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روح القوانني تتألق باملدرسة الوطنية للقضاء

القسم الدويل

دليل
التدريب
القضايئ

توفّر املدرسة الوطنية للقضاء منذ عام  1958تكويناً تطبيقيّاً ومهنيّاً
ألعضاء السلطة القضائية الفرنسيني واألجانب .ووعيا منها مبدى أهمية
تكوين رجال قضاء مؤهلني ألداء مهامهم ،التزمت املدرسة بتكوين
أعضاء السلطات القضائية للدول التي تشاء ذلك ،اذ ت ُرشف عىل تدريب
5000عض ٍو سنويّاً.
وقد أُع ّد دليل التدريب القضايئ هذا خصيصا لهم ،و الذي نعرض من
خالله دورات تدريبية ُص ِّممت خصيصاً لقضاة ووكالء نيابة أجانب،
الطالعهم عىل مق ّرر الدورات التدريبية املوجهة ألعضاء السلطة
القضائية الفرنسيني حول مواضيع يتشاركونها بغية االندماج بها.
تقرتح طبعة سنة 2021للقضاة ووكالء النيابات األجانب تطوير مهاراتهم
يف كال املجالني الجنايئ واملدين من خالل تع ُّمقهم يف قواعد وأسس مهنتهم وكذا من خالل متابعة دورات تدريبية
تخصصية يف مجاالت تحظى بطابع األولوية عىل غرار مكافحة الجرمية املنظمة واالرهاب ومكافحة الفساد
أوحامية البيئة.
كام يقرتح الدليل امكانية االلتحاق بدورات تدريبية تخصصية يف املجال الجنايئ( 5أسابيع)أو املدين ( 4أسابيع)
بغية املشاركة بعدد من الدورات ذات أهداف تكميلية يُجمع بينها لتنظّم خالل فرتة زمنية معيّنة.
وفضال عن الدورات التدريبية السابق ذكرها ،يشمل الدليل دورات افتتاحية وتفكريية متعددة التخصصات
رضورية الثراء كال البعدين االنساين واملجتمعي الذين تتحىل بهام وظائف القضاء والنيابات العامة .كام ميكن
ألعضاء السلطات القضائية األجانب متابعة دورات تدريبية تسمح لهم باكتساب مهارات ادارية البد منها الدارة
محكمة أو نيابة عامة أو بغية اكتشاف ماهية وأهداف الهندسة التعليمية.
وأخريا ،وعىل غرار ما أثبتته لنا األزمة الصحية األخرية التي شهدها العامل سنة  ،2020بات من الرضوري تسهيل
الوصول اىل التدريب عن بعد .وهنا يكمن التحدي الذي تعمل املدرسة الوطنية للقضاء عىل تحقيقه من خالل
مسار تدريبي تقرتحه عن بعد ،عرب شبكة االنرتنت ،يتم اعداده وفقا ملتطلبات املستفدين واحتياجاتهم لدى
الطلب.
واقتناعاً منها بأن فاعلية ونزاهة واستقاللية القضاء تقتيض حتامً تدريب أعضاء السلطات القضائية من خالل
يصا لهم ،تضع املدرسة الوطنية للقضاء خربتها الطويلة يف متناول جميع البلدان الراغبة
خص ً
برامج مكثّفة ت ُص َّمم ِّ
يف االستفادة منها .كام انّنا واثقون من أنّكم سترثون تفكرينا من خالل الحوارات التي ستولِّدها تلك الدورات
التدريبية ،سعياً م َّنا دوماً لتحقيق عدالة أكرث جودة.
أوليفيه لورون
مدير املدرسة الوطنية للقضاء
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املدرسة الوطنية للقضاء
الدورات التدريبية الحضورية والدورات الرقمية والزيارات الدراسية لدى الطلب
اكتشاف هندسة التدريب
تنظيم معهد تدريب قضايئ
دورات تدريب املدربني
معرفة ومامرسة النظام القضايئ الفرنيس
 :JUSLINGUAاكتشاف املنظومة القضائية الفرنسية عن بعد(فرنيس وانجليزي)
اكتشاف العدالة الفرنسية  -دورتان(فرنيس وانجليزي)
االندماج بدورة التدريب األسايس
تطوير املهارات املتصلة بالقضاء الجنايئ
الدورة التتخصصية الجنائية
الجرمية املنظمة والتعاون القضايئ
املعالجة القضائية لإلرهاب والتطرف العنيف
التحقيق االقتصادي واملايل
التعاون القضايئ بني دول االتحاد األورويب ودول ثالثة :كيف ميكن تحقيق ذلك؟
الفساد :أساليب الكشف عنه والوقاية منه وقمعه
الكشف عن األصول الجنائية والوصول اليها ومصادرتها
قيادة التحريات واجراءات التحقيق
االثبات الجنايئ والتقدم العلمي
الجرمية االلكرتونية ووسائل االثبات الرقمية
االتجار بالبرش
العنف بني الزوجني
العنف الجنيس
الضحية يف املحاكمة الجنائية
من النطق بالحكم إىل تنفيذ العقوبة :أية اسرتاتيجية تعاون بني األطراف املعنية؟
تطوير املهارات املتصلة بالقضاء املدين
الدورة التخصصية املدنية
التأمني القانوين وقانون العقود
امللكية الفكرية
املنازعات األرسية والقانون الدويل
منهجية الحكم املدين
جودة األحكام والقرارات املدنية
الطرق البديلة لفض النزاعات
دولية التقايض يف املواد املدنية
اكتساب مهارات متعددة التخصصات
أخالقيات القضاء ودولة القانون
شبكات التواصل االجتامعي :تعرض البيانات الشخصية وخصوصية رجل القضاء
القانون والرقمية :بني التحديات واآلفاق
قانون هيئة األمم املتحدة بشأن الحريات األساسية
علم الجرمية :املعطيات العلمية والعدالة الجنائية
تساؤالت حول السجون
العدالة وحامية البيئة
العدالة والطب الرشعي
اكتساب التقنيات االدارية
ادارة املحاكم والنيابات
قيادة املشاريع
دعم قيادة التغيري
استامرة التسجيل
معلومات عامة وجدول 2021

املدرسة الوطنية للقضاء
ت ُع ُّد املدرسة الوطنية للقضاء التي أُ ِّسست عام  1985املؤسسة الوحيدة التي تتوىل مهام تدريب أعضاء السلطة القضائية
الفرنسيني .وقد ُوضعت هذه املؤسسة العمومية اإلدارية الوطنية تحت وصاية وزارة العدل ،األمر الذي مينحها
استقاللية من حيث تسيري نشاطاتها اإلدارية ووسائلها املادية .وت ُنظِّم املدرسة الوطنية للقضاء التي تتواجد مقراتها
مبدينتي بوردو وباريس عملية التعيني السنوي للقضاة وأعضاء النيابات العامة الفرنسيني .كام ت ُرشف عىل اعداد
وتنظيم دورات التدريب األسايس الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة ملدة ٣١شهرا ،يليها بعد ذلك تنظيم دورات
التدريب املستمر طيلة الحياة املهنية .وفضال عن ذلك ،تقوم املدرسة بالتدريب للمهن القضائية األخرى إضافة اىل
تدريب أعضاء السلطات القضائية األجنبية.
قوي
التزام دو ّيل ّ

اختارت املدرسة الوطنية للقضاء منذ السنة األوىل من نشأتها
االنفتاح عىل العامل الخارجي .فبدورها الريادي املركزي يف مجال
التدريب القضايئ األورويب راحت املدرسة تلتزم عىل املستوى
الدو ّيل بغية اقرتاح خربتها يف مجال التدريب القضايئ .ووعيا منها
مبدى أهمية وثراء تبادل الخربات بني مامريس مهن القضاء من
دول متعدّدة بثقافات قضائية مختلفة ،عملت هذه األخرية عىل
رصف بعثات من للتد ّرب بالخارج سنويّاً ،كام
الوضع رهن الت ّ
تستقبل املدرسة مبقراتها قضاة من مختلف األُفُق.
وعليه يسعى القسم الدويل للمدرسة الوطنية للقضاء إىل تبادل
خرباته املكتسبة مع املشاركني وذلك منذ أكرث من  60عاماً،
األمرالذي يجعل املدرسة تساهم يف ترقية القانون املدين واملساهمة
يف الحفاظ عىل دولة القانون عرب كافة أنحاء العامل بشكلٍ عام.

املخصصة للمؤسسات األجنبية
العروض َّ

بعثات الدعم أو التدريب
•عرض دائم لدورات التدريب األسايس واملستمر وكذا دورات
تدريب املدربني؛
•تقديم الدعم الفني (الخربة أو التدقيق) ملعاهد التدريب
األجنبية قيد التأسيس أو تلك التي تتو ّجه نحو املهنية.
مجاالت الخربة
•هندسة التعليم واالدارة؛
•القضايا الدولية :الجرمية املنظمة؛ االتجار باملخدرات؛ الجرمية
االلكرتونية؛ اإلرهاب؛ حقوق اإلنسان؛ الفساد...الخ؛
•املامرسات املهنية :مهام النائب العام ،العدالة املدنية
والتجارية ،الوساطة والصلح...الخ
مجاالت التدخل
•عرض خدمات ضمن اطار تعاقدي؛
•مشاريع ثنائية الطرف؛
•مناقصات و تقديم اقرتاحات أو رشاكات توأمة من خالل
اسهامات متويلية متعددة األطراف والسيام من قبل منظامت
دولية؛
•شبكات التدريب القضايئ :الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ ( ،)REFJالشبكة األوروبية العربية للتدريب
القضايئ( ،)REAFJاملنظمة الدولية للتدريب القضايئ
( ،)IOJTالربنامج األورويب للتدريب ولحقوق االنسان ملهنيي
القانون ()HELP

 :2021دورتان جديدتان
تخصصية جنائية
دورة ّ
دورة جنائية تسمح ألعضاء السلطات القضائية بتطوير
مهارات تخصصية لكل من يرغب يف ذلك .تتط ّرق هذه
الدورة التخصصية اىل  4مواضيع عىل مدار  4أسابيع:
xالجرمية املنظّمة والتعاون القضايئ؛
xاملعالجة القضائية لالرهاب والتط ّرف العنيف؛
xالتحقيق االقتصادي واملايل؛
xالتعاون الجنايئ بني دول االتحاد األورويب ودول ثالثة.
وستسمح هذه املواضيع التكميلية للمشاركني اكتساب
املهارات الالزمة للعمل عىل قضايا شائكة وايجاد خطط
واسرتاتيجيات تحقيقية وكذا التحكم يف وسائل التعاون
املك ّرسة يف اطار التعاون الجنايئ .تتم ّيز منهجية دورة العدالة
ٍ
حصص تحليلية
الجنائية بتناوب الحصص النظرية فضال عن
لحاالت عملية وزيارات خارجية ومقابالت مع قضاة ووكالء
نيابات متخصصني يف مجاالت معينة بغية تشجيع تبادل
الخربات بني أولئك املهنيني.
تسعري خاص ملجمل الدورةالتخصصية الجنائية:ملزيد من
املعلومات يرجى االتصال بنا.
الدورة التخصصية املدنية
دورة تسمح ألعضاء السلطات القضائية بتطوير مهارات
معينة لكل من أراد التخصص يف مجال معني أو للمتخصصني.
تتطرق الدورة املدنية التخصصية اىل ثالثة مواضيع عىل مدى
ثالثة أسابيع:
xالتأمني القانون وقانون العقود؛
xامللكية الفكرية؛
xاملنازعات األرسية والقانون الدويل.
يستفيد املشاركون يف هذه الدورة من تدريب عايل املستوى
يشمل أهم التخصصات من القانون املدين يسمح لهم
اكتشاف القانون املدين الفرنيس فضال عن القانون الدويل
والقانون املقارن.
ويتأسس املنهج التعليمي لدورة العدالة املدنية عىل تعاليم
نظرية تأيت لتكملتها أوقات مخصصة لتبادل الحوار والنقاش
بني املشاركني فضال عن العمل عىل حاالت تطبيقية اىل
جانب زيارات خارجية .ت ُت َّمم هذه الدورة بدورة عملية
بجهة قضائية ان اقتىض األمر من خالل استكشاف مختلف
التخصصات السابقة الذكر وتطبيقها عىل أرض الواقع.
تسعري خاص ملجمل الدورة املدنية التخصصية :ملزيد من
املعلومات يرجى االتصال بنابنا

أرقام هامة
يشتغل باملدرسة الوطنية للقضاء  240موظَّفاً ( 17منهم يشتغلون بالقسم الدويل) ،وأكرث من  70رجل قضاء يقومون بتدريب قرابة 25000
شخصاً سنويا ،من بني هؤالء:
xأكرث من  1300متد ّرب من قضاة ووكالء نيابة مستقبليني بالتدريب األسايس؛
xأزيد من  8500قاض ووكيل نيابة فرنيس بالتدريب املستمر؛
xما يناهز  12500قايض غري مهني ورشكاء العدالة؛
xأكرث من  3500قاض ووكيل نيابة وتالمذة أجانب؛
xأكرث من  8000رشيك أجنبي.

الدورات التدريبية الحضورية والدورات الرقمية عن بعد والزيارات الدراسية عند الطلب 5

عىل مدار السنة
نوع الدورة

دورات تدريبية أو زيارات دراسية عند الطلب يف
صيغة حضورية أو عن بعد.

املكان

يف فرنسا أو بالبلد امللتمس

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى
االتصال بنا.

التكلفة

التسعري لدى الطلب

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

الدورات التدريبية الحضورية
والدورات الرقمية عن بعد والزيارات
الدراسية عند الطلب
باختصار

دورات تدريبية أو زيارات دراسية يت ّم اعدادها عند الطلب وفقاً لالحتياجات املحدّدة
مسبقاً يف فرنسا أو بالبلد امللتمس .فضال عن دورات تدريبية رقمية ميكن تنظيمها عن
مخصصة.
بعد من خالل وسائل تعليمية رقمية ّ

السياق

تقرتح املدرسة الوطنية للقضاء دورات تدريبية بتواريخ محددة ومواضيع متنوعة.
مفصل ٌة بالصفحات املوالية .ويبقى
ميكنكم ايجاد املعلومات الخاصة بتلك الدورات ّ
القسم الدويل تحت ترصفكم بغية إعداد دورات تدريبية تتوافق واحتياجاتكم التدريبية
ووفقاً للمواضيع املتاحة يت ّم تنظيمها يف فرنسا أو بالخارج .كام ميكن أن تُ َربم رشاكات مع
األطراف الراغبة يف ذلك .وفضال عن ذلك ،فا ّن املدرسة الوطنية للقضاء تعمل عىل تطوير
برامج ودورات تدريبية رقمية تُتابع عن بعد ،لدى الطلب ،من خالل اللجوء اىل منهج
تعليمي مناسب للتدريس عن بعد.

