التحاد الجهات القضائية العليا العربية للنقض

تقديم :
تدعيما للعمل العربي المشترك في المجال القضائي نواة لوحدة عربية شاملة.
وتحقيقا ألهداف العدالة الرامية على الخصوص إلى حماية حقوو انناواو وتنميتهوا
وصوو الحريات الفردية و الجماعية التي ياعى القضاء العربي إلى ترسيخها.
 و تثبيتا للقيم المثلى التي يزخر بها التاريخ العربي في القضاء و الفقه و القانوو
 واعتبارا للدور الذي تقوم به هذه الجهات القضائية العليا لتوحيد االجتهاد القضائي.
 وتجايدا للرغبة التي عبر عنها رؤساء هذه الجهات القضائية المجتمعووو فوي دورة
تأسياية ب .....................في  ....................الموافق.................
تأسس اتحاد يحمل اسم  :اتحاد الجهات القضائية العليا العربية للنقض.

المادة األولى
يراد بالكلمات التالية الواردة في هذا النظام ما يلي:
االتحاد  :اتحاد الجهات القضائية العليا العربية للنقض
الجهات القضائية العليا العربية للنقض  :المحكمة العليا ،المجلس األعلى ،محكمة
النقض ،محكمة التمييز ،محكمة التعقيب
الوووومجلس  :مجلس االتحاد
المكتب التنفيذي :المكتب التنفيذي لالتحاد
األمانة العاموة :األمانة العامة لالتحاد
الوووورئيس :رئيس االتحاد – رئيس الدورة –……………………………..
األمين العووام :األمين العام لالتحاد
األمين العام المااعد :األمين العام المااعد لالتحاد.

المادة الثانية
االتحاد منظمة قضائية عربية غير حكومية تتمتع بالشخصية االعتبارية الماتقلة،
تاعى إلى تحقيق األهداف التالية:
تطوير أداء الجهات القضائية العليا العربية للنقض.
توحيد المبادئ القانونية الماتخلصة من قراراتها و أحكامها.
الاعي إلى توحيد القوانين و أنظمة الجهات القضائية العليا العربية للنقض.
ترسيخ مبدأ استقالل القضاء و حصانته و مثله العليا.
العمل على تشجيع الدراسات الفقهية و القضائية و القانونية.
حماية و تنمية حقو اننااو و صوو الحريات الفردية و الجماعية.
دعم العالقات الثنائية و التعاوو مع االتحادات و الهيئات و المنظمات انقليمية
المعنية باستقالل القضاء و سيادة القانوو.
المااهمة في انعداد ننشاء محكمة عدل عربية.
دعم و تشجيع إنشاء المحاكم العربية المتخصّصة.

المادة الثالثة
يتكوّو انتحاد من الجهات القضائية العليا العربية للنقض المؤساة أو المنضمة
إليه طبق مقتضيات هذا النظام.

المادة الرابعة
يشتمل االتحاد على األجهزة التالية:
 مجلس االتحاد. المكتب التنفيذي. -األمانة العامة.

المادة الخاماة
(مجلس االتحاد)
يتكوّو مجلس االتحاد من المائولين عن الجهات القضائية العليا العربية للنقض
ل جهة قضائية.
و بمعدّل عضوين عن ك ّ

المادة الاادسة
يتولى المجلس انشراف على شؤوو االتحاد ويعمل على تحقيق األهداف الواردة
في هذا النظام ،ويختص بالمهام التالية:
 .1رسم خطط عمل االتحاد وبرامجه.
 .2انتخاب رئيس المكتب التنفيذي وأعضاء المكتب وتعيين األمين العام من دولة
المقر واألمناء العامين المااعدين وفق انجراءات المنصوص عليها في النظام
الداخلي.
 .3البت في طلبات العضوية.
 .4البت في سحب العضوية أو تعليقها.
 .5الموافقة على الئحة العاملين باألمانة العامة وتحديد مكافآتهم عند االقتضاء.
 .6المصادقة على اتفاقيات التعاوو مع الجهات القضائية المماثلة والتفويض
لرئيس المكتب التنفيذي بانمضاء عليها.
 .7المصادقة على ميزانية االتحاد وأوجه صرفها.
 .8المصادقة على التقريرين الفني والمالي اللذين يقدمهما األمين العام بعد
مناقشتهما.
 .9المصادقة على النظام األساسي لالتحاد والتعديالت الملحقة به وفق انجراءات
المنصوص عليها فيه.
 .11المصادقة على النظام الداخلي للمجلس ،والتعديالت الملحقة به .
 .11الد عوة إلى عقد مؤتمر عام كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،وفي هذه الحالة
يحدد المجلس تاريخ ومكاو انعقاد المؤتمر وموضوعه وعدد المشاركين فيه
بالنابة لكل جهة قضائية عضو في االتحاد.
 .12للمجلس اتخاذ جميع التدابير لضماو حان سير االتحاد وأجهزته.
 .13تحديد مهام األمناء العامين المااعدين.

