أكاديمية أبوظبي القضائية

بتوجيهات كريمة من سعادة المستشار /يوسف سعيد العبري الموقر
وكيل دائرة القضاء – رئيس مجلس إدارة األكاديمية
وتحقيقا لرؤية األكاديمية :
للريادة في إعداد كوادر بشرية قضائية وأعوان للقضاء قادرين على العبور بقضاء إمارة أبوظبي للريادة عالميا في العمل
القضائي العدلي الناجز  ،ووفق افضل الممارسات المثلى الدولية  ،مما يساهم في جعل إمارة أبوظبي مقصدا عالميا لسيادة
القانون ولريادة األعمال واالستثمار ويجعل القضاء في أبوظبي استثمارا ومقصدا للريادة العدلية دوليا .
تعقد أكاديمية أبوظبي القضائية
اجتماعات تنسيقية مع المدربين االجانب لتغطية بعض
الفاعليات التدريبية التي تغطي االحتياجات التدريبية
لقضاة دائرة القضاء أبوظبي في اطار دولي مقارن وفق
أفضل الممارسات الدولية االمريكية
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أكاديمية أبوظبي القضائية
وتهدف االجتماعات الي التخطيط لتنفيذ بعض الفاعليات التدريبية المخططة طبقا للخطة الداخلية والخارجية لألكاديمية والمعتمدة
من مجلس إدارة األكاديمية الموقر فضال عن المستجدات وفق المستحدث من التشريعات لتلبية االحتياجات التدريبية ألعضاء
الهيئة القضائية وأعوان القضاء وكافة القانونيين بالجهات الحكومية وفق مفاهيم المسرعات القضائية لتحقيق عدالة ناجزة
وفق أفضل الممارسات الدولية

وقد ناقش الحضور عدد من الموضوعات في ضوء الممارسات المثلى بدائرة القضاء أبوظبي وافضل الممارسات
القضائية النظيرة في كال من والية أوهايوا ووالية شيكاغو وفي القضاء الفيدرالي بالواليات المتحدة األمريكية .
وقد اثني القضاة االمريكان على التجربة الرائدة للتدريب القضائي بأكاديمية أبوظبي مرحبين بالتعاون مع
األكاديمية للتدريب على أفضل الممارسات وفق التجربة االمريكية في الموضوعات ذات االهتمام والمخططة
باألكاديمية .
من جانبه أكد الدكتور  /سامي الطوخي ان االكاديمية وفق توجيهات سعادة المستشار /يوسف سعيد العبري الموقر
لتقديم الخدمات والفاعليات التعليمية والتدريبية لبرامج التكوين االساسي والتخصصي والمستمر ألعضاء الهيئة
القضائية وأعوان القضاء والمجتمع على المستوي الوطني واالقليمي والدولي لتحقيق سيادة القانون  ،وعدالة
ناجزة  ،عالمية الجودة .
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الحضور باالجتماع التنسيقي :
المستشارالدكتور  /سامي الطوخي
القاضي كولين ماري أوتول
القاضي أوران فريسنو وايتينغ
المترجم  /فاتن عبد الحافظ
السيدة  /خديجة حمد

مدير األكاديمية باإلنابة
مستشار قانوني بدائرة القضاء
مستشار قانوني بدائرة القضاء
قسم الترجمة
منسق إداري

