القسم الدولي
دليل التدريب القضائي
2020

ً
ّ
تكوينا
توفر المدرسة الوطنية للقضاء منذ عام 1958
ّ أ
ّ
ومهني ًا لعضاء السلطة القضائية الفرنسيين
تطبيقي ًا
أ
أ
أ
والجانب .واعية بمدى �همية تكوين قضاة مؤهلين لداء
مهامهم ،فقد التزمت المدرسةّ ،ردا على طموحات الدول
أ
التي تشاء ذلك ،بتدريب �عضاء سلطاتها القضائية ،وقد
ّ
تخرج من المدرسة حوالي  5000رجل قضاء تم تكوينهم
أ
عام  2018في فرنسا �و بالبلدان الملتمسة.
وقد أ� ّعد دليل الدورات التدريبية الذي تقترحه المدرسة الوطنية للقضاء في طبعته
أ
الجديدة خصيصا لولئك القضاة ،والذي نعرض من خالله دورات تدريبية منظمة
أ
خصيصا لقضاة ووكالء نيابة �جانب .كما يسمح لهم باكـتشاف الدورات التدريبية
أ
الموجهة لعضاء السلطة القضائية الفرنسيين حول مواضيع مشتركة.
وعلى منوال ما قدمته المدرسة الوطنية للقضاء طيلة السنوات الماضية ،نقترح على
أ
أ
�عضاء السلطات القضائية من جميع الفق اكـتشاف وتعزيز مهاراتهم في المجاالت
أ
ذات الولوية على غرار مكافحة الجريمة المنظمة واإلرهاب ومكافحة الفساد والبعد
أ
الدولي لمنازعات شؤون السرة .وفضال عن الدورات التدريبية التخصصية تلك،
يشمل هذا الدليل دورات ُيقترح من خاللها االنفتاح على مواضيع ّ
معينة وتحفيز
ُ ّ أ
عد �ساسية لدعم واثراء البعد اإلنساني والمجتمعي
التفكير من حولها ،والتي ت
للمهام القضائية.
وتقترح طبعة عام  2020لدليل التدريب القضائي مقاربة جديدة للمواضيع
أ
أ
المقترحة ،من خالل ادماج دورات تدريبية عديدة .ومن �جل السماح لعضاء
السلطة القضائية المهتمين لذلك متابعة عدة دورات تدريبية ،فقد تم جمع
أ
الدورات ذات المواضيع �و الرهانات المتكاملة فيما بينها .وعلى سبيل المثال
أ
أ
أ
فان دورة جنائية عامة (� 6سابيع) من ش�نها التعمق في �سس العدالة الجنائية
أ
أ
يمكن أ�ن تكـتمل بدورة جنائية ُ
تخصصية (� 5سابيع) ،ثم بدورة مدنية (� 4سابيع)
أ
أ
المر الذي يسمح لعضاء السلطات القضائية بالمشاركة في مجموعة متناسقة من
أ
أ
الدورات التدريبية خالل � 15سبوعا� ،و بجزء منها.
ً
واقتناعا منها أب�ن فاعلية ونزاهة واستقاللية القضاء ُت ّ
عد مواضيع تتطلب تدريب
مك ّـثف للقضاةّ ،
فان المدرسة الوطنية للقضاء تضع خبرتها الطويلة في متناول
أ
جميع البلدان الراغبة في االستفادة منهاّ .
واننا ال نشك في �ن التدريب المتبادل
ًأ
أ
دائما �كـثر جودة.
ضروري إلثراء تفكيرنا من �جل تحقيق عدالة
أ
�وليفيه لورون
مدير المدرسة الوطنية للقضاء

الفهرس
04
05
06
07

المدرسة الوطنية للقضاء
التدريب والزيارات الدراسية عند الطلب
دورات تدريب المدربين
معرفة وممارسة النظام القضائي الفرنسي:

07
08
09
01

 JUSLINGUAاكـتشاف المنظومة القضائية الفرنسية عن بعد
اكـتشاف العدالة الفرنسية – باللغة اإلنجليزية
أ
 :االندماج بدورة التدريب الساسي
 :تنظيم معهد تدريب قضائي

 11الدورات الطويلة التخصصية
التخصصية
الدورة الجنائية
أ

أ
الجزء  :1جذع مشترك (� 4سابيع � +سبوعان تدريب عملي بجهة قضائية)
		
 11العدالة الجنائية الفرنسية :المقاربة من خالل التطبيق
الجزء  :2التعمق في المجال
		
 12المعالجة القضائية لإلرهاب والتطرف العنيف
 13الجريمة المنظمة والتعاون القضائي
أ
�	14وروبا القضائية
 15التحقيق االقتصادي والمالي
أ
تدريب عملي بجهة قضائية مختصة (�سبوعا واحدا)
		

		

الدورة المدنية التخصصية
أ

 16الت�مين القانوني وقانون العقود
 17الملكية الفكرية
أ
 18التقاضي السري والقانون الدولي
أ
تدريب عملي بجهة قضائية مختصة (�سبوعا واحدا)
		

أ
� 19خالقيات وفنيات القضاء المهنية
19
19
20
21
22
22

منهجية الحكم المدني
أ
الخالقيات والمسؤوليات
إدارة المحاكم والنيابات
قيادة المشاريع والتغيير
شبكات التواصل االجتماعي :تعرض البيانات الشخصية وخصوصية رجل القضاء
العدالة والطب الشرعي

 23العدالة الجنائية
23
24
24
25
26
27
28
29

أ
الفساد� :ساليب الكشف عنه والوقاية منه وقمعه
االثبات الجنائي :التطورات والجدال
االثبات الجنائي والتقدم العلمي
الجريمة االلكـترونية ووسائل االثبات الرقمية
أ
الكشف عن الصول الجنائية والوصول اليها ومصادرتها
أ
أ
من النطق بالحكم إلى تنفيذ العقوبة� :ية استراتيجية تعاون بين الطراف المعنية؟
االتجار بالبشر
الضحية في المحاكمة الجنائية

 30القضاء المدني
30
30
31
31

أ
جودة الحكام والقرارات المدنية
الطرق الودية لفض النزاعات
دولية التقاضي في المواد المدنية
آ
القانون والرقمية :التحديات والفاق

 32العدالة والمجتمع
32
33
34
35
36
36

العنف بين الزوجين
العنف الجنسي
العدالة وحماية البيئة
أ
أ
أ
قانون هيئة المم المتحدة بش�ن الحريات الساسية
التساؤالت حول السجون
علم الجريمة :المعطيات العلمية والعدالة الجنائية

 38-37استمارة التسجيل
 39معلومات عامة وجدول 2020

المدرسة
الوطنية
للقضاء
ُت ّ
عد المدرسة الوطنية للقضاء ،التي أ� ِ ّسست عام  ،1985المؤسسة الوحيدة التي تتولى مهام تدريب قضاة السلك القضائي الفرنسي.
أ
وقد ُوضعت هذه المؤسسة العمومية اإلدارية الوطنية تحت وصاية وزارة العدل ،المر الذي يمنحها استقاللية من حيث تسيير
نشاطاتها اإلدارية ووسائلها الماديةّ .
تنظم المدرسة الوطنية للقضاء التي تتواجد مقراتها بمدينتي بوردو وباريس عملية التعيين السنوية
أ
أ
أ
ُ
للقضاة و�عضاء النيابات العامة الفرنسية .كما تشرف على اعداد وتنظيم دورات التدريب الساسي الخاصة بالقضاة و�عضاء النيابة
العامة لمدة ٣١شهرا ،يليها بعد ذلك تنظيم دورات التدريب المستمر طيلة الحياة المهنية .وفضال عن ذلك ،تقوم المدرسة بتدريب
أ
أ
أ
المهن القضائية الخرى إضافة الى تدريب �عضاء السلطات القضائية الجنبية.

التزام قوي على الصعيد الدولي
أ
اختارت المدرسة الوطنية للقضاء منذ نش�تها االنفتاح على العالم
الخارجي .فبدورها الريادي المركزي في مجال التدريب القضائي
أ
أ
الوروبي ،راحت المدرسة تهتم بالعالم �جمع بغية بناء وتحسين
أ
وتحديث تدريب رجال القضاء .ووعيا منها بمدى �همية وثراء
تبادل الخبرات بين ممارسي القضاء من مختلف الدول ذات
أ
الثقافات القانونية ،عملت هذه الخيرة على إرسال ّكل سنة
بعثات لرجال القضاء الفرنسيين للتدريب بالخارج ،كما تستقبل
المدرسة بمقراتها قضاة من مختلف ُأال ُفق.
وعليه يسعى القسم الدولي للمدرسة الوطنية للقضاء إلى تبادل
خبراته المكـتسبة مع المشاركين وذلك منذ أ�كـثر من ً 50
عاما،
أ
أ
المر الذي يجعل المدرسة تساهم في ترقية فقه النظمة القانونية
المدنية وبشكل عام المساهمة في الحفاظ على دولة القانون عبر
أ
كافة �نحاء العالم.

أ
العروض المخصصة للمؤسسات الجنبية

أ
بعثات الدعم �و التدريس

أ
•عرض دائم لدورات التدريب الساسي والمستمر ،وكذا
دورات تدريب المدربين:
أ
•تقديم الدعم الفني (الخبرة �و التدقيق) خاصة لمعاهد
أ
أ
أ
أ
التدريب الجنبية قيد الت�سيس �و تلك التي ترغب في �ن
أ
تصبح �كـثر مهنية.

مجاالت الخبرة

•الهندسة التربوية واإلدارية؛
• القضايا الدولية :الجريمة المنظمة؛ االتجار بالمخدرات؛
الفساد؛ اإلرهاب ،الجريمة االلكـترونية؛ حقوق اإلنسان؛
الخ؛
•الممارسات المهنية :مهام النائب العام ،العدالة المدنية
والتجارية ،الوساطة والصلح.

٤

مجاالت التدخل

•عرض الخدمات التعاقدية
•المشاريع الثنائية
أ
•المناقصات و تقديم اقتراحات التو�مة في إطار تمويالت
أ
متعددة الطراف من قبل منظمات دولية،
أ
•شبكات التدريب القضائي :الشبكة الوروبية للتدريب
أ
القضائي ،الشبكة الوروبية العربية للتدريب القضائي،
أ
المنظمة الدولية للتدريب القضائي ،البرنامج الوروبي
للتدريب وحقوق االنسان لمهنيــي القانون

أ
�رقام هامة
يشتغل بالمدرسة الوطنية للقضاء َّ 227
موظ ًفا (18
أ
منهم يشتغلون بالقسم الدولي) ،و�كـثر من  70رجل
ً
قضاء يقومون بتدريب  21000شخصا سنويا ،من
بين هؤالء:
• أ�كـثر من ّ 1100
متدرب من قضاة ووكالء نيابة
أ
مستقبليين بالتدريب الساسي
• 7400قاض ووكيل نيابة فرنسي بالتدريب المستمر
•ما يناهز  9000قاضي غير مهني ومساعد عدالة
أ
أ
•�كـثر من  5500قاضي ووكيل نيابة وتالمذة �جانب
أ
أ
•�كـثر من  8000شريك �جنبي

البعد الدولي للعدالة

على مدار السنة
نوع الدورة
تدريب أ�و زيارات دراسية ّ
يتم اعدادها
ً
وفقا للطلب
المكان
أ
في فرنسا �و في البلد الملتمس
اللغة
الفرنسية ،مع إمكانية توفير الترجمة
الفورية ،يرجى االتصال بنا.
التكلفة
التسعير لدى الطلب
للتواصل معنا
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

التدريب والزيارات الدراسية عند
الطلب
باختصار

دورات تدريبية أ�و زيارات دراسية حسب الطلب ّ
يتم تصميمها واعدادها وفقا
أ
مسبقاُ ،وت َّ
المحددة ً
لالحتياجات التدريبية والتعليمية ّ
نظم الدورات في فرنسا �و
لتمس.
بالبلد ُالم ِ

السياق

تقترح المدرسة الوطنية للقضاء دورات تدريبية بتواريخ محددة ومواضيع متنوعة.
يمكنكم ايجاد التفاصيل الخاصة بتلك الدورات في الصفحات الموالية ،كما
أ� ّن القسم الدولي تحت تصرفكم بغية إعداد أ�ي تدريب يناسب حاجاتكم ً
وفقا
أ
للمواضيع المتاحة ،سواء في فرنسا �و بالخارج .كما يمكن توفير الترجمة الفورية.

أ
ّ
المنظمة خالل السنة
�مثلة عن الندوات والزيارات الدراسية
2019-2018
•ندوة حول القانون التجاري الدولي لفائدة وفد ُم ّ
تشكل من  12مستشار لسلطنة
ِ
أ
عمان (� 5يام)؛
أ
•ندوة من تنظيم فرنسا والكبيك حول اإلجراءات الشفهية (� 5يام)؛
أ
أ
•دورة تدريبية حول «القانون الساسي الخاص ب�عضاء السلطة القضائية
أ
أ
وممارساتهم المهنية لوفد �عضاء للسلطة القضائية لبلد الفيتنام(� 5يام)؛
أ
• دورة تدريبية حول موضوع «الملكية الفكرية وبراءات االختراع لوفد �عضاء
للسلطة القضائية الصينية (يومان)؛
أ
أ
•ندوة حول القضاء المدني لفائدة وفد من امارة �بو ظبي (� 5يام).

أ
ندوة فرنسية يابانية حول المعالجة القضائية للمخالفات المالية لوكالء النيابة� ،بريل 2016
بمقر المدرسة الوطنية للقضاء بباريس.

٥

البعد الدولي للعدالة

من  22يونيو الى  03يوليو 2020
تاريخ التسجيل :قبل  11مايو 2020

نوع الدورة
تقنيات تدريب رجال القضاء
الجمهور المستهدف
تخص هذه الدورة المسؤولين
والمسئولين عن التدريب والمدربين
الشاغلين بصفة دائمة والعاملين
بالمعاهد التدريبية القضائية ويشترط
فيهم ايجاد اللغة الفرنسية.
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
الفرنسية.مع إمكانية توفير الترجمة
الفورية ،يرجى االتصال بنا
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء مقر بوردو /
باريس
التكلفة
 2000يورو لكل مشارك باستثناء رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

٦

دورة تدريب المدربين
باختصار

ِّتركز هذه الدورات التدريبية على تقنيات تصميم المحتويات التعليمية وتنفيذ برامج
ّ
المتدربين.
التدريب وتيسير التدريب الداخلي وإعداد عمليات التقييم ومتابعة ِ

السياق

أ
أ
ٌ
مشروطة بتدريب ّ
متميز السيما للقضاة
لطالما �دركت الدول � ّن جودة العدالة
أ
أ
و�عضاء النيابات العامة ،لذلك لج� العديد منها إلى إنشاء وتطوير معاهد للتدريب
أ
أ
أ
القضائي حيث ّ
يتم ت�هيل �عضاء السلك القضائي لت�دية مهامهم من خالل
أ
التدريب الساسي ،وتعزيز مهاراتهم على مدار الحياة من خالل التدريب المستمر.
أ
يفرض هذا الت�هيل المهني للتدريب متابعة دورة «تدريب المدربين» التي تهدف
أ
إلى تمكين الموظفين (قضاة كانوا �و غيرهم من المدربين) المشرفين على التدريب
القضائي ،بتفعيل قدراتهم في مجال تصميم المحتويات التعليمية وتنفيذ البرامج
ضبط
والمواد التدريبية وتنشيط الدورات وتقييم النتائج التي قد تتطلب إعادة ٍ
للمحتويات وجرد حصيلة الدورات مع ضمان مواكبة المتدربين

البداغوجيا والمنهج التربوي

انطالقا من خبرة المدرسة الوطنية للقضاء المكـتسبة منذ أت�سيسهاّ ،
يتم من خالل
أ
دورات التدريب الخاصة بالمدربين ،التي ُت َّ
نظم على مدار �سبوعين كاملين ،والتي
أ
يشرف على كل واحدة منها متدخل خارجي مختص في الهندسة التربوية و�ساتذة
للمدرسة الوطنية للقضاء مختصين في تعليم الكبارّ ،
التطرق إلى المواضيع التالية:
الجوانب التنظيمية واإلدارية والمالية لمعهد تدريب قضائي ،منهجية التدريب
أ
النظري للكبار ،خصوصيات التدريب القضائي ،تحديد �هداف التدريب ،تصميم
البرنامج التربوي ،طريقة سير نشاطات التدريب ،اختيار المناهج وتصميم
الوسائل التربوية.
عروض عن
ولضمان التفاعل خالل دورة التدريب يقوم المشاركون بتقديم
ٍ
معاهدهم التدريبية ،كما يرسلون للمدرسة الوطنية للقضاء قبل وصولهم إلى فرنسا
أ
النصوص القانونية الساسية الخاصة بمعاهدهم وبرامجهم التدريبة والحاالت
العملية واستمارات التقييم وجميع الوثائق والمستندات الضرورية كي يتسنى لباقي
أ
المشاركين فهم الهداف التدريبية المتوخاة من ّكل معهد قضائي والصعوبات التي
أ
أ
يمكن �ن يواجهها مختلف المعاهد ،حتى يتسنى لمجموع المشاركين ايجاد �فضل
أو�نسب الحلول رفقة ّ
المدربين.

