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 إتفاق تعاون إداري

 بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية

 والنيابة الشعبية العليا لجمهورية الصين الشعبية 

 

 

  إن وزارة العدل بالجمهورية التونسية والنيابة الشعبية العليا لجمهورية الصين الشعبية

 مجال مكافحة اإلجرام، واستنادا إلى اتفاقيتين وعيا منهما بضرورة التنسيق الدولي في

 التعاون القضائي في المادتين الجزائية وتسليم المجرمين المبرمة بين الطرفين، 

إقتناعا منهما، بفوائد إرساء عالقات وثيقة للتعاون بين النيابة العمومية بكل من البلدين 

 ).  الجزائيةفي الفصل(بغرض اإلستفادة المتبادلة من خبرة كل منهما 

 :ا على األحكام التالية تإتفق

 :الفصل األول 

يتبادل الطرفان النصوص التشريعية المتعلقة بضبط اختصاصات النيابة العمومية وتنظيمها،          

وكذلك تلك المتصلة بنظامها األساسي ودور أعضاء النيابة في البلدين، ويتبادالن إضافة إلى ذلـك               

شاطهما، وكذلك الجرائد الرسمية التي تتضمن التشريعات الجديـدة         النشريات والدوريات المتصلة بن   

 .في المادة الجزائية

 :الفصل الثاني 

يتبادل الطرفان المعلومات المتصلة ببرامج التكوين األساسي وبرامج استكمال خبرة أعضاء           

 . النيابة العمومية

 :الفصل الثالث 

يتبادل الطرفان زيارات الوفود بغرض االطالع على عمل النيابة العموميـة فـي البلـدين               

وإرساء تعاون مباشر يفسح المجال لتبادل وجهات النظر والخبرات بين أعضاء النيابة العمومية في              

 .البلدين

 

 



 :الفصل الرابع 

هما أعاله، وبناء علـى  يجوز للطرفين، في إطار تطبيق اتفاقيتي التعاون القضائي المشار إلي     

طلب تعاون، إيفاد ممثلين لهما من أعضاء النيابة العمومية لدى السلطات المختـصة فـي البلـدين          

 .بغرض تلقي المعطيات المجدية المتصلة بالقضية موضوع طلب التعاون

 :الفصل الخامس 

ولية لها صلة يتبادل الطرفان الرأي حول المسائل ذات الصبغة الدولية عند انعقاد تظاهرات د

 .بنشاط النيابة العمومية

 :الفصل السادس 

أبرم هذا اإلتفاق لمدة غير محدودة، ويدخل حيز التنفيذ بمجرد اإلمضاء عليه من الطرفين،              

 . من الطرفين إنهاء العمل به بمجرد إعالم كتابي في ذلك الشأنلولك

العربيـة والـصينية    في نظيرين، كل من اللغتـين     2000 أكتوبر   15حرر ببكيـن بتاريخ    

 .وتعتمد كل منهما على حد السواء

 

  عـن النيابة الشعبية العليـا   عـن وزارة العدل بالجمهورية التونسية  

 لجمهورية الصين الشعبية            

 وكيل عام النيابة الشعبية العليا    وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية

 

   هــان جوبيــن              محمـد اللجمـي 


