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 جلنة الفريق القانويناجتماع 
 

  2017 /فرباير – شباط  / 10بريوت 

 

 مذكرة األمانــة العامـــة لالحتاد حول

 وضع آلية مرنة لتنفيذ قرار املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد 

 املتعلق بتوحيد التشريعات غري اخلالفية

 
/  24نّص القرار الصادر عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب رقم  -أوالً 

(، على تشكيل فريق قانوين، منبثق عن اللجنة التنفيذية 11/04/2016-10)القاهرة  23مؤ 

مملكة البحرين  –دولة اإلمارات العربية املتحدة  –لالحتاد يتألف من: )اململكة األردنية اهلامشية 

اململكة املغربية، إضافة إىل األمانة العامة لالحتاد(، مكّلف بدراسة األمور  –لطنة عمان س –

املتعلقة بتوحيد التشريعات غري اخلالفية، على أن يرفع التقرير إىل اللجنة التنفيذية يف أول اجتماع 

 .تعقده

 

أيلول/  08رة للجنة التنفيذية اليت عقدت يف القاه 20لقرار الدورة  إستنادا   –اثنيًا 

إبقرار توصية جلنة الفريق القانوين اليت اجتمعت يف القاهرة بتاريخ  2016سبتمرب 

بوضع إطار عام )منوذج اسرتشادي(  للقوانني املبينة أدانه، من قبل  والقاضي: 05/09/2016

دم للجنة األمانة العامة لالحتاد ابالستعانة ابخلرباء القانونيني، على أن يعرض على االجتماع القا
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ملناقشته  (، متهيدا  21الفريق القانوين ملناقشته وإقراره، ومن مث رفعه إىل اللجنة التنفيذية يف دورهتا )

 وإقراره، ورفعه إىل املؤمتر القادم لالحتاد:

 البيئة. .1
 اإلرهاب. .2
 التعليم. .3
 مكافحة املخدرات. .4
 املرأة والطفولة. .5
 اجلرائم اإللكرتونية. .6
 االستثمار والتنمية. .7

قرار دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس وبناء على  – اثلثاً 
مت توجيه الدعوة إىل  ،الفريق القانوين جلنةعقد اجتماع ب، 18/01/2016بتاريخ النواب اللبناين، 

 اجلمعةيوم  بريوتللمشييييييارالة يف االجتماع، الذي سيييييييعقد يف السيييييييدات والسييييييادة أع يييييياء اللجنة 
 وفق مشروع جدول األعمال التايل: ،2017شباط/ فرباير  10الواقع يف 

 

 إقرار جدول األعمال. -1
دراسة األمور املتعلقة بتوحيد التشريعات غري اخلالفية، ووضع آلية العمل واتريخ االنتهاء  -2

 ا(، ملناقشته21متهيدا  لعرض نتائج عمل اللجنة على اللجنة التنفيذية يف دورهتا )
 إىل املؤمتر القادم لالحتاد. ا، ورفعهاوإقراره

 يستجد من أعمال. ما -3
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 مشروع آلية عمل على الشكل التايل:عداد إباألمانة العامة لالحتاد   قامت – رابعاً 

 .أ ي تعنّي جلنة الفريق القانوين جلنة تسيري
اللجنة ويتوىل ب ي يعاون جلنة التسيري مستشار قانوين رئيسي يتوىل عملية التنسيق مع 

 اإلشراف على صياغة مجيع املخرجات العملية القانونية للمشروع.
 التالية:أولوايت العمل ابلنسبة للمواضيع  التسيريج ي تقر جلنة 

 -املرأة والطفولة  -مكافحة املخدرات  -التعليم  –اإلرهاب  –البيئة 
 االستثمار والتنمية. -اجلرائم اإللكرتونية 

املنتجات التشريعية مقسمة إىل جزئني: األول دليل اسرتشادي يف الصياغة مع بيان أن 
والثاين مسوّدة قانون منوذجي يرفق ابلدليل  املبينة أعاله، كل موضوع من املوضوعاتلالتشريعية 

 اإلسرتشادي للصياغة.
د ي يعمل املستشار التشريعي ابلنسبة لكل موضوع حمدد ضمن األولوايت وفقا  لآللية 

 :لالحتاد العام منيألمن اتية حتت إشراف مباشر اآل
 .ي يُكّلف ابلنسبة لكل قانون موضوع قيد الدراسة خبري قانوين متخصص 1
ي يُكّلف اخلبري بوضع مسودة أولية ابلقانون واملهلة الزمنّية إلمتام العمل وجدولته،  2

 اد.اليت يرفعها  اىل األمني العام لالحت تعرض على املستشار القانوين
 ي يرفع املستشار القانوين دوراي  إىل أمني عام االحتاد تقارير تبنّي تطور العمل. 3
املخرجات العملية  ري اىل االجتماع لدراسةيمني العام لالحتاد جلنة التسأليدعو اي  4

 .اليت أعدت من  قبل اخلرباء)القوانني النموذجية والدالئل املتخصصة يف الصياغة التشريعية( 
يف حال موافقة جلنة التسيري على النماذج االسرتشادية يتم دعوة جلنة الفريق القانوين ي  5

 اىل االجتماع ملناقشتها.
 واألمر معروض على اللجنة.

 