المادة الاابعة
يعقد المجلس دورته العادية مرة في الانة بدعوى من رئيس المكتب التنفيذي
وتكوو رئاستها بصفة دورية حاب الترتيب األبجدي ألسماء دول الجهات القضائية
العليا العربية ،إال إذا قرر المجلس باألغلبية خالف ذلك.
وللمجلس أو يعقد دورة استثنائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك بعد موافقة ثلثي
أعضائه.
يحضر األمين العام دورات المجلس العادية واالستثنائية ،ويعد تقريرا عن أشغالها.

المادة الثامنة
تعقد ال دورة العادية للمجلس خالل النصف األول من شهر أبريل من كلّ سنة
ر بدعوة من أحد األعضاء.
بمقر االتحاد ،ويمكن عقدها خارج المق ّ

المادة التاسعة
يجري رئيس المكتب التنفيذي مشاوراته مع أعضاء االتحاد قبل توجيه الدعوة
بشهرين على األقلّ في الدورات العادية و قبل شهر واحد على األقل في الدورات
االستثنائية.

المادة العاشرة
المكتب التنفيذي
يتكوّو المكتب التنفيذي من رئيس الجهة القضائية العليا للنقض بدولة المقرّ و
من أربعة أعضاء ،يتمّ انتخابهم من طرف أعضاء المجلس بتصويت سري ،بحضور
األمين العام ،و لمدّة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الحادية عشر
تاند للمكتب التنفيذي المهام التالية:
 إقرار جدول أعمال المجلس المقترح من األمانة العامة بعد مناقشته و إدخالالتعديالت المناسبة عليه.
 دراسة مشروع خطة عمل و برامج االتحاد و رفع التوصيات المناسبة بشأنهاإلى المجلس.
 دراسة مشروع ميزانية االتحاد المعد من طرف األمانة العامة و اقتراحالتعديالت المناسبة بشأنه و رفع التوصيات المتعلّقة به إلى المجلس.
 متابعة تنفيذ األمانة العامة مقررات المجلس و توصياته.ل ما يحال عليه من طرف المجلس.
 -النظر في ك ّ

المادة الثانية عشر
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته …… بمقر االتحاد ،أوفي البلد المقترح من
طرف إحدى الجهات القضائية العضو في االتحاد ،وذلك قبل انعقاد دورات
المجلس بفترة مالئمة.

المادة الثالثة عشر
عند تعذر حضور رئيس المكتب التنفيذي اجتماعات المكتب  …..يحل محله
أكبر األعضاء سنا ويحضر األمين العام هذه االجتماعات ويعد تقريرا عن أشغاله
يعرض على المجلس.

المادة الرابعة عشر
األمانة العامة
تتولى أمانة عامّة إدارة شئوو االتحاد الفنية واندارية والمالية يرأسها أمين عام
يتم تعيينه من طرف المجلس من بين المتفرغين أو غير المتفرغين من رؤساء
الدوائر والغرف بالجهات القضائية العليا العربية للنقض العضو في االتحاد.

المادة الخاماة عشر
يعرض ترشيح األمين العام من طرف محكمة دولة المقر ويرفق الترشيح بنبذه
عن سيرته الذاتية ومااره القضائي وفي حالة عدم مصادقة المجلس على تعيينه
تقدم دولة المقر مرشحا آخر ويتم تعيين مااعد لألمين العام أو أكثر من بين
المرشحين إما بالتراضي أو بالتصويت الاري .
يعين األمين العام و مااعدوه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الاادسة عشر
يختص األمين العام بالمهام التالية :
 .1إدارة شئوو االتحاد العلمية و االدارية و المالية
 .2إعداد المشاريع األولية لخطط عمل االتحاد وبرامجه لعرضها على المكتب
التنفيذي.
 .3إعداد المشروع األولي لميزانية االتحاد وأوجه الصرف لعرضه على المكتب
التنفيذي .
 .4انعداد لدورات المجلس و اجتماعات المكتب التنفيذي.
 .5إعداد مشروع جدول أعمال دورات المجلس لعرضه على المكتب التنفيذي .
 .6إعداد التقريرين الفني و المالي لعرضهما على المجلس بعد مناقشتهما من
طرف المكتب التنفيذي.
 .7إعداد التقرير الختامي ألشغال المجلس.
تنفيذ قرارات و توصيات المجلس.
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المادة الاابعة عشر
ميزانية االتحاد
تكوو لالتحاد ميزانية يتم إعدادها سنويا وفق مقتضيات المواد الاادسة و
الحادية عشرة والاادسة عشرة من هذا النظام.

المادة الثامنة عشر
أ -تتضمن ميزانية االتحاد بابا للموارد و بابا للنفقات.
ب  -تتكوو موارد االتحاد من اشتراكات عضوية الجهات القضائية العليا العربية،
ومن التبرعات و الهبات التي تقدمها حكومات دول هذه الجهات القضائية.
ج -عائدات االستشارات و الخدمات التي يقدمها االتحاد للمؤساات الدولية و
انقليمية  ،و لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين التي يوافق المجلس على القيام
بها.
د-الهبات و التبرعات التي يقبلها المجلس من المؤساات و الهيئات العربية و
انقليمية و الدولية المعنية بايادة القانوو و استقالل القضاء.

