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بني       
   اهلامشية األردنية يف اململكة      وزارة العدل

     الشبكة القانونية للنساء العربيات  و             

  
َّعمان            

   األردن-
 

 ٢٠٠٩  أيلول   ٣٠        
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   اململكة  األردنية اهلامشيةوزارة العدل يف     
     الشبكة القانونية للنساء العربيات  و        

  :لقد مت االتفاق على هذه املذكرة بني الطرفني التاليني
  . وميثلها معايل وزير العدل األستاذ أمين عودةاهلامشية األردنية  يف اململكة وزارة العدل    :  الطرف األول

ــاني ــرف الث ــشبكة  :  الط ــةة مكتــب األردن ومتثلــها رئيــس / القانونيــة للنــساء العربيــات ال ــة اإلداري    اهليئ
  .القاضية إحسان بركات

   :مقدمة
 ةؤكفـ  أن وزارة العدل األردنية هلا الدور الريـادي يف املـسامهة يف هتيئـة بيئـة قـضائية وقانونيـة        حيث

لـسياسات واألُطـر التـشريعية    وعادلة حلمايـة احلقـوق وتعزيـز مبـادئ الـشفافية وتكـافؤ الفـرص، ورسـم ا          
العصرية، ونشر الثقافة القانونية بـني خمتلـف شـرائح اتمـع وتوعيتـهم حبقـوقهم، وإرسـاء الرؤيـة العـصرية             

  . حقوق اإلنسان واألسرةواحرتامملفهوم التشريعات ومواثيق محاية 
 رحبيــة، وحيـث أن الــشبكة القانونيــة للنــساء العربيــات هــي منظمـة إقليميــة غــري حكوميــة وغــري   

هتدف إىل النهوض باملرأة العربية العاملة يف جمال املهن القانونية ورفع الكفاءات يف اال القانوني مـن خـالل     
ــوفري منــرب لتبــادل اخلــربات والتجــارب ومناقــشة التحــديات والقــضايا املــشرتكة، وتقــديم التــدريب           ت

انوني العـام وتعزيـز القـدرات االحرتافيـة       إىل رفـع الـوعي القـ     املتخصص وبرامج التطوير املهـين الـيت هتـدف        
  .للنساء العربيات القانونيات على الوجه الذي ميكنهن من املشاركة الفعالة يف بناء جمتمعاهتن
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وتنفيذاً لرؤيا الشبكة وترمجة ألهدافها الـيت ال تعكـس اهتمامهـا يف حبـث قـضايا املـرأة القانونيـة               

ألهداف إىل مشاريع وبرامج عملية تساهم يف تنفيـذ رؤيتـها   فحسب، بل بذل املزيد من اجلهود لرتمجة ا       
مبا ينسجم مع األهداف الوطنية يف جمال تعزيز التطوير القانوني وتعزيز احرتام مبدأ سيادة القانون، تنفـذ      

  . بتمويل من مؤسسة املستقبل"قدرات الصياغة التشريعية تعزيز  "  مشروع الشبكة 
 يف خلق مناخ مالئم وثقافة قانونية للتعـرف بأصـول العمليـة        وعاملشريكمن اهلدف من تنفيذ هذا      

 رفـع مـستوى   إىل وبناء القواعد القانونية وعالقتها بـتمكني مبـدأ سـيادة القـانون، كمـا يهـدف          ةالتشريعي
الصياغة يف العملية التـشريعية، مـن خـالل تعزيـز دور املختـصني واملعنـيني هبـذا اـال، وزيـادة الـوعي                

  .ليمة للعملية التشريعية والرقابة على جودة التشريعاتحول األسس الس
املختصني بالعملية التشريعية والقانونيني وغري القانونيني املعنيني هبا من قـضاة        املشروعيستهدف    

  . يف مواضيع حقوق املرأة والقانونوباحثنيوحماميني وأكادمييني 
ول حماور التعاون يف جمال بنـاء القـدرات   ويف ضوء التواصل بني وزارة العدل والشبكة القانونية ح   