معرفة وممارسة النظام القضائي الفرنسي

على مدار السنة
نوع الدورة
تدريب رقمي
الجمهور المستهدف
ٌ
تدريب عبر االنترنيت مفتوح بعد
التسجيل لكل رجال القضاء والقضاة
المستقبليين المتدربين وعمال
السفارات والمعاهد الفرنسية المتواجدة
في الخارج
اللغة
الفرنسية واالنجليزية
المكان
تدريب عبر االنترنت متاح على منصة
التدريب الرقمي الخاصة بالمدرسة
الوطنية للقضاء،
( )e-formation.enm.justice.frمع
ادخال رموز التعريف
التكلفة
مجاني
ّللتواصل معنا
البيداغوجيا :تانيا جيوكزوك
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

JUSLINGUA
اكـتشاف المنظومة القضائية
الفرنسية عن بعد
باختصار

ُت َّوفر هذه الدورة التدريبية مجانا ّ
لكل من يرغب في اكـتشاف واستيعاب سير
منظومة العدالة الفرنسية فضال عن تحسين مستواه في اللغتين الفرنسية
أ
واالنجليزية .كما يمكن للمتدربين متابعة ثالث دورات �خرى باللغة اإلنجليزية
ُت َّقدم من خاللها أالنظمة القضائية ّ
لكل من بولونيا والهولندي واالسباني (يمكن
متابعة هذه الدورة كذلك باللغة االسبانية).

السياق

أ
ُت ّ
مكن هذه المنظومة التدريبية لرجال القضاء الجانب الناطقين باللغة الفرنسية
أ
�و اللغة االنجليزية من:
أ
•تحسين مستوى إلمامهم باللغة الفرنسية �و اإلنجليزية؛
أ
•الحصول على مستوى �ولي واكـتشاف النظام القضائي الفرنسي قصد التمكين
أ
من متابعة مواد دورات تدريبية �خرى يقترحها القسم الدولي؛
• اكـتساب المصطلحات القانونية والقضائية المشتركة.
أ
وتتمحور هذه الدورة حول ثالثة مواد �ال وهي:
•سلسلة تدريبية متوفرة على المنصة الرقمية للمدرسة؛
•تمرينات أو�سئلة الفهم الشفهي ّ
تمكن ّ
المتدرب من تقييم مستواه بنفسه؛
•قاموس مصطلحات مرفقة به سلسلة من التمرينات التدريبية.
أ
كما يمكن للمشاركين اللجوء الى التعليم عن بعد من �ي مكان تتاح لهم فيه فرصة
الدخول عبر االنترنيت .وفي نهاية البرنامج يصبح المشارك:
• ّ
ملم ًا بالنظام القضائي موضوع الدورة؛
أ
ً
•قادرا على استخدام المصطلحات القضائية باللغة الفرنسية �و االنجليزية
بشكل الئق؛
أ
• ّ
متمك ًنا من فهم اللغة الفرنسية �و االنجليزية المحكية حول المواضيع
القضائية

البيداغوجيا والمنهج التربوي

يخص هذا البرنامج التدريبي عبر االنترنيت الذي يدوم حوالي  4ساعات القضاة
أ
أ
و�عضاء النيابات العامة الراغبين في اكـتشاف نظامنا القضائي �و الراغبين في
التحضير المسبق لدورة تدريبية حضورية ،اضافة الى تعزيز ّ
تمكنهم من اللغة
أ
أ
الفرنسية �و االنجليزية .كما � ّن هذه الدورة مفتوحة ومتاحة لالستعمال الحر
للسفارات والمعاهد الفرنسية الموجودة بالخارج.

٧

معرفة وممارسة النظام القضائي الفرنسي

من  11الى  20مايو 2020
التسجيل :قبل  30مارس 2020

نوع الدورة
أ
دورة تدريبية مخصصة لعضاء
أ
السلطات القضائية الجانب
الجمهور المستهدف
تستهدف هذه الدورة التدريبية القضاة
ووكالء النيابات الراغبين في تحسين
مستوى المامهم بسير المنظومة
القضائية الفرنسية

اكـتشاف العدالة الفرنسية
باالنجليزية

باختصار

دورة تدريبية ُم َقت َرحة باللغة اإلنجليزية تستهدف القضاة ووكالء النيابات الراغبين
في تحسين مستوى فهمهم والمامهم بسير المنظومة القضائية الفرنسية.

المالحظات
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
اإلنجليزية حصريا
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء،
3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس-فرنسادورة تدريب عملي بجهة قضائية
فرنسية
التكلفة
 1200يورو لكل مشارك باستثناء
القضاة المسجلين من قبل الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
للتواصل معنا
البيداغوجيا :تانيا جيوكزوك
اللوجيستية :دلفين روبيتال
مريم اليور
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

٨

السياق
أ
ّ
ّ
ت� ّسس النظام القضائي الفرنسي ،الذي يعد ثمرة تاريخ طويل ومعقد ،على مبادئ
أ
أ
أ
تضمن احترام الحريات الساسية على غرار مبد� المساواة �مام القانون وعدم الحياد
والنزاهة .وقد ّ
تمكنت المنظومة القضائية الفرنسية ومؤسساتها من خالل تركيزها
أ
على تلك المبادئ التكيف مع التطورات لمجتمعية لضمان عدالة �كـثر حماية وفي
أ
متناول الجميع ،قريبة من المواطن و�كـثر حداثة.
وتسمح هذه الدورة التدريبية التي تقترحها المدرسة الوطنية للقضاء باللغة
اإلنجليزية للمشاركين بالتعرف ّ
والتعمق في نظام سير المنظومة القضائية الفرنسية
أ
وكذا تاريخها ومراحل تطورها .كما ّ
تعد الخطوة الولى إلرساء قواعد الثقة المتبادلة
بين الدول واقامة تعاون دولي ناجح.
أ أ أ
ُوت َّتمم هذه الدورة بدورة تدريبية عملية بجهة قضائية تدوم ثالثة �و �ربعة �يام بغية
أ
أ
ادماج �عضاء السلطات القضائية الجنبية بالنظام القضائي الفرنسي.
البيداغوجيا والمنهج التربوي

تخص هذه الدورة التدريبية القضاة أو�عضاء النيابة العامة الراغبين في ّ
التعرف على
كيفية سير العدالة الفرنسية التي قد ُي َ
ّ
ضطرون للتعامل معها.

معرفة وممارسة النظام القضائي الفرنسي

من  8يونيو 2020
الى  18يونيو 2021

التسجيل :قبل  29مارس 2020

أ
االندماج بدورة التدريب الساسي

نوع الدورة
أ
تدريب �ساسي مشترك مع القضاة
المتدربينالفرنسيين

باختصار

الجمهور المستهدف
أ
أ
ّ
المتوفرة
لسباب تربوية فان عدد الماكن
خالل ّ
كل دفعة محدود.
أ
تستهدف هذه الدورة �عضاء السلطات
القضائية المستقبليين (المتدربين
أ
بمركز تدريب خاص بالقضاة �و وكالء
النيابات) ورجال القضاء المعينين حديثا
المتحصلين على شهادات ّ
تخرج في
أ
القانون �و شهادات
معادلة والمتقنين للغة الفرنسية.

السياق

المالحظات
ّان القبول بهذه الدورة مشروط باختبار
أ
مسبق للت�كد من المستوى القانوني
للمترشح وتمكنه من اللغة الفرنسية
اللغة
الفرنسية حصريا (المستوى ب2
مطلوب)
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 ،10شارع اإلخوة بوني
 33000بوردو فرنسا
من يونيو  2020الى فبراير 2021
وبجهة قضائية فرنسية للتدريب العملي
من فبراير الى يونيو .2021
التكلفة
 6000يورو لكل مشارك.
أ
ينبغي �ن يحضر المشاركون معهم عباءة
القضاةّ .
يكلف شراؤها في فرنسا 600
يورو.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :تانيا جيوكزوك
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

أ
أ
أ
انغماس �عوان العدالة بدورة التدريب الساسي بالمدرسة (لمدة � 6شهر) ثم
التدريب بجهة قضائية (لمدة  5أ�شهر) .كما ُت ّ
مكن هذه الدورة الطويلة المدى
أ ِ
للمشاركين فرصة اكـتساب مهارات وحسن الداء والتصرف متجاوزة بذلك المعارف
الدراسية والنظرية المحضة المكـتسبة خالل الدراسات الجامعية.
لقد اقترحت المدرسة الوطنية للقضاء منذ البداية ،في إطار «القسم الدولي»،
أ
أ
أ
على القضاة المتمرسين �و المستقبليين الجانب متابعة دورة تدريبية �ساسية في
أ
فرنسا .ومنذ عام  ،2006كما قامت هذه الخيرة بدمج قضاة تدربين ومتمرسين
ّ
المتدربين الفرنسيين .وإلى جانب
اجانب ضمن دورات القضاة المستقبليين
ٌ
ُ
َّ
التدريب في الخارج وبمكاتب المحاماة ،على غرار ما هو مقرر للقضاة الفرنسيين
أ
أ
المتدربين ،يستفيد �عضاء السلطات القضائية المتدربين الجانب من الدورة
في مجملها ،وكذا من مرحلة التعليم النظري ُالم َّ
نظمة ّ
بمقر المدرسة في بوردو،
والتدريب الداخلي بالجهات القضائية والدورات الخارجية رفقة بقية شركاء العدالة.
أ
كما �نهم يخضعون لجميع اختبارات التقييم (باستثناء امتحان الترتيب) .وفي حال
نجاح المتدرب ،يتم المصادقة على مرحلته الدراسية في إطار هذه الدورة ُوتمنح له
شهادة لتتويج نجاحه.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

أ
تسمح فترة الدراسة َّ
المنظمة في بوردو باكـتساب المهارات الساسية (صياغة
أ
القرارات والحكام وعقد جلسات االستماع والمقابالت القضائية وما إلى ذلك)
والمهارات الفنية (علم النفس واللغات وعلوم الكمبيوتر) ،بفضل دورات تدريبية
أ
أ
أ
تتمحور حول دراسات موجهة �و ورش عمل �و تمرينات المحاكاة الصورية �و
باللجوء الى القاء المحاضرات.
أ
ويسمح التدريب بالجهة القضائية ،الذي يدوم � 5شهر ،للقضاة المتدربين العمل
والتعامل مع جميع القضاة المتخصصين (قاضي التحقيق وقاضي تطبيق العقوبات
وما إلى ذلك) فضال عن وكالء النيابة .وكما بإمكان المتدرب ،تحت اشراف القاضي
أ
أ
المشرف على التدريب ،العمل مع مكـتب محاماة �و مكـتب محضر قضائي �و القيام
بزيارات الى مؤسسات شريكة للعدالة.
ويخضع القبول بالدورة الختبار مسبق ،يتم تنظيمه في السفارات .يشمل هذا
أ
االختبار امتحانا ك ً
ـتابيا حول موضوع عام يتعلق ب�داء العدالة ومكانتها في المجتمع
ُ(يختار موضوع االختبار من قبل المدرسة الوطنية للقضاء) .كما يتم تنظيم مقابلة
أ
أ
شفهية مع ممثل قطاع التعاون �و السفارة الفرنسية ،من �جل تقييم دافع المرشح
أ
للمشاركة بالدورة وان كان من بلد غير فرانكوفوني ،مستوى هذا الخير في اللغة
الفرنسية.

٩

معرفة وممارسة النظام القضائي الفرنسي

من  06الى  10يوليو 2020

التسجيل :قبل  25مايو 2020

نوع الدورة
أ
تقنيات تدريب �عضاء السلطات
القضائية
الجمهور المستهدف
أ
تستهدف هذه الدورة التدريبية �عضاء
السلطات القضائية (قضاة ووكالء
أ
نيابة �و موظفون ذوو المراتب العليا)
أ
�صحاب المسئوليات في بلدانهم
أ
فيما يخص التدريب القضائي� ،و
أ
للمسؤولين �و مصممو المؤسسات
التدريبية القضائية.
المالحظات
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
اللغة الفرنسية ،إمكانية الترجمة
الفورية ،تواصلوا معنا.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء 10 ،شارع
االخوة بونيه –  33000بوردو
التكلفة
 1000يورو لكل مشارك باستثناء
القضاة المسجلين من قبل الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونواه شاموارد
اللوجيستية :دلفين روبيت
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

١٠

تنظيم معهد تدريب قضائي
باختصار

دورة مخصصة ال كـتشاف واكـتساب المعارف المتصلة بالتحديات المؤسساتية
وهيكلة سير وعمل منظومة تدريبية قضائية.

السياق

أ
ما فتئت المدرسة الوطنية للقضاء ومنذ �زيد من ستين سنة ُت ِّكيف منهاجيتها
التعليمية والمحتويات التدريبية التي تقترحها للقضاة ووكالء النيابات للتطورات
التي يشهدها سلك القضاء والعدالة والمجتمع على حد سواء .اذ ّ
تمس تلك
التطورات المدرسة في ّ
حد ذاتها ،في هيكلها وتنظيمها ولوجستيتها والمشتغلين
بها ومواردها والتصميم التنظيمي والعلمي لنشاطها التعليمي.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

يكـتشف المشاركون في هذه الدورة المدرسة الوطنية للقضاء كمؤسسة عمومية
للتعليم والمتخصصة في تدريب القضاة ووكالء النيابات من خالل كلتا منظومتيها
التعليمية واإلدارية .كما يم التطرق الى ّ
جل جوانب المنظومة جملة
وتفصيال:
•تنظيم وسير عمل مختلف مصالح المدرسة؛
آ
•هندسة التوجيه� :ليات المراقبة الداخلية والخارجية وحوكمة المدرسة
واستراتيجية معهد تدريب قضائي واعداد وتنفيذ ميزانية...الخ؛
•هندسة التدريب :تحليل المقتضيات واالحتياجات في مجال التدريب،
أ
تحديد الهداف التدريبية ،اعداد البرامج التدريبية ،توظيف المدربين
وعمليات التقييم.
أ
ّ
وسيتمكن المشاركون بهذه الدورة من لقاء �عوان إدارة المدرسة والمدربين
أ
والمشرفين على تصميم واعداد الدورات التدريبية الساسية والمستمرة.
كما ُت َّ
نظم زيارة الى المحكمة االبتدائية لبوردو في إطار هذه الدورة التدريبية.

الدورات الطويلة التخصصية

أ
من  20يناير الى � 03بريل

الدورة الجنائية التخصصية  -التاريخ
النهائي للتسجيل 09 :ديسمبر 2019
أ
أ
من � 6بريل الى � 30بريل :2020
الدورة المدنية التخصصية  -التاريخ
النهائي للتسجيل 24 :فبراير 2020
نوع الدورة
أ
دورة تدريبية على مدى �سابيع عدة.
الجمهور المستهدف
أ
أ
�عضاء السلطات القضائية الجانب
وغيرهم من فاعلي السلسلة القضائية
المالحظات
ّ
يتم تحديد الجمهور المستهدف على
مذكرة تقديم كل دورة.
تندمج هذه الوحدة ضمن سلسلة الدورة
الجنائية التخصصية.
كما يمكن متابعة هذه الوحدة بشكل
مستقل عن الدورة الجنائية التخصصية.
اللغة
اللغة الفرنسية ،إمكانية توفير الترجمة
الفورية للدورات التدريبية ،تواصلوا
معنا.
ُيشترط اتقان اللغة الفرنسية فيما ّ
يخص
دورات التدريب العملية بالجهات
القضائية.
المكان
مكرر أ
كي �و
المدرسة الوطنية للقضاء3 ،
فلور  75004باريس -فرنسا.
التكلفة
تسعيرة خاصة للدورات التخصصية
أ
الجزء الول من الدورة الجنائية
أ
التخصصية (� 6سابيع) 2000 :يورو
أ
الجزء الول من الدورة الجنائية
أ
التخصصية  +الجزء الثاني (� 11سبوعا):
 2500يورو
الدورة الجنائية التخصصية كاملة +
أ
الدورة المدنية التخصصية (� 15سبوعا):
 3000يورو
أ
أ
ان كانت لديكم �سئلة بش�ن التسعير
يرجى االتصال بنا.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونواه شاموارد
اللوجيستية :دلفين روبيت
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

العدالة الجنائية الفرنسية:
المقاربة من خالل التطبيق
الدورة الجنائية التخصصية-جذع مشترك

جديد

باختصار

تقترح عليكم المدرسة الوطنية للقضاء هذه السنة المقاربة من خالل دورات
أ
تخصصية يمكن متابعتها في شكل سلسلة لتبلغ � 15سبوعا من التدريب .دورة
جنائية بعنوان «العدالة الجنائية تطبيقيا» (والتي تحل محل ومكان الدبلوم
الجامعي السابق الذي كان يحمل عنوان :القانون وممارسة العدالة الفرنسية) والتي
يمكن تكملتها بدورة تخصصية مدنية.

