
 2017        الفعاليات التي عقدت  في اطار التعاون الدولي والعربي والمحلي  خالل العام 

 

 القضائية والمعاهد المؤسسات مع البًناء التعاون ُأطر تعزيزاالستراتيجية في ضمن أهداف المعهد 

 المشترك العمل وتفعيل والهيئات والمؤسسات المحلية  الصديقة واألجنبية الشقيقة العربية والقانونية

يرتبط المعهد  والمعارف الخبرات تبادل بهدف المجال هذا في المختلفة المعهد أنشطة خالل من

تعاون  مع العديد من هذه الجهات كما يحتضن المعهد مقر الطر أتفاهم والمذكرات من بالعديد 

 بها تقوم  التي الجهود وضمن القضائي للتدريب العربية األوروبية للشبكة الدائمة السكرتاريا

 يتيح والذي للشبكة االلكتروني الموقع إطالق تم  اجلها من أنشأت التي األهداف لتحقيق السكرتاريا

 في الخبرات وتبادل األعضاء الدول تجارب من واالستفادة الشبكة أنشطة على االطالع لمتصفحيه

 .والفرنسية واإلنجليزية العربية لغات بثالثة القضائي المجال

U :الندوات وورش العمل التي عقدت في إطار التعاون المحلي والعربي والدولي

المحليين والدوليين  الشركاء مع وتعزيزها العالقات ترسيخًا لنهج المعهد القضائي ودوره في بناء

نظم المعهد وشارك في تنظيم العديد من الندوات واللقاءات وورش العمل في شتى المواضيع القضائية 

 والقانونية ومنها:

شارك الفريق الوطني  التعاون مع معهد راؤول ولنبرغ لحقوق االنسان في السويدفي اطار  -

في دورة تدريب المدربين االقليمية لدول الشرق االوسط وشمال افريقيا والتي عقدت في 

 2017-7-27-25تونس في الفترة ما بين 

 تعقد التعاون ما بين المعهد القضائي والمؤسسة األلمانية للتعاون القانوني الدوليفي اطار  -

  . حول المهارات التعليمية وكيفية تصميم الندوات الناجحةمدربينندوة تدريب 

 لطلبة دبلوم "  وبالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان لقاء نظم المعهد القضائي االردني -

المعهد القضائي الفوج التاسع عشر مع المستشار في محكمة التمييز الفرنسية القاضي نيكوال 

  .بونال بحضور الملحق القضائي االقليمي في السفارة الفرنسية السيد دوراند فابريس



وجمعية برنامج الخدمات المالية القضائي عقدت بالتعاون ما بين المجلس القضائي والمعهد  -

الخارجية األمريكية - مكتب مكافحة االرهاب دورة تدريبية متخصصة  التطوعية الممول من

  . لتدريب مدربين على الجرائم المالية من القضاة والمدعين العامين والقضاء العسكري

 بالتعاون مع المدرسة الوطنية ندوة التعاون القضائي الدولي في مجال العدالة الجزائية -

 للقضاء في فرنسا والسفارة الفرنسية في عمان.

U:االستفادة من خبرات المعهد القضائية والقانونية على الصعيد المحلي 

وجد المعهد نفسه قادرا" كبيت خبرة قانونية على تقديم الدعم القانوني لباقي مؤسسات الدولة  -

 وذلك ضمن نهج الشفافية والكفاءة مما أكسبه السمعة الطيبة وثقة هذه المؤسسات حيث 

يفخر المعهد بتوجه مؤسسات الدولة في ثقتها بقدرات ونزاهة االجراءات التي يقوم بها لعقد 

المسابقات للقانونيين لتكون أساسا الختيار الكوادر الكفوءة في المواقع القانونية والقضائية 

لديها كمسابقـة القضاء الشرطي في مديرية األمن العام ووظيفة النيابة العامة الجمركية لدى 

دائرة الجمارك األردنية ومسابقة اختيار قضاة لمحكمة الدفاع المدني اضافة الى مستشارين 

  .قانونيين لوزارة العمل

  لالطالع على تجربة المعهد وبرامج عملهالوفود الزائرة

القضائية والقانونية العربية منها واألجنبية في االطالع على  رغبة من الهيئات والمؤسسات

الخبرات زار المعهد عدد من  مجاالت التدريب والتأهيل القضائي وتبادل تجربة المعهد القضائي في

الوفود ومنها: 

 المعهد مديرة ترافقه سعد سليم عماد القاضي الفلسطيني األعلى القضاء مجلس رئيس -

  .رفيع قضائي ووفد حماد رشا د الفلسطيني القضائي

 رئيس ونائب  واالس كليفورد والقاضي ستشرفز بيتر الدكتور واألديان القانون مركز رئيس -

 بريغام جامعة من المرافق والوفد بترسون ايرلند الدكتور  الدولية للشؤون يونغ بريغام جامعة

  األمريكية المتحدة الواليات في يونغ

 من القضاة والمحققين ووكالء النيابة العامة. 15وفد قضائي باكستاني يتكون من  -



يعد  فرنسا في للقضاء الوطنية والمدرسة األردني القضائي المعهد بين التعاونأطر  ضمن -

وفي هذا العام أعد   األردن إلى فرنسا من متدربين لقضاة زيارة برنامج عام كل المعهد ينفذو

 ولمدة ثالثة اسابيع لالطالع على النظام )دوغيان بوجو(المعهد برنامجا للقاضي المتدرب 

 وجه وقد. والمحاكم كذلك زيارة عدد من المؤسسات والهيئات ذات العالقة القضائي األردني 

  .القضائي المعهد إلى شكر رسالة زيارته انتهاء بعد المتدرب القاضي

 لبحث التعاون مع المعهد القضائي. التركية العدالة أكاديمية منوفد قضائي تركي من  -

وفد بنك التنمية واالعمار االوروبي لبحث امكانية التعاون في مجال تقديم المساعدة التقنية  -

 لتنفيذ دورات تدريبية للقضاة في الوساطة التجارية.

كما زار المعهد عدد من ممثلي المؤسسات والجهات الدولية والعربية والمحلية التي يرتبط  -

 معها المعهد بأطر تعاون. 
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