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ط                            إل طارإت إلقضاة و   قدرإت   تدعمي   اريف إ 

  معليات   إلعدل   وزإرة   تنظم   ،وحتييهنا  و تعميق معارفهم

               ملمتدةإ، خالل إلفرتة ابخلارجعىل إملس تويني إلوطين و ةتكويني

ىل  02من   .2020فيفري  06إ 

    

                               والكء مجهورية جددفاضيا و  30يس تفيد       -1

همام "من دورة تكوينية، ابملدرسة إلعليا للقضاء، حول موضوع 

د  تاادل هب "إلنيابة إلعامة عىل ضوء إلتعديالت إلقانونية إلأخرية

إخلربإت عىل ضوء جتربة لك قايض للمتكني من توحيد إلتطايقات 

  ملوضوع.إلقانون يف إتطايق وإلتصورإت وإذلي من شأأنه حتسني 

 

          نيابة يف ورشة وطنية حول موضوع قضاة 10 يشارك      -2

       ،متثيل حمامكة يف جمال الاجتار ابلأشخاص وهتريب إملهاجرين""

طار إلتعاون مع مكتب إلأمم إملتحدة إملعين مباكحفة إخملدرإت  يف إ 

ىل إلتعريف ابل طار  ONUDCوإجلرمية  هتد  هذه إلورشة إ 

 إلقانوين إدلويل يف جمال الاجتار والاس تغالل إلأمثل للمعلومات

 .ذإت إلصةل



 

طار مهنم  21يس تفيد  -3 طار  16إ  أأمني عام للمجالس إلقضائية وإ 

إملدرسة إلوطنية لتكوين مس تخديم أأماانت إلضاط وإحد من 

طارإت من إملديرية إلعامة للاملية وإلوسائل، 04وإل دإريني و ن م إ 

" مسار تعزيز إلقدرإت يف جمال تكوينية حول موضوع دورة 

عدإد دفرت  جرإءإت إلصفقات إلعمومية لس امي إ  إلتحمك يف إ 

طار ، يف إلرشوط من طر  إلسلطة إلعمومية إملتعاقدة" إ 

مي ، هبد  تدعإلربانمج إلأورويب دلمع قطاع إلعدإةل ابجلزإئر

جرإءإت إلصفقات  لعمومية إكفاءإت إملسريين للتحمك إلعميل يف إ 

عدإد دفرت إلرشوط.  وفهم مهنجية إ 

 

 "حتسني تس يري إجلهاتموضوع  تكوينية حولتنطلق دورة    -4

ينشطها   "إلقضائية من انحية أأدوإت وأأهجزة تس يري إملوإرد إلبرشية

وكيل  11رؤساء حمامك و 09مهنم قاضيا  20ن لفائدة خربإء دوليو

تس يري ني ، دلرإسة حتس، ابملدرسة إلعليا للقضاء ابلقليعة مجهورية

 جلهات إلقضائية لضامن عدإةل ذإت نوعية يف خدمة إملتقاضني.إ

  

من دورة تكوينية حول  من إلقسم إجلزإيئ، قاضيا 20يس تفيد   -5

طار إلربانمج إلأورويب دلمع "مساعدة حضااي إجلرإمئ"موضوع   يف إ 

قطاع إلعدإةل ابجلزإئر، ينشطها إلس يد بورتييل سريج قايض 

سابق، متخصص يف هذإ إجملال وإلس يدة أأيت زإي اندية، حمامية 

 ابمجلعيات إلنسائية وإلقرص وإلفئات ذإت وخمتصة يف إلتكفل

بورشى خبرية الاحتياجات إخلاصة وإلس يدة فريدي كساي 

 نفسانية. 



 

وث ملركز إلاحعام إلدير إمليشارك ، الاقلمييوعىل إملس توى   -6

ن إجامتع دلرإسة مرشوع إتفاقية إلتعاو إلقانونية وإلقضائية يف 

حوث ، من تنظمي إملركز إلعريب للاإلعربية يف جمال قضااي إدلوةل

ع جلامعة إدلول إلتابلانان، و  –إلاكئن باريوت  إلقانونية وإلقضائية

 .إلعربية

ىل        إدلفاع عن إدلوةل  تدإرس إجرإءإتوهيد  هذإ الاجامتع إ 

وأأشخاص إلقانون إلعام فامي يرفع مهنا أأو علهيا من قضااي ودعاوي 

جرإءإت إلتسوية وإملصاحلة، وتطوير إلعمل إلقضايئ وهتيئة إملناخ  وإ 

إلعام   وأأشخاص إلقانون، وأأيضا وقاية إدلوةل إملناسب للأمان إلقانوين

ررإم إملصاحلاتإمل من  اجاد حلول عرب إ    ا.وغريه نازعات وذ ك اب 

 

 

 

 