أمثلة عن الندوات والزيارات الدراسية املنظّمة خالل السنة 2019

xدورة تدريب املد ّربني لوفد كازاخستاين( 5أيام)؛
xندوة من تنظيم فرنسا والكبيك حول الطرق الودية لفض النزاعات ( 5أيام)؛
xدورة تدريبية حول "القانون األسايس الخاص بأعضاء السلطة القضائية الفرنسيني
ومامرساتهم املهنية لوفد أعضاء السلطة القضائية لبلد الفيتنام( 5أيام)؛
xندوة حول امللكية الفكرية لوفد مشكّل من ممثلني لسلطات قضائية متعدّدة قدموا
من بلدان الرشق األوسط (يوم واحد)؛
xدورة تدريبية رقمية حول منهجية تحرير األحكام والقرارات املدنية لفائدة مد ّربني
من دولة املايل.
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استكشاف الهندسة التعليمية

دورة تدريب المد ّربين
من  21يونيو اىل  2يوليو 2021
التسجيل :قبل  12مايو 2021

نوع الدورة

تقنيات تدريب رجال القضاء

الجمهور املستهدف

تستهدف هذه الدورة املسؤولني واملرشفون عىل
التدريب واملدربني الشاغلني بصفة دامئة والعاملني
باملعاهد التدريبية القضائية ويُشرتط فيهم ايجاد
اللغة الفرنسية.

مالحظات

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى
االتصال بنا.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء مقر بوردو  /باريس

التكلفة

 2000يورولكل مشارك باستثناء رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

باختصار

تركز هذه الدورات التدريبية عىل تقنيات تصميم املحتويات التعليمية وتنفيذ برامج
التدريب وتنشيط الدورات وإعداد عمليات التقييم ومتابعة املتد ِّربني.

السياق

لطاملا أدركت الدول أ ّن جودة العدالة مرشوط ٌة بتدريب متميّز السيام للقضاة وأعضاء
النيابات العامة ،لذلك لجأ العديد منها إىل إنشاء وتطوير معاهدا للتدريب القضايئ حيث
يت ّم تأهيل أعضاء السلك القضايئ لتأدية مهامهم من خالل التدريب األسايس ،وتعزيز
مهاراتهم عىل مدار الحياة من خالل التدريب املستمر.
ولذلك فا ّن عمليّة التأهيل املهني تلك بغية التدريب تفرتض متابعة منهجية تعليمية
معينة .تهدف دورة«تدريب املدربني» إىل متكني املوظفني (أعضاء السلطات القضائية أو
غريهم من املد ِّربني) امل ُرشفون عىل التدريب القضايئ ،بتفعيل قدراتهم يف مجال تصميم
املحتويات التعليمية وتنفيذ الربامج واملواد التدريبية وتنشيط الدورات وتقييم النتائج
التي قد تتطلب إعادة ٍ
ضبط للمحتويات واعداد جرد لحصيلة ونتائج الدورات فضال عن
متابعة املتد ِّربني خالل مسارهم التعليمي.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

انطالقا من خربة املدرسة الوطنية للقضاء املكتسبة منذ تأسيسها ،يت ّم من خالل دورات
التدريب الخاصة باملدربني التي تُنظَّم عىل مدار أسبوعني كاملني والتي يرشف عىل كل
واحدة منها متدخل خارجي مختص يف الهندسة الرتبوية وأساتذة باملدرسة الوطنية
للقضاء متخصصني يف تعليم الكبار ،التط ّرق إىل املواضيع التالية :الجوانب التنظيمية
واإلدارية واملالية ملعهد تدريب قضايئ؛ منهجية التدريب النظري للكبار؛ خصوصيات
التدريب القضايئ؛ تحديد أهداف التدريب؛ تصميم الربامج التعليمية؛ تنشيط الدورات
التدريبية؛ اختيار املناهج وتصميم الوسائل الرتبوية.
ٍ
عروض عن معاهدهم
ولضامن التفاعل خالل دورة التدريب يقوم املشاركون بتقديم
التدريبية ،كام يرسلون للمدرسة الوطنية للقضاء قبل وصولهم إىل فرنسا النصوص
القانونية األساسية الخاصة مبعاهدهم وبرامجهم التدريبة والحاالت العملية واستامرات
التقييم وجميع الوثائق واملستندات الرضورية يك يتسنى لباقي املشاركني فهم األهداف
كل معهد قضايئ والصعوبات التي ميكن أن يواجهها مختلف
التدريبية املتوخاة من ّ
املعاهد ،حتى يتسنى ملجموع املشاركني ايجاد أفضل وأنسب الحلول رفقة املد ّربني.

استكشاف الهندسة التعليمية
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تنظيم معهد تدريب قضائي
من  5اىل  9يوليو 2021
التسجيل :قبل  21مايو 2021

نوع الدورة

تقنيات تدريب رجال القضاء

الجمهور املستهدف

تستهدف هذه الدورة التدريبية املسؤولني أو
األساتذة مبعاهد التدريب القضائية أو أعضاء
السلطات القضائية -قضاة كانوا أم وكالء نيابة-
أصحاب املسئوليات يف بلدانهم فيام يخص
التدريب القضايئ ويشرتط فيهم ايجاد اللغة
الفرنسية.

مالحظات

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى االتصال
بنا.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء مقر بوردو  /باريس

باختصار

دورة مخصصة الكتشاف واكتساب املعارف املتصلة بالتحديات املؤسساتية وهيكلة سري
وعمل منظومة تدريبية قضائية.

السياق

ما فتئت املدرسة الوطنية للقضاء ومنذ أزيد من ستني سنة ت ُكيِّف منهجيتها التعليمية
واملحتويات التدريبية التي تقرتحها للقضاة ووكالء النيابات مع التطورات التي يشهدها
سلك القضاء والعدالة واملجتمع عىل حد سواء .اذ تؤث ّر تلك التطورات املدرسة يف ح ّد
ذاتها ،يف هيكلها وتنظيمها ولوجستيتها واملشتغلني بها ومواردها والتصميم التنظيمي
والعلمي لنشاطها التعليمي.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

يكتشف املشاركون يف هذه الدورة املدرسة الوطنية للقضاء كمؤسسة عمومية للتعليم
متخصصة يف تدريب القضاة ووكالء النيابات من خالل كلتا منظومتيها التعليمية
ِّ
واإلدارية.
جل جوانب املنظومة جملة وتفصيال:
كام يتم التطرق اىل ّ
xتنظيم وسري عمل مختلف أقسام املدرسة؛
xهندسة التوجيه :من خالل التط ّرق اىل آليات املتابعة الداخلية والخارجية وادارة
املدرسة واسرتاتيجية معهد تدريب قضايئ واعداد وتنفيذ امليزانية...الخ؛
xهندسة التدريب :تحليل املقتضيات واالحتياجات يف مجال التدريب ،تحديد
األهداف التدريبية املتوخاة ،اعداد الربامج التدريبية،التدريب الرقمي.
وسيتمكّن املشاركون بهذه الدورة من لقاء أعوان إدارة املدرسة الوطنية للقضاء واملد ِّربني
واملرشفني عىل تصميم واعداد الدورات التدريبية األساسية واملستمرة.
كام ت ُنظَّم زيارة اىل املحكمة القضائية لبوردو  -املحكمة االبتدائية الكربى سابقاً -يف إطار
هذه الدورة التدريبية.

التكلفة

1000يورولكل مشارك باستثناء رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

القسم الدويل  -دليل التدريب القضايئ2021
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معرفة وممارسة النظام القضائي الفرنسي

عىل مدار السنة
نوع الدورة

دورة تدريبية رقمية-عن بعد-

الجمهور املستهدف

دورة تدريبية رقمية مفتوحة فور التسجيل
ألعضاء السلطات القضائية والقضاة ووكالء
النيابات املستقبليني وموظفو السفارات واملعاهد
الفرنسية املتواجدة بالخارج.

اللغة

فرنيس وانجليزي.

املكان

دورة تدريبية رقمية تُنظَّم عن بعد عىل منصة
التدريب الرقمي الخاصة باملدرسة الوطنية
للقضاء.
الدخول اىل املنصة باستعامل رمز التعريف
عىل()e-formation.enm.justice.fr

التكلفة
مجانا

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

 :JUSLINGUAاكتشاف المنظومة
القضائية الفرنسية عن بعد
باختصار

لكل من يرغب يف اكتشاف
توفّر املدرسة الوطنية للقضاء هذه الدورة التدريبية مجانا ّ
النظام القضايئ الفرنيس وتحسني مستواه يف كلتا اللغتني الفرنسية واالنجليزية .كام
بامكان املتعلِّمني متابعة  3دورات أخرى باللغة االنجليزية والتي تتطرق اىل أنظمة
قضائية غري النظام القضايئ الفرنيس والسيام البولندي والهولندي واالسباين(متوفّرة أيضا
باللغة االسبانية).

السياق

يسمح هذا الجهاز التدريبي ألعضاء السلطات القضائية األجانب الناطقني باحدى اللغتني
سواء الفرنسية أو االنجليزية مباييل:
xتطوير مهاراتهم اللغوية يف اللغة الفرنسية أو االنجليزية؛
علمي أ ّويل بالنظام القضايئ الفرنيس بغية تأهيلهم ملتابعة غريها من
xاكتساب مستوى ّ
الدورات التدريبية التي يقرتحها القسم الدويل؛
xالتع ّود عىل استعامل معجمية مصطلحات قضائية وقانونية مشرتكة؛
ويتج ّزأ هذا املسار التدريبي اىل ثالثة أجزاء:
xوحدة تدريبية رقمية عىل االنرتنت؛
xمترينات وامتحانات للفهم الشفهي تسمح للمتد ِّرب من تحقيق تقييمه الذايت؛
xمعجم للمصطلحات مرفق مبجموعة مترينات.
ميكن للمشاركني متابعة تعاليم هذه الدورة حيثام ُوجدوا وحيثام كان االنرتنت متوفرا.
ولدى نهاية الدورة يكون املتد ِّرب:
لمً بالنظام القضايئ الفرنيس موضوع الدورة؛
ُ xم ّ
xقادرا عىل استعامل املصطلحات القضائية باللغة الفرنسية أو االنجليزية بشكلٍ
صحي ٍح؛
حسن مستوى فهمه للغة الشفهية وكذا املواضيع القضائية سواء باللغة الفرنسية
xقد ّ
أو االنجليزية.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

وتستهدف هذه الدورة التدريبية الرقمية التي تدوم  4ساعات القضاة ووكالء النيابات
الراغبني يف اكتشاف نظامنا القضايئ أو التحضري مسبقا لدورة حضورية السيام من خالل
تحسني مستواهم اللغوي يف احدى اللغتني الفرنسية أو االنجليزية .كام أ ّن هذه الدورة
مفتوحة أيضا للسفارات واملعاهد الفرنسية املتواجدة بالخارج حيث بامكانهم االطالع
جل محتوياتها واستعاملها بحرية.
عىل ّ

معرفة وممارسة النظام القضائي الفرنسي

من  3اىل  12مايو ( 2021باللغة
الفرنسية)
التسجيل :قبل  19مارس 2021

من  2اىل  6نوفمرب ( 2021باللغة
االنجليزية)
التسجيل قبل 17 :سبتمرب 2021

نوع الدورة

دورة تدريبية مخصصة ألعضاء السلطات
القضائية األجانب

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

مالحظات

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغات

فرنيس وانجليزي.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا
دورة تدريب عميل بجهة قضائية فرنسية

9

اكتشاف العدالة الفرنسية
باختصار

تقرتح هذه الدورة التدريبية عىل املهنيني املشتغلني يف مجال القانون والقضاء األجنبي
اكتشاف منظومة سري وعمل النظام القضايئ الفرنيس يف مكوناته الرئيسية والسيام من
خالل اعطائهم ملحة شاملة حول املنظومة القضائية الفرنسية والقانون األسايس املتصل
بأعضاء السلطة القضائية الفرنسية ومختلف الجهات القضائية واملهام التخصصية
واملجلس األعىل للقضاء واملفتشية العامة لوزارة العدل...الخ

السياق

تأسس النظام القضايئ الفرنيس ،الذي يع ّد مثرة تاريخ طويل ومعقّد ،عىل مبادئ تضمن
ّ
احرتام الحريات األساسية عىل غرار مبدأ املساواة أمام القانون وعدم الحياد واالستقاللية.
وقد متكّنت املنظومة القضائية الفرنسية ومؤسساتها من خالل تركيزها عىل تلك املبادئ
التكيف مع التطورات املجتمعية لضامن عدالة أكرث حامية ويف متناول الجميع ،قريبة
من املواطن وأكرث حداثة.
وتسمح هذه الدورة التدريبية للمشاركني بالتعرف والتع ّمق يف نظام سري املنظومة
القضائية الفرنسية وكذا تاريخها ومراحل تطورها .كام تع ّد الخطوة األوىل إلرساء قواعد
الثقة املتبادلة بني الدول واقامة تعاون دويل ناجح.
وت ُت َّمم الدورة املقرتحة باللغة الفرنسية بدورة عملية بجهة قضائية تدوم ثالثة أيام بغية
ادماج أعضاء السلطات القضائية األجانب بالنظام القضايئ الفرنيس.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تخص هذه الدورة التدريبية القضاة وأعضاء النيابة العامة الراغبني يف التع ّرف عىل كيف ّية
سري العدالة الفرنسية التي قد يُضطَرون للتعامل معها.

التكلفة

 1200يورو لكل مشارك بالدورة الفرنسية
 1000يورولكل مشارك بالدورة االنجليزية
باستثناء القضاة املسجلني من قبل الشبكة
األوروبية للتدريب القضايئ

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

القسم الدويل  -دليل التدريب القضايئ2021

 10معرفة وممارسة النظام القضائي الفرنسي

من  7يونيو  2021اىل  17يونيو 2022
التسجيل :قبل  29مارس 2021

نوع الدورة

تدريب أسايس مشرتك مع القضاة املتدربني
الفرنسيني

الجمهور املستهدف

ألسباب تعليمية ومنهجية فان عدد األماكن
كل دفعة محدود.
املتوفّرة خالل ّ
تستهدف هذه الدورة أعضاء السلطات القضائية
املستقبليني (املتدربني مبركز تدريب خاص
بالقضاة أو وكالء النيابة) ورجال القضاء املعينني
حديثا املتحصلني عىل شهادة تخ ّرج يف القانون أو
شهادة معادلة واملتقنني للغة الفرنسية.

مالحظات

ا ّن القبول بهذه الدورة مرشوط باختبار مسبق
للتأكد من املستوى القانوين للمرتشح ومتكنه من
اللغة الفرنسية.

اللغة

الفرنسية حرصيا (املستوى ب 2مطلوب).

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء
10شارع اإلخوة بونيه
 33000بوردو -فرنسا منشهر يونيو  2021اىل
فرباير  2022وبجهة قضائية فرنسية للتدريب
العميل من فرباير ال
ى يونيو 2022

التكلفة

 6000يورو لكل مشارك
ينبغي أن يحرض املشاركون معهم عباءة القضاة.
يكلّف رشاؤها يف فرنسا  600يورو.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

االندماج بدورة التدريب األساسي
باختصار

انغامس بدورة التدريب األسايس الخاصة بأعضاء السلطة القضائية الفرنسيني املتد ّربني
(ملدة  6أشهر) ثم التدريب بجهة قضائية (ملدة  5أشهر) تُ كِّن هذه الدورة الطويلة
املدى للمشاركني فرصة اكتساب مهارات وحسن األداء والترصف متجاوزة بذلك املعارف
الدراسية والنظرية املحضة املكتسبة خالل الدراسات الجامعية.

