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  في مجال إدارة القضاءمذكرة تفاهم

 الجمهورية التونسية حكومة بين 

  وحكومة جمهورية مصر العربية

 

 

 

 

 .2005 مارس 10تونس في  : تاريخ ومكان التوقيع

 .2006 فيفري 23 المؤرخ في 2006 لسنة 556بمقتضى األمر عدد  : المصادقة بتونس

 )2006 مارس 3 بتاريخ 18الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد                   (

    .2006 مارس 11 بتاريخ :الدخول حيز التنفيذ
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    مذكرة تفاهممذكرة تفاهممذكرة تفاهممذكرة تفاهم

    في مجال إدارة القضاءفي مجال إدارة القضاءفي مجال إدارة القضاءفي مجال إدارة القضاء

    الجمهورية التونسيةالجمهورية التونسيةالجمهورية التونسيةالجمهورية التونسيةحكومة حكومة حكومة حكومة بين بين بين بين 

  جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةحكومة حكومة حكومة حكومة وووو

 

 

وحقوق اإلنسانوزارة العدل حكومة الجمهورية التونسية ممثلة في  إن، 

 وزارة العدل، ممثلة في جمهورية مصر العربيةحكومة و

 ،"نالطرفا"لمشار إليهما فيما بعد بـ ا

 

قتناعا منهما، في حدود إختصاصهما، بجدوى إرساء عالقات متينة للتعاون في مجال ا
في هذا الشأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين إدارة القضاء تفعيال لما نصت عليه 

 .1976) يناير( جانفي 9البلدين في 

عتقادا منهما أن هذا الشكل من التعاون يندرج في إطار عالقات األخوة التي تربط او
 . البلدين

لكل ورغبة في اإلستفادة من تجاربهما المتبادلة في هذا المجال ومن اإلمكانات المتاحة 
 :ا على ما يليتتفقامنهما، 

    

 المـادة األولـىالمـادة األولـىالمـادة األولـىالمـادة األولـى

يتبادل الطرفان المعلومات حول التنظيم القضائي وإدارة المحاكم المكونـة لنظاميهمـا            
 . القضائيين

ويمكن أن يتبادال كذلك نماذج األحكام القـضائية، ونمـاذج المطبوعـات، والـدفاتر              
 .والسجالت
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 المـادة الثانيـةالمـادة الثانيـةالمـادة الثانيـةالمـادة الثانيـة

تجارب الهامة في مجال إدارة القضاء، وخاصة في ميدان التطبيقات يتبادل الطرفان ال
للبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية؛ كما يتبادالن كل ) اإلعالمية(اإللكترونية 
لمتعلقة بتطبيق النظم اإلحصائية المستعملة في إدارة القضاء، ويتبادالن أيضا المعلومات ا

المنشورات والمجالت ذات العالقة بنشاط المحاكم وكذلك الجرائد الرسمية المشتملة على 
 .التشريعات الجديدة

 

 المــادة الثالثــةالمــادة الثالثــةالمــادة الثالثــةالمــادة الثالثــة

النيابة العامـة   أعضاء   القضاة و  دريب في مجال ت   بتبادل الخبرات يتولى الطرفان القيام    
 . القضائيةنظمةاألو

    

 المـادة الرابعــةالمـادة الرابعــةالمـادة الرابعــةالمـادة الرابعــة

يعلم كل من الطرفين اآلخر بنتائج أعمال الندوات الدولية التي يتـولى تنظيمهـا فـي                
 .المجالين القانوني والقضائي ويوجه له الدعوة للمشاركة في هذه الندوات

    

 المـادة الخامسـةالمـادة الخامسـةالمـادة الخامسـةالمـادة الخامسـة

ة ذات العالقة بنشاط كـل منهمـا لغـرض      يتشاور الطرفان لدى إنعقاد اللقاءات الدولي     
 .تحديد مواقف مشتركة

    

 المـادة السادسـةالمـادة السادسـةالمـادة السادسـةالمـادة السادسـة

تكون السلطة المركزية بالنسبة للجمهورية التونسية المكلفة بتنفيذ هذا اإلتفـاق وزارة            
وبالنسبة لجمهورية مصر العربية قطاع التعاون الدولي       ) التعاون الدولي (العدل وحقوق اإلنسان    

  .العدلوالثقافي بوزارة 

    

 المـادة السابعـةالمـادة السابعـةالمـادة السابعـةالمـادة السابعـة

يتم تنفيذ نشاطات التعاون المقررة على أساس هذا اإلتفاق فـي حـدود اإلعتمـادات               
 .المرصودة للتعاون القانوني والقضائي
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 المـادة الثامنـةالمـادة الثامنـةالمـادة الثامنـةالمـادة الثامنـة

يدخل هذا اإلتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ تسلم الطرف المصري إلشعار الطرف             
 .ه الداخلية الالزمةالتونسي له بإتمامه إجراءات

 اآلخـر كتابـة      الطـرف   ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين        هذا اإلتفاق  يظلو
 . وذلك عبر الطرق الدبلوماسيةبرغبته في إنهائه

 ولكـل   باللغة العربيـة  في نسختين أصليتين     2005 مارس   10  في تونسبووقع  حرر  
 .منهما ذات الحجية
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