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 ماي 13على االتفاقية المبرمة بتاريخ يتعلق بالمصادقة  2019 فيفري 26 مؤرخ في 2019 لسنة 30أمر رئاسي عدد    

جمهورية  بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة 2017ماي  13 المتعلق بالموافقة على االتفاقية المبرمة بتاريخ 2019فيفري  26 المؤرخ في 2019 لسنة 16وعلى القانون األساسي عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية 2017  أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29عدد وعلى القانون   الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية،
الفصل األول ـ تمت المصادقة على االتفاقية المبرمة بتاريخ   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .مراكز ثقافية الصين الشعبية حول بعث  جمهوريةالجمهورية التونسية وحكومة بين حكومة 2017 ماي 13ة المبرمة بتاريخ وعلى االتفاقي   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .1995على سفن الصيد البحري لسنة االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين على انضمام الجمهورية التونسية إلى يتعلق بالمصادقة  2019 فيفري 26 مؤرخ في 2019 لسنة 31أمر رئاسي عدد     محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2019 فيفري 26تونس في   .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر ،الشؤون الثقافية مكلفان ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   . الشعبية حول بعث مراكز ثقافيةالصينجمهورية  بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة 2017 ماي 13

ن يفارة للعاملإلى االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخ المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية 2019فيفري  26 المؤرخ في 2019 لسنة 17وعلى القانون األساسي عدد  أفريل  5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   ،1995على سفن الصيد البحري لسنة 
انضمام الجمهورية الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .1995للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة وعلى االتفاقية    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016       محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةس رئي  .2019 فيفري 26تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ، مكلفانالنقل ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   .1995للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة  لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة التونسية إلى االتفاقية الدولية

ستراتيجية إصالح وحوكمة ابتعيين أعضاء لجنة قيادة  يتعلق 2019فيفري  25مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومة     المؤرخ في غرة فيفري 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  لكبرى،اإلصالحات اباقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة   إن رئيس الحكومة،  .المؤسسات والمنشآت العمومية
 أوت 17 المؤرخ في 2015 لسنة 33وعلى القانون عدد   وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية 1989
يا طبقا ألحكام الفصل  المتعلق بضبط الوظائف المدنية العل2015
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