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بني  
 

 

  
  ،اململكة األردنية اهلامشيةوزارة العدل يف إن 

  ووزارة العدل باململكة املغربية،
 جتمـع بـني البلـدين، واقتناعـاً     إمياناً منهما بضرورة التعـاون باعتبـاره نتـاج روابـط األخـوة الـيت        

منهما بأمهيـة توسـيع جمـال التعـاون ليـشمل ميـادين فنيـة تتعلـق بـإدارة القـضاء، وسـعياً منـهما اىل                  
تبادل التجارب واملعلومات واخلربات وتنظيم اللقاءات العلمية قـصد االسـتفادة مـن ميـزات النظـام             

منــهما علــى دور التــشريع يف تطــوير مــستوى  القــضائي واإلدارة القــضائية يف كــال البلــدين، وتأكيــداً  
   القضائية ملواكبة املستجدات االقتصادية واالجتماعية،اإلدارة
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  : اتفقتا على ما يلي
  

 

  . والدعوىاحملاكمة ريــــيتبادل الطرفان املعلومات املتعلقة بالتنظيم القضائي والقوانني اليت حتكم س
  

 

 يف جمال إدارة القضاء اهلادفة اىل تطوير مستوى األداء القضائي، جتارهبما طرفانيتبادل ال
  . تنفيذ احلكموحتى وخاصة فيما يتعلق باإلعالنات القضائية ابتداء من رفع الدعوى

  
  

 

قة اجلديدة الصادرة يف البلدين واليت هلا عال التشريعاتب يعمل كل طرف على إعالم الطرف اآلخر
  .بتطوير اإلدارة القضائية

  
  

 

 ة القضاوأعوانيعمل الطرفان على تبادل املعلومات واخلربات يف جمال تأهيل القضاة 
  . القانونية والقضائية سواء أكان تعليماً مستمراً أو تأهيال أم تدريباًاملهن على وتدريبهم
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واملعلومات واخلربات يف جمال طرق   الطرف اآلخر بالدراساتتزويديعمل كل طرف على 
  .األخذ بالوسائل البديلة حلل املنازعات كالصلح والوساطة والتحكيم

  
 

باللقاءات العلمية اليت ينظمها يف االني القانوني  يعمل كل طرف على إعالم الطرف اآلخر
عنها من نتائج وتوصيات،  متخض فيها، ثم يوافيه مبا والقضائي، ويوجه إليه الدعوة للمشاركة

  .كل طرف نفقات املشاركة اخلاصة بهويتحمل 
  

 

 الطرف اآلخر علمويالتعاون حيدد كل من الطرفني اجلهة املكلفة بوزارته بإدارة جماالت هذا 
  .لتسهيل التواصل

 
  .هذا الربوتوكوليضع الطرفان خطط عمل لتفعيل مواد 
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  .يدخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ فور التوقيع عليه
للطـرف  ابي يوجهـه عـرب الطـرق الدبلوماسـية     وميكن لكل من الطرفني أن ينهي العمل به بإشـعار كتـ      

  .اآلخر
  

  ، ريةـــ هج/     /          خ      ـــــــربوتوكول ووقع يف              بتاريـرر هذا الــح
  .نسختني أصليتني هلما احلجية نفسها    ميالدية على ٢٠٠٨   /      ٧   /  ٢١وافق   ــامل
  

  نع
   املغربية اململكة وزارة العدل ب

  دلـــــــر العــــــوزی

  عن
   اهلامشيةاألردنيةاململكة  وزارة العدل ب

  دلـــــــر العــــــوزی
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