السياق

لطاملا اقرتحت املدرسة الوطنية للقضاء ومنذ بداية مسارها التدريبي الدويل من خالل
"القسم الدويل" ،عىل القضاة املتمرسني أو املستقبليني األجانب متابعة دورة تدريبية
أساسية يف فرنسا .ومنذ عام  ،2006قامت هذه األخرية بدمج قضاة متدربني ومتمرسني
أجانب ضمن دورات القضاة املستقبليني املتد ّربني الفرنسيني .وإىل جانب التدريب يف
الخارج ومبكاتب املحاماة ،عىل غرار ما هو ُمق َّر ٌر للقضاة الفرنسيني املتدربني ،يستفيد
أعضاء السلطات القضائية املتدربني األجانب من الدورة يف مجملها ،وكذا من مرحلة
التعليم النظري امل ُنظَّمة مبق ّر املدرسة يف بوردو ،والتدريب الداخيل بالجهات القضائية
والدورات الخارجية رفقة بقية رشكاء العدالة .كام أنهم يخضعون لجميع اختبارات
التقييم (باستثناء امتحان الرتتيب) .ويف حال نجاح املتدرب ،يتم املصادقة عىل مرحلته
الدراسية يف إطار هذه الدورة وتُ نح له شهادة لتتويج نجاحه.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تسمح فرتة الدراسة املنظَّمة يف بوردو باكتساب املهارات األساسية (صياغة القرارات
واألحكام وعقد جلسات االستامع واملقابالت القضائية وما إىل ذلك) واملهارات الفنية
(علم النفس واللغات وعلوم الكمبيوتر) ،بفضل دورات تدريبية تتمحور حول دراسات
موجهة أو ورش عمل أو مترينات املحاكاة الصورية أو باللجوء للمحارضات .ويسمح
التدريب بالجهة القضائية ،الذي يدوم  5أشهر ،للقضاة املتدربني العمل والتعامل مع
جميع القضاة املتخصصني (قايض التحقيق وقايض تطبيق العقوبات وما إىل ذلك) فضال
عن وكالء النيابة .وكام بإمكان املتد ِّرب ،تحت ارشاف القايض املرشف عىل التدريب،
العمل مع مكتب محاماة أو مكتب محرض قضايئ أو القيام بزيارات اىل مؤسسات رشيكة
للعدالة .ويخضع القبول بالدورة الختبار مسبق يت ّم تنظيمه عىل مستوى السفارات.
يشمل هذا االختبار امتحانا كتاب ًيا حول موضوع عام يتعلق بأداء العدالة ومكانتها يف
املجتمع (يُختار موضوع االختبار من قبل املدرسة الوطنية للقضاء) كام يتم تنظيم
مقابلة شفهية مع ممثل قطاع التعاون أو السفارة الفرنسية ،من أجل تقييم دافع املرشح
للمشاركة بالدورة وان كان من بلد غري فرانكوفوين مستواه يف اللغة الفرنسية.

تطوير المهارات المتصلة بالقضاء الجنائي

الدورة التخصصية الجنائية

من  27سبتمرب اىل  1أكتوبر 2021
التسجيل :قبل  2يوليو 2021

نوع الدورة

دورة تدريبية مخصصة ألعضاء السلطات
القضائية األجانب

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

مالحظات

هذه الدورة موجهة للقضاة ووكالء النيابة األعضاء
أو أعوان الرشطة أو غريها من أعضاء اإلدارات
الحكومية املختصة يف مكافحة الجرمية املنظمة.
دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى االتصال
بنا.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 1000يورو لكل مشارك باستثناء القضاة املسجلني
من قبل الشبكة األوروبية للتدريب القضايئ

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
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الجريمة المنظمة والتعاون القضائي
باختصار

عرض وسائل التعاون الجنايئ ومكافحة املنظامت االجرامية من زاوية قانونية وعملية
وتطبيقية السيام من خالل تبادل الخربات واملعارف بني مختلف املهنيني من مجاالت
التخصصات.
متعدّدة
ّ

السياق

عىل غرار مكافحة اإلرهاب ،تستدعي مكافحة الجرمية املنظمة ردا ً مناسباً يكون متوافقاً
مع املستوى االجرامي والوسائل التي تستعملها املجموعات اإلجرامية ،التي ال تشكل لها
الحدود عائقا لتنفيذ أعاملها ،بل عىل العكس قد تكون أحيانا هذه الحدود مح ّفزا ً ها ّماً.
فسواء تعلق األمر بعصابات املافيا مبفهومها الواسع أو باملجموعات املجرمة املحرتفة
الدامئة أو العرضية ،تهدّد نشاطات هذه العصابات الدميقراطيات بطريقة مبارشة ،وميس
هذا التهديد دولة فرنسا عىل غرار دول أخرى .ولذا فقد اضط ّر القضاة وأعضاء النيابات
العامة ومصالح التحقيق التكيّف مع هذا الواقع وتنظيم عملهم بغية محاباة االستجابة
القضائية لإلجرام املنظم السيام بإنشاء الجهات القضائية االقليمية املختصة (.)J.I.R.S
وكذا اللجوء إلجراءات التحقيق يف املمتلكات والتعاون الجنايئ .يهدف هذا امللتقى
املنظمةأي كان النظام القضايئ
إىل تبادل املعارف التقنية بني مهنيي مكافحة الجرمية
ٌّ
املعمول به يف الدول املعنية .فسواء كان نظام البلد مدنيّاً أو مختلطاً أو اتهامياً أو نظام
القانون العام املعروف بالكومن لو ،فا ّن القواعد الفنية املطروحة أثناء هذه الدورة من
شأنها أن تسمح لكل مشارك باالطالع عىل التجربة الفرنسية املتصلة بالتهديد يف مجال
الجرمية املنظمة ،والتعرف عىل أحسن الحلول التي تقرتحها بعض الدول األجنبية.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

أُعدّت هذه الدورة يف شكل ورشة مت ّرس ،وقد قمنا بتحديد عدد املشاركني قصد متكينهم
من الحوار وتبادل اآلراء والخربات .تتناول هذه الدورة ،التي يرشف عليها كبار املختصني
الفرنسيني يف مجال مكافحة الجرمية املنظمة ،املواضيع التالية :حاالت التهديد ،تجريم
الترصفات ،مركزية املصالح املختصة يف مكافحة الظاهرة واقليميتها ،التعاون مع مصالح
االستخبارات ،تقنيات التسلّل ،التقنيات الصوتية ،العمل مع املقربني من أصحاب الثقة،
االسرتاتيجية املالية ،التعاون والرشاكة بني ِفرق التحقيق ،التبادل التلقايئ للمعلومات،
فضالً عن تقنيات التعاون الدويل الجنايئ املتط ّورة قصد تفكيك شبكات املنظامت
ٍ
مجاالت مثل االتجار الدويل باملخدرات و االتجار بني الدول
اإلجرامية التي تنشط يف
الحدودية يف السالح أو االتجار بالبرش.
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 12تطوير المهارات المتصلة بالقضاء الجنائي

الدورة التخصصية الجنائية

من  4اىل  8أكتوبر 2021
التسجيل :قبل  2يوليو 2021

نوع الدورة

دورة تدريبية مخصصة ألعضاء السلطات القضائية
األجانب

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

مالحظات

هذه الدورة موجهة للقضاة ووكالء النيابة األعضاء
وضباط وأعوان الرشطة أو أعوان يف إدارات الدولة
املختصة يف مكافحة اإلرهاب.
دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى االتصال
بنا.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

المعالجة القضائية لإلرهاب
والتطرف العنيف
باختصار

تحليل اإلشكاليات والحلول القانونية وتقديم املؤسسات املعنية وتطور وسائل التحقيق
واملالحقة القضائية مع احرتام الحقوق األساسية :تبادل الخربات واملامرسات بني مهنيني
من مجاالت مختلفة.

السياق

لقد بات خطر اإلرهاب يف مركز االهتاممات االجتامعية والسياسية والقضائية لبلداننا.
فبمسايرتها للعوملة وتفاقمها ،أصبحت هذه اآلفة الدولية تشكل أكرث من أي وقت مىض
مصدرا إضايف للمخاوف وللصعوبات التي تواجهها املؤسسات التي تقع عىل عاتقها
مهمة الوقاية من هذه الظاهرة وقمعها .وعىل غرار باقي الدول فإن السلطات القضائية
الفرنسية تويل اهتامماً كبريا ً لهذه الظاهرة .ومنذ أواسط الثامنينيات اضط ّر القضاء
الفرنيس اىل تنظيم عمله ملواجهة ذلك التحدي الذي يشكله اإلرهاب ،وسهر عىل تطوير
أجهزته بشأن مكافحته.
يت ّم من خالل هذا املنتدى تحليل املعايري املتصلة بتجريم الترصفات االرهابية وتحديد
ماهيتها وإدماج العامل االستخبارايت يف اإلجراءات القضائية والتطرق اىل مختلف
التنظيامت القضائية ملختلف الدول بشكلٍ عام ،قصد تعزيز مكافحة التطرف واإلرهاب.
كام تتط ّرق الدورة اىل الفنيات والتقنيات املعتمدة والتي ت ّم ايجادها سواء عىل املستوى
الوطني أو يف اطار أوسع يف نطاق الصكوك الدولية املعتمدة يف هذا املجال و كذا بشأن
الحقوق األساسية.

التكلفة

 1000يورو لكل مشارك باستثناء القضاة املسجلني
من قبل الشبكة األوروبية للتدريب القضايئ

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تهدف هذه الدورة التدريبية التطبيقية أوال إىل وصف وتحليل الظواهر الحالية للتطرف
وللخطر اإلرهايب (االرهاب الدويل والتطرف الحرضي واالنفصايل العنيف) ويتم خالل
مرحلة ثانية عرض ومناقشة سبل معالجتها قضائ ّياً عىل املستوى الوطني والدويل ،ضمن
مختلف مراحل التحقيق ،وإجراءات املحاكمة وتنفيذ العقوبات .كام ت ُستَعرض من خالل
املحارضات واملوائد املستديرة التجارب امللموسة حول هذه املواضيع ،ال سيّام الوصف
العميل لتفعيل الكفاءات العاملة يف هذا الصدد ،من خالل مداخالت باحثني جامعيني
والفاعلني املحليني والدوليني يف مجال مكافحة اإلرهاب.

تطوير المهارات المتصلة بالقضاء الجنائي 13

الدورة التخصصية الجنائية

من  11اىل  15أكتوبر 2021
التسجيل :قبل  2يوليو 2021

نوع الدورة

دورة تدريبية مخصصة ألعضاء السلطات
القضائية األجانب

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

مالحظات

هذه الدورة مفتوحة بشكلٍ أ ّويل لوكالء النيابة
وقضاة التحقيق أو قضاة الحكم املتخصصني يف
النزاعات االقتصادية واملالية.
ميكن أن تُك ّمل هذه الدورة بدورة " الفساد:
أساليب الكشف عنه والوقاية منه وقمعه"

اللغة

فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 1000يورو لكل مشارك.

للتواصل معنا

التحقيق االقتصادي والمالي
باختصار

تتناول هذه الدورة الجرائم االقتصادية الرئيسية وكذا طرق واسرتاتيجيات التحقيق يف
امللفات املعقدة :تبادل الخربات واملعارف يف مختلف املجاالت بني مختلف املهنيني.

السياق

فرضت حاالت تح ّرر رؤوس األموال والعالقات املعقدة القامئة بني الفاعلني االقتصاديني
وتدويل الجرمية املنظمة ،السيام يف مجال األعامل ،عىل السلطات السياسية والقضائية
ٍ
ايجاد ٍ
وأدوات قانونية بغية التصدي لهذه الظواهر التي باتت تنخر االقتصادات.
آليات
وحيث اضطُ ّر القضاة وأعضاء النيابات العامة ومصالح التحقيق اىل التفكري يف ايجاد
آليات مبتكرة قصد التصدي بفاعلية لهذا النوع املتميز من اإلجرام.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تسمح هــذه الــدورة للمشـــاركني بتبـادل معارفهـــم التقنيــة والتفكـري يف إيجــاد
التوازن بني رضورة اللجوء إىل القمع أو حامية املصالح االقتصادية واالجتامعية للوطن.
ويتناول خالل هذه الدورة كبار الخرباء الفرنسيون يف مجال مكافحة الجرائم املالية
واالقتصادية مواضيع العمل التالية:
xتعريف الجرائم املالية وتوفري العنارص األساسية التي من شأنها تسهيل قراءة وثائق
املحاسبة والتحليل املايل؛
xوصف الخصوصيات التقنية املتصلة بالتحقيق االبتدايئ الذي تُرشف عليه مصالح
الرشطة؛
xاملعالجة القضائية للجرائم االقتصادية واملالية :الوقاية والقمع ،دور النيابة العامة أمام
الرشكات املواجهة للصعوبات ،السياسة الجزائية يف املواد املالية ،مرحلة التحقيق؛
xوصف دور األعوان املتخصصون وأعوان العدالة والخرباء واملؤسسات العمومية إىل
جانب العدالة" :معالجة املعلومات و قمع الشبكات املالية غري الرشعية" ()Tracfin؛
xالتعاون الدويل فيام يتعلق باملعالجة القضائية ملكافحة الفساد.
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 14تطوير المهارات المتصلة بالمجال الجنائي

الدورة التخصصية الجنائية

من  18اىل  22أكتوبر 2021
التسجيل :قبل  3سبتمرب 2021

نوع الدورة

دورة تدريبية مخصصة ألعضاء السلطات القضائية
األجانب

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

مالحظات

هذه الدورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابات
وضباط وأعوان الرشطة أو أعضاء ادارات الدولة
املختصة يف مجال مكافحة الجرمية املنظّمة.
دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى
االتصال بنا.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 1000يورو لكل مشارك باستثناء القضاة املسجلني
من قبل الشبكة األوروبية للتدريب القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
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التعاون القضائي بين دول االتحاد األوروبي
ودول ثالثة :كيف يمكن تحقيق ذلك؟
باختصار

عرض وسائل التعاون الجنايئ ومكافحة املنظامت االجرامية من زاوية قانونية وعملية
وتطبيقية السيام من خالل تبادل الخربات واملعارف بني مختلف املهنيني من مجاالت
التخصصات.
متعدّدة
ّ

