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 ماي 17 مؤرخ في 2019 لسنة 95رئاسي عدد أمر بمقتضى    

لوزيرة مديرة  استقالة السيدة سلمى اللومي رقيق، اتقبل  .2019     .2019 ماي 15الديوان الرئاسي ابتداء من 
 في المؤرخ 2015 لسنة 1777 عدد الحكومي األمر ىوعل  منه، 105و 104و 103و 68 الفصول أحكام وخاصة 2019 جانفي 23 في المؤرخ 2019 لسنة 9 عدد األساسي بالقانون والمتمم والمنقح األموال غسل ومنع اإلرهاب بمكافحة المتعلق 2015 أوت 7 في المؤرخ 2015 لسنة 26 عدد األساسي القانون وعلى  الدستور، على االطالع بعد  الحكومة، ئيسر إن  .انتشار أسلحة الدمار الشاملاألممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل اإلرهاب ومنع تمويل يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل  2019 ماي 17مؤرخ في  2019لسنة  419أمر حكومي عدد    

  بالحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد يالرئاس األمر وعلى  بالحكومة، عضو بتسمية المتعلق 2018 جويلية 30 في المؤرخ 2018 لسنة 69 عدد الرئاسي األمر وعلى  بالحكومة، عضوين بتسمية المتعلق 2017 نوفمبر 25 في المؤرخ 2017 لسنة 247 عدد الرئاسي األمر وعلى  بالحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  سيرها، وطرق اإلرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة تنظيم بضبط المتعلق 2015 نوفمبر 25

 أوت 7 في المؤرخ 2015 لسنة 26 دعد األساسي القانون من) جديد( 105و) جديد( 104و) جديد( 103 الفصول تطبيق إجراءات ضبط إلى الحكومي األمر هذا  يهدف األول ـالفصل  أحكام عامة  األول العنوان :نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر  .اإلدارية المحكمة رأي وعلى  اإلرهاب، لمكافحة الوطنية اللجنة رأي وعلى  ،الشامل ارالدم أسلحة انتشار ومنع اإلرهاب تمويل بمنع المرتبطة المختصة األممية الهياكل عن الصادرة القرارات تنفيذ إجراءات بضبط المتعلق 2019 فيفري 1 في المؤرخ 2019 لسنة 72 عدد الحكومي األمر وعلى
) 2001 (1373و) 1999 (1267 عدد القرارات الحصر ال المثال سبيل وعلى المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل أحكام بموجب الصادرة الشامل الدمار أسلحة انتشار تمويل أو   تمويله نعوم اإلرهاب بمكافحة المتصلة المتحدة األمم لمنظمة التابع األمن مجلس قرارات :المختصة األممية الهياكل قرارات  .اإلرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة :اللجنة  :الحكومي األمر هذا معنى على التالية بالمصطلحات يقصد ـ 2 الفصل  .األخرى وأصولها الشامل الدمار أسلحة انتشار بتمويل أو   اإلرهابية بالجرائم الرتباطها الوطنية القائمة أو األممية القوائم على المدرجة الكيانات أو األشخاص أموال بتجميد المتعلقةو 2019 جانفي 23 في المؤرخ 2019 لسنة 9 عدد األساسي بالقانون وإتمامه تنقيحه تم أعاله كما إليه المشار 2015 ) 2017 (2356و) 2016 (2321و) 2016 (2270و) 2015( 2231و) 2013 (2094و) 2013 (2087و) 2009( 1874و  ) 2006( 1718 عدد والقرارات) 2015 (2253و ) 2011 (1989و) 1999( 1267 القرارات بموجب أنشئت التي األمن لمجلس التابعة العقوبات لجنة :المختصة األممية الجهة  .الصلة ذات والالحقة الحالية القرارات وجميع   .وتمويلها وعرقلتها وقمعها الشامل الدمار أسلحة انتشار لمنع محددة مالية عقوبات ويعتمد المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب يعمل عندما ذاته بحد األمن ومجلس ،)2006( 1718 األمن مجلس قرار بموجب أنشئت التي واللجنة) 2011 (1988 األمن مجلس قرار جببمو أنشئت التي واللجنة) والقاعدة داعش عقوبات لجنة) (2015 (2253و




