلم  )**(
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الموضةةةوعات التةةةي تقتةةةرة فةةةي بدايةةةة دورة المجلةةةس إذا وافةةةق علةةةى إدراجهةةةا ثلثةةةا األعضةةةاء  -6
 .الواضرين

ارة العامة للشئون القانونية لبل أربعةة أشةهر مةن انعقةاد الةدورة الموضوعات التي تقتروها اإلد -7
 .على األلل بموافقة أغلبية الدول األعضاء

 
 :المادة التاسعة 

 
بها  يعلى الدول األعضاء التي ترغر في إدراج موضوعات في جدول األعمال أن تواف -1

 .ر على األللاإلدارة العامة للشئون القانونية لبل تاريد عقد الدورة بأربعة أشه
تبلةةا اإلدارة العامةةة للشةةئون القانونيةةة الةةدول األعضةةاء بمشةةرول جةةدول أعمةةال الةةدورة العاديةةة  -2

للمجلةةس ومةةا يتعلةةق بةةك مةةن مةةذكرات توضةةيوية ووثةةائق وتقةةارير ومشةةاريع مةةع كتةةار الةةدعوة 
 .النعقاد الدورة لبل شهر من تاريد االنعقاد على األلل

ضةةوعات إضةةافية علةةى جةةدول األعمةةال أن تةةوافي بهةةا علةةى الةةدول التةةي ترغةةر فةةي إدراج مو -3
اإلدارة العامةةة للشةةئون القانونيةةة، مةةع الوثةةائق المتعلقةةة بهةةا ، لبةةل شةةهر علةةى األلةةل مةةن تةةاريد 

 .انعقاد الدورة 
 .يقر المجلس ما يراه مناسبا من جدول األعمال في مستهل انعقاد الدورة  -4
 

 :المادة العاشرة 
 

بانتهاء بوي الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وللمجلس  دورة المجلس العادية تنتهي
أن يقرر إرجاء بوي بعض الموضوعات إلى الدورة القادمة أو تعليق بوثها إلى جلسات الوقة 

 .تعقد في موعد آخر 
 

 :المادة الحادية عشرة 
 

يةةر تكةةون رئاسةةة المجلةةس لةةوزير العةةدل أو الةةوزير الةةذي يقةةوم مقامةةك فةةي الدولةةة وسةةر الترت
الهجائي ألسماء الدول ويمارس رئيس المجلس مهةام الرئاسةة لمةدة دورة عاديةة كاملةة بمةا فةي ذلةك 
رئاسةةة الةةدورات االسةةتثنائية التةةي تعقةةد أثنةةاء هةةذه المةةدة وتكةةون الرئاسةةة للدولةةة المضةةيفة إذا عقةةد 

 .المجلس باستضافتها
 

 :المادة الثانية عشرة 
 
ورات والجلسات ورفع الجلسات وإغالق بار المنالشة، يعلن رئيس المجلس افتتاة واختتام الد -1

 .ويكفل تطبيق أوكام هذا النظام 
يشترك رئيس المجلس في مداوالت المجلس والتثويت باسم الدولة التةي يمثلهةا مةا لةم يفةوض  -2

 .في ذلك أود أعضاء وفد بالده 
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 :المادة الثالثة عشرة 
 

العامة للشئون القانونية باألمانة العامة للجامعة وذلك يتولى مهام األمانة الفنية للمجلس اإلدارة 
 .وفق أوكام النظام األساسي للمجلس ونظامك الداخلي 

 
 :المادة الرابعة عشرة 

 
 :تتولى اإلدارة العامة للشئون القانونية المهام التالية 

لتنفيذيةة عن األنشطة التي لامةت بهةا علةى ثةعيد البةرامج واإلجةراءات ا يإعداد التقرير السنو -1
 .واللجان والخطط المتثلة بأهداف المجلس ومقرراتك وتوثياتك