السياق

تستهدف هذه الدورة أساسا أعضاء السلطات القضائية املتواجدين خارج مجال االتحاد
األورويب والذين يتعاملون يف مجال التعاون القضايئ مع دول أعضاء باالتحاد األورويب.
ومبا أ ّن الجرمية ال تخىش الحدود ،فان االستجابة الجنائية لها ينبغي أال تُعرقل بسبب
جهل لألدوات أو الوسائل املوفَّرة ألعضاء السلطات القضائية واملحققني عىل سبيل املثال.
فاالستجابة اللتامسات املتقاضني وضامن احرتام حق كل فرد املتمثل يف االستفادة من
العدالة ،والسيام ملا يتعلق األمر مبكافحة املنظامت االجرامية واالرهابية املتفشية داخل
أوروبا وخارجها ،يقتيض التحكم يف اآلليات والصكوك األوروبية املتوفرة لتحقيق ذلك
واالملام بها.
تهدف هذه الدورة ،القامئة عىل أساس تبادل الخربات واآلراء بني مهنيني من أفق
جغرافية مختلفة ،والذين قد يُضط ّروا للتعاون يف املجال الجنايئ مع دول عضوة باالتحاد
األورويب ،اىل التعريف باملامرسات الحميدة وردود األفعال املناسبة والتحفيز عىل اللجوء
جل املراحل
اليها ،بغية تحسني نوعية االستجابات الجنائية يف املجال ،وذلك بالتط ّرق اىل ّ
بداية من مرحلة التبليغ ومرورا بالتحريات والتحقيق وحامية حقوق الضحايا واملتهمني
اىل غاية مرحلة الحكم وتنفيذ العقوبات مبا يف ذلك شطر الجانب املادي واملمتلكات،
مهامً كان االختصاص اإلقليمي واملادي للقايض الذي يُعنى مبسألة التعاون الجنايئ الدويل
والسيام األورويب.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تقرتح هذه الدورة التدريبية تقديم الصكوك الجنائية ومناقشتها والعمل عليها ،فضال عن
التعريف بآليات نقاط التواصل والهيئات املختصة يف تسهيل إجراءات التعاون الجنايئ
وتحرير طلبات املساعدات الجنائية .قضاة التواصل ونقاط التواصل الوطنية واألوروبية
واملنصات املخصصة (وحدة التعاون الجنايئ لالتحاد األورويب  -اليوروجوست – مكتب
الرشطة األورويب اليوروبول ،املنظمة الدولية للرشطة االنرتبول ،الوكاالت املختصة يف
مصادرة وإدارة األصول االجرامية) ،مصالح التحقيق املختصة ،قضاة الجهات القضائية
األوروبية .يقدم هؤالء األخصائيون األوروبيون مقاربة عملية محضة بغية متكني
املشاركني من استعامل آليات وأدوات التعاون القامئة.
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من  15اىل  19نوفمرب 2021
التسجيل :قبل  1أكتوبر 2021

بالرشاكة مع

الوكالة الفرنسية ملكافحة الفساد

الفساد :أساليب الكشف عنه والوقاية
منه وقمعه
باختصار

تقديم وسائل مكافحة الفساد والوقاية منه من زوايا قانونية وعملية :تبادل املعارف
التخصصات.
والخربات بني مهنيني من مجاالت متعدّدة
ُّ

السياق

نوع الدورة

دورة تدريبية مخصصة ألعضاء السلطات القضائية
األجانب

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

املالحظات:

دورة مفتوحة للقضاة وأعضاء النيابات العامة،
ورجال الرشطة أو أعضاء إدارات أخرى للدولة
املختصني يف مجال مكافحة الفساد وغريها من
متس بالنزاهة.
املخالفات التي ّ
دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغة

فرنيس
امكانية توفري الرتجمة الفورية  -الرجاء االتصال
بنا.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 1000يورو لكل مشارك باستثناء القضاة املسجلني
من قبل الشبكة األوروبية للتدريب القضايئ

ال يوجد بلد يف العامل مبنأى من مظاهر الفساد .كام يعترب تهديد خطري عىل الدميقراطيات.
اذ يتخذ أحياناً أبعادا قد تؤدي إىل عرقلة وخنق التنمية االقتصادية وإحباط الجهود
املبذولة الرامية إىل إقامة حوكمة رشيدة .فظاهرة الفساد آفة تؤدي يف نهاية املطاف
إىل انحطاط النسيج االجتامعي وتشويه النظام االقتصادي والبنى السياسية للدول عىل
حساب الشعوب.
تقرتح هذه الدورة املستهدفة ألعضاء السلطات القضائية واملوظفني الذين يعملون
بادارت مكافحة الفساد والوقاية منها سواء ملعالجتها االدارية أو القضائية – أو غريها
من االدارات املختصة يف شؤون مكافحة الفساد -حيث تهدف هذه الدورة اىل توعية
وتدريب هؤالء املهنيني عىل الوقاية من هذه الظاهرة والعمل دوماً عىل قمعها.
كام تسمح هذه الدورة بوضع تحت ترصف املشاركني خربة الوكالة الفرنسية ملكافحة
الفساد ( )AFAوكذا األدوات التقنية والقانونية التي من شأنها الكشف عن هذا النوع
من املامرسات وضبطها ومعالجتها.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

كل من :الوكالة الفرنسية ملكافحة
ت ُنظّم هذه الدورة التدريبية تحت ارشاف وحضور ّ
الفساد ( ،)AFAو خرباء يف علم االجتامع و قضاة املالية وأعضاء للنيابة العامة و
محققون و محامون و جامعيون و ممثلون ملجموعة الدول ملكافحة الفساد ،و ممثلو
منظمة التعاون و التنمية االقتصادية لدى مركز البحث االجتامعي حول القانون و
املؤسسات الجزائية ،و منظامت غري حكومية ،و مصالح االستخبارات املالية عىل غرار
مصلحة معالجة املعلومات و النشاط ضد الشبكات املالية املمنوعة ،وكبار موظفي
وزارة العدل و وزارة املالية و وزارة الشؤون الخارجية ،و مسؤولني من القطاع
الخاص ...الخ
ويشارك أولئك الفاعلون يف هذه الدورة من خالل إلقاء محارضات وعقد موائد مستديرة
وتنشيط نقاشات تتطرق مواضيعها اىل وجهات نظر خاصة بغية تبادل التجارب واملعارف
الخاصة بهذه الظاهرة ومعالجتها ،بهدف التوعية بالرهانات التي يطرحها موضوع
الفساد سواء يف فرنسا أو عىل املستوى الدويل.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :
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من  6اىل  8اكتوبر 2021

التسجيل :قبل  20أغسطس 2021

نوع الدورة

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

املالحظات:

ميكن تكملة هذه الدورة بدورة "الجرمية املنظّمة
والتعاون القضايئ".
دورة مو ّجهة ألعضاء السلطات القضائية الجنائيني
واألشخاص املكلفني مبكافحة الجرمية املنظّمة أو
الراغبني يف االشتغال بتلك املهام
دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغة

فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا
ت ُنظّم الدورة العملية بجهة قضائية مبقاطعة
خارج مدينة باريس وضواحيها.

التكلفة

 300يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

الكشف عن األصول الجنائية
والوصول اليها ومصادرتها
باختصار

عرض األحكام الترشيعية والتنظيمية وتبادل املامرسات املهنية الناجحة املتصلة بحجز
األصول الجنائية ومصادرتها.

السياق

بات تحديد أصول الجناة وحجزها ومصادرتها يف صميم اهتاممات السلطات العمومية
املختصة يف مكافحة الجرمية املنظمة .وقد ّأسس قانون  9يوليو " 2010وكالة إدارة
وجمع األصول املحجوزة واملصادرة" ( .)AGRASCكام أدى هذا النص اىل تبسيط
وتحديث قواعد الحجز واملصادرة .ليأيت بعدها قانون  27مارس  ،2012ل ُيع ِّزز بدوره
الرتسانة الترشيعية من خالل تعميم إجراءات الحجز ومصادرة األصول الحباط عمليات
جمع األموال االحتيالية بأكرث فاعلية .غري أنّه و يف حني يتزايد حجم األصول املحجوزة
يل ،ال يزال حجم املصادرات التي يتم تنفيذها فعليّاً
لدى اجراءات التحقيق بشكلٍ ج ٍّ
محدودًا للغاية.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تركِّز هذه الدورة التدريبية عىل األنظمة الترشيعية والتنظيمية ،فضالً عن املامرسات
املهنية الجيدة التي من شأنها أن تؤ ّهل أعضاء السلطات القضائية ملواجهة التحديات
الحالية التي تطرحها اجراءات املصادرة .كام تتناول هذه الدورة إجراءات التحقيق يف
املمتلكات ،ومختلف إجراءات الحجز الخاصة التي ينص عليها القانون ،وكذلك إدارة
املمتلكات املحجوزة قبل صدور الحكم .كام تُع ّد هذه الدورة فرصة للتذكري بالدور الذي
تضطلع به الهياكل واألجهزة التي وضعتها مصالح الرشطة والدرك للعثور عىل األصول
ومساعدة مصالح التحقيق .وأخريا ً ،فا ّن تبادل اآلراء واألفكار واملواجهة بني املشاركني
خالل هذه الدورة من شأنه اثراء قدراتهم التفكريية بشأن موضوع اختيار العقوبة
املناسبة ،ومدى وجود أو عدم وجود فائدة للجوء اىل إجراءات الحجز واملصادرة وفقاً
للحاالت ،وكذا التع ّرف عىل مامرسات البلدان األخرى يف املجال.

من  7اىل  15يونيو 2021

قيادة التحريات واجراءات التحقيق

أعضاء السلطات القضائية واملحققني األجانب

باختصار

التسجيل :قبل  23أبريل 2021

الجمهور املستهدف

جديد

دورة تدريبية مدة  5أيام متبوعة بدورة عملية
بجهة قضائية ليومني.
دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

تقتيض مهام توجيه أو قيادة التحريات والتحقيقات يف املجال الجنايئ من وكيل النيابة
أو قايض التحقيق االملام والدراية الشاملة باالطار القانوين والصالحيات التي يخولها
ذلك االطار للمهنيني املعنيني ،فضال عن معرفة من هم الرشكاء املتواجدين يف الطليعة
للتواصل معهم والسيام أقسام التحقيق ،وكذا اتخاذ قرارات وخيارات معينة السيام فيام
يتعلق بالتوجيه الجنايئ للقضية والقدرة عىل تحديد األولويات ومتابعة املسار الذي
تسلكه القضايا طيلة االجراءات.

فرنيس

السياق

املالحظات:

اللغة

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 1000يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

ترمي هذه الدورة التدريبية اىل توفري األدوات التي تسمح ألعضاء السلطات القضائية
اتخاذ أحسن خطط واسرتاتيجيات التحقيق ،والتحكم يف بيئة عملهم ووسائل االتصال
والتواصل التي هم بحاجة اليها ألداء مهامهم وجعلهم يدركون حدودهم يك يتمكنوا من
مواجهتها بشكل محكم.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

ملف قضية حول مخالفة من صنف الجرمية للتد ّرب من خالل لعب األدوار،
يُستعمل ّ
منذ مرسح الجرمية اىل غاية االحالة أمام جهة قضائية للبت فيهامع متابعة جل مراحل
التحريات والتحقيق .كام يحرض رئيس محكمة جنايات لالدالء برأيه حول العنارص
األساسية التي تسمح مللف قضية الصمود أمام انتقادات الخصوم.

تطوير المهارات المتصلة بالقضاء الجنائي 17

من  7اىل  11يونيو 2021

االثبات الجنائي
والتقدم العلمي

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني.

باختصار

التسجيل :قبل  23أبريل 2021

نوع الدورة

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

مالحظات

تُنظَّم هذه الدورة بالتناوب بني املدرسة الوطنية
للقضاء بباريس ومعهد التحقيق الجنايئ التابع
للدرك الوطني بسارجي بانتواز.
ميكن تكملة هذه الدورة بدورة "جرائم اإلنرتنت
واالثبات الرقمي".
دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغة

فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 500يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

يعرض معهد التحقيق الجنايئ التابع للدرك الوطني أحدث التطورات يف مجال األدلة
واالثبات العلمي والطب الرشعي ،من خالل عروض وأعامل تطبيقية بالتناوب.

السياق

غالبا ما يكون نجاح التحريات والتحقيقات الجنائية والمحاكمات مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً
بدقّة العناصر التي تمت معاينتها والتأكد منها ماديا ،وكذا بالخيار الدقيق ألنماط
التحريات التقنية والعلمية ونوعية تنفيذها ،فضال عن اندماجها التام وتجانسها مع
اإلجراءات ودقّة النتائج .تهدف هذه الدورة إلى تحديث المعارف حول أهم التطورات
في مجال األدلة العلمية والطب الشرعي.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

يت ّم التط ّرق اىل املواضيع التي تقرتحها الدورة بالتناوب بني مجموعة متنوعة من العروض،
السيام حول الحمض النووي وإدارة مرسح الجرمية والخربات املعلوماتية ،فضال عن نظرة
مقارنة مع مامرسات لبلدان أخرى (بريطانيا العظمى ،سويرسا) وأعامل تطبيقية يقرتحها
معهد التحقيق الجنايئ التابع للدرك الوطني ،بغية تحفيز املشاركني من أعضاء السلطات
القضائية وضباط الدرك والرشطة عىل التفكري الجامعي وتحديد مكانة ومدى أهمية
األدلة العلمية يف السياسة الجنائية.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

من  14اىل  18يونيو 2021
التسجيل :قبل  30أبريل 2021

نوع الدورة

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

مالحظات

ميكن تكملة هذه الدورة بدورة "االثبات الجنايئ
والتقدم العلمي".
دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغة

فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 500يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء املسجلني من
طرف الشبكة األوروبية للتدريب القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

الجريمة االلكترونية ووسائل
االثبات الرقمية
باختصار

التوعية حول التحديات التي تطرحها جرائم االنترنت وأبعادها الدولية والتطورات
التشريعية األخيرة والتحقيقات الرقمية والمعالجة القضائية لهذه الجريمة.

السياق

يُع ّد االنرتنت لكونه عامالً للتقدم يف العديد من املجاالت ويف كل مكان ويوم من الحياة
اليومية ،فضاء بال حدود للجرائم اإللكرتونية .وإذ تستهدف "التهديدات االلكرتونية" يف
زماننا مبا يف ذلك رشكات القطاع املرصيف واألفراد والدول.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

ت ُنظَّم هذه الدورة يف صيغة عروض تقدميية وأخرى عملية وموائد مستديرة وذلك بهدف:
لجل جوانبه الفنية
xالتطرق اىل فضاء اإلنرتنت ولغته من خالل تعزيز الفهم الجيد ّ
والتشغيلية وما يوفّره من إمكانيات وفرص؛
xتقديم األحكام القانونية املدنية والجنائية الفرنسية واألوروبية والدولية التي تُق ِّنن
فضاءاالنرتنت وتعزيز التعاون الدويل واملساعدة املتبادلة الجزائية يف إنفاذ القانون؛
xمساعدة اعضاء السلطات القضائية وموظفي الرشطة القضائية عىل التقدم لدى
جل املراحل (تحديد هويات
معالجة إجراءاتهم بإعطاء األولوية للنهج العملية خالل ّ
الجناة والتع ّرف عليهم ،الوصول إىل البيانات ،تدابري حامية األدلة الرقمية وتفادي
اختفائها ،الخ.)...
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االتجار بالبشر
من  22اىل  25يونيو 2021
التسجيل :قبل  7مايو 2021

نوع الدورة

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني.

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

مالحظات

ميكن تكملة هذه الدورة بدورة « الجرمية
املنظمة والتعاون القضايئ املتبادل أو "الضحية يف
اإلجراءات الجنائية".
دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

باختصار

مقاربة شاملة للظاهرة .عرض الرتتيبات الترشيعية والتنفيذية الوطنية والدولية،
واالستجابات الجنائية وتحديد هويات الضحايا والعمل مع الجمعيات املتخصصة.

