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 اتفاقية التعاون القضائي

 في مجال األحوال الشخصية وحالة األشخاص

 
 

 إن حكومة الجمهورية التونسية

 وحكومة المملكة المغربية
  عنهما بالطرفين المتعاقدينالمعبر

 . بينهما عالقات التعاون القضائي وتنميةرغبة منهما في تدعيم
 .وتقديرا منهما ألهمية حماية العالقات الشخصية والعائلية لرعاياهما

 :اتفقتا على في مواد األحوال الشخصية وحالة األشخاص الطبيعيين على القواعد التالية

 
 اب األولـالب

 ةامـام عـأحك

 
 :1ادة ـم

يقصد بحالة األشخاص في مفهوم هذه االتفاقية مجموعة الصفات التي تلحق بالشخص الطبيعي 
 .وفق قانونه الوطني

 
 :2مـادة 

عند النص على تطبيق قانون أحد الطرفين المتعاقدين، فإن التطبيق يقتصر على قواعد قانون              
 .ذلك الطرف دون قواعد اإلسناد الواردة فيه

 
 :3مـادة 

 .الشخص بمحل سكناه العادي )موطن(يحدد مقر 
 

 :4مـادة 

طني كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف اآلخر بنفس الـشروط المقـررة              ايكون لمو 
طنيه حق اللجوء إلى قضاء هذا الطرف للدفاع عن حقوقهم ومـصالحهم وفقـا لألحكـام                المو
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علق بالمواد المدنية والتجارية المبرمة بين في اتفاقية التعاون القضائي فيما يت    المنصوص عليها   
 .الطرفين المتعاقدين

 البــاب الثـاني

 في التعاون القضائي في بعض مسائل األحوال الشخصية

 
 :5مـادة 

 في كل من الدولتين المتعاقدتين، أقصى درجات التعاون القضائي في           تبذل السلطات المختصة  
ليهما في سبيل ذلك وفيما ال يخالف النظام العـام          مجال حقوق الحضانة والزيارة والنفقة، وع     

 : االلتزام بما يلي

تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بقضايا األحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم           - أ
 .أي منهما

تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا معروضـة أمـام محـاكم أي منهمـا بـدون           - ب
 .مصاريف

 .عات والتنظيم القضائي في كل من الدولتينتبادل المعلومات بشأن التشري - ج

ن إقامة األطفال الذين تم نقلهم إلى أراضـيها بـسبب            تقديم المعلومات الكافية عن أماك     -د

 .الحضانة، وحالتهم المادية والمعنوية
 اتخاذ التدابير الالزمة التي تساعد على التسليم اإلرادي لألطفال، وإيجـاد الحلـول              -هـ  

 .لمشاكلهم
ي حالة االستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة تكفل حماية الطفل                وف -و

 .أو ذوي الشأن من األضرار التي يمكن توقيها باللجوء إلى القضاء
 . اتخاذ التدابير الالزمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة-ز
 

 :6مـادة 

إلنابات القضائية التي توجه إليه من الطرف اآلخر        يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ ا      
في المواد التي تشملها مقتضيات هذه االتفاقية على سبيل االستعجال وعلى الموجـه الـذي               

يحقق الهدف من اإلنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بالنظام العام للدولة المطلـوب                
 .إليها

 
 :7مـادة 

حكام واالختصاص القضائي المنصوص عليها     واعد تنفيذ األ  تسري على مواد هذه االتفاقية ق     
 .في الباب الثالث من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين البلدين
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 :8مـادة 

يلتزم الطرفان المتعاقدان عن طريق المعاملة بالمثل بأن يضمنا فوق ترابهما وتحت مراقبة             

سلطتهما القضائية، ممارسة حق الحضانة وحق الزيارة على طفل قاصر مع التقيد بمصلحته 
 . الفضلى فقط

 
 :9مـادة 

 الذين وقـع    تتعاون السلطات المركزية على البحث فوق ترابها وتحديد مكان إقامة األطفال          
نقلهم إليه بسبب النزاع في حق الحضانة أو إنكاره وتستجيب لطلب المعلومـات المتعلقـة               

 .بالحالة المادية والمعنوية لهؤالء األطفال
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه أن يساعد على التسليم اإلرادي لألطفـال      

حالة االستعجال باتخاذ كل تدبير مؤقت يظهر        وتأمر في    .أو على إيجاد حّل ودي لمشاكلهم     
وتعطـي  . مفيدا لحماية الطفل من أخطار جديدة أو األطراف المعنية من أضـرار أخـرى             

 قانونها لتطبيق هذه المقتضيات، وتحرر عند االقتضاء شهادات         معلومات عامة عن محتوى   

 .رةتتضمن المقتضيات التشريعية لدولتها فيما يخص حق الحضانة وحق الزيا
الزيـارة أو تـأمر     تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه تسهيل ممارسة حق            

باتخاذ هذا التدبير، وتتعاون على تنظيم حق الزيارة واإليواء لمصلحة من ليست له الحضانة 
سلطة كـل    الشروط المقدمة من طرف      كما تتعاون على أن تحترم    .  ترابها  فوق من األبوين 

 المتخـذة مـن     تستعمال هذا الحق وحرية ممارسته وكذا علـى االلتزامـا         واحدة منهما ال  

 .األطراف في هذا الموضوع
 

 :10مـادة 

حكام القـضائية   تتعاون السلطات المركزية عند انعدام التسليم اإلرادي على تسهيل تنفيذ األ          

 .هاالخاصة بحق الحضانة وحق الزيارة إذا كانت قابلة للتنفيذ في الدولة المطلوب إلي
 

 :11مـادة 

يجوز للسلطة المركزية في أي من الدولتين المتعاقدين، أن تحيل مباشرة وعند االقتضاء إلى 
حكام الصادرة في الدولة األخرى في مـواد         المختصة فيها طلبات شمول األ     الجهة القضائية 

ك المبرمة  النفقة بجميع أنواعها، بالصيغة التنفيذية، وذلك دون إخالل بأحكام اتفاقية نيويور          

 .م إليها الطرفان المتعاقدانن استيفاء النفقة بالخارج، والمنض بشأ20/6/1956بتاريخ 
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 :12مـادة 

تعتبر وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدين، السلطتين المركزيتين في مجال تنفيذ أحكام هذه             
 .االتفاقية، ويكون االتصال بينهما مباشرة

 
 البـاب الثالث

 أحكام ختامية

 

 :13مـادة 

 بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أحكام هذه االتفاقية بالطرق           ينشأ يتم تسوية أي خالف   
 .الدبلوماسية

 
 :14مـادة 

تتم المصادقة على هذه االتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل لدى كـل مـن                

 .الطرفين المتعاقدين
 .آلجال الممكنةيتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب ا

 .تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثالثين يوما على تبادل وثائق المصادقة

 
 : 15مـادة 

يجوز ألي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء العمل بهذه االتفاقيـة وينتهـي العمـل بهـا          

 .بانقضاء سنة من تاريخ تلقي أي منهما لطلب الطرف األخر بإنهاء العمل بها
 

هما عليها فـي أصـلين باللغـة        يوإثباتا لذلك فقد وقع المفوضان هذه االتفاقية ووضعا طابع        

 .العربية، لهما نفس قوة اإلثبات
 .2001 أكتوبر 5 الموافق لـ 1422 رجب 17حرر بالرباط بتاريخ 

 

 عن حكومة الجمهورية التونسية

 

 كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية

 اربية واإلفريقيةالمكلف بالشؤون المغ

 عن حكومة المملكة المغربية

 

 كاتب الدولة

 في الشؤون الخارجية والتعاون

 