السياق

أ
يتمثل هدف هذه الدورة التدريبية المقسمة الى جز�ين في االستفادة من تكوين
أ
«على المقاس» متمحور �كـثر حول الممارسة المهنية ومتخصص وقابل للتنظيم
أ
في شكل وحدات بغية االستجابة وبشكل �فضل لمختلف االحتياجات التدريبية
المطروحة.
أ
 الجزء الول  -العدالة الجنائية الفرنسية :جذع مشتركأ
تسمح هذه الدورة التدريبية التي تدوم � 6سابيع ( 2منها مخصصة للتدريب
العملي بجهة قضائية اقليمية) العمل على ملف جنائي واقعي تتسلل وحداته
وفقا للتسلسل الزمني للوقائع ،منذ ساعة ارتكابها الى غاية النطق بالحكم وتنفيذ
العقوبات .كما تتمحور وحدات العمل حول إجراءات التحقيق الرئيسية وفقا
للتسلسل الزمني الذي جاءت فيه .وتتخلل الدورة زيارات لدى مصالح التحقيق
والمهنيون المختصون.
 الجزء الثاني  -العدالة الجنائية الفرنسية :التعمق في المجالسيسمح التعمق في مجال العدالة الجنائية الفرنسية لكل من يرغب ذلك
أ
التخصص والتطرق الى  4مواضيع خالل � 4سابيع :المعالجة القضائية لإلرهاب
أ
والتطرف العنيف؛ الجريمة المنظمة والتعاون الجنائي؛ �وروبا القضائية؛ التحقيق
االقتصادي والمالي ُ(تتبع هذه الدورة بدورة تدريبية عملية بجهة قضائية مختصة
تدوم أ� ً
سبوعا ً
واحدا).
الدورة المدنية التخصصية
أ
(يمكن تكملة هذه الدورة بدورة عملية بجهة قضائية مدة �سبوع واحد)
أ
وان اقتضى المر ،يمكن تكملة دورة «العدالة الجنائية من خالل التطبيق» بعدة
دورات تدريبية تخصصية مدنية .وتسمح هذه الدورة التكميلية لكل من يرغب
أ
أ
المشاركة التخصص والتطرق الى ثالثة مواضيع مدنية خالل ثالثة �سابيع :ت�مين
أ
المعامالت :العقود والمسؤوليات؛ الملكية الفكرية؛ منازعات شؤون السرة
والقانون الدولي.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

ّ
تتميز المنهجية التعليمية لدورة «العدالة الجنائية من خالل التطبيق» بالتناوب
بين دورات تحليل الحاالت التطبيقية والزيارات الخارجية ودورات التعمق في
المجال التي تستهدف مواضيع خاصة.
أ� ّما الدورة التخصصية المدنيةُ ،فت ّ
مكن المشاركين من اكـتساب المعارف التقنية
أ
واستيعاب التحديات والوضاع الحالية التي تطرح إشكاليات قانونية.

١١

الدورات الطويلة التخصصية

من  2الى  6مارس 2020
التسجيل :قبل  20يناير .2020

نوع الدورة
أ
دورة موجهة لعضاء السلطات
أ
القضائية الجانب
الجمهور المستهدف
هذه الدورة موجهة للقضاة ووكالء
أ
أ
النيابات العضاء وضباط و�عوان
أ أ
الشرطة �و �عوان في إدارات الدولة
المختصة في مكافحة اإلرهاب.
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
المالحظات
تندرج هذه الدورة ضمن السلسلة
الجنائية التخصصية.
يمكن متابعة هذه الدورة بشكل
مستقل.
اللغة
الفرنسية.
إمكانية توفير الترجمة الفورية،
االتصال بنا.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 1000يورو لكل مشارك باستثناء
القضاة المسجلين من قبل الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
للتواصل معنا
البيداغوجيا :السيدة كامبير
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

١٢

للرهاب
المعالجة القضائية إ
والتطرف العنيف

الدورة الجنائية التخصصية – ّ
التعمق في المجال

جديد

باختصار

تحليل اإلشكاليات والحلول القانونية وتقديم المؤسسات المعنية وتطور وسائل
أ
التحقيق والمالحقة القضائية مع احترام الحقوق الساسية :تبادل الخبرات
والممارسات بين مهنيين من مجاالت مختلفة.

السياق

لقد بات خطر اإلرهاب في مركز االهتمامات االجتماعية والسياسية والقضائية
آ
أ
أ
لبلداننا .فبمسايرتها للعولمة وتفاقمها� ،صبحت هذه الفة الدولية تشكل �كـثر
أ
من �ي وقت مضى مصدرا إضافيا للمخاوف وللصعوبات التي تواجهها المؤسسات
التي تقع على عاتقها مهمة الوقاية من هذه الظاهرة وقمعها .وعلى غرار باقي الدول
أ
ً
اهتماما كبي ًرا لهذه الظاهرة .ومنذ �واسط
فإن السلطات القضائية الفرنسية تولي
الثمانينيات ّ
اضطر القضاء الفرنسي الى تنظيم عمله لمواجهة ذلك التحدي الذي
أ
أ
يشكله اإلرهاب ،وسهر على تطوير �جهزته بش�ن مكافحته.
ّ
يتم من خالل هذا المنتدى تحليل المعايير المتصلة بتجريم التصرفات االرهابية
وإدماج العامل االستخباراتي في اإلجراءات القضائية والتطرق الى مختلف
بشكل عام قصد تعزيز مكافحة التطرف واإلرهاب.
التنظيمات القضائية للدول ٍ

البيداغوجيا والمنهج التربوي

أ
تهدف هذه الدورة التدريبية التطبيقية �وال إلى وصف وتحليل الظواهر الحالية
للتطرف وللخطر اإلرهابي (االرهاب الدولي والتطرف الحضري واالنفصالي العنيف)
ويتم خالل مرحلة ثانية ،عرض ومناقشة سبل معالجتها ّ
قضائي ًا على المستوى
الوطني والدولي ،ضمن مختلف مراحل التحقيق ،وإجراءات المحاكمة وتنفيذ
العقوبات .كما ُت َ
ستعرض من خالل المحاضرات والموائد المستديرة التجارب
الملموسة حول هذه المواضيع ،ال ّ
سيما الوصف العملي لتفعيل الكـفاءات العاملة
في هذا الصدد ،من خالل مداخالت باحثين جامعيين والفاعلين المحليين
والدوليين في مجال مكافحة اإلرهاب.

الدورات الطويلة التخصصية

من  9الى  13مارس 2020
التسجيل :قبل  27يناير 2020

نوع الدورة
أ
دورة موجهة للقضاة الجانب
الجمهور المستهدف
هذه الدورة موجهة للقضاة ووكالء
أ
أ
أ أ
النيابة العضاء �و �عوان الشرطة �و
أ
غيرها من �عضاء اإلدارات الحكومية
المختصة في مكافحة الجريمة
المنظمة.
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
المالحظات
تندرج هذه الدورة ضمن السلسلة
الجنائية التخصصية.
يمكن متابعة هذه الدورة بشكل
مستقل.
اللغة
الفرنسية.
إمكانية توفير الترجمة الفورية،
االتصال بنا.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 1000يورو لكل مشارك باستثناء
القضاة المسجلين من قبل الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
للتواصل معنا
البيداغوجيا :السيدة كامبير
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

الجريمة المنظمة والتعاون القضائي
الدورة الجنائية التخصصية– ّ
التعمق في المجال

جديد

باختصار

عرض وسائل التعاون الجنائية ومكافحة المنظمات االجرامية من زاوية قانونية
وعملية وتطبيقية :تبادل الخبرات والمعارف بين مختلف المهنيين من مجاالت
ّ
متعددة ّ
التخصصات.

السياق

ً
على غرار مكافحة اإلرهاب ،تستدعي مكافحة الجريمة المنظمة ً
مناسبا يكون
ردا
ً
متوافقا مع المستوى االجرامي والوسائل التي تستعملها المجموعات اإلجرامية،
أ
أ
التي ال تشكل لها الحدود عائـقا لتنفيذ �عمالها ،بل على العكس قد تكون �حيانا
أ
أ
هذه الحدود ّ
محف ًزا ّ
هام ًا .فسواء تعلق المر بعصابات المافيا بمفهومها الواسع �و
بالمجموعات المجرمة المحترفة الدائمة أ�و العرضيةّ ،
تهدد نشاطات هذه العصابات
أ
الديمقراطيات شكل مباشر ،ويمس هذا التهديد دولة فرنسا على غرار دول �خرى.
ولذا فقد ُ
اضط ّر القضاة أو�عضاء النيابات العامة ومصالح التحقيق ّ
التكيف مع هذا
الواقع وتنظيم عملهم بغية محاباة االستجابة القضائية لإلجرام المنظم السيما
بإنشاء الجهات القضائية االقليمية المختصة ( .)J.I.R.Sوكذا اللجوء إلجراءات
التحقيق في الممتلكات والتعاون الجنائي .يهدف هذا الملتقى إلى تبادل المعارف
أ
التقنية بين مهنيــي مكافحة الجريمة المنظمةٌّ � ،ي كان النظام القضائي المعمول
ًأ
ًأ
ّأ
اتهاميا �و نظام
مختلطا �و
قاريا �و
به في الدول المعنية .فسواء كان نظام البلد
أ
القانون العام المعروف بالكومن لوّ ،
فان القواعد الفنية المطروحة �ثناء هذه الدورة
أ
ينبغي �ن تسمح لكل مشارك باالطالع على التجربة الفرنسية المتصلة بالتهديد في
أ
كهدف عام ،والتعرف على �حسن الحلول التي تقترحها
مجال الجريمة أ المنظمة ٍ
بعض الدول الجنبية.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

أ� ّعدت هذه الدورة في شكل ورشة ّ
تمرس ،وقد قمنا بتحديد عدد المشاركين قصد
آ
تمكينهم من الحوار وتبادل الراء والخبرات.
تتناول هذه الدورة ،التي يشرف عليها كبار المختصين الفرنسيين في مجال
مكافحة الجريمة المنظمة ،المواضيع التالية :درجة التهديد ،تجريم التصرفات،
مركزية المصالح المختصة في مكافحة الظاهرة واقليميتها ،التعاون مع مصالح
االستخبارات ،تقنيات ّ
التسلل ،التقنيات الصوتية ،العمل مع المقربين من
أ
�صحاب الثقة ،االستراتيجية الماليةِ ،فرق التحقيق المشتركة ،التبادل التلقائي
للمعلوماتً ،
ّ
المتطورة قصد تفكيك
فضال عن تقنيات التعاون الدولي الجنائي
مجاالت مثل االتجار الدولي بالمخدرات
شبكات المنظمات اإلجرامية التي تنشط في
ٍ
أ
و االتجار بين الدول الحدودية في السالح �و االتجار بالبشر.

١٣

الدورات الطويلة التخصصية

من  16الى  20مارس 2020

أ
�وروبا القضائية

نوع الدورة
أ
دورة تدريبية مخصصة لعضاء
أ
السلطات القضائية الجانب

الدورة الجنائية التخصصية -التعمق في المجال

التسجيل :قبل  3فبراير 2020

الجمهور المستهدف
أ
تستهدف هذه الدورة التدريبية �عضاء
أ
السلطات القضائية الجانب.
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابات
أ أ
أ
وضباط و�عوان الشرطة �و �عضاء
ادارات الدولة المختصة.
المالحظات
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
تندرج هذه الدورة ضمن
السلسلة الجنائية التخصصية.
يمكن متابعة هذه الدورة بشكل
مستقل.
اللغة
اللغة الفرنسية .إمكانية توفير خدمة
الترجمة الفورية .تواصلوا معنا.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء،
3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس-فرنساالتكلفة
 1000يورو لكل مشارك باستثناء
القضاة المسجلين من قبل الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
للتواصل معنا
البيداغوجيا :ماري كمبير
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

١٤

جديد

باختصار

عرض وسائل التعاون الجنائية ومكافحة المنظمات االجرامية من زاوية قانونية
وعملية وتطبيقية :تبادل الخبرات والمعارف بين مختلف المهنيين من مجاالت
ّ
متعددة ّ
التخصصات.

السياق

أ
أ
تستهدف هذه الدورة �ساسا �عضاء السلطات القضائية المتواجدين خارج مجال
أ
أ
االتحاد الوروبي والذين يتعاملون في مجال التعاون القضائي مع دول �عضاء
أ
باالتحاد الوروبي.
أ
أ
وبما � ّن الجريمة ال تخشى الحدود ،فان االستجابة القضائية لها ينبغي �ال يعرقلها
أ
أ
أ
جهل الدوات �و الوسائل المتاحة لعضاء السلطات القضائية والمحققين.
فاالستجابة اللتماسات المتقاضين وضمان احترام حق كل فرد المتمثل في
أ
االستفادة من العدالة ،والسيما لما يتعلق المر بمكافحة المنظمات االجرامية
أ
آ
أ
واالرهابية المتفشية داخل �وروبا وخارجها ،يقتضي التحكم في ال ليات الوروبية
المتوفرة لتحقيق ذلك وااللمام بها.
آ
أ
ّان الهدف من هذه الدورة ،القائمة على �ساس تبادل الخبرات والراء بين
أ
المتمرسين من مناطق و�قاليم مختلفة يتعاملون في مجال التعاون الجنائي مع
أ
أ
دول عضوة باالتحاد الوروبي ،اللجوء الى الممارسات الحميدة وردود الفعال
المناسبة بغية تحسين نوعية االستجابات الجنائية في المجال .يتم التطرق من
خالل هذه الدورة الى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات (الجنائية
أ
والمادية) مهما كان االختصاص اإلقليمي والمادي للقاضي بش�ن التعاون الجنائي
أ
الدولي والسيما الوروبي.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

تقترح هذه الدورة التدريبية تقديم الصكوك الجنائية ومناقشتها والعمل عليها ،وكذا
نقاط التواصل والهيائت المختصة في تسهيل إجراءات التعاون الجنائي وتحرير
أ
طلبات المساعدة الجنائية .قضاة التواصل ونقاط التواصل الوطنية والوروبية
أ
والمنصات المخصصة (وحدة التعاون الجنائي لالتحاد الوروبي -اليوروجوست
أ
–مكـتب الشرطة الوروبي اليوروبول  ،المنظمة الدولية للشرطة االنتربول ،
أ
الوكاالت المختصصة في مصادرة وإدارة الصول االجرامية) ،مصالح التحقيق
أ
أ
أ
المتخصصة ،قضاة القضائية الوروبية ...يقدم هؤالء الخصائيون الوروبيون
أ
آ
مقاربة عملية محضة بغية تمكين المشاركين من استعمال �ليات و�دوات التعاون
القائمة.

الدورات الطويلة التخصصية

أ
من  23مارس الى � 3بريل 2020

التسجيل :قبل  3فبراير 2020
نوع الدورة
أ
دورة موجهة للقضاة الجانب

الجمهور المستهدف
هذه الدورة مفتوحة لوكالء النيابة
أ
وقضاة التحقيق �و قضاة الحكم
المتخصصين في النزاعات االقتصادية
والمالية.
المالحظات
يمكن أ�ن ُت ّ
كمل هذه الدورة بدورة
«مكافحة الفساد»
تندرج هذه الدورة ضمن السلسلة
الجنائية التخصصية.
يمكن متابعة هذه الدورة بشكل
مستقل.
اللغة
التمكن من اللغة الفرنسية
(مستوى ب 2مطلوب)
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء،
3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس-فرنسا
وجهة قضائية للتدريب العملي.
التكلفة
 1300يورو لكل مشارك.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :ماريه كامبير
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

التحقيق االقتصادي والمالي
الدورة الجنائية التخصصية -التعمق في المجال

جديد

باختصار

تتناول هذه الدورة الجرائم االقتصادية الرئيسية وكذا طرق واستراتيجيات التحقيق
في الملفات المعقدة :تبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجاالت بين مختلف
المهنيين.