السياق

تشهد ظاهرة االتجار بالبرش تفاقامً مثريا ً للرعب والقلق ،حيث يرتاوح عدد الضحايا
يف العامل من  700إىل  900000شخصا .ويتم االتجار بهؤالء الضحايا ،ومعظمهم من
النساء واألطفال ،يف االتحاد األورويب من خالل قنوات الهجرة غري الرشعية ،وذلك نتاجا
لالضطرابات الجغرافية والسياسية املعارصة.ويلتحق الضحايا بشبكات العمل غري القانوين
والدعارة والتسول والسطو واإلجرام وتهريب األعضاء .وردا ً عىل هذا النوع من االجرام
الذي يُق ّوض كرامة اإلنسان ،أكد االتحاد األورويب عىل أولوية مكافحة هذه الظاهرة .كام
رشعت فرنسا من جهتها ،فضال عن صياغة املادة  1-4-225من القانون الجنايئ ،يف خطة
مشرتكة بني الوزارات ملكافحة االتجار بالبرش.

اللغة

فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 400يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

من التحقيق إىل جلسة االستامع ،مرورا باملساعدة الدولية املتبادلة وطلبات االنابات
القضائية الدولية الالزمة يف هذا املجال ،كيف ميكن مالحقة مرتكبي هذه الجرائم
وإدانتهم؟
تتناول هذه الدورة ،يف شكل عروض وموائد مستديرة وحاالت ميكن مالحظتها عىل
الصعيد الوطني ،اإلطار املؤسسايت والقضايئ ملكافحة هذه الظاهرة ،ثم تعرض خططا
لتحديد هويات الضحايا بغية توفري الرعاية لهم .كام تكرس مرحلة ثانية منها للمعالجة
القضائية لتلك امللفات.
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العنف بين الزوجين
من  25اىل  27مايو 2021
التسجيل :قبل  9أبريل 2021

نوع الدورة

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب
دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغة

فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 300يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

باختصار

نهج متعدد التخصصات للتع ّمق يف موضوع العنف بني الزوجني واالستجابات القضائية
ٌ
املناسبة له من قبل العدالة املدنية أوالجنائية.

السياق

معي بل هي موجودة يف جميع
ا ّن ظاهرة العنف بني الزوجني ال تنحرص عىل مجتمعٍ ّ ٍ
املجتمعات .كام أنّنا نجدها بالرضورة يف األنظمة القضائية التي غالباً ما يتو ّجب عليها
معالجة هذا النوع من العنف يف مختلف النزاعات ،املدنية منها والجنائية .وأمام هذه
ٍ
معارف مشرتكة،
الظاهرة املنترشة بكرثة ،ينبغي عىل القضاة أن يستفيدوا من قاعد ِة
تُ كّنهم من الوصول اىل منبع العنف وكذا الردود واالستجابات املنهجية التي ميكن
ايجادها.
بحق
تهدف هذه الدورة التدريبية إىل تقديم نظر ٍة شامل ٍة حول أعامل العنف امل ُرتكبة ِّ
املرأة السيام يف كنف الحياة الزوجية .وعليه س ُيقدَّم من خالل هذه الدورة الجهاز القانو ّين
الفرنيس املتّصل بالحامية من العنف املنزيل مبا يف ذلك أحدث مبادراته وستتناول هذه
ّ
ُؤسسة لظاهرة العنف تلك ،واإلطار
الدورة أيضا اآلليات النفسية و  /أو االجتامعية امل ِّ
املؤسيس والرشاكات املختصة يف رعاية الضحايا من النسوة ،والسياسات الجنائية والخاصة
بالجهات القضائية املختصة واملمكن ايجادها .كام يتم التط ّرق اىل موضوع التعامل مع
مرتكبي أعامل العنف ومكانة األطفال يف املوضوع.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

يُقدِّم من خالل هذه الدورة باحثون وقضاة ومحامون واطباء نفسيني أعاملهم
ومامرساتهم املبتكرة يف املجال .كام ت ُتيح الخلفية املهنية املتنوعة للمشاركني التحاور
يل و ُمثم ٍر بعد االنتهاء من تقديم العروض.
بشكلٍ تفاع ٍّ

enm-info-di@justice.fr
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العنف الجنسي
من  12اىل  15أكتوبر 2021

باختصار

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني

السياق

التسجيل :قبل  2سبتمرب 2021

نوع الدورة

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

اللغة

فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 400يورو لكل مشارك

للتواصل معنا

فضالً عن اإلطار القانوين ،تتناول هذه الدورة التدريبية مجموع املعارف املتصلة بعلم
النفس أو طب األمراض العقلية أو الطب الرشعي التي من شأنها اثبات وقوع عنف
جنيس وفهم الظاهرة وتفاديها.
بغض النظر عن النظام القضايئ ،كثريا ما يشتغل القضاة عىل قضايا العنف الجنيس .من
التقايض الجنايئ إىل الشؤون العائلية أو حامية الطفل ،يخضع هذا النوع من العنف اىل
معالجة خاصة بالنظر اىل طبيعته.
ويكمن الهدف من هذه الدورة التدريبية يف تطوير املعارف غري القضائية التي يتو ّجب
عىل القضاة اتباعها خالل كل مرحلة من مراحل اإلجراءات املتصلة بقضايا العنف
الجنيس .ويشمل ذلك علم النفس وطب األمراض العقلية والطب الرشعي.
كام تسمح هذه الدورة التدريبية بدراسة وفهم اسرتاتيجية املعتدي ،وآثار االعتداء عىل
الضحايا وآليات العنف الجنيس املرتكبة يف سياقات معينة (األرسة ،العمل .)...كام تتط ّرق
الدورة اىل التحديات التي يطرحها اجراء استجواب املعتدي وترصيحات الضحية خالل
جلسات االستامع .كام يركّز محتوى الدورة وبشكلٍ خاص عىل العنف الجنيس املرتكب
يف سياق الحياة األرسية.
وأخريا ،ت ُقدَّم آليات وأجهزة رعاية ضحايا العنف الجنيس والتعامل مع مرتكبي هذا
النوع من الجرم.

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تركّز هذه الدورة التدريبية عىل الجانب العميل ،كام أنّها ت ُح ّبذ تبادل املامرسات الحميدة
بني أعضاء السلطة القضائية .ومن منظور متعدّد التخصصات ،تستضيف الدورة أخصائيني
كل جوانب العنف الجنيس واآلثار املرتتّبة إثر ارتكابه.
يف املواد األساسية لفهم واستيعاب ّ
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الضحية في المحاكمة الجنائية
من  29اىل  31مارس 2021

باختصار

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني

السياق

التسجيل :قبل  12فرباير 2021

نوع الدورة

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

مالحظات

دورة مفتوحة للقضاة ووكالء النيابة وأعوان
الرشطة أو لغريهم من أعضاء إدارة حكومية
مختصة يف مكافحة الجرمية املنظمة.
دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغة

فرنيس.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 300يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

ت ُع َرض من خالل هذه الدورة معطيات متعددة التخصصات ،كام تُ نح للمشاركني فرصة
تبادل الحوار حول مكانة وحقوق الضحية طيلة املحاكمة الجنائية ،من مرحلة املالحقة
القضائية إىل غاية مرحلة تعويض الضحية.

باتت الضحية تحظى مبكانة هامة مع التطورات التي شهدها املجال القانوين ،حيث
أضحت السياسة العامة والسيام العدالة الجنائية ت ُك ِّرس نصوصاً تُ كِّن للضحايا من نيل
حقوقهم .ولكونها طرفاً باملحاكمة ،تتمتّع الضحية مبكانة حقيقية تسمح لها مبامرسة
حقوقها طيلة اإلجراءات ،ابتدا ًء من مرحلة تقديم الشكوى إىل غاية تنفيذ الحكم .كام
خاصة لضامن حصول الضحايا عىل التعويضات التي يستحقون ،يف
أوجِدت ترتيبات ّ
ظرف آجال رسيعة وبفاعلية .وفضال عن ذلك ،ميكن للضحية االستفادة من تدابري الدعم
كل ذلك،
والرعاية الشاملة عن طريق جمعيات نشطة ومتعددة االختصاصات .ومع ّ
يحق لهم املطالبة بها؟ وهل يعلمون
هل يدرك الضحايا أنّهم يتمتّعون بحقوق وأنّه ّ
أيّة التدابري بإمكانهم اتخاذها؟ وهل يتوافق الرد القضايئ مع توقعاتهم؟ وما هو األثر
القانوين وامللموس من إنشاء وظيفة "القايض املف َّوض لشؤون الضحايا"؟ وعىل ما تشتمل
مفاهيم االعرتاف مبكانة الضحية واسرتجاع الحقوق التي يطالب بها الضحايا؟ وكيف
هش ،وان مل يستحل األمر ،املوافقة بني أمل ومعاناة الضحية واحرتام
ميكن ،يف ظل توازنٍ ٍّ
حقوق الجاين املزعوم؟ وهل ميكن أن توضع الضحية يف قلب االجراءات الجنائية؟
جل القضايا املتصلة بدور الضحية ومكانتها
تهدف هذه الدورة التدريبية اىل التطرق اىل ِّ
يف اإلجراءات الجنائية ،عىل ضوء التوجيه األورويب بتاريخ  25أكتوبر  ،2012وال سيام فيام
يحق لها الحصول عليه .كام تتمحور هذه الدورة أيضا حول
يتعلق بحقوقها والدعم الذي ّ
دراسة السياسات العامة املنشأة يف مختلف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب لتقديم
املساعدة للضحايا .ومن هذا املنظور ،متنح الدورة إمكانية التط ّرق اىل هذا املوضوع من
خالل تف ّحص سلسلة اإلجراءات الجنائية ،بدءا من مرحلة التحقيق اىل تنفيذ القرارات،
مرورا ً باملحاكمة.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تهدف هذه الدورة التدريبية اىل عرض الجوانب القانونية والتقنية بغية توفري الرعاية
املثىل لضحايا الجرائم الجنائية وآليات إصالح الرضر امللحق بهم .كام تركز أيضا عىل
التساؤالت االجتامعية التي أثارتها مسألة مكانة الضحية أمام العدالة الجنائية ،من خالل
التطرق اىل مقاربات تاريخية أو اجتامعية أو نفسية .وفضال عن ذلك فا ّن هذه الدورة
تشمل مداخالت لقضاة وخرباء وأكادمييني وممثلني للجمعيات الفرنسية واألجنبية ،اىل
جانب تبادل خرب ٍ
ات متعددة التخصصات بني املشاركني.
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من  11اىل  13اكتوبر 2021
التسجيل :قبل  27أغسطس 2021

نوع الدورة

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

املالحظات:

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغة

فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 300يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

من منطوق بالحكم إلى تنفيذ العقوبة :أية
استراتيجية تعاون بين األطراف المعنية؟
باختصار

التفكري واملناقشة حول سري االجراءات يف السلسلة الجنائية واملامرسات املوالية ملنطوق
الحكم.

السياق

تهدف هذه الدورة اىل التحفيز عىل التفكري حول تنظيم الخدمة العقابية لجهة قضائية،
بهدف تحسني تدفق املعلومات وإضفاء الطابع الفردي عىل العقوبة وتفضيل تفادي
العود اىل ارتكاب الجرمية ،والسامح ملختلف الفاعلني القضائيني سواء من املختصني يف
النطق بالحكم أو يف تنفيذ العقوبة بالتحاور واملناقشة وتبادل الخربات واملامرسات يف
املجال.
يل سواء يف مرحلة اختيار العقوبة أو بعد
تركّز الدورة عىل مدى فائدة إيجاد تقييم هيك ّ
النطق بها ومتابعتها ،وعىل األفكار املنبثقة من التجمعات واللقاءات التي يتم من خاللها
تبادل الحوار ،عىل غرار لجان التنفيذ وتطبيق العقوبات واملؤمترات اإلقليمية نصف
السنوية بشأن تهيئة العقوبة والعقوبات البديلة للسجن.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

كل من القضاة الجنائيون وقضاة تطبيق العقوبات
تركز هذه الدورة التي تستهدف ٌّ
ووكالء النيابات وكتاب الضبط والخدمات غري املركزية إلدارة السجون ،عىل تبادل
التجارب والخربات الواقعية واألدوات املط ّورة بالخدمات العقابية.
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الدورة التخصصية املدنية

التأمين القانوني وقانون العقود

من  29مارس اىل  2أبريل 2021
التسجيل :قبل  12فرباير 2021

نوع الدورة

دورة تدريبية مخصصة ألعضاء السلطات
القضائية األجانب

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب واملوثقون

املالحظات

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى
االتصال بنا.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 1000يورو لكل مشارك

باختصار

يفرض التعقيد املتزايد للتنظيامت وتعدد النزاعات استيعاب اإلشكاليات القانونية التي
تطرحها العقود املتصلة باملعامالت التجارية.

السياق

لقد بات التأمني القانوين يُع ُّد عامال أساسياً البد منه يف مجال املعامالت التجارية بني
الرشكات .كام أ ّن التطورات التي تشهدها العالقات يف املجال ،فضال عن ترتيبات التسديد
والدفع ،والطرق الودية لفض النزاعات والتنظيامت القانونية سواء عىل املستوى الوطني
أو الدويل ،أدت اىل تعدد املخاطر الناتجة عن العالقات التعاقدية التجارية خالل العقود
األخرية .وملواجهة هذه الصعوبات بشكل ُمحكم ف ّعال ،يحتاج املهنيون اىل تحسني
مستواهم وتحديث معارفهم بشكل مستمر ،بغية إيجاد توازن رضوري بني التأمني
القانوين والحاالت الطارئة والتكيّف معها لتأمني العقود آنذاك.
كام يأيت دور القايض يف هذه املادة بشكل مغاير ملا كان عليه من ذي قبل .فان باتت
األطراف املتعاقدة تتجنب اللجوء اىل القايض لفائدة الحلول الودية ،غري أن سلطة
ذلك األخري عىل دميومة العقود صارت أقوى .وعليه ،تهدف هذه الدورة التدريبية اىل
استيعاب الصعوبات القانونية التي تطرحها مسألة تأمني العقود القانونية ودور القايض
يف استمرارية وصالحية املعامالت.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

انطالقا من تقديم شامل لقانون العقود وخصوصيات املعامالت بني الرشكات ،يعمل
املشاركون عىل التفكري سوية حول مسألة تكييف العقود مع املخاطر العرصية ،وحول
الدور الذي بات يضطلع به القايض يف املجال .كام يتطرق املشاركون من خالل هذه
الدورة اىل أمثلة عملية تطبيقية.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :
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الدورة التخصصية املدنية

من  6اىل  9أبريل 2021

التسجيل :قبل  19فرباير 2021

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

املالحظات

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ.

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى
االتصال بنا.

