
 

 

 

  

   بني بشأن التعاون مذكرة تفاهم
  وزارة العدل يف اململكة األردنية اهلامشية 

  و احتاد احلقوقيني العرب

انطالقــــاً مــن رغبــة وزارة العــدل يف اململكــة األردنيــة اهلامشيـــــــــة واحتــاد احلقــوقيني  
ء علـى موافقـة وزارة   وبنا. العرب يف تعزيز العمل العربي املشرتك يف ااالت القانونية والعدلية        

م علــى نقــل مقــر احتـــاد    ٤/١٠/٢٠٠٧يف ) ١١٦٤٣/أ/ ح د ( اخلارجيــة بكتاهبــا رقـــــــــــــــم    
ــز التعــاون بــني وزارة العــدل يف اململكــة األردنيــة      احلقــوقيني العــرب مــن بغــداد إيل عمــان ولتعزي

ـــى ا ل    ــوارد يف املــواد  اهلامشيــة واحتــاد احلقــوقيني العــرب مت إعــداد مــذكرة التفــاهم علـــــ نحــو ال
  :اآلتيــــــة 

  )املادة األوىل(
  :تعاريف 

  .وزارة العدل يف ا ململكة األردنية اهلامشية:         الــــــــوزارة 
  .وزير العـــــــــــــــــــدل: الوزيــــــــــر 

  .احتاد احلقوقيني العرب:         االحتــــــــاد  
  .ألمني العام الحتاد احلقوقيني العرب أو األمني العام املساعدا:         األمني العــام 
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  )املادة الثانية(

  ـ:يتــــــــم ا لتعاون بني الوزارة واالحتاد يف جمال نشاطات االحتاد التاليـــــــــــة
  .ةيف ااالت القانونية والعدليإقامة الندوات واملؤمترات والدورات التدريبية املتخصصة )  ١
  .تطوير القوانني العربية والسعي لتوحيدها وتوحيد مصطلحاهتــــا )  ٢
ــق العدالــة        )  ٣ ــة بتحقي ــة املعني ــهيئات واملؤســسات العربي ــة لل ــساندة القانوني ــديم اخلــربة وامل تق

  .لتحسني أدائها وتطوير كفاءهتا 
تنمية البحث القانوني ملواكبة التطور العلمي للفكر القانوني ودعم حركة التأليف والرتمجـة   )   ٤

  .والنشر يف هذا اال 
  .اإلسهام يف أحياء الرتاث القانوني العربي واإلسالمي )   ٥
 اإلسهام يف اجلهـود الراميـة لنـشر وتطبيـق قواعـد القـانون الـدويل اإلنـساني الـيت تـدعو إىل              )   ٦

  .احرتام حقوق اإلنسان ونشر ثقافة التسامــــح 
إصـدار اـالت والنـشرات املتخصـصة يف الــشؤون القانونيـة هبـدف تعمـيم ونـشر الثقافــة         )  ٧

  .القانونية 
  )املادة الثالثة(

  .تقدم الوزارة التسهيالت الالزمة لالحتاد لتنفيذ أغراضه
  

  )املادة الرابعـة(
  .مبوافقة الطرفــــــــــــنيجيوز تعديل بنود هذه املذكرة 
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  )املادة اخلامســـــة(

  .تسري أحكام هذه املذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعهــــــا
  

  .١٨/٣/٢٠٠٨ املوافق   ان مــمت توقيع هذه املذكرة يف ع
  
  
  
  

  املالكيالزم شبيب  

  األمـني العـام إلحتاد احلقوقيني العرب

   ـودهأميــن حيــيى عـــ

  دلـــــــر العــــــوزي
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