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 جويلية 14  مؤرخ في2020لسنة  69 عددأمر رئاسي 
 2019 أفريل 15في برم م اتفاقعلى  بالمصادقة يتعلق 2020

بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية 
فريقيا إ مكتب إقليمي لشمال انتصابللفرنكوفونية بشأن 

  .سللمنظمة بتون

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 14  المؤرخ في2020لسنة  31عدد  األساسي وعلى القانون

 15س في بتون مبرم على اتفاق المتعلق بالموافقة  2020جويلية 

 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية 2019أفريل 

فريقيا للمنظمة إمكتب إقليمي لشمال انتصاب للفرنكوفونية بشأن 

 ،بتونس

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

 بين حكومة 2019 أفريل 15س في بتوناالتفاق المبرم على و

 انتصابالجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن 

  .فريقيا للمنظمة بتونسإتب إقليمي لشمال مك

  : يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 15س في بتونمبرم اتفاق  على صادقة الم  تتمـ الفصل األول

 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية 2019أفريل 

فريقيا للمنظمة إ مكتب إقليمي لشمال انتصابللفرنكوفونية بشأن 

   .بتونس

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر ـ 2 الفصل

  .للجمهورية التونسية

  .2020 جويلية 14  تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 جويلية 14 مؤرخ في 2020لسنة  70 عددأمر رئاسي 
المتوسطي لالتفاق  على بروتوكول صادقةتعلق بالم ي2020

ة، المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جه
والمجموعة األوروبية ودولها األعضاء من جهة أخرى، مراعاة 

  .  تحاد األوروبياإلالنضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى 

  إن رئيس الجمهورية،

  منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 14  المؤرخ في2020لسنة  32 عدداألساسي وعلى القانون 

لالتفاق  على بروتوكول ةالموافقلمتعلق ب ا2020جويلية 

المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، 

والمجموعة األوروبية ودولها األعضاء من جهة أخرى، مراعاة 

 تحاد األوروبي،اإلالنضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى 

  أفريل5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

  بتنظيم المصادقة على المعاهدات، المتعلق2016

المتوسطي المؤسس للشراكة بين لالتفاق على بروتوكول و

الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة األوروبية ودولها 

األعضاء من جهة أخرى، مراعاة النضمام جمهورية بلغاريا 

 14 المبرم بلكسمبورغ بتاريخ تحاد األوروبياإلورومانيا إلى 

  .2014فريل أ

  : يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

لالتفاق  على بروتوكول صادقة تمت المـ الفصل األول

المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، 

والمجموعة األوروبية ودولها األعضاء من جهة أخرى، مراعاة 

 المبرم تحاد األوروبياإلالنضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى 

  .  2014فريل أ 14سمبورغ بتاريخ بلك

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر ـ 2 الفصل

  .للجمهورية التونسية

  .2020 جويلية 14 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد


