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 الجمهورية التونسية

 وزارة العدل وحقوق اإلنسان

--*-- 

 التعاون الدولي

 
 

 
 

 

 اهم ــرة تفــمذك

 في مجال تكوين القضاة وتبادل الخبرات القضائية

 بين

 وزارة العدل في الجمهورية التونسية

 ووزارة العدل في سلطنة عمان

 
 

 
 

 .02/05/2002في  تونس : تاريخ ومكان التوقيع

 .الدخول حيز التنفيذ فور التوقيع :  المصادقةتبادل وثائق
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 مذكرة تفاهم بين

 وزارة العدل في الجمهورية التونسية

 ووزارة العدل في سلطنة عمان

 في مجال تكوين القضاة وتبادل الخبرات القضائية

 
 

رغبة من حكومة الجمهورية التونسية وحكومة سلطنة عمان في تعزيز العالقات 
تميزة بينهما وتوثيق أواصر التعاون بين الدولتين وإيجاد صيغ للتنسيق والتعاون األخوية الم

بين وزارتي العدل في البلدين وذلك في مجال تكوين القضاة وتبادل الخبرات القضائية وتمشّيا 

مع قرارات مجلس وزراء العدل العرب في هذا الشأن، وعلى ضوء المباحثات التي جرت 
 :اق بين الوزارتين على اآلتي بينهما، فقد تم اإلتف

 
 1المادة 

يشجع الطرفان التعاون فيما بينهما في مجال تكـوين القـضاة وتبـادل الخبـرات               

 :القضائية وبصفة خاصة ما يأتي 
 أ ـ تبادل التشريعات والمطبوعات والدوريات والمجالت والبحوث والدراسات 

 .     القانونية والفقهية واإلجتهادات القضائية

 . اإلستفادة من إمكانيات التأهيل والتدريب المتوفرة في البلدينب ـ
 .ج ـ تبادل الخبرات القضائية في البلدين

 د ـ تبادل الزيارات بين مسؤولي الوزارتين لإلطالع على تجربة البلدين في مجال 
 .     القضاء

 هـ ـ التشاور وتبادل المعلومات لتنسيق الجهود في المؤتمرات القانونية والقضائية 
 .       اإلقليمية والدولية التي يشارك فيها كل منهما

 

 2المادة 

يحدد الطرفان باإلتفاق فيما بينهما البرامج التنفيذية لإلستفادة من إمكانيات التأهيـل            
 .ل الخبرات القضائية والزياراتوالتدريب المتوفرة في البلدين وتباد
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 3المادة 

يتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ويتحمل الطـرف الموفـد إليـه              
تكاليف اإلقامة والتنقالت وذلك في حدود اإلعتمادات المرصودة والمخصصة من كل طـرف             

 .للتعاون القانوني والقضائي
 

 4المادة 

مات المترتبة بموجب اإلتفاقيات الثنائية المبرمـة       ال تؤثر هذه المذكرة على اإللتزا     
 .بين البلدين

 
 5المادة 

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ إعتبارا من تاريخ التوقيـع عليهـا، وتبقـى سـارية      

المفعول لمدة ثالث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر كتابة قبل                
 في إلغائها، وال يؤثر هذا اإللغاء على تنفيذ البرامج التـي تـم              ستة أشهر على األقل برغبته    
 .اإلتفاق عليها بين الطرفين

 
مـن   هــ    1423 صفر   19 م الموافق لـ     2002 ماي   2 بتاريخ   تونسوقعت في   

 .نسختين باللغة العربية
 

 عـن الجانـب العمانـي    عـن الجانـب التونسـي      
 

                         علي بن أحمد العيسائي          محـمد اللجـمي       

 وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية                  سفير سلطنة عمان بتونس