الملكية الفكرية
باختصار

تحتل العديد من قضايا امللكية الفكرية اليوم مركز الصدارة :فكيف نتعامل معها؟ وكيف
ّ
ينبغي التعامل مع النزاعات الجديدة املتعلقة بتطور الرقمية واالنرتنت؟

السياق

أصبحت حامية امللكية الفكرية اآلن تشكّل عنرصا ً مهامً للفاعلني االقتصاديني .األمر الذي
يجربهم عىل مواكبة التغريات التكنولوجية والنامذج التجارية التي باتت ت ّولد عددا ً هائالً
من النزاعات يعزى اىل تط ّور املامرسات عرب االنرتنت.
تقرتح هذه الدورة عىل القضاة املدنيني والجنائيني تحسني معارفهم يف هذا املجال
التقني الذي ال يزال يف تط ّور وتقديم أفق جديدة .وهكذا سرتكّز هذه الدورة التدريبية
عىل انتهاكات حقوق امللكية الفكرية املرتكبة عرب االنرتنت وخصوصيات األدلة واالثباتات
يف هذا السياق واملسؤوليات التي تقع عىل عاتق مختلف الفاعلني والعقوبات املخصصة
لهذا النوع من االجرام.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 800يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تسمح هذه الدورة بتقييم التطورات الفقهية القضائية والتنظيمية املتصلة بقانون
امللكية الفكرية ،فضالً عن تزويدها املشاركني بفهمٍ أفضلٍ لتأثري ذلك عىل اسرتاتيجيات
الجهات الفاعلة االقتصادية .كام يتم من خاللها مناقشة املنازعات النابعة اليوم من
الشبكة االلكرتونية والسبل اإلجرائية املختلفة املتوفّرة يف مجال امللكية الفكرية ،من
خالل تبادل الحوار بني املشاركني ودراسات حاالت واقعية.
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الدورة التخصصية املدنية

من  12اىل  16أبريل 2021
التسجيل :قبل  26فرباير 2021

الجمهور املستهدف

دورة تدريبية مخصصة ألعضاء السلطات
القضائية األجانب

املالحظات

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى االتصال
بنا.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 1000يورو لكل مشارك باستثناء القضاة املسجلني
من قبل الشبكة األوروبية للتدريب القضايئ

المنازعات األسرية والقانون الدولي
باختصار

أدى التنقل الجغرايف لألزواج إىل نشوب نزاعات جديدة عابرة للحدود .ولالستجابة لهذه
املنازعات ،اعتمد القانون الدويل الخاص قواعد محددة وخاصة بالشؤون األرسية.

السياق

إ ّن تدويل العالقات األرسية وتزايد حركة العائالت عامالن يؤديان إىل انتشار القضايا
العابرة للحدود .اضطُ َّر قانون األرسة إىل التك ُّيف مع هذا الواقع ،واعتامد قواعد من
القانون الدويل الخاص التي تحكم القضايا العابرة للحدود وتُنظِّم إجراءات التعاون يف
هذا املجال بني الدول.
فسوا ٌء تعلّق األمر بإجراءات التبني وتيسريها أو نقل حكم طالق أو اسرتجاع النفقات
املعيشية والعائلية غري امل ُسدّدة أو تنظيم اجراءات عودة طفلٍ ت ّم نقله بشكلٍ غري
قانو ٍّين اىل ٍ
بلد آخر ،بات من الرضوري عىل خرباء قانون األرسة االملام بالنصوص األوروبية
املعمول بها واالتفاقيات الدولية ذات الصلة وكذا اآلليات التي تضمن تنفيذها.
ومن ثم تتط ّرق هذه الدورة إىل مختلف اآلليات التي ت ُنظِّم التعاون القضايئ الدويل يف
مجال قانون األرسة والوسائل املوفَّرة لتحقيق ذلك ،عىل غرار دور السلطات املركزية.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تُ كِّن هذه الدورة التدريبية املشاركني من اثراء معرفتهم بالنصوص األوروبية والدولية
املطبقة يف مجال قانون األرسة واستيعاب التحديات التي ميكن أن تطرحها إدارة هذه
والحساسة لطابعها االنساين .كام تهدف إىل تعزيز تبادل الحوار
املنازعات الشائكة
ّ
والنقاش بني املامرسني يف هذا املجال ،ال سيام من خالل دراسة امللفات ،بغية فهمٍ أفضل
للتحديات التي قد يطرحها التعاون الدو ّيل يف مجال املنازعات األرسية.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :
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منهجية الحكم المدني
من  3اىل  5مايو 2021

التسجيل :قبل  19مارس 2021

نوع الدورة

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

اللغة

الفرنسية حرصيا (مستوى ب 2مطلوب)

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 300يورو لكل مشارك
للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

من  7اىل  10يونيو 2021
التسجيل :قبل  27أبريل 2021

نوع الدورة

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

مالحظات

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ

اللغة

فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 400يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

باختصار

يتطلّب تحرير حكم مدين عدد من القواعد املحدّدة ،مبنية عىل أسس قانونية .وعليه
فا ّن التحكّم يف هذه القواعد ُيكّن أعضاء السلطات القضائية املستقبليون من اصدار
مؤسسة قانوناً ومسببة وقابلة للتنفيذ.
أحكام وقرارات واضحة َّ

السياق

تهدف هذه الدورة اىل متكني أعضاء السلطات القضائية الجدد املبتدئني يف املواد املدنية،
أو أولئك الذين يعودون اىل مامرسة القضاء املدين ،من مراجعة املبادئ األساسية لصياغة
حكم مدين ،بدءا ً من تحليل األدلة التي يتم جمعها خالل جلسة االستامع وامللف ،إىل
غاية بلوغ مرحلة تحرير نص الحكم ،بغية تسهيل عملية تنفيذ أحكامه وإتاحة املحكمة
التي قد ت ُحال اليها القضية ،يف حال ما إذا تو ّجب الطعن فيها ،إمكانية القيام مبهامها
بسهولة.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

التط ّرق اىل الصعوبات الرئيسية التي تواجه القايض لدى تحريره للحكم (بيان الوقائع و
التامسات األطراف ونص القرار) ،إىل جانب األخطاء اإلجرائية التي ينبغي تفاديها ،من
خالل دراسات حاالت عملية.

جودة األحكام والقرارات المدنية
باختصار

كيف ميكن أن نُقيّم جودة القرارات التي تصدرها املحاكم؟ أعىل أساس تاريخ منطوق
الحكم املعلن عنه؟ أم من جانب دقّة التسبيب ووضوحه لتيسري تطبيقها؟ يتط ّرق
املتد ّربون خالل هذه الدورة اىل املعايري املذكورة من خالل منهج القانون املقارن وأمثل ٍة
عن عد ٍد من املبادرات التي اتخذتها بعض الجهات القضائية لبلوغ الجودة املنشودة.

السياق

حقيقي للقضاة اذ تُع ّد جودة
باتت املتطلبات الكمية الحالية تُشكّل مصدر قلقٍ
ٍّ
القرارات واألحكام املنطوق بها أساسية ال محالة ملصداقية وفعالية القضاء املدين .فكيف
ميكن تقييم مدى جودة األحكام املنطوق بها؟ فجودة األحكام أساسية كونها تعكس
نوعية التفكري املنطقي والكتابة والوضوح وكفاءة الحكم .كام أ ّن أساسيتها يف املرحلة
النهائية من املحاكمة تعكس أيضا جودة اإلجراءات من أ ّولها اىل آخرها وتختتمها .فتن ّوع
االستجابات التي تحملها األحكام والقرارات من شأنه أن يلبي املتطلّبات الجديدة التي
باتت تشكّل تحديا جديدا للمؤسسة القضاء.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تقرتح هذه الدورة التع ّمق يف املعايري األساسية لضامن جودة األحكام املدنية كقرار
كل من الجانب النظري:
يختم االجراء القضايئ .يُركّز املنهج التعليمي لهذه الدورة عىل ٍّ
تحديد ماهية الجودة وكيف ميكن التدريب عليها واالستفادة من الدراسات األوروبية
يل من خالل تحديد املامرسات التي ينبغي تفاديها لعدم الوقوع
حول املوضوع؟ والعم ّ
يف النقض أو االشكاليات والسيام استحالة تنفيذها ،باإلضافة إىل عرض أعامل املجموعات
التي بحثت يف ذات املوضوع.
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الطرق البديلة لفض النزاعات
من  6اىل  9أبريل 2021

التسجيل :قبل  19فرباير 2021

نوع الدورة

باختصار

لفض النزاعات وتقديم التقنيات الفعالة للرتويج
اكتشاف مختلف الطرق الودية ّ
الستخدامها.

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني.

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

املالحظات:

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ

اللغة

فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 400يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

السياق

تعترب آليات الوساطة والتوفيق طرق أصيلة لتسوية النزاعات .فحتى وان ظلّت الواحدة
مستقلة عن األخرى ،ميكن لإلنصاف أن يجد مكانته بينهام ،وذلك من دون أن يفقد
القايض هو اآلخر مكانته .فان كانت الوساطة تعني بالرضورة تدخُّل ٍ
طرف ٍ
مستقل
ٍّ
ثالث
يقرت ُحه ويع ِّينه القايض ملساعدة األطراف عىل الدخول يف حوار للتوصل إىل اتفاق ما ،يت ّم
يف نهاية املطاف اقرتاح ذلك االتفاق عىل القايض ليصادق عليه .بإمكان القايض أن يقوم
بالتوفيق بنفسه (ان شاء) أو املحاولة فيه (حسب تقديره للحالة) ،حتى وان مل يسترش
ومل يحصل عىل قبول رسمي مسبق من ِقبل الطرفني .وعليه ،تتطلّب الوساطة التحضري
والتنظيم الكافيني لقيادتها كتدبري ،يف حني أ ّن التوفيق يدفع بالقايض نفسه إىل اكتساب
تقنيات محددة .والبد منها.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

لفض النزاعات
يتمثّل الغرض من هذا التدريب يف ال ّنظر يف مدى أهمية األساليب الودية ّ
والتعامل مع التحديات حسب نوع النزاع .اذ تُسلِّط الدورة الضوء عىل سبل تنفيذ تلك
اآلليات من خالل النهجني العميل والنظري .كام تُ كّن املشاركني من اكتساب تقنيات
التوفيق والوساطة من خالل ُورش العمل املق َّررة.
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دولية التقاضي في المواد المدنية
من  6اىل  9أبريل 2021

باختصار

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني.

السياق

التسجيل :قبل  19فرباير 2021

نوع الدورة

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

املالحظات:

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ

اللغة

فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 400يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

استيعاب املفاهيم األساسية املتصلة بتنازع القوانني واالختصاصات القضائية ،باإلضافة إىل
كل من املواد العائلية واملدنية
االتفاقيات الدولية الرئيسية والتع ّمق يف تلك القضايا يف ٍّ
والتجارية.

ال يزال حجم املنازعات التي تنطوي عىل عنرص أجنبي يف تزايد مستم ّر ،سواء يف مواد
قانون األشخاص أوقانون األرسة أو قانون العقود أو املسؤولية املدنية .األمر الذي بات
يدفع غالباً بالقايض اىل التساؤل بشأن اختصاصه أو القانون الواجب تطبيقه .وموازاة
لذلك ،ال تزال اآلليات القانونية الدولية تتزايد ،سواء تعلّق األمر باالتفاقيات الثنائية أو
الدولية أو األوروبية ،أو من جانب االجتهاد القضايئ والفقه األورويب أو القواعد الداخلية
املتصلة بتنازع القوانني.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تتناول هذه الدورة التدريبية مختلف املواضيع امل ُرتتّبة عن تضارب القوانني .كام تُز ِّود
القضاة باملعايري التي تس ّهل لهم اجراءات البحث عن حلول تتكيف مع الحاالت امل ُحالة
إليهم .وبنا ًء عىل التحليل القانوين للمبادئ األساسية املعنية ،تسمح مداخالت القضاة
واألكادمييني الخرباء يف املجال للمشاركني بإثراء تفكريهم ومشاركة أسئلتهم.
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أخالقيات القضاء ودولة القانون
من  17اىل  21مايو 2021
التسجيل :قبل  19فرباير 2021

الجمهور املستهدف

دورة تدريبية مخصصة ألعضاء السلطات
القضائية األجانب

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى
االتصال بنا.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 1000يورو لكل مشارك

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

باختصار

جديد

تقوم دولة القانون عىل أساس توازن للقوى بني السلطات الثالثة التنفيذية والترشيعية
والقضائية .غري أ ّن نقطة التوازن تلك ال ميكن تحقيقها من دون نصوص تخ ّول ألعضاء
السلطات القضائية قانونا أساسيا خاصا فضال عن نظام مسؤوليات خاص وال من دون
ايجاد قواعد أخالقية لقيادة مهامهم.

السياق

تقرتح هذه الدورة التساؤل حول مبدأي االستقاللية والحياد األساسيني لقيادة عمل
أعضاء السلطات القضائية يف اطار نظام دميقراطي يستجيب للثقة التي يضعها فيهم
املواطنون.
ويف حني توجب عىل القانون ضامن الرشوط والظروف التي تسمح ألعضاء السلطات
القضائية بأداء مهامهم وفقا لتلك املبادئ توجب عليهم أن يتحلوا باملسؤولية.
وبغض النظر عن الجانب التأديبي من الرضوري التطرق اىل مسألة األخالقيات من
منظورها االيجايب من خالل نرش املعايري والقيم التي تقود رجل القضاء لدى أدائه ملهامه
والتعريف بها.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تتشكّل الدورة من النشاطات اآليت ذكرها فيام سييل والتي يت ّم برمجتها بالتناوب:
xتقديم الفاعلني األساسيني يف املجال والشبكات املختصة مبعالجة تلك املواضيع عىل
املستوى الدويل(عىل غرار الشبكة الدولية للنزاهة القضائية أو اللجنة األوروبية من
أجل فاعلية العدالة ملجلس أوروبا)؛
xتحفيز التفكري حول اآلفاق النظرية والقانون املقارن؛
xورش عمل يت ّم التط ّرق من خاللها اىل حاالت عملية وفقا للمنظور واالطار القانوين
لكل مشارك والتي يت ّم من خاللها تبادل الحوار واملناقشة بني جميع األعضاء
املشاركني.
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من  21اىل  22أكتوبر 2021
التسجيل :قبل  10سبتمرب 2021

نوع الدورة

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

اللغة

الفرنسية حرصيا (مستوى ب 2مطلوب)

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،

 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 200يورو لكل مشارك

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

من  4اىل  6أكتوبر 2021

التسجيل :قبل  31أغسطس 2021

نوع الدورة

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

املالحظات:

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ

اللغة

فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 300يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

شبكات التواصل االجتماعي :تعرض
البيانات الشخصية وخصوصية رجل القضاء
باختصار

باتت شبكات التواصل االجتامعي فضا ٌء للتع ّرض الذايت والتعارف واملناقشة ،ووسيل ًة
للتعبري من شأنها أن تكون مصدرا للنزاعات وأداة للتحقيق ،حتّى صار األمر يطرح
إشكالية مكانة القايض ووكيل النيابة يف املجتمع.

