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 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   للقانون الدولي الخاص، في إطار مؤتمر الهاي 1961 أكتوبر 5األجنبية المبرمة بتاريخ  على الوثائق العامة لالتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية 2017ماي  2 المؤرخ في 2017 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .الدولي الخاص في إطار مؤتمر الهاي للقانون 1961 أكتوبر 5المبرمة بتاريخ المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة األجنبية على انضمام الجمهورية التونسية لالتفاقية يتعلق بالمصادقة  2017  ماي2مؤرخ في  2017لسنة  63 عدد رئاسيأمر 
كل العدل ووزير الشؤون الخارجية مكلفان،  ـ وزير 2الفصل   .الهاي للقانون الدولي الخاص في إطار مؤتمر 1961 أكتوبر 5العامة األجنبية المبرمة بتاريخ التونسية لالتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق انضمام الجمهورية الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .الهاي للقانون الدولي الخاص في إطار مؤتمر 1961 أكتوبر 5نبية المبرمة بتاريخ العامة األجوعلى االتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016     .2017 ماي 2تونس في   .للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي ،فيما يخصه

 
  ،1980 أكتوبر 25المبرمة في إطار مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ بالجوانب المدنية لالختطاف الدولي لألطفال  لالتفاقية المتعلقة بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية   المتعلق2017ماي  2 المؤرخ في 2017 لسنة 30وعلى القانون األساسي عدد    منه،77 و67ة الفصلين بعد االطالع على الدستور وخاص  إن رئيس الجمهورية،  .1980أكتوبر  25في إطار مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ المتعلقة بالجوانب المدنية لالختطاف الدولي لألطفال المبرمة على انضمام الجمهورية التونسية لالتفاقية يتعلق بالمصادقة  2017  ماي2مؤرخ في  2017لسنة  64 عدد رئاسيأمر    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
ولي الخاص لألطفال المبرمة في إطار مؤتمر الهاي للقانون الدبالجوانب المدنية لالختطاف الدولي وعلى االتفاقية المتعلقة    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016 انضمام الجمهورية الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :تي نصه يصدر األمر الرئاسي اآل  .1980 أكتوبر 25بتاريخ  كل العدل ووزير الشؤون الخارجية مكلفان،  ـ وزير 2الفصل   .1980 أكتوبر 25بتاريخ لألطفال المبرمة في إطار مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص بالجوانب المدنية لالختطاف الدولي التونسية لالتفاقية المتعلقة      .2017 ماي 2تونس في   .للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي ،ا يخصهفيم

 
 نوفمبر 29على اتفاق القرض المبرم بتاريخ يتعلق بالمصادقة  2017  ماي2مؤرخ في  2017لسنة  65 عدد رئاسيأمر    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .لتحلية مياه البحر بالزارات بوالية قابسللقروض من أجل إعادة اإلعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة ة الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية  بين حكوم2016
 ماي 2 المؤرخ في 2017 لسنة 34وعلى القانون عدد   متعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، ال2016
ل األول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ الفص  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .بالزارات بوالية قابسإعادة اإلعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية للقروض من أجل بين  2016 نوفمبر 29المبرم بتاريخ  وعلى اتفاق القرض  مياه البحر بالزارات بوالية قابس،ة محطة لتحلياأللمانية للقروض من أجل إعادة اإلعمار لتمويل مشروع إنجاز  بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة 2016نوفمبر  29المبرم بتاريخ القرض اتفاق  المتعلق بالموافقة على 2017

  .محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بوالية قابساأللمانية للقروض من أجل إعادة اإلعمار لتمويل مشروع إنجاز بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة  2016 نوفمبر 29




