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ات   مشروع التوص
  الصادرة عن

ا   المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العل
ة   في الدول العر

  ــــــــــــــــ
   10/2017/ 24- 23نواكشو  

ــــــــي  ــــــــا ف ـــــــاء المحــــــــاكم العل ــــــــةإن رؤسـ ــامن  الــــــــدول العر ـــ ـــــــي اجتمــــــــاعهم الثـــ فـ
  انطالقا من :

ـــى -  ــــــهم علــــــ ر منظومـــــــــة القضـــــــــاء وحســــــــــن ســـــــــير  حرصـــ ـــــــو عمــــــــــل تطـــ
ة  . المحاكم في الدول العر

ـــــــات رغبـــــــتهم فـــــــي  -  ـــــــز آل ر وســـــــائل التنســـــــي و تعز مـــــــا التعـــــــاون تطـــــــو ف
 بينهم .

  
  
  
  



ما يلي   :يوصون 
ــــد للموضـــــــــوع دوأوال : دعـــــــــوة  ـــــــــا للتصـــــ ـــــــــك المحـــــــــاكم العل ـــــــــغ ذل ن أن يبل

ـــى  ـــادة ا إلـــ وٕانمــــــا ينحصــــــر دورهــــــا فــــــي تطبيـــــــ  لتحقــــــ مــــــن الوقـــــــائع،إعـــ
ـــــــات واضـــــــحة وشـــــــرو محـــــــددة وفـــــــ  موج ـــــــك الوقـــــــائع  ـــــــى تل القـــــــانون عل

ل دولة . ع   تشر
ـــائي    ـــــــا بتـــــــدخلها التلقــــ ـــــدور الفعـــــــال للمحـــــــاكم العل ـــــــا: التأكيـــــــد علـــــــى الــ ثان

ارهــــــا  اعت ــــــة  ــــــة والجزائ ــــي المــــــواد المدن فــــــي مســــــائل تهــــــم النظــــــام العــــــام فــ
 .على حسن تطبي القانون  ةالساهر 

ـــــين شـــــرو و  ـــــى تقن ــدعوة إل ـــــا: الـــ ـــــة مـــــع ثالث عـــــد اإلحال آجـــــال ســـــير الـــــدعو 
ــــــ الســــــرعة  حق ــــــا  م ــــة  ــ ــــــل دول ع  ـــــر ــــــة لتشـ ات اإلجرائ مراعــــــاة الخصوصــــــ

 في فصل النزاعات.
عـــــــا ســـــــاهم  :را مـــــــا  ــــر شـــــــروطه  ــانون وحصـــ تفعيـــــــل الطعـــــــن لمصـــــــلحة القـــــ

 في إعالء شأن القانون .
ـــاخ ـــى  :امســـــ ة الصــــــــادرة العمــــــــل علـــــ ـــادئ واالجتهــــــــادات القضــــــــائ ـــــ نشــــــــر الم

ـــــــل الوســـــــائل  مهـــــــا  ادلهـــــــا وتعم ـــــــة وت ـــــــا للـــــــدول العر ــــن المحـــــــاكم العل عـــ
نة .  المم
ـــا ــــــــونس  :سادســـــ ــــــــة ت ـــــدعوة الموجهــــــــة مــــــــن دول ـــة الـــ ـــــ ــــــــى تلب الموافقــــــــة عل

ـــــــــا خـــــــــالل شـــــــــهر  الستضـــــــــافة المـــــــــؤتمر التاســـــــــع لرؤســـــــــاء المحـــــــــاكم العل
ــــن ســــــــــنة  ر مــــــ مــــــــــا ،  2018أكتــــــــــو ــــــــذ  ـــع األخــ ــــؤتمرون مـــــــ ــــــه المــــــ اقترحــــ

ـــــــون ، نظـــــــام إدارة  ـــــــرز الطع ـــــــذ، ف ـــــــف التنفي ــدول أعمالـــــــه (وق بخصـــــــوص جـــــ
شـــــــــأنها  ـــــــــتم التنســـــــــي  ـــــــــى أن ي ـــــــة ...)، عل ــ ا، الجـــــــــرائم اإللكترون القضـــــــــا
ـــــــــة  ــــوث القانون حـــــ ــــي لل ـــــ ـــــــــز العر ــــــادم مـــــــــع المر محـــــــــاور للمـــــــــؤتمر القـــ

ة.  والقضائ
 