التوضةةير الفنةةي واإلداري النعقةةاد دورات واجتماعةةات المجلةةس واللجةةان الفنيةةة التةةي يشةةكلها  -2
 .وإعداد مشروعات جدول أعمال تلك الدورات واالجتماعات وتهيئة ما تقتضيك من مستلزمات

راسات المتعلقة بالموضوعات المدرجة علةى جةدول األعمةال تهيئة أوراق العمل والبووي والد -3
 .أو التي يطلبها المجلس باالستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والباوثين

 .ة وذات األجل التي سبق اعتمادها أو التي هي ليد اإلعداد يإعداد الخطط الدور -4

والتوثةيات علةى غيةر تنفيذ ومتابعةة لةرارات المجلةس وتوثةياتك مةا لةم تةنل هةذه القةرارات  -5
 .ذلك

 
 :المادة الخامسة عشرة 

 
 .للمجلس أن يستعين في إنجاز أعمالك بلجان عمل ولجان خاثة -1
 .تشترك اإلدارة العامة للشئون القانونية في أعمال اللجان -2
 

 :المادة السادسة عشرة 
 
نا لرئيس المجلس أن يشكل في مستهل كل دورة ، بناء على التراة األمانة الفنية، لجا -1

دراسة موضوعات مدرجة في جدول األعمال بعد التداول مع الدول بتوضيرية يعهد إليها 
 .األعضاء

تجتمع اللجةان التوضةيرية لبةل عقةد الةدورة بثالثةة أيةام علةى األلةل وبةدعوة مةن اإلدارة العامةة  -2
 .للشئون القانونية ، وتنتهي أعمالها بانتهاء أعمال الدورة 

 
 :المادة السابعة عشرة 

 
 .للمجلس أن يشكل كل دورة لجان عمل يعهد إليها القيام بمهام موددة خالل فترة معينة -1
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 .يودد المجلس تشكيل ونظام لجان العمل التي يودثها  -2

نجةةاز أعمالهةةا ، ولةةرئيس المجلةةس أن يمةةدد ، بنةةاء علةةى التةةراة رئةةيس إتتقيةةد اللجةةان بمواعيةةد  -3
 .ك اللجنة ، هذه المواعيد إذا كانت هنالك ضرورة لذل

 
 :المادة الثامنة عشرة 

 
 .للمجلس أن يشكل لجانا خاثة يودد مهامها وتشكيلها ومدة عملها  -1
 .تعد اللجان الخاثة تقارير عن أعمالها في اآلجال الموددة لها  -2
 

 :المادة التاسعة عشرة 
 
تبدأ كل لجنة أعمالها بانتخار رئيس ومقرر لها من بين أعضائها وفي وال غيار رئيس  -1

 .ينور عنك المقرر في إدارة الجلساتاللجنة 
 .يرفع رئيس اللجنة أو مقررها تقريراً لإلدارة العامة للشئون القانونية عن أعمال اللجنة -2
 .يقدم رئيس اللجنة أو مقررها للمجلس كل ما يطلر من بيانات وول ما ورد في التقرير -3
 

 :المادة العشرون 
 

 .انك وفق ما هو مبين في هذا النظامتشترك الدول األعضاء في منالشات المجلس ولج
 

 :المادة الحادية والعشرون 
 
يتولى الرئيس إدارة المنالشات في الموضوعات المعروفة على الدورة بوسر ترتيبها في  -1

 .جدول األعمال
مكةن لةك أن يعطةي األسةبقية فةي الكةالم ييعطي الرئيس الكلمة لطالبها بوسر ترتيةر ورودهةا و -2

يس أو مقرر لجنة لتقديم تقرير أو إيضاة جوانر منك ، وتعطى الكلمة إلةى لألمانة الفنية أو لرئ
 .األمانة الفنية كلما طلبت ذلك 