السياق

أ
فرضت حاالت ّ
تحرر رؤوس الموال والعالقات المعقدة القائمة بين الفاعلين
أ
االقتصاديين وتدويل الجريمة المنظمة ،السيما في مجال العمال ،على السلطات
أ
آ
دوات قانونية بغية التصدي لهذه الظواهر التي
ليات و�
السياسية والقضائية ايجاد �
ٍ
ٍ
أ
باتت تنخر االقتصادات .وحيث ُ
اضط ّر القضاة و�عضاء النيابات العامة ومصالح
آ
التحقيق الى التفكير في ايجاد �ليات مبتكرة قصد التصدي بفاعلية لهذا النوع
المتميز من اإلجرام.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

تسمح هــذه الــدورة للمش ــاركين بتبـادل معارفه ــم التقنيــة والتفكـير في إيجــاد
أ
التوازن بين ضرورة اللجوء إلى القمع �و حماية المصالح االقتصادية واالجتماعية
للوطن.
ويتناول خالل هذه الدورة كبار الخبراء الفرنسيون في مجال مكافحة الجرائم
المالية واالقتصادية مواضيع العمل التالية:
أ
أ
•تعريف الجرائم المالية وتوفير العناصر الساسية التي من ش�نها تسهيل قراءة
وثائق المحاسبة والتحليل المالي؛
•وصف الخصوصيات التقنية للتحقيق االبتدائي للشرطة؛
•المعالجة القضائية للجرائم االقتصادية والمالية :الوقاية والقمع ،دور النيابة
أ
العامة �مام الشركات المواجهة للصعوبات ،السياسة الجزائية في المواد
المالية ،مرحلة التحقيق؛
أ
أ
•وصف دور العوان المتخصصون و�عوان العدالة والخبراء والمؤسسات
العمومية إلى جانب العدالة« :معالجة المعلومات و قمع الشبكات المالية
غير الشرعية» ()Tracfin؛
•التعاون الدولي فيما يتعلق بالمعالجة القضائية لمكافحة الفساد.
ُيتبع القسم النظري لهذه الدورةّ ،
المنظمة بباريس ّ
بمقر المدرسة الوطنية للقضاء
أ
أ
أ
على مدار �سبوع ،بفترة تدريب عملية ،تدوم �سبوعا ،في محكمة �و على مستوى
أ
جهة قضائية اقليمية مختصة (� ،)JIRSو على مستوى محكمة تحظى بغرفة
متخصصة في الشؤون القضائية المالية.

١٥

الدورات الطويلة التخصصية

أ
من  6الى � 10بريل 2020
التسجيل :قبل  24فبراير 2020

أ
الت�مين القانوني وقانون العقود
الدورة المدنية التخصصية

نوع الدورة:
أ
دورة تدريبية موجهة لعضاء
أ
السلطات القضائية الجانب.

باختصار

الجمهور المستهدف:
أ
أ
�عضاء السلطات القضائية الجانب،
الموثقون

السياق

المالحظات
تندرج هذه الدورة ضمن السلسلة
الجنائية التخصصية.
يمكن متابعة هذه الدورة بشكل
مستقل.
اللغة
الفرنسية .يمكن توفير الترجمة
الفورية .تواصلوا معنا.
المكان

المدرسة الوطنية للقضاء،
3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس-فرنسا
التكلفة
 1000يورو لكل مشارك.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :تانيا جاوكزوك
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

١٦

جديد

يفرض التعقيد المتزايد للتنظيمات وتعدد النزاعات استيعاب اإلشكاليات القانونية
التي تطرحها العقود المتصلة بالمعامالت التجارية.
أ
عد عامال أ� ً
الت�مين القانوني ُي ُّ
ساسيا البد منه في مجال المعامالت التجارية
لقد بات
أ
ّ
ر
بين الشركات .كما �ن التطو ات التي تشهدها العالقات في المجال ،فضال عن
ترتيبات التسديد والدفع ،والطرق الودية لفض النزاعات والتنظيمات القانونية
أ
أ
سواء على المستوى الوطني �و الدولي� ،دت الى تعدد المخاطر الناتجة عن
أ
العالقات التعاقدية التجارية خالل العقود الخيرة.
ولمواجهة هذه الصعوبات بشكل ُمحكم ّفعال ،يحتاج المهنيون الى تحسين
أ
مستواهم وتحديث معارفهم بشكل مستمر ،بغية إيجاد توازن ضروري بين الت�مين
أ
آ
القانوني والحاالت الطارئة ّ
والتكيف معها لت�مين العقود �نذاك.
أ
كما ي�تي دور القاضي في هذه المادة بشكل مغاير لما كان عليه من ذي قبل .فان
أ
باتت الطراف المتعاقدة تتجنب اللجوء الى القاضي لفائدة الحلول الودية ،غير
أ
أ
أ
�ن سلطة ذلك الخير على ديمومة العقود صارت �قوى .وعليه ،تهدف هذه الدورة
أ أ
التدريبية الى استيعاب الصعوبات القانونية التي تطرحها مس�لة ت�مين العقود
القانونية ودور القاضي في استمرارية وصالحية المعامالت.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

انطالقا من تقديم شامل لقانون العقود وخصوصيات المعامالت بين الشركات،
أ
يعمل المشاركون على التفكير سوية حول مس�لة تكييف العقود مع المخاطر
العصرية ،وحول الدور الذي بات يضطلع به القاضي في المجال .كما يتطرق
أ
المشاركون من خالل هذه الدورة الى �مثلة عملية تطبيقية.

الدورات الطويلة التخصصية

أ
من  14الى � 17بريل 2020

التسجيل قبل 2 :مارس 2020
نوع الدورة
أ
دورة موجهة لعضاء السلطات
أ
القضائية الجنبية

الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
المالحظات
تندرج هذه الدورة ضمن السلسلة
المدنية التخصصية.
يمكن متابعة هذه الدورة بشكل
مستقل.
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 800يورو لكل مشارك ما عدا
رجال القضاء المسجلين من طرف
أ
الشبكة الوروبية للتدريب القضائي.

الملكية الفكرية
الدورة المدنية التخصصية

جديد

باختصار

ّ
تحتل العديد من قضايا الملكية الفكرية اليوم مركز الصدارة :فكيف نتعامل معها؟
وكيف ينبغي التعامل مع النزاعات الجديدة المتعلقة بتطور الرقمية واالنترنت؟

السياق

أ
تشكل عنص ًرا ً
أ�صبحت حماية الملكية الفكرية ّ
مهما للفاعلين االقتصاديين ،المر
الذي يجبرهم على مواكبة التغيرات التكنولوجية والنماذج التجارية التي باتت ّتولد
عددا ً
ً
هائال من النزاعات.
تقترح هذه الدورة على القضاة المدنيين والجنائيين تحسين معارفهم في هذا
أ
المجال التقني الذي ال يزال في ّ
تطور وتقديم �فق ٍجديدة .وهكذا ّتركز هذه الدورة
التدريبية على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية المرتكبة عبر االنترنت و خصوصية
أ
الدلة واالثباتات في هذا السياق و المسؤوليات التي تقع على عاتق مختلف
الفاعلين و العقوبات المخصصة لهذا النوع من االجرام.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

تسمح هذه الدورة بتقييم التطورات الفقهية القضائية والتنظيمية المتصلة بقانون
أ
أ
ً
فضل لت�ثير ذلك على
الملكية الفكرية ،فضال عن تزويدها المشاركين ٍ
بفهم � ٍ
استراتيجيات الجهات الفاعلة االقتصادية .كما يتم من خاللها مناقشة المنازعات
ّ
المتوفرة في
النابعة اليوم من الشبكة االلكـترونية والسبل اإلجرائية المختلفة
مجال الملكية الفكرية ،من خالل تبادل الحوار بين المشاركين ودراسات حاالت
واقعية.

للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

١٧

الدورات الطويلة التخصصية

أ
من  20الى � 24بريل 2020

التسجيل :قبل  9مارس 2020

أ
التقاضي السري والقانون الدولي
الدورة املدنية التخصصية

نوع الدورة
ّ أ
موجهة لعضاء السلطات
دورة
أ
القضائية الجانب

باختصار

الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي

السياق

المالحظات:
تندرج هذه الدورة ضمن السلسلة
المدنية التخصصية.
يمكن متابعة هذه الدورة بشكل
مستقل.
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ثالث مرات ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
1000يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :تانيا جاوزوك
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

١٨

جديد

أ
أ
�دى التنقل الجغرافي للزواج إلى نشوب نزاعات جديدة عابرة للحدود .ولالستجابة
لهذه المنازعات ،اعتمد القانون الدولي الخاص قواعد محددة وخاصة بالشؤون
أ
السرية.
أ
ّإن تدويل العالقات السرية وتزايد حركة العائالت عامالن يؤديان إلى انتشار
القضايا العابرة للحدود .وقد ُ
اضط َّر قانون أالسرة إلى ُّ
التكيف مع هذا الواقع،
واعتماد قواعد من القانون الدولي الخاص التي تحكم القضايا العابرة للحدود
ُوت ّ
نظم إجراءات التعاون في هذا المجال بين الدول.
ِ
ٌ ّ أ
أ
أ
فسواء تعلق المر بإجراءات التبني وتيسيرها �و نقل حكم طالق �و استرجاع
ُ ّ أ
طفل ّتم نقله
النفقات المعيشية
والعائلية غير المسددة �و تنظيم اجراءات عودة أ ٍ
آ
بلد �خر ،بات من الضروري على خبراء قانون السرة االلمام
ٍ
بشكل غير أ ّ ٍ
قانوني الى ٍ
آ
بالنصوص الوروبية المعمول بها واالتفاقيات الدولية ذات الصلة وكذا ال ليات التي
تضمن تنفيذها.
آ
ّ
ُ
ومن ثم ّ
تتطرق هذه الدورة إلى مختلف ال ليات التي ت ِنظم التعاون القضائي الدولي
أ
َّ
في مجال قانون السرة والوسائل الموفرة لتحقيق ذلك ،على غرار دور السلطات
المركزية.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

أ
ُت ّ
مكن هذه الدورة التدريبية المشاركين من اثراء معرفتهم بالنصوص الوروبية
ِ
أ
أ
والدولية المطبقة في مجال قانون السرة واستيعاب التحديات التي يمكن �ن
ّ
والحساسة لطبعها االنساني .كما تهدف إلى
تطرحها إدارة هذه المنازعات الشائكة
تعزيز تبادل الحوار والنقاش بين الممارسين في هذا المجال ،ال سيما من خالل
فهم أ�فضل للتحديات التي قد يطرحها التعاون ّ
الدولي في
دراسة الملفات ،أبغية ٍ
مجال المنازعات السرية.
ُيتبع الجزء النظري لهذه الدورة التدريبية بالمدرسة الوطنية للقضاء بدورة تدريبية
أ
عملية بجهة قضائية ّمدة �سبوع واحد.

أخالقيات وفنيات القضاء المهنية

من  4الى  6مايو 2020

التسجيل :قبل  23مارس 2020

نوع الدورة
دورة مشتركة مع قضاة فرنسيين
الجمهور
المستهدف
أ
قضاة ووكالء نيابة �جانب
المالحظات:
تندرج هذه الدورة ضمن السلسلة
المدنية التخصصية.
يمكن متابعة هذه الدورة بشكل
مستقل.
اللغة
الفرنسية حصريا
(مستوى ب 2مطلوب)
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء،
3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس-فرنسا
التكلفة
 300يورو لكل مشارك
للتواص معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

نوع الدورة

دورة مشتركة مع قضاة فرنسيين
الجمهور
المستهدف
أ
قضاة ووكالء نيابة �جانب
اللغة
الفرنسية حصريا
(مستوى ب 2مطلوب)
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء،
3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس-فرنسا
التكلفة
 300يورو لكل مشارك
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

منهجية الحكم المدني
باختصار
أ
ّ
ّ
القواعد المحددة ،مبنية على �سس قانونية.
من
عدد
مدني
حكم
تحرير
ب
يتطل
ُ ّ أ
فان ّ
وعليه ّ
مكن �عضاء السلطات القضائية المستقبليون
التحكم في هذه القواعد ي
أ
ً
من اصدار �حكام وقرارات واضحة َّ
مؤسسة قانونا ومسببة وقابلة للتنفيذ.
السياق
أ
الدورة أ الى تمكين �عضاء السلطات القضائية الجدد المبتدئين في
هذه
تهدف
أ
المدنية� ،و �ولئك الذين يعودون الى ممارسة القضاء أ المدني ،من مراجعة
المواد
المبادئ أالساسية لصياغة حكم مدنيً ،
بدءا من تحليل الدلة التي يتم جمعها
االستماع والملف ،إلى غاية بلوغ مرحلة تحرير نص الحكم ،بغية
خالل جلسة
أ
تسهيل عملية تنفيذ �حكامه وإتاحة المحكمة التي قد ُتحال اليها القضية ،في حال
ما إذا ّ
توجب الطعن فيها ،إمكانية القيام بمهامها بسهولة.
البيداغوجيا والمنهج التربوي

ّ
الصعوبات الرئيسية التي تواجه القاضي ألدى تحريره للحكم (بيان
التطرق الى
أ
الوقائع و التماسات الطراف ونص القرار) ،إلى جانب الخطاء اإلجرائية التي ينبغي
تفاديها.

أ
و
الخالقيات والمسؤ ليات
باختصار
أ
أ
أمعالجة المعضالت الخالقية التي قد أيواجهها �عضاء السلطات القضائية في إطار
ت� أديتهم لمهامهم ،واالستفادة بشكل �فضل من هيائت المساعدة والتوصيات
الخالقية ،وفهم واستيعاب التحديات التي قد يواجهون بالنظر الى المسؤوليات
ّ
المخولة إليهم.
السياق
أ
بالنظر الى قنوات التوظيف واالستقطاب الجديدة لعضاء السلطات القضائية
ّ
اإلدارية القائمة الخاصة بالسلك
التنظيمات
وتطور الممارسات في أ المجال ،وكذا
أ
أ
ّ
القضائي
تقترح
ساسية المنظمة لمهام �عضائه و�خالقيات المهنة ،أ
والقوانين ال ً أ
هذه الدورة ً
بش�ن
وكذا
القضايا،
لهذه
اهنة
ر
وال
السائدة
وضاع
لل
شامال
عرضا
أ
أ
المسؤوليات المخولة ألعضاء السلطات القضائيةّ ،
وتفحص مس� ألة ضمان مبد�ي
أ
أ
النزاهة والحياد .فضال عن �حكام القانون الساسي المؤرخ في � 8غسطس 2016
والسيما وجوب اإلعالن عن المصالح.
البيداغوجيا والمنهج التربوي

أ
يتم ّ
ّ
خالقية والمهنية المتصلة بسلك
ال
التطرق من خالل هذه الدورة الى القواعد
أ
أالقضاء ،والقوانين السارية المفعول والتوقعات بش�ن المسؤوليات المخولة
لعضاء السلطات القضائية وممارسة التقييم ودور
التقدم وكذا المراقبة
لجنة أ
التي يمارسها مجلس الدولة ،وادماج الممارسات الجديدة والدوار التي يضطلع
أبها مختلف الفاعلين .ومن خالل مداخالت مجموع الهيائت المختصة في مجال
�خالقيات مهنة القضاء ،تقترح هذه الدورة عملية تحديث للمعارف المكـتسبة في
والممارسات من جهة ،وفرصة التطرق الى
مجال الفقه القضائي القائم في المجال أ
هذه المواضيع الحاسمة والمثيرة للجدل في �وساط السلك القضائي.
١٩

أ
�خالقيات وفنيات القضاء المهنية

من  7الى  11أديسمبر 2020
التسجيل :قبل � 26كـتوبر 2020

نوع الدورة
أ
دورة موجهة لعضاء السلطات
أ
القضائية الجانب
الجمهور المستهدف
أ
دورة مفتوحة للقضاة و�عضاء النيابات
العامة رؤساء المحاكم ورؤساء
أ
القسام الراغبين في ممارسة الوظائـف
القيادية.
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
الترجمة الفورية ممكنة-اتصلوا بنا
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 1000يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلون من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

٢٠

إ�دارة المحاكم والنيابات
باختصار

تقديم فنيات اإلدارة المتناسبة مع الهيكل الخاص الذي تشكله جهة قضائية،
أ
السيما بالنظر الى طريقة سير عملها والقانون الساسي للقضاة ووكالء النيابة.

