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رب ـدل العـوزراء الع  لسـاص لمجـاب الخـسـللح
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 األول  الباب
 دافـاألهـ

 

 :المادة األولى 
 

ينشئ مجلس وزراء العدل العرب حسابا خاصا يسمى الحساب الخاص لمجلس وزراء العدل 
 .العرب

 

 :المادة الثانية 
 

المشروعات والبرامج واألنشطة التي يقررها مجلس يهدف الحساب إلى تمويل ودعم - أ 
 .وزراء العدل العرب

 :يضطلع الحساب بالمهام التالية- ب
 .تقوية وتعميق التعاون العربي في المجاالت القانونية والقضائية- 
الة تخصصها بما يحقق ـتنمية تبادل الخبراء واللقاءات وتأهيل األطر القضائية وكف- 

 .ة التطوربـا على مواكـقدرته
 .دعم ومتابعة الجهد المشترك لتوحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية- 

العمل على تطوير األنظمة القضائية وتوحيدها والمهن القانونية وتحسين أسلوب العمل - 
 .بالمحاكم وإجراء األبحاث المقارنة بشأنها

لشريعة والقانون واإلسهام في دعم وإجراء البحث العلمي المتخصص في مجال ا- 
 .الخطوات الخاصة بتوحيد التشريعات العربية

 

 :المادة الثالثة 
 

 .يحكم عمل الحساب الخاص نظام ولوائح يعتمدها وزراء العدل العرب

                                                           
-9د/ 081وافقققق مجلقققس وزراء العقققدل العقققرب علقققى هقققاا النظقققام فقققي دورر انعققققاد  التاسقققعة بقققالقرار رققققم  )*(
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 الباب الثاني
 ابــسـس إدارة الحـلـمج

 :المادة الرابعة 
 .إدارر الحساب الخاص للمجلسيكون المكتب التنفياي لمجلس وزراء العدل العرب هو مجلس 

 

 :المادة الخامسة 
تعقد اجتماعات مجلس إدارر الحساب بمقر انعقاد المكتب التنفياي أو في أية دولة عربية 

 .تستضيفه
 

 :المادة السادسة 
 

 .يعقد مجلس إدارر الحساب اجتماعا كل ستة أشهر بدعور من رئيسه
 

 :المادة السابعة 
حساب صحيحا بحضور ثالثة من أعضائه وتصدر القرارات يكون انعقاد مجلس إدارر ال

 .والتوصيات بأغلبية أعضائه
 

 :المادة الثامنة 
 :لس إدارر الحساب باتخاا اإلجراءات الالزمة لقيام الحساب بمهامه وعلى األخصجيختص م -0

 .وضع خطط عمل الحساب والقواعد الالزمة لتنفياها- أ  
للحساب قبل عرضه على مجلس وزراء العدل العرب إقرار مشروع الموازنة السنوية - ب 

 .العتماد  
 .تطلبها طبيعة عمل الحسابالتي توضع اللوائح واألنظمة المحاسبية واإلدارية - ج 

تحديد أولويات وطرق تنفيا المشروعات القانونية والقضائية التي يقرها مجلس وزراء - د 
 .العدل العرب

 .عداد الدراسات وتحديد مكافتتهم تعيين الخبراء لفترات مؤقتة إل- هـ

تعيين الموظفين المحليين ألغراض الحساب أو ألغراض تنفيا المشروعات القانونية   -و 
 .والقضائية وتحديد رواتبهم

 .عن نشاط الحساب لمجلس وزراء العدل العرب يسنوتقديم تقرير - ز 

 . أية مهام أخرى يقررها مجلس وزراء العدل العرب- ح 

يجوز بقرار من مجلس إدارر الحساب الخاص أن ينقل ما زاد عن االعتماد المخصص  -2
 .خر لتغطية ما قد يحتاج إليه اعتماد  الماليآلمشروع من المشاريع المعتمدر إلى مشروع 
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 :المادة التاسعة 
 

اية للحساب تكون اإلدارر العامة للشئون القانونية في الجامعة العربية هي األمانة الفنية والتنفي
 .الخاص إضافة لمهامها األصلية

 
 

 الباب الثالث
 ابـسـالية الحـم

 

 :المادة العاشرة 
 

 .يكون للحساب الخاص موازنة مستقلة يعتمدها مجلس وزراء العدل العرب
 

 :المادة الحادية عشرة 
 

 :يتم تمويل الحساب الخاص للمجلس من 
 .(0)عة الدول العربيةمساهمة الدول العربية حسب نسب أنصبتها في جام -0
 .عوائد االستثمار لهاا الحساب -2
 .الهبات والتبرعات التي يقررها مجلس وزراء العدل العرب -1

 

 :المادة الثانية عشرة 
 

 .تودع أموال الحساب الخاص في المصرف الاي يعتمد  مجلس إدارر الحساب
 

 
 الباب الرابع

 بيةـــاسـراءات المحـاإلج
 

 :المادة الثالثة عشرة 
 

يعتبر اعتماد مجلس وزراء العدل العرب للمشروعات والبرامج القانونية والقضائية موافقة 
 .منه على استخدام أموال الحساب في تنفيا تلك المشروعات 

 

 :المادة الرابعة عشرة 
 

تبين الالئحة المالية للحساب الخاص بداية ونهاية السنة المالية وكيفية الصرف ومن له حق 
 .عمليات الصرف وكيفية مراجعة حسابات الصندوق سنوياالتوقيع على 

 

 :المادة الخامسة عشرة 
 

يتم الصرف في حدود االعتمادات المقررر لكل مشروع وال يجوز تجاوز تلك االعتمادات إال 
 .بقرار من مجلس وزراء العدل العرب

 

                                                           
 .لمغربية على الفقرر األولى من المادر الحادية عشررتحفظ وفد المملكة ا (0)
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 :المادة السادسة عشرة 
 

 .ا للرقابة المالية لجامعة الدول العربيةتراجع حسابات الحساب الخاص من قبل الهيئة العلي
 

 :المادة السابعة عشرة 
 

 .يكون تفسير أحكام هاا النظام من سلطة مجلس إدارر الحساب الخاص
 

 
 :المادة الثامنة عشرة 

 

 .يتم تعديل أحكام هاا النظام بقرار من مجلس وزراء العدل العرب
 

 :المادة التاسعة عشرة 
 

 .اا النظام يرجع بشأنه إلى مجلس وزراء العدل العربفيما لم يرد به نص في ه
 

 :المادة العشرون 
 

 .يعمل بهاا النظام من تاريخ إقرار  من مجلس وزراء العدل العرب
 

 
 
 