لةةرئيس المجلةةس باالتفةةاق مةةع أعضةةاء المجلةةس ، أن يغلةةق لائمةةة طةةالبى الكةةالم إال فةةي والةةة  -3
 .ممارسة وق الجوار

 .النظامالكالم إلى ممثلي الجهات للوضور بثفة مرالر وفق أوكام هذا  ىيعط -4
 

 :المادة الثانية والعشرون 
 

يوق لكل دولة عضو إثارة نقطة تتعلق بالنظام ، ويبت فيها الرئيس فوراً ويكون لرار الرئيس 
 .ضك المجلس بأغلبية األعضاء الواضرينقنافذاً ما لم ين
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 :المادة الثالثة والعشرون 
 
مطروة على البوي أو لكل عضو أن يقترة رفع الجلسة أو تأجيل المنالشة في موضول  -1

 .ويطرة الرئيس االلتراة مباشرة على التثويت. إغالق المنالشة فيك
 :يتبع في التثويت على االلتراوات الواردة في الفقرة السابقة الترتير التالي  -2

 .رفع الجلسة - أ  
 .تأجيل الجلسة - ر 
 .تأجيل المنالشة في الموضول المبووي - ج 
 .في الموضول المبووي إغالق بار المنالشة - د  
 

 :المادة الرابعة والعشرون 
 
يوق للدول األعضاء التراة مشاريع لرارات وتوثيات ومشاريع معدلة لها، ولها وق سوبها  -1

 .لبل أن يتم التثويت عليها 
تقةةدم المشةةاريع المنثةةول عليهةةا فةةي الفقةةرة السةةابقة إلةةى رئةةيس المجلةةس الةةذي يكلةةف اإلدارة  -2

 .نية بتوزيعها على األعضاء في أسرل ولت ممكنالعامة للشئون القانو
ال يجوز منالشة المشاريع المبينةة فةي الفقةرة األولةى أو عرضةها علةى التثةويت لبةل توزيعهةا  -3

 .على جميع الوفود ما عدا االلتراوات المتعلقة بالثياغة واإلجراءات
ما لم يقرر المجلةس، ال يجوز إعادة النظر في االلتراوات التي سبق البت فيها في نفس الدورة  -4

 .بموافقة ثلثي الدول األعضاء ، خالف ذلك
 

 :المادة الخامسة والعشرون 
 
يتخذ المجلس لراراتك وتوثياتك بأغلبية ثلثي الدول األعضاء الواضرين على أن ال تقل عن  -1

للبت في المسائل اإلجرائية بأغلبية األعضاء  ويكتفياألغلبية المطلقة للدول األعضاء 
 . الواضرين

إذا جةةرى اخةةتالف وةةول طبيعةةة المسةةألة المعروضةةة علةةى التثةةويت فةةإن المجلةةس يبةةت فيهةةا  -2
 .باألغلبية المطلقة للدول األعضاء الواضرين

 
 :المادة السادسة والعشرون 

 
 .لكل دولة عضو ثوت واود  -1
 .ال تجوز اإلنابة في التثويت بين الدول األعضاء  -2
 

 :المادة السابعة والعشرون 
 
 .وفق الترتير الهجائي  باالسميت برفع األيدي أو نداء يكون التثو -1
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يجرى التثويت بااللترال السري بنةاء علةى طلةر الةرئيس أو أوةد األعضةاء وبموافقةة أغلبيةة  -2
 .الدول األعضاء الواضرين

يدون في موضر الجلسة تثويت كل عضو إذا كان التثةويت علنيةا ، أمةا إذا كةان سةريا ، أو  -3
 .دراج نتيجة التثويت في الموضر بإ فيكتفيبرفع األيدي 

للدول األعضاء طلر تدوين موالفها وتوفظاتهةا بعةد االنتهةاء مةن التثةويت ويثبةت ذلةك كتابةة  -4
 .بموضر الجلسة