السياق

أ
يعني مفهوم اإلدارة توفير الوسائل البشرية والمادية الساسية لتفعيل منظومة من
أ
أ
�جل الوصول إلى الهداف المتوخاة .فهو يتالءم مع فكرة اإلدارة واالشراف على
تسيير المنظومة.
أ
وعليه فإن مفهوم اإلدارة يعني :تحديد الهداف (االستراتيجية والعملية) ،واختيار
الوسائل وتوفيرهاّ ،ثم تفعيلها ،ومراقبة ذلك التفعيل والنتائج المحصل عليها،
وفي نهاية المطاف ضمان تنظيم سير المنظومة انطالقا من تلك المراقبة.
أ
فإذا كان القضاة يتدربون على ممارسة وظائـفهم القضائية غير � ّنهم ال يحظون
بدروس في مجال اإلدارة ،التي ُتصبح ضرورية لدى التحاقهم بالوظائـف القيادية
أ
واالدارية .المر الذي ينطبق على رؤساء المحاكم الجدد ،الذين غالبا ما يواجهون
صعوبات ذات طابع انساني وتنظيمي تقتضي مهارات ّ
معينة.
واذ تهدف هذه الدورة إلى ّ
التطرق إلى تقنيات اإلدارة التي تتماشى مع الهيكل
أ
الخاص للجهة القضائية ،من حيث طريقة سيرها والقانون الساسي لرجال القضاء
ّ
والمتمرسين الراغبين
المشكلين لها .تستهدف هذه الدورة رؤساء المحاكم الجدد
في اثراء ممارساتهم في المجال.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

أ
يشرف على تنشيط هذا التدريب المفتوح للقضاة و�عضاء النيابة العامة الذين
يشغلون الوظائـف القيادية واالدارية ،رؤساء جهات قضائية متخصصين
ومحنكين .كما يترك مجاال هاما للمشاركين خالل هذه الدورة للتحاور فيما بينهم
وتبادل خبراتهم السيما خالل محاضرات وورش عمل موضوعية.

أ
�خالقيات وفنيات القضاء المهنية

من  14الى  16ديسمبر 2020

التسجيل :قبل  2نوفمبر 2020
نوع الدورة
أ
تدريب خاص برجال القضاء الجانب
الجمهور المستهدف
القضاة ووكالء أالنيابة.
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
المالحظات:
يمكن أ�ن ُت َ
ض ّم هذه الدورة إلى دورة
«قيادة التغيير» التي تتمحور حول
إدارة المشاريع.
اللغة
الفرنسية ،إمكانية توفير الترجمة
الفورية ،اتصلوا بنا.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 600يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين عن طريق الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

من  17الى  18ديسمبر 2020

التسجيل :قبل  2نوفمبر 2020
نوع الدورة
أ
تدريب خاص برجال القضاء الجانب
الجمهور المستهدف
القضاة ووكالء أالنيابة.
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
المالحظات:
يمكن أ�ن ُت َ
ض ّم هذه الدورة إلى دورة
«قيادة التغيير» التي تتمحور حول
إدارة المشاريع.
اللغة
الفرنسية ،إمكانية توفير الترجمة
الفورية ،اتصلوا بنا.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 600يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين عن طريق الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

قيادة المشاريع
باختصار

أ
أ
أ أ
قيادة المشاريع التي من ش�نها �ن يكون لها ت�ثيرا هاما على جهة قضائية �و قطاع ما،
أ
سواء في إطار إجراءات داخلية �و سياسة شراكة.

السياق

أ
أ
ش�نها أ�ن ّ
تؤثر على عمل
قد يترّتب على القاضي �و وكيل النيابة قيادة مشاريع من
ّ أ
أ
أ
تعلق المر بإطار
الهيئة القضائية �و المصلحة حيث يؤدي هذا الخير مهامه ،سواء
أ
أ
اإلجراءات الداخلية �و إطار سياسة الشراكة (إعادة تنظيم مصلحة� ،و نقل مصلحة
آ أ
الى مكان �خر� ،و مشروع االنتقال إلى الرقمية ،الخ.).

البيداغوجيا والمنهج التربوي

أ
ترمي هذه الدورة التي تتم على مدى ثالثة �يام إلى توفير الحلول العملية إلنجاح هذا
النوع من المشاريع التحويلية .كما ُتعرض على المشاركين من خاللها ،التقنيات التي
تسمح لهم بتحديد مراحل إعداد المشاريع وتفعيلها وضمان نجاحها.
تتناول هذه الدورة الشقين اإلداري والمالي للمشاريعً ،
فضال عن قيادة االجتماعات
وإدارة المجموعات وتحفيز فرق العمل وعرض المشاريع على المسؤولين في ّ
التدرج.

قيادة التغيير
باختصار

يمر ً
حتما بقبول التنظيم الجديد والمهام الجديدة ّ
قيادة ناجحة لمشروع ما ّ
المخولة
في ذلك اإلطار.

السياق

لطالما شهدت الهيائت القضائية ووظائـف رجال القضاء تغيرات مستمرة ،سواء
أ
أ
أ
أ
أ
تعلق المر بالعمل على تطوير النظمة �و مناهج العمل �و بتحسين الداء
وبالمشاريع الجديدة التي ُت ّ
عدل ُوت ّتمم بانتظام.
وعلى غرار ما يجري بجميع أالوساط المهنية ،فان نجاح المشاريع الجديدة مر ٌ
تبط
ال محالة بقبول الشاغلين للتنظيم الجديد والمهام المنوطة بهم.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

وعليه ،تهدف هذه الدورة التي ُت ّ
نظم على مدى يومين إلى استكشاف الطرق
أ
الناجعة لدعم الزمالء والمساعدين �ثناء عمليات التغيير وحسن ادارة الصعوبات
أ
التي قد تطر� لدى مواجهة حاالت جديدة.

٢١

أ
�خالقيات وفنيات القضاء المهنية

أ
من  22الى � 23كـتوبر 2020

التسجيل :قبل  10سبتمبر 2020
نوع الدورة
دورة اندماج مع القضاة الفرنسيين
الجمهور
المستهدف
أ
رجال قضاء �جانب
اللغة
الفرنسية حصريا (مستوى ب2
مطلوب)
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء،
3مكرر ثالث مرات ،كي او فلور
 75004باريس-فرنسا
التكلفة
 200يورو ّ
لكل مشارك
للتواصل معنا
البيداغوجيا :ايريك مارتنفيل
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

أ
من  5الى � 9ك أـتوبر 2020

التسجيل :قبل � 31غسطس 2020
نوع الدورة
أ
دورة تدريبية الندماج القضاة الجانب
ضمن دورات القضاة الفرنسيين.
الجمهور المستهدف
أ
القضاة ووكالء النيابة الجانب
اللغة
الفرنسية (المستوى ب 2مطلوب)
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء،
3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس-فرنسا
التكلفة
 500يورو لكل مشارك
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجيستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

٢٢

شبكات التواصل االجتماعي :تعرض
البيانات الشخصية وخصوصية
رجل القضاء
باختصار

باتت شبكات التواصل االجتماعي ٌ
فضاء ّ
للتعرض الذاتي والتعارف والمناقشة،
أ
أ
ً
ش�نها أ�ن تكون مصدرا للنزاعات و�داة للتحقيقّ ،
حتى صار
ووسيلة للتعبير من
أ
المر يطرح إشكالية مكانة القاضي ووكيل النيابة في المجتمع.

السياق

أ
تعتبر شبكات التواصل االجتماعي فضاء للتعرض �و عرض الحياة الشخصية
أ
أ
والتعارف والمناقشة ،والتي ال تزال في تطور مستمر ،كما �نها بيئة من ش�نها
أ�ن ّ
تشكل مصد ًرا للنزاعات ،كما يمكن اعتبارها وسيلة جديدة يمكن اللجوء الى
استعمالها خالل اجراءات التحقيق ،وكذا وسيلة للتعبير ُتطرح من خاللها ،وفي
أ
أ
صيغة �خرى ،مس�لة مكانة رجل القضاء اليوم في المجتمع.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

أ
مس�لة التطور
تتناول الدورة التدريبية من خالل محاضرات وتبادل النقاش،
المستمر لشبكات التواصل االجتماعي (بما في ذلك عواقب ذلك على حماية
الخصوصية والبيانات الشخصية) ،باإلضافة إلى مهام القاضي .كما يتسنى
للمشاركين في هذه الدورة التفكير حول مكانة القاضي على شبكات التواصل
االجتماعي وحول التوازن الهش بين حرية التعبير وواجب االحتياط.

العدالة والطب الشرعي
باختصار

عرض بانوراما للتطورات التقنية ومنظومة الطب الشرعي ،بغية تحقيق انسجام
نوعي بين مختلف الممارسات القضائية.

السياق

غالبا ما تعتمد نوعية العدالة الجنائية على جودة الطب الشرعي ،الذي تسهم
أ
أ
ّ أ
أ
تعلق المر بعلم الموات �و الطب الشرعي الخاص بالحياء ،في
ممارساته ،سواء
أ
تقديم الدلة وبالتالي جعل الحقوق الممنوحة للمتقاضين فعلية.
أ
وقد �دى التطور الكبير للطب الشرعي ،نتيجة لبروز تخصصات جديدة إلى جانب
أ
تنظيم إقليمي جديد ،الى تباين الوضاع والممارسات .تهدف هذه الدورة التي
أ
تجمع بين رجال القضاء والمحققين والطباء الى توفير معلومات مستكملة عن
أ
�هم التطورات التي يشهدها قطاع الطب الشرعي ،وتقديم التوصيات الرئيسية
أ
الصادرة عن المجلس العلى للطب الشرعي واستنتاج الدروس من الحاالت
الواقعية المتصلة بإدارة مشاهد الجريمة وبالتالي تعزيز مواءمة الممارسات التي
ّ
البد منها لبلوغ الجودة.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

أ
ُتتبع عروض ّ
مهنيو الطب الشرعي ،بما في ذلك الجانب منهم ،وكذا مداخالت
القضاة ،بتبادل للحوار والخبرات.

العدالة الجنائية

 20نوفمبر 2020
من  16الى
أ
التسجيل :قبل � 5كـتوبر .2020

الشراكة:
الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد

أ
الفساد� :ساليب الكشف عنه
والوقاية منه وقمعه
باختصار

تقديم وسائل مكافحة الفساد والوقاية منه من زوايا قانونية وعملية :تبادل المعارف
والخبرات بين مهنيين من مجاالت ّ
متعددة ُّ
التخصصات.
نوع الدورة
أ
دورة تدريبية موجهة لعضاء السلطات
أ
القضائية الجانب
الجمهور المستهدف
أ
أ
�عضاء السلطات القضائية الجانب.
أ
دورة مفتوحة للقضاة و�عضاء النيابات
أ أ
العامة ،ورجال الشرطة �و �عضاء
أ
إدارات �خرى للدولة ،المتخصصة في
أ
أ
مجال مكافحة الفساد و�عمال �خرى
ّ
تمس بالنزاهة.
المالحظات:
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
الفرنسية.
الترجمة الفورية ممكنة -اتصلوا بنا
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 1000يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
بيداغوجيا :بونوا شاموارد
لوجيستيك :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

السياق

أ
ال يوجد بلد في العالم بمن�ى من مظاهر الفساد .كما يعتبر تهديد خطير على
أ ًأ
حيانا �بعادا قد تؤدي إلى عرقلة وخنق التنمية االقتصادية
الديمقراطيات ،اذ يتخذ �
وإرباك الجهود المبذولة الرامية إلى إقامة حوكمة رشيدة .فالفساد يؤدي في نهاية
المطاف إلى انحطاط النسيج االجتماعي وتشويه النظام االقتصادي والبنية
السياسية للدول.
أ
تقترح هذه الدورة المستهدفة لعضاء السلطات القضائية والموظفين الذين
أ
أ
يتعاملون مع التسيير اإلداري والقضائي لعمال الفساد – �و ما شابهها-والوقاية
منها فتهدف تلك الدورة لتوعية وتدريب هؤالء المهنيين على الوقاية من هذه
الظاهرة وقمعها.
كما تسمح هذه الدورة بوضع تحت تصرف المشاركين خبرة الوكالة الفرنسية
أ
أ
لمكافحة الفساد ( )AFAوكذا الدوات التقنية والقانونية التي من ش�نها الكشف
عن هذا النوع من الممارسات وضبطها ومعالجتها

البيداغوجيا والمنهج التربوي

ُت ّ
نظم هذه الدورة التدريبية تحت اشراف ّكل من :الوكالة الفرنسية لمكافحة
أ
الفساد ( ،)AFAو خبراء في علم االجتماع و قضاة المالية و�عضاء للنيابة العامة
و محققون و محامون و جامعيون و ممثلون لمجموعة الدول لمكافحة الفساد،
و ممثلو منظمة التعاون و التنمية االقتصادية لدى مركز البحث االجتماعي حول
القانون و المؤسسات الجزائية ،و منظمات غير حكومية ،و مصالح االستخبارات
المالية على غرار مصلحة معالجة المعلومات و النشاط ضد الشبكات المالية
الممنوعة ،وكبار موظفي وزارة العدل و وزارة المالية و وزارة الشؤون الخارجية ،و
مسؤولين من القطاع الخاص ...الخ
وسيشتركون في هذه الدورة من خالل إلقاء محاضرات وعقد موائد مستديرة
ونقاشات تتطرق مواضيعها الى وجهات نظر خاصة (النشاط دولي ،وجهة نظر
المجتمع المدني ،الخ لتبادل التجارب والمعارف الخاصة بهذه الظاهرة ومعالجتها
أ
بغية التوعية بالرهانات التي يطرحها موضوع الفساد سواء في فرنسا �و على
المستوى الدولي.

٢٣

العدالة الجنائية

من  7الى  10أديسمبر 2020

التسجيل :قبل � 26كـتوبر 2020
نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية الفرنسية
رفقة قضاة فرنسيين.
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجانب.
المالحظات
ُت َّ
نظم هذه الدورة بالتناوب بين المدرسة
الوطنية للقضاء بباريس ومعهد التحقيق
الجنائي التابع للدرك الوطني بسارجي
بانتواز.
يمكن تكملة هذه الدورة أبدورة «االثبات
الجنائي والتقدم العلمي» �و «جرائم
واالثبات الرقمي».
اإلنترنت
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
معهد التحقيق الجنائي التابع للدرك
الوطني ،سارجي بانتواز -فرنسا
التكلفة
 400يورو لكل مشارك ما عدا أرجال القضاء
المسجلين من طرف الشبكة الوروبية
للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

من  8الى  12أيونيو 2020

التسجيل :قبل � 27بريل 2020
نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين.
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجانب.
المالحظات
ُت َّ
نظم هذه الدورة بالتناوب بين المدرسة
الوطنية للقضاء بباريس ومعهد التحقيق
الجنائي التابع للدرك الوطني بسارجي
بانتواز.
يمكن تكملة هذه الدورة أبدورة «االثبات
الجنائي والتقدم العلمي» �و «جرائم
اإلنترنت
واالثبات الرقمي» .أ
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة الوروبية
للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
معهد التحقيق الجنائي التابع للدرك
الوطني ،سارجي بانتواز -فرنسا
التكلفة
 500يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

٢٤

االثبات الجنائي :التطورات والجدال
باختصار

أ
أ
أ
دراسة مقارنة لنظمة الدلة واالثباتات في �وروبا ،وعرض نظم القضاء التحقيقية
واالتهامية ،والتفكير في مدى صحة اإلثبات (إثبات علمي ،استخدام الملفات،
الخبرة الفنية ،قيمة االعتراف ،الشهادة).

السياق

إن التقدم العلمي واإلصالحات التشريعية والتكنولوجيات الجديدة كلها عوامل
أ
أ
أ� ّدت الى ّ
تطور نظام اإلثبات والدلة في اإلجراءات الجنائية .فبالرغم من � ّن
أ
تحقيقي أ� ً
ّ
ٌّ
االتهامي
ساسا ،غير �نه ال يمكن إهمال الشطر
النظام القضائي الفرنسي
ً
منه .ولذلك كان ضروريا للقانون الفرنسي التكيف دوما مع التطورات ،وللقاضي
أ
أ
أ
ش�نها أت�كيد ّ
صحة االثبات كوثيقة،
اإلجابة على السئلة الساسية التي من
وتقدير الدليل العلمي ،ومدى مصداقية الشهادة ،ومكانة االعتراف.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

تقترح هذه الدورة ،من خالل نهج القانون المقارن وتحاليل متعددة التخصصات
أ
أ
(قضاة ومحققون ومحامون و�كاديميون  )...وضع نظرة شاملة على هذه المس�لة
التي تشمل ميادين عديدة .كما ستتناول هذه الدورة مواضيع على غرار مهام
وتقدير القاضي للدليل ،واختصاصه مقارنة بتكوين واختصاص الخبراء في
أ
أ
المجال ،وكذا مبد� المساواة في الفرص بين الخصوم ،و�ساليب االستجواب
آ
وال لية النفسية لالعتراف.

االثبات الجنائي والتقدم العلمي
باختصار

أ
يعرض معهد التحقيق الجنائي التابع للدرك الوطني �حدث التطورات في مجال
أ
أ
الدلة واالثبات العلمية والطب الشرعي ،من خالل عروض و�عمال تطبيقية
بالتناوب.