  واملتمثلـة بإعـداد كـوادر مؤهلـة     املـشروع العملية واملهنيـة القانونيـة بـشكل عـام، ومبـا حيقـق الغايـة مـن             
لتكون نواة للجنة قانونية مساندة لتقديم املساعدة القانونية يف جمال صياغة التـشريعات، والرقابـة علـى              
جودة التشريعات، تأكدت رغبة الطرفني يف تطوير وتنمية العالقات التشاركية بينهما، وعليه مت االتفاق           

  :على مايلي
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  .تعترب مقدمة هذه املذكرة جزء ال يتجزأ منها   : أوالً
  : تتوىل الشبكة تنفيذ املشروع على النحو التايل  :ثانياً

 لواقع العملية التشريعية ضـمن مراحلـها الـثالث واالحتياجـات التدريبيـة      إجراء مسح عام وشامل    .١
ــة       ــة بالعملي ــة املعني ــري احلكومي ــة وغ ــوزارات واجلهــات احلكومي ــدى ال ــة ل ــان القانوني ــدوائر واللج لل

 .م للمشروع يف مراحله املتقدمةالتشريعية يتبعها عملية تقيي

 اجلهات اليت عملت يف جمال إرساء أسس سليمة فيما يتعلـق بأصـول وآليـة        إحدىتطوير شراكة مع     . ٢
صياغة التشريعات، من حيث توفري وإعداد أدلة تدريبية للـصياغة التـشريعية تتـضمن إرشـادات        

ك تـوفري مـدربني خـرباء    واضحة وحمددة حول مسائل متنوعة تتعلـق بالـصياغة التـشريعية، وكـذل            
 .ومواد تدريبية متخصصة يف أساليب وأصول الصياغة التشريعية

تنفيذ املشروع من خالل نشاطات متعددة حتدد وفقاً للغاية من النشاط والفئة املـستهدفة، كزيـادة      .٣
، مـن خـالل عقـد حلقـات     ة حول األسس السليمة يف العملية التشريعي    الوعي العام والثقافة القانونية   

ستديرة وجلسات توعوية متخصصة، باإلضـافة إىل عقـد ورشـات تدريبيـة أساسـية ومتقدمـة              م
لبنـاء القـدرات حــول أصـول وآليـة صــياغة التـشريعات بــشكل عـام مبـا يهــدف إىل تطـوير مهــارات         

 .الصياغة التشريعية للقانونيني وغري القانونيني املعنيني بالعملية التشريعية

حول أساليب الصياغة التشريعية وتقييم التشريعات وذلك بالشراكة      تدرييب  / توفري دليل إرشادي     .٤
 جامعة بري زيت العربية وبالتعاون مع اجلهات املختصة بالعمليـة التـشريعية فيمـا    يف  مع معهد القانون    

 .يتعلق خبصوصية املنظومة التشريعية األردنية، وتزويد كافة اجلهات املستهدفة به
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 املـشروع  ألنـشطة  وتقدم الدعم املمكن هبدف تـسهيل آليـة تنفيـذ الـشبكة          تدعم وزارة العدل   :ثالثاً

  :وحتقيق أهدافه، وذلك من خالل
، وتيـسري التعـاون بـني الـشبكة      باملـشروع رعاية الوزارة لألنـشطة والـربامج التدريبيـة اخلاصـة          - أ

 .والوزارات واجلهات احلكومية املعنية

ــا ليــساعد يف تطب    - ب ــسق مــن طرفه ــوزارة ملن ــة،   تــسمية ال ــسبما تقتــضيه احلاج ــشطة ح ــق األن ي
 .ومتابعة سري املشروع بصورة عامة

ع ـــ  الواقنيـــ راف املخولـــ لي األطــع ممثـــخ توقيـن تاري ـيذ م ــيز التنف ـل هذه املذكرة ح   ـتدخ
ــاريخ   ، ٢٠٠٩/ ٩/ ٣٠   يف ــدها و ٢٠١٠  آب  ٣١وتبقــى نافــذة حتــى ت أو / ، وميكــن متدي

  .تفاق الطرفنيتعديلها كلياً أو جزئياً با
  

  إحسان بركات
   

 

  

  أمين عودة               
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