
  269صفحـة   2019 فيفري 1 ––نسية الرائد الرسمي للجمهورية التو  10عــدد 

لمستقلة يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العليا ا 2019 فيفري 1 مؤرخ في 2019 لسنة 23أمر رئاسي عدد     .أوروبا وآسيا والتعاون متعدد األطرافالجمهورية مكلفة بمتابعة الملفات الديبلوماسية المتعلقة بدول سميت السيدة يسرى سويدان مستشارة لدى رئيس   .2019 جانفي 21مؤرخ في  2019لسنة  13 عدد رئاسيبمقتضى أمر   لسنة 52 والقانون األساسي عدد 2013 نوفمبر 1 المؤرخ في 2013 لسنة 44تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد  والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات كما 2012ديسمبر  20 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد   منه،126طالع على الدستور وخاصة الفصل بعد اال  إن رئيس الجمهورية،.لالنتخابات
لمجلس نواب الشعب المنعقدة وعلى مقررات الجلسة العامة    منه،6المستقلة وخاصة الفصل  والمتعلق باألحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية 2018أوت  7 المؤرخ في 2018 لسنة 47وعلى القانون األساسي عدد  ، منه10 وخاصة الفصل 2013 ديسمبر 28 المؤرخ في 2013  بسيمحمد الباجي قايد الس  الجمهوريةرئيس   .2019 فيفري 1تونس في   .للجمهورية التونسية ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ 2ل الفص .سفيان العبيدي، مختص في المالية العموميةـ  .والسالمة المعلوماتيةبلقاسم عياشي، مهندس مختص في مجال المنظومات ـ  . سليمان، قاضي إداريحسناء بنـ   :لالنتخابات السيدة والسادة اآلتي ذكرهم  يسمى أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة ـالفصل األول   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات للتصويت على تجديد ثلث أعضاء 2019 جانفي 30يوم األربعاء 

 لسنة 52 والقانون األساسي عدد 2013 نوفمبر 1المؤرخ في  2013 لسنة 44تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد المستقلة لالنتخابات كما  والمتعلق بالهيئة العليا 2012ديسمبر  20 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد   منه،126طالع على الدستور وخاصة الفصل بعد اال  إن رئيس الجمهورية،  .يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 2019 فيفري 1 مؤرخ في 2019 لسنة 24عدد أمر رئاسي 
المشتركة بين الهيئات الدستورية  والمتعلق باألحكام 2018أوت  7 المؤرخ في 2018 لسنة 47وعلى القانون األساسي عدد   ، منه10 وخاصة الفصل 2013 ديسمبر 28 المؤرخ في 2013 هيئة العليا ، النتخاب رئيس ال2019 جانفي 30يوم األربعاء وعلى مقررات الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة    منه،6المستقلة وخاصة الفصل  بفون رئيسا للهيئة  يسمى السيد نبيل بن علوان ـالفصل األول   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .المستقلة لالنتخابات       محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2019 فيفري 1تونس في   .للجمهورية التونسية ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ 2ـل الفص  .العليا المستقلة لالنتخابات

األموال والمنقح  المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل 2015أوت  7 المؤرخ في 2015 لسنة 26وعلى القانون األساسي عدد  طالع على الدستور،بعد اإل  إن رئيس الحكومة، .سلحة الدمار الشاملأانتشار األممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل اإلرهاب ومنع تمويل ءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل يتعلق بضبط إجرا 2019 فيفري 1 مؤرخ في 2019 لسنة 72 أمر حكومي عدد     منه، 105 و104 و103 و68 وخاصة أحكام الفصول 2019جانفي  23 المؤرخ في 2019  لسنة9 دساسي عدوالمتمم بالقانون األ




