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ــ      محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2017 ماي 2تونس في   .التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولةبالرائد الرسمي للجمهورية األساسي ينشر هذا القانون   .الخاص في إطار مؤتمر الهاي للقانون الدولي 1961أكتوبر  5األجنبية، الملحقة بهذا القانون األساسي، والمبرمة بتاريخ لالتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة  تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية  ـفصل وحيد  : اآلتي نصه  األساسيئيس الجمهورية القانونيصدر ر  . مجلس نواب الشعبموافقةوبعد     باسم الشعب،      .)1(الدولي الخاص في إطار مؤتمر الهاي للقانون 1961 أكتوبر 5المبرمة بتاريخ المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة األجنبية يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لالتفاقية  2017  ماي2 مؤرخ في 2017 لسنة 29عدد أساسي قانون          ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
  أفريل19 دة بتاريخـه المنعقــست بجلوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس    :األعمال التحضيرية) 1

المبرمة في إطار مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ ف الدولي لألطفال، طاختبالجوانب المدنية لالالمتعلقة يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لالتفاقية  2017 ماي 2 مؤرخ في 2017 لسنة 30عدد أساسي قانون     .2017
ف الدولي لألطفال، طالالتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية لالخت تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية  ـاألولفصل ال  : اآلتي نصه  األساسييصدر رئيس الجمهورية القانون  . مجلس نواب الشعبموافقةوبعد     باسم الشعب،      .)1(1980وبر  أكت25 ــ  .1980أكتوبر  25انون الدولي الخاص بتاريخ المبرمة في إطار مؤتمر الهاي للق ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ

 أفريل 19 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس      :األعمال التحضيرية) 1
2017.  

ورية عند إيداع وثائق االنضمام، تتولى الجمه ـ 2الفصل  وإذا كان من .  معربةيجب أن تكون، عند االقتضاء، مرفقة بنسخأو المراسالت أو الوثائق الموجهة إلى السلطة المركزية التونسية     من االتفاقية، فإن المطالب24وفقا ألحكام الفصل : أوال   :من االتفاقية المذكورة  42 التاليين وفقا لمقتضيات الفصل نالتونسية القيام باالحترازي ية بالرائد الرسمي للجمهوراألساسي ينشر هذا القانون   .الفصل إال إذا كان يغطيها النظام التونسي لإلعانة العدليةالتونسية ال تلتزم بالمصاريف المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا  من االتفاقية، فإن الجمهورية 26وفقا ألحكام الفصل : ثانيا   .ب أن تكون مترجمة إلى الفرنسيةالعسير إنجاز التعريب، فيج بين وعبر أراضي ) الطرقات(والبضائع على الطرق البرية  وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل األشخاصيتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية  2017 ماي 2 مؤرخ في 2017 لسنة 31عدد أساسي قانون     محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2017 ماي 2تونس في   .التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة ظيم نقل األشخاص التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتناتفاق بين حكومة الجمهورية  تمت الموافقة على  ـفصل وحيد  : اآلتي نصه  األساسييصدر رئيس الجمهورية القانون  . مجلس نواب الشعبموافقةوبعد     باسم الشعب،      .)1(البلدين ، بين وعبر أراضي البلدين) الطرقات(والبضائع على الطرق البرية  ــ    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةئيس ر  .2017 ماي 2تونس في   .التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولةبالرائد الرسمي للجمهورية األساسي ينشر هذا القانون   .2015ديسمبر  22الملحق بهذا القانون األساسي والمبرم بمدينة الرياض في  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
 أفريل 19 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس    :األعمال التحضيرية) 1

2017.  