السياق

تعترب شبكات التواصل االجتامعي فضاء للتعرض أو عرض الحياة الشخصية والتعارف
واملناقشة ،والتي ال تزال يف تطور مستمر ،كام أنها بيئة من شأنها أن تشكّل مصدرا ً
للنزاعات ،كام ميكن اعتبارها وسيلة جديدة ميكن اللجوء اىل استعاملها خالل اجراءات
التحقيق ،وكذا وسيلة للتعبري تُطرح من خاللها ،ويف صيغة أخرى ،مسألة مكانة رجل
القضاء اليوم يف املجتمع.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تتناول الدورة التدريبية من خالل محارضات وتبادل النقاش ،مسألة التطور املستمر
لشبكات التواصل االجتامعي (مبا يف ذلك عواقب ذلك عىل حامية الخصوصية والبيانات
الشخصية) ،باإلضافة إىل مهام القايض .كام يتسنى للمشاركني يف هذه الدورة التفكري
حول مكانة القايض عىل شبكات التواصل االجتامعي وحول التوازن الهش بني حرية
التعبري وواجب االحتياط.

القانون والرقمية :بين التحديات واآلفاق
باختصار

ستؤدي الرقمنة والبيانات املفتوحة وأمتتة العمل والخوارزميات إىل تعديل عميق
الجراءات الوصول إىل املعلومات القانونية وكذا تنظيم النشاط بالجهات القضائية ومع
الرشكاء ،فضالً عن تأثريها عىل عملية اصدار األحكام والقرارات القضائية .اذ باتت البيئة
القضائية تواجه نوعا جديدا من التحديات تطرحه الرقمية وع ّمت التساؤالت حول
كيفية معالجة تلك التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا .وعليه بات من الرضوري
عىل قايض القرن الواحد والعرشين االملام بهذه التطورات واستيعابها.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

عروض تقدميية ومناظرات تسمح بعرض وتحليل التقدم التكنولوجي والتطورات الرقمية
الحالية واملقابلة بينها وبني تأثريها عىل املامرسات القضائية.

اكتساب معارف متعددة التخصصات 31

من  24اىل  26فرباير 2021
التسجيل :قبل  15يناير 2021

نوع الدورة

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني.

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

املالحظات:

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ

اللغة

فرنيس

قانون هيئة األمم المتحدة
بشأن الحريات األساسية
باختصار

عروض وحاالت عملية بغية استيعاب مبادئ االتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق
اإلنسان وإمكانية اللجوء اليها واإلجراءات التي من شأنها ضامن احرتامها.

السياق

شهدت مسألة حامية الحقوق األساسية لإلنسان ظهور عد ٍد كبري من املعايري الدولية منذ
عام  1945من االعالن العاملي لحقوق االنسان اىل االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان
مرورا باتفاقية نيويورك بشأن حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب .وقد باتت هذه
الصكوك تشكّل نصوصا أساسية الب ّد من أعضاء السلطة القضائية تطبيقها لدى أدائهم
ملهامهم.
واذ أ ّن هذه النصوص الدولية باتت تشكل اليوم هيكالً كامالً ،تو ّجب عىل القضاة تطبيقها
لدى أدائهم ملهامهم ،وبالنظر اىل طابعها الشامل والشائك من حيث تَن ُّوع النصوص
السارية املفعول وقواعد التطبيق املبارشة يف القانون املحيل ،واجتهاد قضايئ دويل ثري،
فا ّن هذه املادة تتطلب اكتساب مهار ٍ
خاص للقضاة.
ات معيّنة وتكوينٍ ٍّ

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 300يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تعرض هذه الدورة التدريبية االتفاقيات الدولية الرئيسية املتصلة بحقوق اإلنسان سواء
االتفاقيات العامة أو تلك املتصلة مبجال معني .كام تركّز الدورة عىل رشوط اللجوء اىل
تلك النصوص وتطبيقها املبارش .ويرشف عىل عرض محتوياتها أساتذة يف القانون وقضاة
ومحامون وخرباء من األمم املتحدة ،من خالل تحفيزهم للمشاركني عىل التفكري وتبادل
الحوار.
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من  8اىل  12مارس 2021
التسجيل :قبل  22جانفي 2021

نوع الدورة

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

املالحظات:

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ

اللغة
فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 500يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

من  14اىل  18يونيو 2021
التسجيل :قبل  4مايو 2021

نوع الدورة

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

املالحظات:

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ

اللغة

فرنيس

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 500يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

علم الجريمة :المعطيات العلمية
والعدالة الجنائية
باختصار

قد يلجأ القضاة لدى تحريرهم لألحكام القضائية الجنائية اىل دعم قراراتهم استنادا اىل
معطيات علمية .يف هذا السياق ،يسمح علم الجرمية بتحقيق ذلك من خالل املزج بني
املعطيات النظرية متعددة التخصصات والتفكري حول املامرسات القامئة.

السياق

بالرغم من التوقعات املتناقضة للمجتمع ،يحرص قضاة الحكم الجنائيون وقضاة تطبيق
العقوبات ونواب وكاالت النيابات املتخصصني وكذا خدمات إدارات السجون عىل اعادة
دمج املحكوم عليهم والوقاية من ظاهرة العود الرتكاب املخالفات ،من خالل تطوير
وتنفيذ إجراءات تهيئة العقوبات وتطبيقها .تسمح هذه الدورة التدريبية للمشاركني من
التعمق يف مادة تطبيق العقوبات التي ال تزال يف تطور مستمر ،من خالل مقاربة تستند
عىل علم الجرمية ،فضال عن توفري فضاء للتحليل والتفكري حول أجهزة االدماج القامئة
واألهداف املتوخاة من العقوبة.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تقييم وتشجيع عالقات الرشاكة يف املجال بني أعضاء السلطات القضائية واألخصائيني
كل الفاعلني يف املجال،
من خالل تحديد التجارب املبتكرة مع احرتام اختصاصات ومهام ّ
والتساؤل حول ماهية تهيئة العقوبة واألهداف املتوخاة من ذلك االجراء ،سواء بالنسبة
للعدالة الجنائية أو املسار الفردي والشخيص للمتهم.

تساؤالت حول السجون
باختصار

يف سياق مناقشات وطنية ودولية مكثفة بات من املهم النظر عن قرب والتساؤل ،من
خالل اعتامد مناهج متعددة التخصصات ،حول منظومة السجون واألسس التي تقوم
عليها عقوبة السجن.

السياق

تحتل السجون مكانة مركزية يف األنظمة الجنائية لجميع الدول .فسواء تعلق األمر
ّ
بوظيفتها الجزائية أو الحامئية للمجتمع ،الزالت موضوع مناقشات مكثفة ،سواء
بخصوص عواقب السجن (األرسة واإلدماج االجتامعي) أو ظروف االحتجاز وظاهرة
االكتظاظ بها ،والتي ينظر اليها الربملانيون الوطنيون والدوليني بأع ٍني منتقدة .وقد
أدخلت نصوص االجتهاد والفقه القضايئ األورويب الصادرة عن املحكمة األوروبية لحقوق
االنسان والفرنسية تغيريات عىل اإلطار القانوين للسجن.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تقرتح هذه الدورة مقاربة تكميلية (تاريخية واجتامعية وقانونية وجنائية وسكانية)،
ومقارنات دولية ومداخالت من قبل الخرباء يف هذا املجال الجنايئ (مراقبون عامون
ألماكن الحرمان من الحرية وقضاة ومحامون وموظفي السجون وأطباء نفسيني
وجمعيات ومؤسسات وأكادمييني وباحثني) .كام تهدف اىل تسليط الضوء عىل األوضاع
السائدة بالسجون يف فرنسا وكذا التساؤالت التي تتمحور حول موضوع السجن والسجون
وتوقعات املجتمع التي تُع ّد أحياناً متناقضة إزاء عقوبة السجن والسجون.
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من  22اىل  26نوفمرب 2021
التسجيل :قبل  8أكتوبر 2021

نوع الدورة

دورة تدريبية مخصصة ألعضاء السلطات القضائية
األجانب

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

املالحظات:

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى
االتصال بنا.

املكان

العدالة وحماية البيئة
باختصار

تتطلب حامية البيئة إيجاد استجابات قضائية جديدة ومتصلة ،يت ّم التط ّرق اليها بشكلٍ
ُمع ّمقٍ من خالل هذه الدورة التدريبية.

السياق

ت ُع ُّد حامية البيئة ٍ
تحد مشرتك للبرشية جمعاء ويتجىل ذلك من خالل ما ينص عليه
القانون الدويل التقليدي والقوانني األوروبية والوطنية(الدساتري والقوانني االطارية بشأن
البيئة) وعىل غرار ما تنص عليه ديباجة اعالن قمة ريو بشأن البيئة والتنمية التي أشارت
عام  1992اىل اقامة "مشاركة عاملية جديدة ومنصفة عن طريق ايجاد مستويات جديدة
للتعاون بني الدول وقطاعات املجتمع الرئيسية والشعوب [من خالل] العمل من أجل
عقد اتفاقات دولية تحرتم مصالح الجميع وتحمي سالمة النظام العاملي للبيئة والتنمية
[فضال عن] الطابع املتكامل واملرتابط لألرض ،موطننا".
عمليا ،يتجىل هذا البعد يف منازعات من نوع جديد قد تطرأ ،توجب عىل البيئة القضائية
الخوض فيها سواء تعلق األمر بالقضاء االداري أو املدين أو الجنايئ ،وغالبا ما يتجىل ذلك
أكرث عىل املستوى الدويل.
لذلك توجب عىل أعضاء السلطة القضائية إتقان أساليب العمل املبتكرة وتصميمها
واللجوء إىل األدوات املعروفة يف هذا املجال الشامل واألولوي.

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 -75004باريس

التكلفة

 1000يورو لكل مشارك باستثناء القضاة املسجلني
من قبل الشبكة األوروبية للتدريب القضايئ

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :

كام تتطرق هذه الدورة التدريبية اىل االطار القانوين الخاص بحامية البيئة واملؤسسات
الفاعلة يف املجال ،الفرنسية منها والدولية .فضال عن ذلك ،تتط ّرق هذه الدورة أيضا اىل
التقنيات الخاصة مبعالجة املنازعات املتصلة بالبيئة .وأخريا ،تعتمد الدورة التدريبية من
خالل محتوياتها عىل مقاربة تفاعلية متعددة التخصصات.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

تركّز هذه الدورة عىل تبادل الحوار والنقاش بني املشاركني والبعد الدويل لحامية البيئة.
وبعد جزء تخصصه هذه الدورة لتحليل متعدد التخصصات للتحديات البيئية الرئيسية،
تتط ّرق يف جزء ثان اىل شطر الحامية القضائية للبيئة.
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 34اكتساب معارف متعددة التخصصات

العدالة والطب الشرعي
من  4اىل  8اكتوبر 2021

التسجيل :قبل  20أغسطس 2021

نوع الدورة

دورة لالنغامس يف البيئة القضائية الفرنسية رفقة
قضاة فرنسيني

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

اللغة

الفرنسية حرصيا (املستوى ب 2مطلوب)

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 500يورو لكل مشارك

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
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باختصار

عرض بانوراما للتطورات التقنية ومنظومة الطب الرشعي ،بغية تحقيق انسجام نوعي
بني مختلف املامرسات القضائية.

السياق

غالبا ما تعتمد نوعية العدالة الجنائية عىل جودة الطب الرشعي ،الذي تسهم مامرساته،
سواء تعلّق األمر بعلم األموات أو الطب الرشعي الخاص باألحياء ،يف تقديم األدلة
وبالتايل جعل الحقوق املمنوحة للمتقاضني فعلية.
وقد أدى التطور الكبري للطب الرشعي ،نتيجة لربوز تخصصات جديدة إىل جانب تنظيم
إقليمي جديد ،اىل تباين األوضاع واملامرسات .تهدف هذه الدورة التي تجمع بني رجال
القضاء واملحققني واألطباء اىل توفري معلومات مستكملة عن أهم التطورات التي
يشهدها قطاع الطب الرشعي ،وتقديم التوصيات الرئيسية الصادرة عن املجلس األعىل
للطب الرشعي واستنتاج الدروس من الحاالت الواقعية املتصلة بإدارة مشاهد الجرمية
وبالتايل تعزيز مواءمة املامرسات التي الب ّد منها لبلوغ الجودة.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

ت ُتبع عروض مهن ّيو الطب الرشعي ،مبا يف ذلك األجانب منهم ،وكذا مداخالت القضاة،
بتبادل للحوار والخربات.
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إدارة المحاكم والنيابات
من  6اىل  10ديسمرب 2021
التسجيل :قبل  22أكتوبر 2021

نوع الدورة

دورة تدريبية مخصصة ألعضاء السلطات القضائية
األجانب

الجمهور املستهدف

دورة مفتوحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة
رؤساء املحاكم ورؤساء األقسام الراغبني يف مامرسة
الوظائف القيادية.

املالحظات:

دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى
االتصال بنا.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

باختصار

تقديم فنيات اإلدارة املتناسبة مع الهيكل الخاص الذي تشكله جهة قضائية ،السيام
بالنظر اىل طريقة سري عملها والقانون األسايس للقضاة ووكالء النيابة.

السياق

يعني مفهوم اإلدارة توفري الوسائل البرشية واملادية األساسية لتفعيل منظومة من أجل
الوصول إىل األهداف املتوخاة .فهو يتالءم مع فكرة اإلدارة واالرشاف عىل تسيري املنظومة.
وعليه فإن مفهوم اإلدارة يعني :تحديد األهداف (االسرتاتيجية والعملية) ،واختيار
الوسائل وتوفريها ،ث ّم تفعيلها ،ومراقبة ذلك التفعيل والنتائج املحصل عليها ،ويف نهاية
املطاف ضامن تنظيم سري املنظومة انطالقا من تلك املراقبة.
فإذا كان القضاة يتدربون عىل مامرسة وظائفهم القضائية غري أنّهم ال يحظون بدروس
يف مجال اإلدارة ،التي ت ُصبح رضورية لدى التحاقهم بالوظائف القيادية واالدارية .األمر
الذي ينطبق عىل رؤساء املحاكم الجدد ،الذين غالبا ما يواجهون صعوبات ذات طابع
انساين وتنظيمي تقتيض مهارات مع ّينة.
واذ تهدف هذه الدورة إىل التط ّرق إىل تقنيات اإلدارة التي تتامىش مع الهيكل الخاص
للجهة القضائية ،من حيث طريقة سريها والقانون األسايس لرجال القضاء املشكلني لها.
تستهدف هذه الدورة رؤساء املحاكم الجدد واملتم ّرسني الراغبني يف اثراء مامرساتهم يف
املجال.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

يرشف عىل تنشيط هذا التدريب املفتوح للقضاة وأعضاء النيابات العامة الذين يشغلون
الوظائف القيادية واالدارية ،رؤساء جهات قضائية متخصصني ومحنكني .كام يرتك مجاال
هاما للمشاركني خالل هذه الدورة للتحاور فيام بينهم وتبادل خرباتهم السيام خالل
محارضات وورش عمل موضوعية.

 1000يورو لكل مشارك باستثناء القضاة املسجلني
من قبل الشبكة األوروبية للتدريب القضايئ

للتواصل معنا

enm-info-di@justice.fr
الهاتف1.44.41.88.24)0(33+ :
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من  13اىل  15ديسمرب 2021
التسجيل :قبل  29أكتوبر 2021

نوع الدورة

دورة تدريبية مخصصة ألعضاء السلطات القضائية
األجانب

الجمهور املستهدف

أعضاء السلطات القضائية األجانب

املالحظات:

ميكن أن ت ُضَ ّم هذه الدورة إىل دورة "تحفيز دعم
قيادة التغيري" التي تتمحور حول البعد االداري
والتسيريي للمشاريع.
دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى
االتصال بنا.

