
    2016 التي عقدت في إطار التعاون المحلي والعربي والدولي للعام  الفعاليات

 

ضمن أهداف المعهد في تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية واألجنبية 
وكذلك تشجيع التعاون مع الهيئات العربية واألجنبية في مجاالت العمل القضائي يرتبط المعهد 

  :2016بالعديد من المعاهد والهيئات بمذكرات تفاهم واطر تعاون واستمرارا لهذا النهج تم هذا العام 

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون ما بين المعهد القضائي األردني والمعهد العالي للقضاء بالمملكة  •
المغربية. 

الموافقة من قبل مجلس إدارة المعهد على مشروع بروتوكول التعاون المقترح من الجانب  •
المصري للتعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية والمعهد 

القضائي األردني و تفويض عطوفة مدير عام المعهد القضائي األردني بالتوقيع. 
مشروع مذكرة التفاهم بين المعهد القضائي األردني والمعهد العالي للقضاء بسلطنة ُعمان  •

للتعاون في المجال العلمي و القانوني. 

 

   :2016الندوات وورش العمل التي عقدت في إطار التعاون المحلي والعربي والدولي للعام 

ترسيخا" لنهج المعهد القضائي ودوره في بناء العالقات وتعزيزها مع الشركاء المحليين والدوليين نظم 
المعهد وشارك في تنظيم العديد من الندوات واللقاءات وورش العمل في شتى المواضيع القضائية 

والقانونية ومنها: 

نظم المعهد القضائي األردني عدة دورات تدريبية للسادة أعضاء النيابة العامة الفلسطينية  •
(نيابة مكافحة الجرائم االقتصادية). 

) دورات 4نظم المعهد القضائي األردني بالتعاون مع مركز التحكيم الدولي في بريطانيا ( •
 ) قاضيا في األقاليم الثالثة الوسط 75تدريبية حول قانون التحكيم شارك فيها حوالي( 

والشمال والجنوب. 



كما نظم المعهد القضائي األردني بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا برنامجا   •
للقاضية المتدربة " مارين بواسغارد " من المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء حول النيابة 

 . 10/3/2016  ولغاية 21/2/2016العامة خالل الفترة الواقعة ما بين 
) دورة JRRنظم المعهد القضائي االردني بالتعاون مع منظمة اإلستجابة السريعة للعدالة ( •

- 21تدريبية مرتبطة بالنزاعات والتي لها عالقة باألطفال خالل الفترة الواقعة ما بين 
31/8/2016 

نظم المعهد القضائي األردني بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا برنامجا تدريبيا  •
لطالبتين من المعهد القضائي لدى محكمة البدايات الكبرى الفرنسية في مدينة نانتير خالل 

 . 11/11/2016  ولغاية 28/10/2016الفترة الواقعة ما بين 
نظم المعهــــد القضائـــي األردني بالتعاون مع  السفارة الفرنسية والمدرسة الوطنية للقضاء في  •

 شارك 9/11/2016-8فرنسا ندوة حول جرائم اإلرهاب و ذلك خالل الفترة الواقعة ما بين 
بها عدد من السادة القضاة والمدعين العامين وعدد من السادة القضاة العسكريين وممثلين 

عن مديرية األمن العام والمخابرات العامة ونقابة المحامين األردنيين . 
نظم المعهد القضائي األردني ندوتين حـــــول استقالل القضـــــاء / تجــــارب مـــن ألمانيــــــا.  •
نظــم المعهــــد القضائي األردني بالتعاون مع المؤسسة األلمانية للتعاون القانوني الدولي  •

)IRZ .ندوة متخصصة حول المراجعة القضائية للقرارات اإلدارية (
شارك المعهد القضائي األردني بالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربيات واللجنة الوطنية  •

لشؤون المرأة في مائدة مستديرة حول "دور الضابطة العدلية و القضاء في الحد من جرائم 
قتل النساء. 

 ) من المؤسسات الحكومية ومن فلسطين ضمن الدورات التي عقدها المعهد 71كما شارك ( •
في إطار التعاون. 

نظم المعهد القضائي األردني بالتعاون مع معهد راؤول ولينبرغ لحقوق اإلنسان والقانون  •
اإلنساني /السويد  / البرنامج اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا، حول تطبيق 

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان في القضاء الوطني ودور القاضي في حماية الحقوق 
والحريات. وفي هذا اإلطار تم إصدار دراسة قام بها فريق من القضاة األردنيين بعنوان 
الدراسة الوطنية حول (إدماج معايير حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية في تعليم القوانين 

الوطنية قانون أصول المحاكمات الجزائية). 



عقد ورشة عمل تدريبية حول " حقوق المرأة في االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية "  •
) 24بالتعاون مع المشروع األوروبي " دعم تطوير القضاء في األردن" شارك فيها نحو (

إداريا من وزارة العدل. 
نظم المعهد بالتعاون مع هيئة اإلعالم ورشة عمل متخصصة في المعهد بعنوان (التخصص  •

القضائي في قضايا اإلعالم) شارك فيها قضاة وٕاعالميون. 
التعاون مع مؤسسات الدولة لالستفادة من خبرات المعهد في المسابقات القضائية  •

 والتدريب

فخر المعهد بتوجه مؤسسات الدولة في ختياره إلجراء المسابقات للقانونيين كي تكون هذه المسابقة ي
أساسا الختيارهم في المواقع القانونية بدوائرهم ما يدل على ثقة تلك المؤسسات بالمعهد القضائي 

األردني وفي هذا اإلطار تم ما يلي: 

أجرى المعهد وبالتعاون مع مديرية األمن العام مسابقـة لضباط في مديرية األمن العام  •
/القضاء الشرطي. 

أجرى المعهد وبالتعاون مع دائرة الجمارك األردنية مسابقة الختيار كفاءات قانونية تتولى  •
وظيفة النيابة العامة الجمركية. 

 وفي مجال التدريب

) من القضاة ووكـــالء النيابـــة العامـــة العسكرييــــن 187عقد المعهد دورات تدريبية شملت ( •
 ) من القضاة 9والمدعيـــن العاميـــن مـــن المديريـــة العامــة لقـــوات الــــدرك وشارك فيها ( 

العسكريون من كل من دولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. 

تمت موافقة مجلس إدارة المعهد على تخصيص خمسة مقاعد لضباط األمن العام من  •
الحقوقيين ضمن برنامج دبلوم المعهد القضائي الفوج التاسع عشر. 

 

 الوفود الزائرة



رغبة من الهيئات والمؤسسات القضائية والقانونية العربية منها واألجنبية في االطالع على تجربة 
المعهد القضائي في مجاالت التدريب والتأهيل القضائي وتبادل الخبرات زار المعهد عدد من الوفود 

ومنها: 

وفد قضائي إندونيسي رفيع برئاسة رئيس المحكمة العليا اإلندونيسية البروفيسور محمد حتي  •
علي لبحث سبل وأوجه تعزيز عالقات التعاون الثنائي المشترك في المجاالت التدريبية 

وتبادل الخبرات العلمية والقانونية. 
مديرة معهد القضاء الفلسطيني القاضـــي الدكتــــورة رشــا حمـــاد وتم بحث سبل تعزيز التعاون  •

المشترك وأسس استمرار هذا التعاون و االستفادة من خبرات المعهد التدريبية. 
كما زار المعهد عدد من ممثلي المؤسسات والجهات الدولية والعربية والمحلية التي يرتبط  •

معها المعهد بأطر تعاون.  

 