السياق

تباطا ً
تبطا ار ً
غالبا ما يكون نجاح التحقيقات الجنائية والمحاكمات مر ً
وثيقا ّ
بدقة
أ
أ
العناصر التي تمت معاينتها والت�كد منها ماديا ،وكذا بالخيار الدقيق لنواع
التحقيق التقني والعلمي ،ونوعية تنفيذها ،فضال عن اندماجها التام وتجانسها
مع اإلجراءات ودرجة وضوح النتائج .تهدف هذه الدورة إلى تحديث المعارف
أ
أ
حول �هم التطورات في مجال الدلة العلمية والطب الشرعي.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

يتم ّ
ّ
التطرق الى المواضيع التي تقترحها الدورة بالتناوب بين مجموعة متنوعة
من العروض ،السيما حول الحمض النووي وإدارة مسرح الجريمة والخبرات
أ
المعلوماتية ،فضال عن نظرة مقارنة مع ممارسات لبلدان �خرى (بريطانيا
أ
العظمى ،سويسرا) و�عمال تطبيقية يقترحها معهد التحقيق الجنائي التابع
أ
للدرك الوطني ،بغية تحفيز المشاركين من �عضاء السلطات القضائية وضباط
أ
أ
الدرك والشرطة على التفكير الجماعي وتحديد مكانة ومدى �همية الدلة العلمية
في السياسة الجنائية.

العدالة الجنائية

من  15الى  19يونيو 2020
التسجيل :قبل  4مايو 2020

نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجانب
المالحظات
يمكن تكملة هذه الدورة بدورة
«االثبات الجنائي والتقدم العلمي».
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي

الجريمة االلكـترونية ووسائل
االثبات الرقمية
باختصار

أ
التوعية حول التحديات التي تطرحها جرائم االنترنت و�بعادها الدولية
أ
والتطورات التشريعية الخيرة والتحقيقات الرقمية والمعالجة القضائية لهذه
الجريمة.
السياق

عد االنترنت لكونه ً
ُي ّ
عامال للتقدم في العديد من المجاالت وفي كل مكان
ويوم من الحياة اليومية ،فضاء بال حدود للجرائم اإللكـترونية .وإذ تستهدف
«التهديدات االلكـترونية» في يومنا هذا بما في ذلك شركات القطاع المصرفي
أ
والفراد والدول.

اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 500يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

البيداغوجيا والمنهج التربوي

أ
ُت َّ
نظم هذه الدورة في صيغة عروض تقديمية و�خرى عملية وموائد مستديرة
وذلك بهدف:
•التطرق الى فضاء اإلنترنت ولغته من خالل تعزيز الفهم الجيد لجلّ
جوانبه الفنية والتشغيلية وما ّ
يوفره من إمكانيات وفرص،
أ
أ
•تقديم الحكام القانونية المدنية والجنائية الفرنسية والوروبية والدولية
التي تحكم تشغيل شبكة االنترنت وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة
المتبادلة في إنفاذ القانون،
•مساعدة القضاة وموظفي الشرطة القضائية في التقدم لدى معالجة
إجراءاتهم بإعطاء أالولوية للنهج العملية خالل ّ
جل المراحل (تحديد
هويات الجناة ّ
والتعرف عليهم ،الوصول إلى البيانات ،تدابير حماية ومنع
أ
اختفاء الدلة الرقمية ،الخ .)...

٢٥

العدالة الجنائية

أ
من  7الى � 9كـتوبر 2020

أ
التسجيل :قبل � 31غسطس 2020

أ
الكشف عن الصول الجنائية
والوصول اليها ومصادرتها

نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين

باختصار

الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجانب

السياق

المالحظات
دورة ّ
موجهة لرجال القضاء الجنائيين
أ
والشخاص المكلفين بمكافحة
ّ أ
الجريمة المنظمة �و الراغبين في
االشتغال بتلك المهام .يمكن تكملة
ّ
المنظمة
هذه الدورة بدورة «الجريمة
والتعاون القضائي».
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 300يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

٢٦

أ
عرض الحكام التشريعية والتنظيمية وتبادل الممارسات المهنية الناجحة
أ
المتصلة بحجز الصول الجنائية ومصادرتها.
أ
بات تحديد �صول الجناة وحجزها ومصادرتها في صميم اهتمامات السلطات
أ أ
العمومية المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة .وقد �نش� قانون  9يوليو
أ
« 2010وكالة إدارة وجمع الصول المحجوزة والمصادرة» ( .)AGRASCكما
أ
أ
�دى هذا النص الى تبسيط وتحديث قواعد الحجز والمصادرة .لي�تي بعدها قانون
ُ ّ
عزز بدوره الترسانة التشريعية من خالل تعميم إجراءات
 27مارس  ،2012ألي ِ
الحجز والمصادرة للصول التي ال تنحصر ملكيتها على ُالمدان ،وبالتالي إحباط
أ
أ
أ
أ
عمليات جمع الموال االحتيالية ب�كـثر فاعلية .غير � ّن هذه الحكام الجديدة ال
تزال مجهولة ّ
ومطبقة في نطاق اليزال محصورا .اذ في الواقع ،وفي حين يتزايد
أ
جلي ،ال يزال حجم
حجم الصول المحجوزة لدى اجراءات التحقيق
ٍ
بشكل ّ ٍ
ً
المصادرات التي يتم تنفيذها ّ
محدودا للغاية.
فعلي ًا

البيداغوجيا والمنهج التربوي

أ
ّان الغرض من هذه الدورة التدريبية هو مراجعة النظمة التشريعية والتنظيمية،
ً
فضال عن الممارسات المهنية الجيدة التي تسمح للقضاة –ووكالء النيابات
وقضاة التحقيق وقضاة الحريات واالحتجاز والقضاة اإلصالحيين -بالتعامل مع
التحديات الحالية التي تطرحها اجراءات المصادرة والمساهمة في تنظيم هذه
االستجابة الجنائية وتنفيذها ّ
فعلي ًا .كما تتناول هذه الدورة إجراءات التحقيق في
الممتلكات ،ومختلف إجراءات الحجز الخاصة التي ينص عليها القانون ،وكذلك
إدارة الممتلكات المحجوزة قبل صدور الحكم .كما ُت ّ
عد هذه الدورة فرصة للتذكير
بالدور الذي تضطلع به فرق التدخل اإلقليمية ً
فضال عن الهياكل التي وضعتها
مصالح الشرطة والدرك لتحديد أالصول ومساعدة خدمات التحقيق .أو�خيراً،
أ
أ
آ
ّ
فان تبادل الراء والفكار والمواجهة بين المشاركين خالل هذه الدورة من ش�نه
أ
اثراء قدراتهم التفكيرية بش�ن موضوع اختيار العقوبة المناسبة ،ومدى وجود
أ�و عدم وجود فائدة للجوء الى إجراءات الحجز والمصادرة ً
وفقا للحاالت ،وكذا
أ
ّ
التعرف على ممارسات البلدان الخرى في المجال.

العدالة الجنائية

أ
من  12الى � 14كـتوبر 2020
أ
التسجيل :قبل � 31غسطس 2020

النطق بالحكم إ�لى تنفيذ
من
أ
العقوبة� :ية استراتيجية تعاون بين
أ
الطراف المعنية؟

نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
المالحظات
يمكن تكملة هذه الدورة بدورة
«المقابلة القضائية»
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
جلسة محاكمة جنائية بالمحكمة االبتدائية الكبرى للبورن

اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
300يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

باختصار

التفكير والمناقشة حول سير االجراءات في السلسلة الجنائية والممارسات
الموالية لمنطوق الحكم.

السياق
تهدف هذه الدورة الى التحفيز على التفكير حول تنظيم الخدمة العقابية لجهة
قضائية ،بهدف تحسين تدفق المعلومات وإضفاء الطابع الفردي على العقوبة
وتفضيل تفادي العود الى ارتكاب الجريمة ،والسماح لمختلف الفاعلين
القضائيين سواء من المختصين في النطق بالحكم أ�و في تنفيذ العقوبة بالتحاور
والمناقشة وتبادل الخبرات والممارسات في المجال.
ّ
ّ
هيكلي سواء في مرحلة اختيار العقوبة
تركز الدورة على مدى فائدة إيجاد تقييم
أ
أ
�و بعد النطق بها ومتابعتها ،وعلى الفكار المنبثقة من التجمعات واللقاءات
التي يتم من خاللها تبادل الحوار ،على غرار لجان التنفيذ وتطبيق العقوبات
أ
والمؤتمرات اإلقليمية نصف السنوية بش�ن تهيئة العقوبة والعقوبات البديلة
للسجن.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

تركز هذه الدورة التي تستهدف ٌّكل من قضاة المحكمة الجنائية وقضاة تطبيق
العقوبات ووكالء النيابات وكـتاب الضبط والخدمات غير المركزية إلدارة
أ
والدوات ّ
المطورة بالخدمات
السجون ،على تبادل التجارب والخبرات الواقعية
العقابية.

٢٧

العدالة الجنائية

من  23الى  26نوفمبر 2020
أ
التسجيل :قبل � 12كـتوبر 2020

نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجانب.
المالحظات
يمكن تكملة هذه الدورة بدورة «
أ
الجريمة المنظمة �و «الضحية في
اإلجراءات الجنائية».
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا

االتجار بالبشر
باختصار

مقاربة شاملة لهذه الظاهرة .عرض الترتيبات التشريعية والتنفيذية الوطنية
والدولية ،واالستجابات الجنائية وتحديد هويات الضحايا والعمل مع الجمعيات
المتخصصة.

السياق

تشهد ظاهرة االتجار بالبشر ً
تفاقما مثي ًرا للرعب والقلق ،حيث يتراوح عدد الضحايا
في العالم من  700إلى  900000شخصا .ويتم االتجار بهؤالء الضحايا ،ومعظمهم
أ
أ
من النساء والطفال ،في االتحاد الوروبي من خالل قنوات الهجرة غير الشرعية،
وذلك نتاجا لالضطرابات الجغرافية والسياسية المعاصرة .هؤالء الضحايا ،نساء
أ
أ
�ساسا و�طفاال يلتحقون بشبكات العمل غير القانوني ،والدعارة والتسول والسطو
واإلجرام وتهريب أالعضاءً .
وردا على هذا النوع من االجرام الذي ُي ّقوض كرامة
أ
أ
أ
اإلنسان� ،كد االتحاد الوروبي على �ولوية مكافحة هذه الظاهرة .كما شرعت فرنسا
من جهتها ،فضال عن صياغة المادة  1-4-225من القانون الجنائي ،في خطة
مشتركة بين الوزارات لمكافحة االتجار بالبشر.

التكلفة
400يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

البيداغوجيا والمنهج التربوي

تتناول هذه الدورة ،في شكل عروض وموائد مستديرة وحاالت يمكن مالحظتها
على الصعيد الوطني ،اإلطار المؤسسي والقضائي لمكافحة هذه الظاهرة ،ثم تعطي
ً
خيوطا لتحديد هويات الضحايا بغية توفير الرعاية لهم .كما تكرس مرحلة ثانية
منها للمعالجة القضائية لهذه الملفات .من التحقيق إلى جلسة االستماع ،مرورا
بالمساعدة الدولية المتبادلة وطلبات االنابات القضائية الدولية الالزمة في هذا
المجال ،كيف يمكن مالحقة مرتكبي هذه الجرائم وإدانتهم؟

٢٨

العدالة الجنائية

أ
من  30مارس الى � 1بريل 2020
التسجيل :قبل  17فبراير 2020
نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
أ
أ
�عضاء السلطات القضائية الجانب
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
أ
أ
و�عوان الشرطة �و لغيرهم من �عضاء
إدارة حكومية مختصة في مكافحة
الجريمة المنظمة.
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس  -فرنسا
التكلفة
 300يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

الضحية في المحاكمة الجنائية
باختصار

ُت َعرض من خالل هذه الدورة معطيات متعددة التخصصات ،كما ُتمنح للمشاركين
فرصة تبادل الحوار حول مكانة وحقوق الضحية طيلة المحاكمة الجنائية ،من
مرحلة المالحقة القضائية إلى غاية مرحلة تعويض الضحية.

السياق

باتت الضحية تحظى بمكانة هامة مع التطورات التي شهدها المجال القانوني ،حيث
أ
أ
ً
نصوصا ُت ّ
ُ ّ
مكن للضحايا
كرس
�ضحت السياسة العامة والسيما � ّن العدالة
ِ
الجنائية ت ِ
ً
من نيل حقوقهم .ولكونها طرفا بالمحاكمةّ ،
تتمتع الضحية بمكانة حقيقية تسمح
لها بممارسة حقوقها طيلة اإلجراءاتً ،
ابتداء من مرحلة تقديم الشكوى إلى غاية
تنفيذ الحكم .كما أ� ِوجدت ترتيبات ّ
خاصة لضمان حصول الضحايا على التعويضات
آ
التي يستحقون ،في ظرف �جال سريعة وبفاعلية .وفضال عن ذلك ،يمكن للضحية
االستفادة من تدابير الدعم والرعاية الشاملة عن طريق جمعيات نشطة ومتعددة
االختصاصات .ومع ّكل ذلك ،هل يدرك الضحايا أ� ّنهم ّ
يتمتعون بحقوق أو� ّنه ّ
يحق
أ
لهم المطالبة بها؟ وهل يعلمون � ّية التدابير بإمكانهم اتخاذها؟ وهل يتوافق الرد
أ
القضائي مع توقعاتهم؟ وما هو الثر القانوني والملموس من إنشاء وظيفة «القاضي
َّ
المفوض لشؤون الضحايا»؟ وعلى ما تشتمل مفاهيم االعتراف بمكانة الضحية
ّ
هش،
واسترجاع الحقوق التي يطالب بها
الضحايا؟ وكيف يمكن ،في ظل تواز ٍن ٍ
أ
أ
وان لم يستحل المر ،الموافقة بين �لم ومعاناة الضحية واحترام حقوق الجاني
أ
المزعوم؟ وهل يمكن �ن توضع الضحية في قلب االجراءات الجنائية؟
تهدف هذه الدورة التدريبية الى التطرق الى ّ
جل القضايا المتصلة بدور الضحية
ِ
أ
أ
ومكانتها في اإلجراءات الجنائية ،على ضوء التوجيه الوروبي بتاريخ � 25كـتوبر
 ،2018وال سيما فيما يتعلق بحقوقها والدعم الذي ّ
يحق لها الحصول عليه .كما
أ
أ
تتمحور هذه الدورة �يضا حول دراسة السياسات العامة المنش�ة في مختلف الدول
أ
أ
العضاء في االتحاد الوروبي ،لتقديم المساعدة للضحايا .ومن هذا المنظور ،تمنح
التطرق الى هذا الموضوع من خالل ّ
الدورة إمكانية ّ
تفحص سلسلة اإلجراءات
الجنائية ،بدءا من مرحلة التحقيق الى تنفيذ القرارات ،مرو ًرا بالمحاكمة.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

تهدف هذه الدورة التدريبية الى عرض الجوانب القانونية والتقنية بغية توفير
آ
الرعاية المثلى لضحايا الجرائم الجنائية و�ليات إصالح الضرر الملحق بهم .كما تركز
أ
أ
أ
أ
�يضا على التساؤالت االجتماعية التي �ثارتها مس�لة مكانة الضحية �مام العدالة
أ
أ
الجنائية ،من خالل التطرق الى مقاربات تاريخية �و اجتماعية �و نفسية .وفضال
أ
عن ذلك ّ
فان هذه الدورة تشمل مداخالت لقضاة وخبراء و�كاديميين وممثلين
أ
ات متعددة التخصصات
للجمعيات الفرنسية والجنبية  ،الى جانب تبادل خبر ٍ
بين المشاركين.

٢٩

القضاء المدني

من  8الى  11أيونيو 2020
التسجيل :قبل � 27بريل 2020

نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجانب
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 400يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

أ
من  21الى � 24بريل 2020

التسجيل :قبل  10مارس 2020
نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
أ
دورة مفتوحة لرجال القضاء الجانب.
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 400يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

٣٠

أ
جودة الحكام والقرارات المدنية
باختصار
أ أ
كيف يمكن أ�ن ُن ّ
تصدرها المحاكم؟ �على �ساس تاريخ
التي
ات
ر
ا
ر
الق
جودة
م
قي
أ
منطوق الحكم المعلن عنه؟ �م من جانب ّدقة التسبيب ووضوحه لتيسير
ّ
ّ
المتدربون خالل هذه الدورة الى المعايير المذكورة من خالل
تطبيقها؟ يتطرق ن أ
عدد من المبادرات التي اتخذتها بعض الجهات
منهج القانون المقار و� ٍ
مثلة عن ٍ
القضائية لبلوغ الجودة المنشودة.
السياق

المتطلبات ّالكمية الحالية التي ال تترك ُللقضاة المجال الكافي أللتركيز
باتت
ُ
ّ
ّ
حقيقي لهم .اذ تعد جودة القرارات والحكام
قلق
على الجودة ،أ تشكل مصدر ٍ
ٍ
ساسية ال محالة لمصداقية وفعالية أالقضاء أالمدني .فكيف يمكن
المنطوق بها � أ
ساسية أكونها تعكس
�
حكام
ال
فجودة
بها؟
المنطوق
حكام
ال
تقييم مدى جودة
نوعية التفكير المنطقي والكـتابة والوضوح وكـفاءة الحكم ،كما أ� ّ
ساسيتها في
�
ن
آ
أ
أ
المرحلة النهائية من المحاكمة تعكس �يضا أجودة اإلجراءات من � ّو ألها أالى �خرها
وتختتمهاّ .
فتنوع االستجابات التي ّتحملها الحكام والقرارات من ش�نه �ن يلبي
ّ
المتطلبات الجديدة التي باتت تشكل تحديا جديدا للمؤسسة القضائية.