املكان

قيادة المشاريع
باختصار

قيادة املشاريع التي من شأنها أن يكون لها تأثريا هاما عىل جهة قضائية أو قطاع ما ،سواء
يف إطار إجراءات داخلية أو سياسة رشاكة.

السياق

قد يرتت ّب عىل القايض أو وكيل النيابة قيادة مشاريع من شأنها أن تؤث ّر عىل عمل الهيئة
القضائية أو املصلحة حيث يؤدي هذا األخري مهامه ،سواء تعلّق األمر بإطار اإلجراءات
الداخلية أو إطار سياسة الرشاكة (إعادة تنظيم مصلحة ،أو نقل مصلحة اىل مكان آخر،
أو مرشوع االنتقال إىل الرقمية ،الخ.).

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

ترمي هذه الدورة التي تتم عىل مدى ثالثة أيام إىل توفري الحلول العملية إلنجاح هذا
النوع من املشاريع التحويلية .كام تُعرض عىل املشاركني من خاللها ،التقنيات التي تسمح
لهم بتحديد مراحل إعداد املشاريع وتفعيلها وضامن نجاحها.
تتناول هذه الدورة الشقني اإلداري واملايل للمشاريع ،فضالً عن قيادة االجتامعات وإدارة
املجموعات وتحفيز فرق العمل وعرض املشاريع عىل املسؤولني يف التد ّرج.

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 600يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا
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من  16اىل  17ديسمرب 2021
التسجيل :قبل  5نوفمرب 2021

نوع الدورة

دعم قيادة التغيير
باختصار

دورة تدريبية مخصصة ألعضاء السلطات القضائية
األجانب

قيادة ناجحة ملرشوع ما مت ُّر حتامً بقبول التنظيم الجديد واملهام الجديدة املخ ّولة يف
ذلك اإلطار.

أعضاء السلطات القضائية األجانب

السياق

الجمهور املستهدف
املالحظات:

ميكن أن تُضَ ّم هذه الدورة إىل دورة "قيادة
املشاريع" التي يت ّم تنظيمها خالل نفس األسبوع.
دورة مفتوحة ألعضاء الشبكة األوروبية
للتدريب القضايئ

اللغة

فرنيس
مع إمكانية توفري الرتجمة الفورية ،يرجى االتصال
بنا.

املكان

املدرسة الوطنية للقضاء3مكرر ،يك او فلور،
 75004باريس-فرنسا

التكلفة

 400يورو لكل مشارك ما عدا رجال القضاء
املسجلني من طرف الشبكة األوروبية للتدريب
القضايئ.

للتواصل معنا
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لطاملا شهدت الهيئات القضائية ووظائف رجال القضاء تغريات مستمرة ،سواء تعلق األمر
بالعمل عىل تطوير األنظمة أو مناهج العمل أو بتحسني األداء من خالل مشاريع جديدة
ت ُعدَّل وت ُت َّمم بشكلٍ منتظم.
وعىل غرار ما يجري بجميع األوساط املهنية فان نجاح املشاريع الجديدة مرتب ٌط ال محالة
بقبول الشاغلني للتنظيم الجديد واملهام املنوطة بهم.

البيداغوجيا و املنهج التعليمي

وعليه ،تهدف هذه الدورة التي ت ُنظّم عىل مدى يومني إىل استكشاف الطرق الناجعة
لدعم الزمالء واملساعدين أثناء قيادتهم لعمليات التغيري ملواجهة الصعوبات التي قد
تطرأ لدى مواجهة حاالت جديدة.
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استمارة التسجيل

يرجى كتابة االسم باألحرف الكبرية وباللون األسود.

الصورة

يتم تسديد كلفة التدريب حرصيا عن طريق التحويل
البنيك عند التسجيل أو يف أجل أقصاه شهر واحد قبل بداية
التدريب

العنوان الربيدي:

8 rue Chanoinesse
75004 PARIS
FRANCE

الهاتف24 88 41 44 1)0( 33+ :
enm-info-di@justice.fr
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الحالة املدنية
االسم العائيل................................................ :
.....................................................................
االسم الشخيص............................................ :
تاريخ امليالد..................................................:
.....................................................................
الجنسية....................................................... :
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الجنس :السيدة □ السيد □

الدراسات العليا:
عدد سنوات الدراسات العليا:
...............................................................سنة
املجال......................................................... :
.....................................................................
الشهادةاملحصلعليها (يرجى تحديدأعىل
شهادة ت ّم الحصول عليها)...............................
.....................................................................
.....................................................................
مكان تحصيل الشهادة.................................. :
.....................................................................
تاريخ تحصيل الشهادة...................................:
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النشاط املهني
تاريخااللتحاقب
السلك القضايئ (أو غريه)............................... :
......................................................................
الوظيفة الحالية........................................... :
...................................................................
.....................................................................
.....................................................................
دولة مامرسة املهام........................................ :
......................................................................

معلومات التواصل
املسكن العائيل (العنوان الربيدي)............................................................................................................................................................................:
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
الهاتف...............................................................................:الربيد االلكرتوين........................................................................................................... :
العنوان املهني....................................................................................................................................................................................................... :
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اتقان املرتشح للغة الفرنسية
ال □
نعم □		
اتقان املرتشح للغة الفرنسية:
يف حالة اإليجاب (اسم و مكان املؤسسة التعليمية).........................................................................................................................................................:
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
املحصل عليه:
املستوى
ّ
ضعيف 
متوسط 
جيّد 
القراءة:
ّ
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ي
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ّ
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الحافز
ملاذا تودون املشاركة بهذه الدورة التدريبية لدى املدرسة الوطنية للقضاء؟
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
هل سبق لكم املشاركة يف دورة تدريبية باملدرسة الوطنية للقضاء (إذا كان نعم فام هي)؟
.................................................................................................................................................................................................................................

التمويل
التكفّل باملصاريف البيداغوجية


من طرف املشارك( :توضيح االسم و العنوان)



من طرف السفارة عرب كومبوس فرانس



من طرف السفارة عرب غريه( :توضيح االسم و العنوان)



غري ذلك( :توضيح االسم و العنوان)

أشهد أن البيانات الواردة أعاله كاملة و صحيحة ،و ألتزم يف حالة قبول ملفي ،باحرتام القواعد العامة للدراسة يف املدرسة الوطنية للقضاء.
كام أنني اطلعت عىل الرشوط العامة و أين أصادق عليها

توقيع املرتشّ ح:

يف.................................................................بتاريخ...........................................
تأشرية السلطة املختصة
التي تأذن للمرتشّ ح مبتابعة هذا التدريب:
اسم املوقّع.................................................................................................................................................................................... :
صفة املوقّع................................................................................................................................................................................... :
يف..........................................................بتاريخ ...............................................................................................................................

إطار خاص بالمستشار الثقافي أو رئيس البعثة أوعضو السلطة القضائية المكلف باالتصال
تقييم ترشّ ح امل ُلتمس:
نظرا للوظائف املامرسة من طرف املرتشح ،و للجهة التي ينتمي إليها ،و للدورة
التدريبية املطلوبة ،فاين ابدي رأيي يف هذا املرتشّ ح عىل النحو التايل:
موافقتامما  موافق  غري موافق 
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مالحظات
التاريخ:
التوقيع:

ال تقبل املدرسة الوطنية للقضاء االستامرات غري الكاملة

الشروط العامة

مشاركة املهنيني األجانب بنشاطات التدريب التي يقرتحها.
القسم الدويل للمدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية
تندرج النشاطات الدولية للمدرسة الوطنية للقضاء ،ال س ّيام تلك
املتعلقة بتمكني القضاة ووكالء النيابات أو أعضاء إدارة أجنبية املكلّفني
مبهام الضبطية القضائية أو مساعدة العدالة ،من املشاركة يف النشاطات
التدريبية يف فرنسا ،ضمن إطار التعاون الدويل التقني للمدرسة.
وفيام عدا الحاالت التي تنطوي عىل توفري الرتجمة الفورية ،فأن قبول
املهنيني األجانب مرهون بتحكّمهم يف اللّغة الفرنسية.
وفيام يتعلق بالتدريب املستمر ،الخاص مبواطني الدول الخارجة عن
االتحاد األورويب ،فإن طلبات املشاركة ترسل إىل املدرسة الوطنية للقضاء،
من خالل سفارة فرنسا ،من طرف الوزارة التي ينتمي إليها املرتشّ ح أو من
طرف السلطات املكلّفة بالتدريب يف دولة املعني باألمر.
تندرج هذه اإلجراءات ضمن النصوص املنظِّمة لعمل املدرسة الوطنية
للقضاء ،وال ميكن إطالقاً عدم التق ّيد بها.
كام يتو ّجب عىل املتدربني الذين يتابعون دورة تدريبية أو جزء منها لدى
جهات قضائية فرنسية تأدية اليمني أمام محكمة االستئناف ،وفقاً ملا تنص
عليه أحكام قانون  11يوليو (متّوز)  ،1975ويتعهدون مبوجبه حفظ أرسار
املهنة واملهام القضائية.

الرشوط املالية

تتلقى املدرسة الوطنية للقضاء ،بالنسبة لكل دورة تدريبية يف فرنسا،
عن كل رجل قضاء أجنبي املصاريف البيداغوجية واملحدد مبلغها ضمن
التعريف بكل نشاط تدريبي من هذا الدليل السنوي.
وعموما ال تقع عادة هذه املصاريف البيداغوجية والرتبوية عىل عاتق
املتدربني ،بل تُدفع مبارشة للمدرسة الوطنية للقضاء من طرف السلطات
التي ترشف عىل املتدربني ،رشيطة عقد اتفاقية مسبقة من طرف وزارة
الشؤون الخارجية يف حالة استفادة رجال القضاء من منحة الحكومة
الفرنسية يف إطار التعاون املؤسسايت.
ويف هذه الحالة األخرية ،يرشف عىل إدارة وتوفري الجوانب املادية إلقامة
رجال القضاء األجانب يف فرنسا ،هيئة متعاقدة مع وزارة الشؤون
الخارجية ،التي هي يف غالب األحيان
كومبوس فرانس
 ،28شارع دو ال غرونج او بيل  75010 -باريس
www.campusfrance.org - etablissements@campusfrance.org
الهاتف1.40.40.58.58)0( 33+ :

االطار القانوين:

القانون  631-75املؤ ّرخ يف  75/07/11املتعلّق بالتدريب العميل لرجال
القضاء املتم ّرسني واملستقبليني األجانب.

الفصل األ ّول

رزنامة 2021

من  24اىل  26فرباير ..............................2021قانون هيئة األمم املتحدة بشأن الحريات األساسية (باريس)
من  8اىل  12مارس ................................2021علم الجرمية :املعطيات العلمية والعدالة الجنائية (باريس)
من  29اىل  31مارس ..............................2021الضحية يف املحاكمة الجنائية (باريس)
من  29مارس اىل  30أبريل  - 2021الدورة التخصصية املدنية
من  29مارس اىل  2أبريل .......................2021التأمني القانوين و وقانون العقود (باريس)
من  6اىل  9أبريل ..................................2021امللكية الفكرية (باريس)
من  12اىل  16أبريل ..............................2021املنازعات األرسية والقانون الدويل (باريس)
من  19اىل  23أبريل ..............................2021دورة تدريب عميل بجهة قضائية للدورة التخصصية املدنية (مقاطعة خارج باريس)
من  6اىل  9أبريل ..................................2021الطرق البديلة لفض النزاعات (باريس)
من  6اىل  9أبريل ..................................2021دولية التقايض يف املواد املدنية (باريس)
من  3اىل  5مايو ....................................2021منهجية الحكم املدين (باريس)
من  3اىل  12مايو ..................................2021اكتشاف العدالة الفرنسية – باللغة الفرنسية (باريس)
من  17اىل  21مايو ................................2021أخالقيات القضاء ودولة القانون (باريس)
من  25اىل  27مايو ................................2021العنف بني الزوجني (باريس)
من  7اىل  10يونيو ................................ 2021جودة األحكام والقرارات املدنية (باريس)
من  7اىل  11يونيو ................................ 2021االثبات الجنايئ والتطور العلمي (باريس)
من  7اىل  15يونيو ................................ 2021قيادة التحريات واجراءات التحقيق (باريس)
من  7يونيو  2021اىل  22يونيو ..............2022االدماج بدورة التدريب األسايس ببوردو (بوردو والضواحي االقليمية للتدريب العميل)
من  14اىل  18ينويو ..............................2021الجرمية االلكرتونية ووسائل االثبات الرقمية (باريس)
من  14اىل  18يونيو .............................. 2021تساؤالت حول السجون (باريس)
من  21يونيو اىل  2يوليو ........................2021دورة تدريب املدربني (باريس  /بوردو)
من  5اىل  9يوليو ...................................2021تنظيم معهد تدريب قضايئ (بوردو)

الفصل الثاين

من  27سبتمرب اىل  22أكتوبر  -2021الدورة التخصصية الجنائية
من  27سبتمرب اىل  1اكتوبر ................... 2021الجرمية املنظّمة والتعاون القضايئ (باريس)
من  4اىل  8أكتوبر .................................2021املعالجة القضائية لالرهاب والتطرف العنيف (باريس)
من  11اىل  15أكتوبر .............................2021التحقيق االقتصادي واملايل (باريس)
من  18اىل  22أكتوبر .............................2021التعاون القضايئ بني دول االتحاد األورويب ودول ثالثة :كيف ميكن تحقيق ذلك؟ (باريس)
من  4اىل  6اكتوبر .................................2021القانون والرقمية :بني التحديات واآلفاق (باريس)
من  4اىل  8أكتوبر .................................2021العدالة والطب الرشعي (باريس)
من  6اىل  8أكتوبر .................................2021الكشف عن األصول الجنائية والوصول اليها ومصادرتها (باريس)
من  11اىل  13أكتوبر .............................2021من النطق بالحكم إىل تنفيذ العقوبة :أية اسرتاتيجية تعاون بني األطراف املعنية؟ (باريس)
من  12اىل  15أكتوبر .............................2021العنف الجنيس (باريس)
من  21اىل  22اكتوبر .............................2021شبكات التواصل االجتامعي :تعرض البيانات الشخصية وخصوصية رجل القضاء (باريس)
من  2اىل  6نوفمرب ................................ 2021اكتشاف العدالة الفرنسية – باللغة اإلنجليزية (باريس)
من  15اىل  19نوفمرب ............................ 2021الفساد :أساليب الكشف عنه والوقاية منه وقمعه (باريس)
من  22اىل  26نوفمرب ............................ 2021العدالة وحامية البيئة (باريس)
من  22اىل  25نوفمرب ............................ 2021االتجار بالبرش (باريس)
من  6اىل  10ديسمرب .............................2021ادارة املحاكم والنيابات (باريس)
من  13اىل  17ديسمرب ...........................2021قيادة املشاريع  /دعم قيادة التغيري (باريس)
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