
  1695صفحـة   2019ماي  31 ––نسية الرائد الرسمي للجمهورية التو  44عــدد 

 ماي 27مؤرخ في  2019لسنة  99عدد  رئاسيبمقتضى أمر 
جوان  1ابتداء من  ،الجمهورية المكلف بالشؤون االقتصاديةأنهيت مهام السيد نبيل بزيوش، المستشار أول لدى رئيس   .2019
جوان  1عة اإلعالمية والتخطيط اإلتصالي، ابتداء من مكلف بالمتابأنهيت مهام السيد معز حريزي، ملحق برئاسة الجمهورية   .2019 ماي 27مؤرخ في  2019لسنة  101عدد  رئاسيبمقتضى أمر     .2019جوان  1ابتداء من رئيس الجمهورية المكلف باالتصال الرقمي والعالقات العامة، أنهيت مهام السيد سيف الدين الشعاللي، المستشار لدى   .2019 يما 27مؤرخ في  2019لسنة  100عدد  رئاسيبمقتضى أمر     .2019
2019.      

بضبط إجراءات تنفيذ  المتعلق 2019 ماي 17 في المؤرخ 2019لسنة  419يتعلق بتنقيح وإتمام األمر الحكومي عدد  2019 ماي 31 مؤرخ في 2019لسنة  457أمر حكومي عدد     المؤرخ في  2015لسنة  1777وعلى األمر الحكومي عدد  منه، 105و 104و 103و 68وخاصة أحكام الفصول  2019جانفي  23المؤرخ في  2019لسنة  9والمتمم بالقانون األساسي عدد المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال والمنقح  2015أوت  7المؤرخ في  2015لسنة  26وعلى القانون األساسي عدد  بعد االطالع على الدستور، إن رئيس الحكومة،  .تمويل اإلرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشاملالمختصة المرتبطة بمنع  القرارات الصادرة عن الهياكل األممية
 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر  12المؤرخ في  2017لسنة  124وعلى األمر الرئاسي عدد  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى األمر الرئاسي عدد  اإلرهاب وطرق سيرها،المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة  2015نوفمبر  25

من " القائمة الوطنية"التعريف المتعلق بـــ لغىيـ  الفصل األول  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه .وعلى رأي المحكمة اإلدارية وعلى رأي اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب،  .تمويل انتشار أسلحة الدمار الشاملالهياكل األممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل اإلرهاب ومنع رة عن لق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادالمتع 2019ماي  17مؤرخ في ال 2019لسنة  419حكومي عدد الوعلى األمر  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2018نوفمبر  14المؤرخ في  2018لسنة  125وعلى األمر الرئاسي عدد  المتعلق بتسمية عضو بالحكومة، 2018جويلية  30المؤرخ في  2018سنة ل 69وعلى األمر الرئاسي عدد  المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، 2017نوفمبر  25المؤرخ في  2017لسنة  247وعلى األمر الرئاسي عدد  حكومي المن األمر  7من الفصل " ث"أحكام الفقرة و 2لفصل ا المشار إليه  2019ماي  17مؤرخ في ال 2019لسنة  419عدد   من األمر الحكومي عدد 8الواردة بالفصل  "على المعنيين بالتنفيذ" بعد عبارة" ومن دون إنذار مسبق" ـ ُتضاف عبارة 2الفصل   .أو إدانة   اكمة،والقائمة الوطنية في حال عدم وجود تتبع جزائي أو محويجوز اقتراح اإلدراج على القائمة األممية  .أو الكيان المعني  هذا الفصل، من جانب واحد ومن دون إنذار مسبق للشخص من ) ب(و ) أ(البت في الطلبات الواردة عليها طبق الفقرتين   ):جديدة" (ث"الفقرة . 7الفصل   .الحكومي مراأل هذا من 5الفصل  بموجب إلرهابا لمكافحة الوطنية اللجنة طرف من لمعدةا القائمة :لوطنيةالقائمة ا  ):القائمة الوطنية( 2الفصل   :وتعوض باألحكام التالية أعاله
الوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي  ـ 3الفصل   .المشار إليه أعاله 2019 ماي 17 المؤرخ في 2019 لسنة 419   .2019ماي  31تونس في   .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية الوطنية لمكافحة اإلرهاب مكلفون، كل فيما يخصه، ورئيس اللجنة 

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة 