التربوي
البيداغوجيا والمنهج
أ
أ
من خالل ّ
التعمق في المعايير ال ّساسية لضمان جودة الحكام المدنيةُ ،ي ّركز
الجانب النظري (تحديد ماهية الجودة
المنهج التعليمي لهذه الدورة على ٍ
كل من أ
ّ
والعملي
الموضوع)،
حول
وروبية
ال
اسات
ر
والتدريب عليها واالستفادة من الد
أ
الوقوع في النقض �و
من خالل تحديد الممارسات التي ينبغي تفاديها لعدم أ
االشكاليات (السيما استحالة التنفيذ) ،باإلضافة إلى عرض �عمال المجموعات
التي بحثت في ذات الموضوع.

الطرق الودية لفض النزاعات
باختصار

اكـتشاف مختلف الطرق الودية ّ
لفض النزاعات وتقديم التقنيات الفعالة للترويج
الستخدامها.

السياق
آ
ليات الوساطة والتوفيق طرق أ�صيلة لتسوية النزاعات .فحتى وان ّ
ظلت
�
تعتبر
أ
أ
الواحدة أمستقلة عن الخرى ،آيمكن لإلنصاف �ن يجد مكانته بينهما ،وذلك
تعني بالضرورة
من ُّ دون �ن يفقد القاضي ّهو الخر
مكانته .فان كانت الوساطة أ
طرف ثالث مستقل ُ
يقترحه ِّ
ويعينه القاضي (لمساعدة الطراف على
تدخل ٍ
ٍ
ٍ
ّ
الدخول في حوار للتوصل إلى أاتفاق ما ،ثم اقتراح ذلك االتفاق أعلى القاضي
ليصادق عليه) بإمكان القاضي �ن يقوم بالتوفيق بنفسه (ان شاء) �و المحاولة
وان لم يستشر ولم يحصل على قبول رسمي
فيه (حسب تقديره للحالة)،
حتى ّ
تتطلب الوساطة التحضير والتنظيم الكافيين
مسبق من ِقبل الطرفين .أوعليه،
لقيادتها كـتدبير ،في حين � ّن التوفيق يدفع بالقاضي نفسه إلى اكـتساب تقنيات
محددة.
البيداغوجيا والمنهج التربوي

ّ
يتمثل الغرض من هذا التدريب في ّالنظر في مدى أ�همية أالساليب الودية ّ
لفض
ّ
ُ
الضوء
سلط الدورة
النزاعات والتعامل مع آالتحديات حسب نوع النزاع .اذ ت ِ
كما ُت ّ
مكن
على سبل تنفيذ تلك ال ليات من خالل النهجين العملي والنظري.
المشاركين من اكـتساب تقنيات التوفيق والوساطة من خالل ُورش العمل
َّ
المقررة.

القضاء المدني

أ
من  27الى � 30بريل 2020

التسجيل :قبل  16مارس 2020
نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجانب
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
400يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

أ
من  5الى � 7ك أـتوبر 2020

التسجيل :قبل � 31غسطس 2020
نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجانب.
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ثالث مرات ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 300يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :برنار شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

دولية التقاضي في المواد المدنية
باختصار

أ
استيعاب المفاهيم الساسية المتصلة بتنازع القوانين واالختصاصات القضائية،
ّ
ّ
كل من المواد
باإلضافة إلى االتفاقيات الدولية الرئيسية والتعمق في تلك القضايا في ٍ
العائلية والمدنية والتجارية.

السياق

أ
ّ
مستمر ،سواء في
ال يزال حجم المنازعات التي تنطوي على عنصر �جنبي في تزايد
أ
أ
أ
أ أ
أ
مواد قانون الشخاص �وقانون السرة �و قانون العقود �و المسؤولية المدنية .المر
أ
الذي بات يدفع ً
غالبا بالقاضي بالتساؤل حول اختصاصه �و القانون الواجب تطبيقه.
ّ أ
آ
وموازاة لذلك ،ال تزال ال ليات القانونية الدولية تتزايد ،سواء تعلق المر باالتفاقيات
أ
أ أ
أ
أ
أ
الثنائية �و الدولية �و الوروبية� ،و من جانب االجتهاد القضائي والفقه الوروبي �و
القواعد الداخلية المتصلة بتنازع القوانين.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

تتناول هذه الدورة التدريبية مختلف المواضيع ُالمترّتبة عن تضارب القوانين.
كما ُت ِ ّزود القضاة بالمعايير التي ّ
تسهل لهم اجراءات البحث عن حلول تتكيف مع
أ
الحاالت ُالمحالة إليهمً .
وبناء على التحليل القانوني للمبادئ الساسية المعنية،
أ
تسمح مداخالت القضاة وال كاديميين الخبراء في المجال للمشاركين بإثراء تفكيرهم
أ
ومشاركة �سئلتهم.

آ
القانون والرقمية :التحديات والفاق
باختصار

أ
ستؤدي الرقمنة والبيانات المفتوحة و�تمتة العمل والخوارزميات إلى تعديل عميق
للوصول إلى المعلومات القانونية وكذا تنظيم النشاط بالجهات القضائية ومع
الشركاءً ،
فضال عن اصدار القرارات القضائية .فعلى قاضي القرن الواحد والعشرين
االلمام بهذه التطورات واستيعابها.

السياق

أ
ستؤدي الرقمنة والبيانات المفتوحة و�تمتة العمل والخوارزميات إلى تعديل عميق
للوصول إلى المعلومات القانونية وكذا تنظيم النشاط بالجهات القضائية ومع
الشركاءً ،
فضال عن اصدار القرارات القضائية .فعلى قاضي القرن الواحد والعشرين
االلمام بهذه التطورات واستيعابها.
يتعين على السلك القضائي مواجهة التحديات الجديدة التي يطرحها عالم الرقمية
والتساؤل حول كيفية سيرها.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

عروض تقديمية ومناظرات تسمح بعرض وتحليل التقدم التكنولوجي والتطورات
أ
الرقمية الحالية والمقابلة بينها وبين ت�ثيرها على الممارسات القضائية.

٣١

العدالة والمجتمع

من  25الى  27مايو 2020
أ
التسجيل :قبل � 13بريل 2020

العنف بين الزوجين

نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجانب
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
300يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

باختصار

ٌ
نهج متعدد التخصصات ّ
للتعمق في موضوع العنف بين الزوجين واالستجابات
القضائية المناسبة له ،سواء في المواد المدنية والجنائية.

السياق

ّان ظاهرة العنف بين الزوجين ال تنحصر على مجتمع ّ
معي ٍن ،بل هي موجودة في
أٍ
أ
ً
جميع المجتمعات .كما � ّننا نجدها بالضرورة في النظمة القضائية التي غالبا ما
ّ
يتوجب عليها معالجة هذا النوع من العنف في مختلف النزاعات ،المدنية منها
أ
أ
والجنائية .و�مام هذه الظاهرة المنتشرة بكـثرة ،ينبغي على القضاة �ن يستفيدوا
من قاعدة معارف مشتركةُ ،ت ّ
مكنهم من الوصول الى منبع العنف وكذا الردود
ِ
ٍ
واالستجابات المنهجية التي يمكن ايجادها.
أ
شاملة حول �عمال العنف ُالمرتكبة
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تقديم ٍ
نظرة ٍ
ّ أ
َّ
ُ
بحق المر�ة ،السيما في كنف الحياة الزوجية .وعليه سيقدم من خالل هذه الدورة
ِ
نسي ّ
القانوني الفر ّ
ّ
المتصل بالحماية من العنف المنزلي ،بما في ذلك
الجهاز
آ
أ
أ
أ
�حدث مبادراته .وستتناول هذه الدورة �يضا ال ليات النفسية و � /و االجتماعية
ُالم ِ ّ
ؤسسة لظاهرة العنف تلك ،واإلطار المؤسسي والشراكات المختصة في رعاية
الضحايا من النسوة ،والسياسات الجنائية والخاصة بالجهات القضائية المختصة
أ
والممكن ايجادها .كما يتم ّ
التطرق الى موضوع ّ
التولي بمرتكبي �عمال العنف
أ
ومكانة الطفال في الموضوع.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

أ
ُي ِّقدم من خالل هذه الدورة باحثون وقضاة ومحامون واطباء نفسيين �عمالهم
وممارساتهم المبتكرة في المجال .كما ُتتيح الخلفية المهنية المتنوعة للمشاركين
التحاور بشكل ّ ُ
ثمر بعد االنتهاء من تقديم العروض.
ٍ
تفاعلي وم ٍ
ٍ

٣٢

العدالة والمجتمع

أ
من  13الى � 16كـتوبر 2020

التسجيل :قبل  2سبتمبر 2020

نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجانب
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 400يورو لكل مشارك.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

العنف الجنسي
باختصار

ً
فضال عن اإلطار القانوني ،تتناول هذه الدورة التدريبية مجموع المعارف المتصلة
أ
أ
أ
أ
بعلم النفس �و طب المراض العقلية �و الطب الشرعي التي من ش�نها اثبات وقوع
عنف جنسي وفهم الظاهرة وتفاديها.

السياق

بغض النظر عن النظام القضائي ،كـثيرا ما يشتغل القضاة على قضايا العنف
أ
الجنسي .من التقاضي الجنائي إلى الشؤون العائلية �و حماية الطفل ،يخضع هذا
النوع من العنف الى معالجة خاصة بالنظر الى طبيعته.
ويكمن الهدف من هذه الدورة التدريبية في تطوير المعارف غير القضائية التي
ّ
يتوجب على القضاة اتباعها خالل كل مرحلة من مراحل اإلجراءات المتصلة بقضايا
أ
العنف الجنسي .ويشمل ذلك علم النفس وطب المراض العقلية والطب الشرعي.
آ
كما تسمح هذه الدورة التدريبية بدراسة وفهم استراتيجية المعتدي ،و�ثار االعتداء
أ
آ
على الضحايا و�ليات العنف الجنسي المرتكبة في سياقات معينة (السرة ،العمل
 .)...كما ّ
تتطرق الدورة الى التحديات التي يطرحها اجراء استجواب المعتدي
ّ
وبشكل
وتصريحات الضحية خالل جلسات االستماع .كما يركز محتوى الدورة
ٍ
أ
خاص على العنف الجنسي المرتكب في سياق الحياة السرية.
أ
آ
أ
و�خيراُ ،ت َّقدم �ليات و�جهزة رعاية ضحايا العنف الجنسي والتعامل مع مرتكبي
هذا النوع من الجرم.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

ّتركز هذه الدورة التدريبية على الجانب العملي ،كما أ� ّنها ُت ّ
حبذ تبادل الممارسات
الحميدة بين رجال القضاء .ومن منظور ّ
متعدد التخصصات ،تستضيف الدورة
آ
أ
أ
ّ
�خصائيين في المواد الساسية لفهم واستيعاب كل جوانب العنف الجنسي والثار
المترّتبة إثر ارتكابه.

٣٣

العدالة والمجتمع

من  2الى  6نوفمبر 2020

التسجيل :قبل  21سبتمبر 2020

نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجاننب
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
إمكانية توفير خدمة الترجمة الفورية.
اتصلوا بنا.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
1000يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :ماريه كومبير
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

٣٤

العدالة وحماية البيئة
باختصار

يتم ّ
تتطلب حماية البيئة إيجاد استجابات قضائية جديدة وشائكةّ ،
التطرق اليها
بشكل ُم ّ
عم ٍق من خالل هذه الدورة التدريبية.
ٍ

السياق

ُت ُّ
تحد مشترك للبشرية .ويمتد هذا التحدي إلى المجال القانوني،
عد حماية البيئة
ٍ
أ
أ
نظرا لوجود �دوات ذات قيمة دستورية ومعاهدات دولية من ش�نها حماية البيئة.
أ
جديدَّ ،
توجب على
وقد �دى هذا البعد القانوني الى بروز نزاعات
شائكة من نوع أ ٍ
أ
أ
العدالة النظر فيها بت� ّنٌ ،
سواء في المواد المدنية �و الجنائية .غير � ّن هذه النزاعات
ٍ
أ
تتمحور ً
عادة حول تقنيات خاصة ،المر الذي يدفع بالقضاة ّ
المتمرسين في هذا
التخصص في تلك التقنيات بغية ّ
ّ
التوصل الى معالجة القضايا البيئية
المجال
بشكل ُ
حكم.
م
ٍ
ٍ
تستحضر هذه الدورة التدريبية اإلطار القانوني الخاص بحماية البيئة وممثليها من
المؤسسات الدولية والفرنسية .كما ُتناقش من خاللها التقنيات الخاصة للتقاضي
البيئيُ .وت ِّركز الدورة على نه ٍج ّ
تفاعلي متعدد التخصصات.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

ّتركز هذه الدورة ّ
العملية على تشجيع الحوار والمناقشة بين المشاركين وكذا على
التطرق على إثر فترة ّ
يتم ّ
البعد الدولي للحماية البيئية .كما ّ
لتحليل
مخصصة
ٍ
أ
ّ
متعدد ُّ
التخصصات ،للمخاطر البيئية الرئيسية والبعاد المدنية والجنائية للحماية
القضائية للبيئة.

العدالة والمجتمع

من  26الى  28فبراير 2020
التسجيل :قبل  15يناير 2020

نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجانب
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ثالث مرات ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 300يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.

أ
أ
هيئة المم المتحدة بش�ن
قانون أ
الحريات الساسية
باختصار

عروض وحاالت عملية بغية استيعاب مبادئ االتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق
أ
اإلنسان وإمكانية اللجوء اليها واإلجراءات التي من ش�نها ضمان احترامها.

السياق

أ
مس�لة حماية الحقوق أالساسية لإلنسان ً
عددا كبي ًرا من المعايير الدولية
شهدت
ً
ً
ّ
منذ عام  ،1945والتي باتت تشكل اليوم هيكال كامال ،توجب على القضاة تطبيقه
أ
لدى �دائهم لمهامهم ،والتي وبالنظر الى طابعها الشامل والشائك َ(ت ُّنوع النصوص
السارية المفعول وقواعد التطبيق المباشرة في القانون المحلي ،واجتهاد قضائي
دولي ثري) ّ
ات ّ
خاص للقضاة.
معينة
فان هذه المادة تتطلب اكـتساب مهار ٍ
وتكوين ّ ٍ
ٍ

البيداغوجيا والنهج التربوي

تعرض هذه الدورة التدريبية االتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال حقوق اإلنسان
(االتفاقيات العامة على غرار تلك المتصلة بمجال معين) .كما ّتركز الدورة على
شروط اللجوء الى تلك النصوص وتطبيقها المباشر ،ويشرف على عرض محتوياتها
أ
أ
�ساتذة في القانون وقضاة ومحامون وخبراء من المم المتحدة ،من خالل تحفيزهم
للمشاركين على التفكير وتبادل الحوار.

للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

٣٥

العدالة والمجتمع

من  15الى  19يونيو 2020
التسجيل :قبل  4مايو 2020

نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجانب
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 500يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

من  9الى  13مارس 2020

التسجيل :قبل  27يناير 2020
نوع الدورة
دورة لالنغماس في البيئة القضائية
الفرنسية رفقة قضاة فرنسيين
الجمهور المستهدف
دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة
أ
الجانب
أ
دورة مفتوحة لعضاء الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي
اللغة
فرنسية.
المكان
المدرسة الوطنية للقضاء
 3مكرر ،كي او فلور
 75004باريس -فرنسا
التكلفة
 500يورو لكل مشارك ما عدا رجال
القضاء المسجلين من طرف الشبكة
أ
الوروبية للتدريب القضائي.
للتواصل معنا
البيداغوجيا :بونوا شاموارد
اللوجستية :دلفين روبيتال
enm-info-di@justice.fr
الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :

٣٦

التساؤالت حول السجون
باختصار

في سياق مناقشات وطنية ودولية مكـثفة بات من المهم النظر عن قرب
والتساؤل ،أ من خالل اعتماد مناهج متعددة التخصصات ،حول منظومة
السجون والسس التي تقوم عليها عقوبة السجن.