المادة التاسعة عشر
تحدد نفقات االتحاد ضمن الميزانية الانوية وفق مقتضيات هذا النظام و تتضمن
على وجه الخصوص:
أ -المكافآت التي يمكن صرفها للعاملين باألمانة العامة و التي يتم تحديدها من
طرف المجلس طبقا لمقتضيات الفقرة الخاماة من المادة الاادسة من هذا
النظام.
ب-المصاريف التي تاتلزمها دورات المجلس و اجتماعات المكتب التنفيذي .
ج-مصاريف التنقل وانقامة خارج المقر بالنابة للعاملين باألمانة العامة و التي
ياتلزمها انعداد لعقد دورة المجلس أو اجتماع المكتب التنفيذي خارج مقر
االتحاد.
د-المصاريف الضرورية األخرى التي يقررها المجلس أو المكتب التنفيذي وخاصة
ما يتعلق بشأو المصاريف التي يحق لألمين العام صرفها لمواجهة المتطلبات
الطارئة أو الماتعجلة .

المادة العشروو
 تجرى على ميزانية االتحاد القواعد و الضوابط المعمول بها في المحاسباتالعمومية.

  ...يماك حاابات االتحاد وسجالته محاسب مختص ،يتم تعيينه من طرفالمجلس باقتراح من رئيس المكتب التنفيذي.
  ...توضع أموال االتحاد في حااب مصرفي يتم اختياره من طرف المكتبالتنفيذي من بين مصارف أو بنوك دولة المقر.

المادة الواحدة والعشروو
يعتبر األمين العام آمرا بالصرف .
تحاب وتصرف أموال االتحاد بإمضاء األمين العام و المحاسب وفق األغراض
المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر.

المادة الثانية و العشروو
تبتدئ الانة المالية لالتحاد من فاتح أبريل من كل سنة وتنتهي في متم مارس
من الانة الموالية .

المادة الثالثة و العشروو
يمكن المجلس أو يعين لجنة من ثالثة من أعضائه لمراجعة حاابات االتحادتكوو لها جميع الصالحيات لالطالع على سجالت الحاابات ووثائق الصرف .
-ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس للمصادقة عليه.

المادة الرابعة والعشروو
مقتضيات عامة
العضوية
تكتاب العضوية في االتحاد لغير األعضاء المؤساين ،بطلب كتابي ،يقدمه رئيس
الجهة القضائية العليا العربية للنقض ،يبدي فيه رغبة الجهة القضائية في
االنضمام إلى االتحاد وااللتزام بمقتضيات نظامه األساسي ونظامه الداخلي.
يعرض الطلب على المجلس في دورته العادية أو االستثنائية للمصادقة عليه طبقا
للمادة الاادسة الفقرة( )3من هذا النظام األساسي.

المادة الخاماة والعشروو
تفقد الجهة القضائية عضويتها في االتحاد في إحدى الحاالت التالية:
إذا تقدمت بطلب اناحابها من االتحاد .
إذا طلبت تعليق عضويتها ألكثر من سنتين ،أو لمدة أقل ومرت سنتاو دوو أو
تشارك في دورات االتحاد.

إذا تخلفت عن أداء واجب االشتراك الانوي ألكثر من دورتين متتاليتين دوو
إعفاء من المجلس.
وفي جميع الحاالت يجب عرض األمر على المجلس نصدار قرار بشأنه.
يبلغ قرار المجلس للجهة القضائية المعنية داخل أجل شهر من صدوره.

المادة الاادسة والعشروو
مقر االتحاد
يتخذ االتحاد بقرار من المجلس مقرا له وألمانته العامة بإحدى الدول التي تكوو
جهتها القضائية العليا عضوا في االتحاد.

المادة الاابعة والعشروو
تعمل الجهة القضائية العليا التي يوجد مقر االتحاد بها ،وعلى سبيل المااعدة،
على إيجاد مقر له وعلى توفير العاملين في األمانة العامة وكذا التجهيزات
الضرورية لضماو سير أعمال االتحاد وأمانته العامة.
يحدد عدد العاملين بقرار من المجلس ،بناء على اقتراح األمين العام طبقا
لمقتضيات الفقرة الخاماة من المادة الاادسة.

المادة الثامنة والعشروو
يمكن تعديل هذا النظام األساسي باقتراح من ثلث األعضاء على األقل ويتخذ القرار
بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
يعتد برأي أغلبية الحاضرين في غير الحاالت التي يحدد فيها هذا النظام األساسي
نابة معينة التخاذ القرار.

المادة التاسعة والعشروو
تعمل األمانة العامة على إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس بعد المصادقة على
هذا النظام األساسي ،ويعرض على المجلس في أول دورة له.

المادة الثالثوو
يدخل هذا النظام األساسي حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من تاريخ المصادقة عليه
من طرف األعضاء المؤساين.
صود على هذا النظام األساسي من طرف األعضاء المؤساين في الدورة
التأسياية المنعقدة
ب.......................في..........................الموافق.......................
إمضاء األعضاء المؤساين حاب الترتيب األبجدي ألسماء دول الجهات القضائية
العليا العربية.

