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 الجريدة الرسمية

 مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة األردنية اهلامشية
 حكومة دولة الكويت حول تبادل اخلربات يف اجملال القانوني والقضائي و

  
 الموافقة على مذكرة تفاهم  13/3/2019في جلسته المنعقدة بتاريخ  قرر مجلس الوزراء

بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت حول تبادل الخبرات في المجال 

ا تبصي ه،  11/2/2019في عمان بتاريخ  توقيع عليهاتم الوالتي القانوني والقضائي 

 -:التالية
 

حكومة المملكة األردنية الهاشمية ممثلة في )وزارة العدل( وحكومة دولة الكوييت ممثلية إن 

 بـ )وزارة العدل( ويشار إليهما فيما بعد " بالطرفين".

ين قيادتي وشعبي البلدين انط قاً من الع قات األخوية الراسخة والروابط الوثيقة المتينة ب

 الشقيقين،

واقتناعاً منهما بأهمية إقامة ع قات تفاهم بين الوزارتين، والتي مرسيتها اتفاقيية التعياون 

القييانوني والقضييائي فييي المييواد المدنييية والتجارييية واألحييوال الشخصييية والج ائييية بييين األردن 

األردنييي فييي المملكيية األردنييية  ، ومييذكرة التفيياهم بييين المعهييد القضييائي2005والكويييت لسيينة 

 .2013الهاشمية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في دولة الكويت للعام 

  

 ورغبة في تع ي  وتقوية التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي،

 فقد اتفقتا على ما يلي:

 

 (1المادة )

 قضائي، السيما في المجاالت اآلتية:يعمل الطرفان على تع ي  التعاون القانوني وال

تع يييي  وتطيييوير آلييييات وممارسيييات التعييياون القيييانوني والقضيييائي فيييي المسيييائل المدنيييية  .1

 والج ائية.

تبادل البحوث والمج ت القانونية والقضائية والمعلومات عن التشريعات واالنجازات التيي  .2

 تتم في مي من الطرفين في المجالين القانوني والقضائي.

 ب معضاء السلطة القضائية وترتيب زيارات عملية لهم.تدري .3

تبادل الخبرات بشأن المناهج التعليمية والدراسية للمعاهيد والميدار  القضيائية وبرامجهيا  .4

التأهيلية مو التدريبية في كل من الطرفين، مع مراعاة ميذكرة التفياهم المبرمية بيين المعهيد 

ومعهييد الكويييت للدراسييات القضييائية  ميةالقضييائي األردنييي فييي المملكيية االردنييية الهاشيي

 والقانونية في دولة الكويت.

تبادل الدراسيات والخبيرات فيي مجيال الوسيائل البديلية لحيل المنازعيات عين طرييق الصيلح  .5

 والوساطة والتحكيم.

 تبادل الدراسات والخبرات في مجال العدالة الج ائية كالعقوبات البديلة وبدائل الحبس. .6
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 الجريدة الرسمية

 ائية، ال سيما في مجال االجتهاد القضائي والدراسات الفقهية. تبادل الخبرات القض .7

االستفادة من الخبرات في مجال األنظمة المعلوماتية واالط ع على التطبيقات المعمول بها  .8

 في هذا الشأن.

تنظيييم ملتقيييات وورل عمييل ومييؤتمرات علمييية مشييتركة بالتنيياوب بييين الطييرفين تتعلييق  .9

 .بمختلم نشاطات مجه ة العدالة

 عقد اجتماعات دورية تنسيقية بين الطرفين كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. .10

 

 

 (2المادة )

يتبييادل الطرفييان الييرمي بقصييد التشيياور وتنسيييق المواقييم فييي المييؤتمرات واالتفاقيييات 

 المعروضة في اإلطار الدولي.

 

 (3المادة )

 لمذكرة.يتواصل الطرفان بشكل مباشر في كافة الشؤون المتعلقة بتنفيذ هذه ا
 

 

 

 (4المادة )

تتحمييل الدوليية المسييتقبلة كافيية المصيياريم المترتبيية عيين تطبيييق مييذكرة التفيياهم هييذه، مييا عييدا 

 المصاريم الخاصة بالسفر.
 

 

 (5المادة )

تدخل هذه المذكرة حي  النفياذ مين تياريخ االشيعار األخيير اليذي يخطير فييه احيد الطيرفين 

القانونية الداخليية ال زمية ليدخولها حيي  النفياذ، وتظيل الطرف االخر كتابة باستكماله اإلجراءات 

هذه المذكرة ساريه المفعول ما لم يخطر احد الطرفين الطرف االخر برغبته كتابةً في انهاء العمل 

 بها قبل ث ثة اشهر على األقل من تاريخ االنهاء .

 م البدء في تنفيذها.ال يؤثر انهاء مذكرة التفاهم هذه على اية مشروعات او برامج يكون قد ت 

  يجوز اجراء تعدي ت على مذكرة التفاهم هذه من خ ل اتفاق كتابي بين الطرفين وتدخل هيذه

 التعدي ت حي  النفاذ بذات اإلجراءات الموضحة في الفقرة األولى من هذه المادة.

ييان ييييوم االثنييين حييررت ووقعييت فيييي  ميييي دي ميين نسيييختين  11/2/2019بتيياريخ عمَّ

 ن بالل ة العربية ولكل منهما نفس الحجة القانونية.مصليتي

 

 عن حكومة 

 المملكة األردنية الهاشمية

 د. بسام سمير التلهوني

 وزير العدل

 عن حكومة  

 دولة الكويت 

 المستشار/د.فهد محمد العفاسي

 ن مجلس االمةؤووزير العدل ووزير الدولة لش 
 


