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 بروتوكول التعاون في مجال إدارة القضاء

 بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية

 ووزارة العدل بالمملكة المغربية 

 

 

 

 إن وزارة العدل بالجمهورية التونسية،

 ووزارة العدل بالمملكة المغربية،

 

 ؛وابط األخوة والصداقة التي تجمع بين البلدينذي هو نتاج رإيمانا منهما بضرورة التعاون ال

وإقتناعا منهما بجدوى تعزيزه وتمتينه وتوسيعه، ليشمل مجاالت أخـرى مـن بينهـا إدارة          

 القضاء؛

وسعيا منهما إلى تبادل التجارب والمعلومات والخبرات واإلستفادة من اإلمكانيات المتاحـة            

 ظم من لقاءات علمية؛لكل منهما، مع بحث سبل إشراك الطرفين فيما ين

وإعتبارا لما للتشاور من مزايا، إذ يمكّن من تعميق النقاش، وتوضيح الرؤى، ويساعد على              

 توحيد المواقف وال سيما في القضايا ذات اإلهتمام المشترك؛

 :اتفقتا على ما يلي 

 

 :المــادة األولــى 

كم المكونـة لنظاميهمـا     يتبادل الطرفان المعلومات حول التنظيم القضائي وتـسيير المحـا         

 .القضائيين

 .يمكن أن يتبادال كذلك نماذج األحكام القضائية، ونماذج المطبوعات، والدفاتر والسجالت

 



 :المـادة الثانيـة 

يتبادل الطرفان التجارب الهامة في مجال إدارة القضاء، وخاصة فـي ميـدان التطبيقـات               

، كما يتبادالن كل المعلومات المتعلقة بتطبيـق  )حكامابتداء من رفع الدعوى إلى تنفيذ األ      (اإلعالمية  

النظم اإلحصائية المستعملة في إدارة القضاء، ويتبادالن أيضا المنشورات والمجالت المتعلقة بنشاط            

 .المحاكم وكذلك الجرائد الرسمية المشتملة على التشريعات الجديدة

 

 :المــادة الثالثــة 

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في مجال تكوين القضاة واألطر القـضائية             

ومساعدي القضاء، ويسعيان إلى االنتظام في عقد لقاءات من أجل توحيد خطـة العمـل وتنفيـذها          

 .بواسطة المعاهد والمراكز المحدثة في البلدين لهذه الغاية

 

 :المـادة الرابعــة 

 بالتظاهرات العلمية التي يعتزم تنظيمهـا فـي المجـالين القـانوني         يخبر كل طرف نظيره   

 .والقضائي ويوجه له الدعوة للمشاركة فيها، كما يوافيه بما تمخض عنها من نتائج وتوصيات

 

 :المـادة الخامسـة 

يعمل الطرفان قبيل وأثناء انعقاد اللقاءات الدولية على التشاور فيما بينهمـا قـصد تحديـد                

كة والسعي إلى الخروج بقرارات موحدة وذلك في القـضايا ذات اإلرتبـاط بنـشاط               مواقف مشتر 

 .واختصاصات كل منهما

 

 :المـادة السادسـة 

يحدد كل من الطرفين الجهة المكلفة بوزارته بإدارة وتدبير مجاالت هذا التعاون ويخبر بـه               

 . الطرف اآلخر لتسهيل التواصل



 :المـادة السابعـة 

ومنتظم خطة عمل لتفعيل مقتضيات هذا البروتوكول ويتم تنفيـذه فـي    توضع بشكل دوري    

 .حدود االعتمادات المرصودة للتعاون القانوني والقضائي

 

 :المـادة الثامنـة 

أبرم هذا البروتوكول  لمدة غير محدودة ويدخل حيز التنفيذ فور توقيعه، ويمكن لكل من 

 .قنوات الديبلوماسيةالطرفين أن ينهي العمل به بإشعار كتابي عبر ال

ـ  فــي   2002 جـوان   13 هـ الموافق لــ      1423 ربيع الثاني    2  فـي تونسوحـرر ب

 . لهما نفس الحجيةنسختيـن أصليتيـن باللغـة العربيـة

 

                                           عن المملكة المغربيـةالجمهورية التونسية عن 

 

                                      عمـر عزيـمان  البشيـر التكـاري            

 دل ـر العـ   وزي                                  دل               ـر العـوزي   


