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 نوفمبر 12يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ  2018 جوان 6 مؤرخ في 2018 لسنة 59رئاسي عدد أمر    

على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ الموافقة  المتعلق ب2018 جوان 6 المؤرخ في 2018 لسنة 31وعلى القانون األساسي عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   ن رئيس الجمهورية،إ  .مصر العربية في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية 2017
 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   النقل البحري،جمهورية مصر العربية في مجال  بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة 2017 نوفمبر 12

ئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الر ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل مكلفان، كل 2الفصل   .وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية 2017 نوفمبر 12بالقاهرة في الفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاقية التعاون المبرمة   :آلتي نصه يصدر األمر الرئاسي ا  .مجال النقل البحريحكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في  بين 2017 نوفمبر 12وعلى اتفاقية التعاون المبرمة بتاريخ    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016     .2018 جوان 6تونس في   .للجمهورية التونسية
 

ة  بين حكومة الجمهوري2017 مارس 23مبرم بتاريخ يتعلق بالمصادقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي  2018 جوان 6 مؤرخ في 2018 لسنة 60رئاسي عدد أمر    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس     منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .التونسية وحكومة جمهورية السودان

ومة  بين حك2017 مارس 23النقل الجوي المبرم بالخرطوم في على اتفاق في مجال خدمات الموافقة  المتعلق ب2018 جوان 6 المؤرخ في 2018 لسنة 32وعلى القانون األساسي عدد   أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   ،التونسية وحكومة جمهورية السودانالجمهورية 
وعلى االتفاق في مجال خدمات النقل الجوي المبرم بتاريخ    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016

هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي فيما يخصه، بتنفيذ  ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل مكلفان، كل 2الفصل   .الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان بين حكومة 2017 مارس 23النقل الجوي المبرم بالخرطوم في الفصل األول ـ تمت المصادقة على االتفاق في مجال خدمات   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .نجمهورية السودا بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة 2017 مارس 23     .2018 جوان 6تونس في   .للجمهورية التونسية
 

نسان والشعوب بشأن لبروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإل على انضمام الجمهورية التونسية بالمصادقةيتعلق  2018 جوان 6 مؤرخ في 2018 لسنة 61رئاسي عدد أمر    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس  سان والشعوب بشأن لبروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلن على انضمام الجمهورية التونسية الموافقة المتعلق ب2018 جوان 6 المؤرخ في 2018 لسنة 33وعلى القانون األساسي عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .حقوق المرأة في أفريقيا  أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   حقوق المرأة في أفريقيا،
  .بشأن حقوق المرأة في أفريقياوعلى بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016