السياق
أ
ّ
تحتل السجون مكانة أمركزية في النظمة الجنائية لجميع الدول .فسواء تعلق
أ
المر بوظيفتها الجزائية �و الحمائيةأ للمجتمع ،الزالت موضوع أ مناقشات مكـثفة،
االحتجاز
سواء بخصوص عواقب السجن (السرة واإلدماج االجتماعي) �و ظروف أ
عين
ب�
وظاهرة اال ك أـتظاظ بها ،والتي ينظر اليها البرلمانيون
الوطنيون والدوليين ٍ
أ
وقد �دخلت نصوص االجتهاد والفقه القضائي الوروبي الصادرة عن
منتقدة .أ
المحكمة الوروبية لحقوق االنسان والفرنسية تغييرات على اإلطار القانوني
للسجن.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

تقترح هذه الدورة مقاربة تكميلية (تاريخية واجتماعية وقانونية وجنائية
وسكانية) ،ومقار أنات دولية ومداخالت من قبل الخبراء في هذا المجال الجنائي
الحرية وقضاة ومحامون وموظفي السجون
أ(مراقبون عامون لماكن الحرمان من أ
وجمعيات ومؤسسات و�كاديميين وباحثين) .كما تهدف الى
و�طباء نفسيين أ
تسليط الضوء على الوضاع السائدة بالسجون في فرنسا وكذا التساؤالت التي
تتمحور حول موضوع السجن والسجون وتوقعات المجتمع الفرنسي التي ُت ّ
عد
أ� ً
حيانا متناقضة إزاء عقوبة السجن والسجون.

علم الجريمة :المعطيات العلمية
والعدالة الجنائية
باختصار
أ
أ
قد يلج� القضاة لدى تحريرهم للحكام القضائية الجنائية الى دعم قراراتهم
استنادا الى معطيات علمية.
في هذا السياق ،يسمح علم الجريمة بتحقيق ذلك من خالل المزج بين
المعطيات النظرية متعددة التخصصات والتفكير حول الممارسات القائمة.
السياق

بالرغم من التوقعات المتناقضة للمجتمع ،يحرص قضاة الحكم الجنائيون
وقضاة تطبيق العقوبات ونواب وكاالت النيابات المتخصصين وكذا خدمات
إدارات السجون على اعادة دمج المحكوم عليهم والوقاية من ظاهرة العود
الرتكاب المخالفات ،من خالل تطوير وتنفيذ إجراءات تهيئة العقوبات.
تسمح هذه الدورة التدريبية للمشاركين من التعمق في مادة تطبيق العقوبات
التي ال تزال في تطور
الجريمة ،فضال
مقاربة تستند على علم
أ
مستمر ،من خالل أ
عن توفير فضاء للتحليل والتفكير حول �جهزة االدماج القائمة والهداف
المتوخاة من العقوبة.

البيداغوجيا والمنهج التربوي

من خالل أتحديد التجارب المبتكرة ،يتم أ تثمين وتحفيز عالقات الشراكة في
اختصاصات
المجال بين �عضاء السلطات القضائية والخصائيين ،مع احترام
أ
ومهام ّكل الفاعلين في المجال ،والتساؤل حول ماهية تهيئة أالعقوبة والهداف
المتوخاة من ذلك االجراء ،سواء بالنسبة للعدالة الجنائية �و المسار الفردي
والشخصي للمتهم.

استمارة التسجيل

استمارة التسجيل
الصورة
يتم تسديد كلفة التدريب حصريا عن طريق التحويل
أ
أ
أ
البنكي عند التسجيل � و في � جل � قصاه شهر واحد
قبل بداية التدريب

Ecole Nationale de la Magistrature
8 rue Chanoinesse
75004 PARIS

الهاتف+33(0)1.44.41.88.24 :
enm-info-di@justice.fr

عنوان التدريب المرغوب فيه.................................................................................................................................................................:
........................................................................................................................................................................................................
تواريخ التدريب :من ...........................................................................الى.............................................................................................
الحالة المدنية

الدراسات العليا

النشاط المهني

االسم. ................................................:
. .........................................................
اللقب. ................................................:

عدد سنوات الدراسات العليا.................. :
المجال............................................... :
...........................................................
أ
الشهادة الحاصل عليها (�على شهادة):
...........................................................
...........................................................
مكان التحصل علی الشهادۃ.................. :
...........................................................
تاريخ تحصيل الشهادة.......................... :
...........................................................

أ
تاريخ الدخول للقضاء (�و غيره).................. :
...........................................................

تاريخ الميالد. ......................................:
. .........................................................
الجنسية. ............................................ :
. .........................................................
الجنس :انثى □ ذكر □

الوظيفة الحالية. .................................. :
. .........................................................
. .........................................................
دولةممارسةالمهام...................................:
...........................................................

الحالة المدنية
المسكن العائلي (العنوان البريدي)............................................................................................................................................:
.............................................................................................................................................................................................
الهاتف...............................................:البريد االلكـتروني........................................................................................................... :
العنوان المهني...................................................................................................................................................................... :
.............................................................................................................................................................................................
الهاتف.....................................:البريد االلكـتروني المهني. .......................................................................................................... :
اتقان المترشح للغة الفرنسية
ال □
		
نعم □
اتقان المترشح للغة الفرنسية:
في حالة اإليجاب (اسم و مكان المؤسسة التعليمية). .........................................................................................................................:
. .................................................................................................................................................................................................
المستوى الحاصل عليه:
ّ
ضعيف 
متوسط 
جيد 
القراءة:
ّ
ضعيف 
متوسط 
جيد 
الكـتابة:
ّ
ضعيف 
متوسط 
جيد 
الكالم:

٣٧

استمارة التسجيل
الحافز
لماذا تودون المشاركة بهذه الدورة التدريبية لدى المدرسة الوطنية للقضاء؟
. ..............................................................................................................................................................................................
. ..............................................................................................................................................................................................
. ..............................................................................................................................................................................................
. ..............................................................................................................................................................................................
هل سبق لكم المشاركة في دورة تدريبية بالمدرسة الوطنية للقضاء (إذا كان نعم ،فما هي)؟
. ..............................................................................................................................................................................................

التمويل
التك ّـفل بالمصاريف البيداغوجية
 من طرف المشارك( :توضيح االسم و العنوان)
 من طرف السفارة عبر كومبوس فرانس
 من طرف السفارة عبر غيره( :توضيح االسم و العنوان)
 غير ذلك( :توضيح االسم و العنوان)

أ
أ
كاملة و أصحيحة ،و التزم في حالة قبول ملفي ،باحترام القواعد العامة للدراسة في المدرسة الوطنية للقضاء .كما
أاشهد �ن البيانات الواردة �عاله أ
�نني اطلعت على الشروط العامة و �ني �صادق عليها.

توقيع املرتشّ ح:

في.............................بتاريخ............................
أ
أت�شيرة السلطة أالعلى ً
ّ
للمترشح بمتابعة هذا التدريب:
تدرجا التي ت�ذن
اسم ّ
الموقع . ..............................................................................................................................................................
صفة ّ
الموقع . ..............................................................................................................................................................
في.........................................................................................بتاريخ. .........................................................................:
أ
أ
إ�طار خاص بالمستشار الثقافي� ،و رئيس البعثة �و رجل القضاء صاحب الصلة
تقييم ّ
ترشح ُالملتمس:
نظرا للوظائـف الممارسة من طرف المترشح ،و للجهة التي ينتمي إليها،
أ
ّ
المترشح على النحو
و للدورة التدريبية المطلوبة ،فاني ابدي ر�يــي في هذا
التالي:
موافق تماما



موافق



غير موافق

ّ
المترشح:
مستوى اللغة الفرنسية لدى
القراءةّ :
متوسط 
جيد 
الكـتابـةّ :
متوسط 
جيد 
الكالمّ :
متوسط 
جيد 

ضعيف
ضعيف 
ضعيف 




مالحظات:
				
التاريخ:
التوقيع:

ال تقبل المدرسة الوطنية للقضاء االستمارات غير الكاملة

٣٨

معلومات عامة وجدول 2020

الشروط العامة

أ
مشاركة المهنيين الجانب بنشاطات التدريب التي يقترحها القسم الدولي للمدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية.
تندرج النشاطات الدولية للمدرسة الوطنية للقضاء ،ال ّ
سيما تلك المتعلقة بتمكين القضاة ووكالء
أ
النيابات أ�و أ�عضاء إدارة أ�جنبية ّ
المكلفين بمهام الضبطية القضائية �و مساعدة العدالة ،من
المشاركة في النشاطات التدريبية في فرنسا ،ضمن إطار التعاون الدولي التقني للمدرسة.
أ
أ
وفيما عدا الحاالت التي تنطوي على توفير الترجمة الفورية ،ف�ن قبول المهنيين الجانب مرهون
ّ
بتحكمهم في ّاللغة الفرنسية.
أ
وفيما يتعلق بالتدريب المستمر ،الخاص بمواطني الدول الخارجة عن االتحاد الوروبي ،فإن
طلبات المشاركة ترسل إلى المدرسة الوطنية للقضاء ،من خالل سفارة فرنسا ،من طرف الوزارة
أ
المترشح أ�و من طرف السلطات ّ
ّ
المكلفة بالتدريب في دولة المعني بالمر.
التي ينتمي إليها
تندرج هذه اإلجراءات ضمن النصوص ّ
المنظمة لعمل المدرسة الوطنية للقضاء ،وال يمكن إطالقاً
ِ
عدم ّ
التقيد بها.
أ
كما ّ
يتوجب على المتدربين الذين يتابعون دورة تدريبية �و جزء منها لدى جهات قضائية فرنسية
أ
أت�دية اليمين أ�مام محكمة االستئنافً ،
ّ
وفقا لما تنص عليه �حكام قانون  11يوليو (تموز) ،1975
أ
ويتعهدون بموجبه حفظ �سرار المهنة والمهام القضائية.

الشروط المالية

أ
تتلقى المدرسة الوطنية للقضاء ،بالنسبة لكل دورة تدريبية في فرنسا ،عن كل رجل قضاء �جنبي
المصاريف البيداغوجية والمحدد مبلغها ضمن التعريف بكل نشاط تدريبي من هذا الدليل السنوي.
وال تقع عادة هذه المصاريف البيداغوجية والتربوية على عاتق المتدربين ،بل ُتدفع مباشرة للمدرسة
الوطنية للقضاء من طرف السلطات التي تشرف على المتدربين ،شريطة عقد اتفاقية مسبقة من طرف
وزارة الشؤون الخارجية في حالة استفادة رجال القضاء من منحة الحكومة الفرنسية في إطار التعاون
المؤسساتي.
أ
أ
وفي هذه الحالة الخيرة ،يشرف على إدارة وتوفير الجوانب المادية إلقامة رجال القضاء الجانب في
أ
فرنسا ،هيئة متعاقدة مع وزارة الشؤون الخارجية ،التي هي في غالب الحيان:

كومبوس فرانس

 ،28شارع دو ال غرونج او بيل  75010 -باريس
www.campusfrance.org - etablissements@campusfrance.org
الهاتف+33(0)1.40.40.58.58 :

االطار القانوني:

ّ
القانون ّ 631-75
ّ
المتمرسين
المتعلق بالتدريب العملي لرجال القضاء
المؤرخ في 75/07/11
أ
والمستقبليينالجانب.

جدول 2020

أ
الفصل ال ّول
أ
من  20يناير الى � 03بريل .................. :2020الدورة الجنائية التخصصية :العدالة الجنائية من خالل التطبيق
أ
من  20يناير الى  28فبراير .................. :2020الجزء ال ّول :العدالة الجنائية الفرنسية :المقاربة من خالل التطبيق (باريس)
أ
من  2مارس الى � 30بريل ................... :2020الجزء الثاني :العدالة الجنائية الفرنسية :التعمق في المجال (باريس)
من  2الى  6مارس ................................................ :2020المعالجة القضائية لإلرهاب والتطرف العنيف (باريس)
من  9الى  13مارس .............................................. :2020الجريمة المنظمة والتعاون القضائي (باريس)
أ
من  16الى  20مارس �........................................... :2020وروبا القضائية (باريس)
من  23الى  27مارس ........................................... :2020التحقيق االقتصادي والمالي (باريس)
أ
من  30مارس الى � 3بريل ..................................... :2020دورة تدريب عملي بجهة قضائية (مقاطعة خارج باريس)
أ
من  6الى � 30بريل...................................... :الدورة المدنية التخصصية
أ
أ
من  6الى � 10بريل ............................ :2020الت�مين القانوني و وقانون العقود (باريس)
أ
من  14الى � 17بريل ......................... :2020الملكية الفكرية (باريس)
أ
أ
من  20الى � 24بريل ......................... :2020التقاضي السري والقانون الدولي (باريس)
أ
من  27الى � 30بريل ......................... :2020دورة تدريب عملي بجهة قضائية (مقاطعة خارج باريس)
أ
أ
أ
من  26الى  28فبراير ......................... :2020قانون هيئة المم المتحدة بش�ن الحريات الساسية(باريس)
من  9الى  13مارس ............................ :2020علم الجريمة :المعطيات العلمية والعدالة الجنائية (باريس)
أ
من  23الى  27مارس ......................... :2020الخالقيات والمسؤوليات (باريس)
أ
من  30مارس الى � 1بريل ................... :2020الضحية في المحاكمة الجنائية (باريس)
أ
من  21الى � 24بريل ......................... :2020الطرق الودية لفض النزاعات (باريس)
من  9الى  13مارس ............................ :2020علم الجريمة :المعطيات العلمية والعدالة الجنائية
أ
من  27الى � 30بريل ......................... :2020دولية التقاضي في المواد المدنية (باريس)
من  4الى  6مايو ................................ :2020منهجية الحكم المدني (باريس)
من  11الى  20مايو ........................... :2020اكـتشاف العدالة الفرنسية – باللغة اإلنجليزية (باريس)
من  25الى  27مايو ........................... :2020العنف بين الزوجين (باريس)
أ
من  8الى  11يونيو ............................ :2020جودة الحكام والقرارات المدنية (باريس)
من  8الى  12يونيو ............................ :2020االثبات الجنائي والتقدم العلمي
أ
من  8يونيو  2020الى  18يونيو .......... :2021االندماج بدورة التدريب الساسي (بوردو ومقاطعات جهوية لدورات التدريب العملي)
من  15الى  19يونيو .......................... :2020الجريمة االلكـترونية ووسائل االثبات الرقمية (باريس)
من  15الى  19يونيو .......................... :2020التساؤالت حول السجون (باريس)
من  06الى  10يوليو .......................... :2020تنظيم معهد تدريب قضائي (بوردو)
من  22يونيو الى  03يوليو .................. :2020دورة تدريب المدربين (بوردو /باريس)
الفصل الثاني:
آ
أ
من  5الى � 7كـتوبر ............................. :2020القانون والرقمية :التحديات والفاق (باريس)
أ
من  5الى � 9كـتوبر ............................. :2020العدالة والطب الشرعي (باريس)
أ
أ
من  7الى � 9كـتوبر ............................. :2020الكشف عن الصول الجنائية والوصول اليها ومصادرتها (باريس)
أ
أ
أ
من  12الى � 14كـتوبر ........................ :2020من النطق بالحكم إلى تنفيذ العقوبة� :ية استراتيجية تعاون بين الطراف المعنية؟ (باريس)
أ
من  13الى � 16كـتوبر ........................ :2020العنف الجنسي
أ
من  22الى � 23كـتوبر ........................ :2020شبكات التواصل االجتماعي :تعرض البيانات الشخصية وخصوصية رجل القضاء (باريس)
من  2الى  6نوفمبر ............................. :2020العدالة وحماية البيئة (باريس)
أ
من  16الى  20نوفمبر ........................ :2020الفساد� :ساليب الكشف عنه والوقاية منه وقمعه (باريس)
من  23الى  26نوفمبر ........................ :2020االتجار بالبشر (باريس)
من  7الى  11ديسمبر ......................... :2020إدارة المحاكم والنيابات (باريس)
من  7الى  12ديسمبر ......................... :2020االثبات الجنائي :التطورات والجدال (باريس)
من  14الى  18ديسمبر ...................... :2020قيادة المشاريع والتغيير (باريس)

المدرسة الوطنية للقضاء

 10شارع االخوة بونيه
 33080بوردو سيديكس  -فرنسا

 8شارع شانوانيس
 75004باريس  -فرنسا
enm-info-di@justice.fr

www.formation.enm.justice.fr
www.enm.justice.fr

أ
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