ال يجةةوز مقاطعةةة التثةةويت إذا أعلةةن الةةرئيس عةةن بدئةةك مةةا لةةم يتعلةةق ذلةةك بنقطةةة نظةةام وةةول  -5
 .ية لها التثويت أو تأجيلك وفقا لنل هذه المادة والمادة التال

 :المادة الثامنة والعشرون 
 
لرئيس المجلس بمساعدة األمانة الفنية ، أن يسعى للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة للدول  -1

األعضاء وول القضايا المطرووة بغية الخروج بول لمشرول لرار لبل اإلوالة على 
 .التثويت

خاللهةةا  يمةةدة موةةددة يجةةرلةةرئيس المجلةةس أو أليةةة دولةةة عضةةو أن تطلةةر تأجيةةل التثةةويت ل -2
 .المزيد من المداوالت وول القضية المعروضة على التثويت

 
 :المادة التاسعة والعشرون 

 
إذا طلبت إودى الدول األعضاء تعديل التراة فإن التثويت يتم علةى التعةديل أوال ، وإذا كةان  -1

مةةن ويةةي  –هنالةةك أكثةةر مةةن تعةةديل فةةإن التثةةويت يةةتم علةةى التعةةديل الةةذي يةةرى الةةرئيس أنةةك 
ويسةةري هةةذا األسةةلور علةةى بةةالي  األثةةليأكثةةر التعةةديالت بعةةدا عةةن االلتةةراة  -الموضةةول

التعديالت وفي والة إلرار تعديل أو أكثر فإن التثويت يجرى بعد ذلك على االلتراة األثلي 
 .المعدل 

اً أو تعتبةةر االلتراوةةات الجديةةدة بمثابةةة تعةةديل لاللتراوةةات األثةةلية إذا تضةةمنت إضةةافة أو وةةذف -2
 .تغييراً في أود أجزاء االلتراة األثلي 

 .ال يؤخذ بااللتراة إذا تساوت األثوات بشأنك -3
 

 :المادة الثالثون 
 

والجهات المتخثثة  واإللليميةلرئيس المجلس أن يدعو عند االلتضاء المنظمات الدولية  -1
يدعو  كما لك أن. ذات االهتمام المماثل ، لوضور جلسات معينة للمجلس بثفة مرالر

 .أعضاء اللجان التي كان لد شكلها 
تبلا اإلدارة العامة للشئون القانونية المنظمات والجهات واللجان التي تقرر وضورها بموعد  -2

 .ومكان اجتماعات المجلس
تتلقى هذه المنظمات والجهات والوثائق والتقارير المتعلقة بالمواضيع التي يرى المجلس أنهةا  -3

 .متثلة بأنشطتها 
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 :ة الحادية والثالثون الماد
 

 .يتولى المجلس تفسير أوكام هذا النظام بأغلبية ثلثى األعضاء 
 

 :المادة الثانية والثالثون 
 

 .لكل دولة عضو التراة تعديل هذا النظام  -1
ال يجوز النظر في طلر التعةديل إال إذا أرسةل االلتةراة الخةال بالتعةديل إلةى اإلدارة العامةة  -2

 .أربعة أشهر ، وعليها أن تبلغك فوراً إلى الدول األعضاء للشئون القانونية لبل 
وداي تغييرات أساسةية علةى التةراة التعةديل المشةار إليةك فةي الفقةرة السةابقة إال إذا إال يجوز  -3

كان نل هذه التغييرات لد أرسل إلةى اإلدارة العامةة للشةئون القانونيةة لبةل أربعةة أشةهر مةن 
 .راً إلى الدول األعضاءوعيها أن تبلغك فو. انعقاد المجلس

 .يتم التعديل بقرار يتخذه المجلس بموافقة ثلثي الدول األعضاء  -4
 

 :المادة الثالثة والثالثون 
 

 .يسري هذا النظام ابتداء من تاريد الموافقة عليك من لبل مجلس وزراء العدل العرر
 
 


