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      .2017 نوفمبر 1للرقابة اإلدارية والمالية ابتداء من عين السيد فيصل شعبان مكلفا بمأمورية لدى الهيئة العليا   .2017 ديسمبر 26مؤرخ في  2017لسنة  255 عدد رئاسيبمقتضى أمر   

 
 المؤرخ في 2015  لسنة1777وعلى األمر الحكومي عدد    منه،105 و104 و103 و68أحكام الفصول  المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال وخاصة 2015أوت  7 المؤرخ في 2015 لسنة 26وعلى القانون األساسي عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .ويل اإلرهاباألممية المختصة المرتبطة بمنع تم تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل إجراءاتيتعلق بضبط  2018جانفي  4مؤرخ في  2018لسنة  1أمر حكومي عدد   

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  وعلى رأي اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب،   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   اإلرهاب وطرق سيرها، المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة 2015 نوفمبر 25

راءات إلى ضبط إج الحكومي يهدف هذا األمرالفصل األول ـ   أحكام عامة  العنوان األول  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   من القانون األساسي عدد 105 و104 و103تطبيق الفصول 
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا األمر  ـ 2الفصل   .بيةارتباطها بالجرائم اإلرهاتبين للجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب أو للهياكل األممية المختصة  والمتعلقة بتجميد أموال األشخاص أو التنظيمات أو الكيانات التي المشار إليه أعاله 2015 أوت 7 المؤرخ في 2015 لسنة 26 من ميثاق األمم المتحدة الصادرة بموجب أحكام الفصل السابع  لمنظمة األمم المتحدة المتصلة بمكافحة اإلرهاب ومنع تمويلهقرارات مجلس األمن التابع : قرارات الهياكل األممية المختصة  .اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب:  اللجنة  : الحكومي ) 2001 (1373و) 1999 (1267وخاصة القرارات عدد  ) 2011 (1989و) 1999(1267 القرارات التي أنشأت بموجب األمن العقوبات التابعة لمجلس لجنة:  الجهة األممية المختصة  .وجميع القرارات الالحقة لها وذات الصلة بها) 2015 (2253و واللجنة التي )  داعش والقاعدةلجنة عقوبات) (2015 (2253و مادية أو غير األصول مهما كان نوعها : الموارد االقتصادية   .أو وجود حق فيها أو متعلق بها   إلكترونية، التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أومادية كانت  القانونية، والمرابيح الناتجة عنها والسندات والوثائق والصكوككانت، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة والمداخيل الممتلكات بكل أنواعها المتحصل عليها بأي وسيلة  : األموال  . من هذا األمر الحكومي4لمكافحة اإلرهاب بموجب الفصل القائمة المعدة من طرف اللجنة الوطنية :  يةالقائمة الوطن  .الخاضعين للعقوبات والبيانات الخاصة بهم وأسباب إدراجهموالكيانات  المختصة وتتضمن أسماء األشخاص والتنظيماتمن قبل الجهة األممية  كل قائمة تصدر:  القائمة األممية  .قرارات يرتبط بها من وما) 2011 (1988أنشأت بموجب القرار  التي يمكن ، منقولة أو غير منقولة ،ملموسة أو غير ملموسة مادية، سلع أو الخدمات مثل استخدامها من أجل الحصول على األموال أو ال واألثاث والتجهيزات والتركيبات والسفن والبرمجيات واألدوات واآلالت  بما يشمل األجهزة المعداتاألراضي واألبنية وغيرها من العقارات و



  63صفحـة   2018 جانفي 5 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   2عــدد 

األعمال الفنية والممتلكات الثقافية و والبضائع والطائرات والمركبات المنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها بما في الفحم وو واألحجار الكريمة لذهبالمجوهرات واوالقطع األثرية واألحياء البرية و األموال والموارد االقتصادية التي تدفع  : المصاريف األساسية .أو انتقالهم وإقامتهم، وكذلك أية أصول تدفع لهم على سبيل الفديةالمدرجين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل سفرهم ، واألصول التي تتاح لألشخاص ت أو تلك المرتبطة بهااإلنترن  المواقع والنشر على شبكةأشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافةوبراءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق النشر وغيرها من  مشتقاتها غير الشرعي بالمخدرات أو واالتجارالزراعة واإلنتاج األسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصالت الجريمة بما في ذلك لعبوات الناسفة أو الخام والمكونات القابلة لالستخدام في صناعة ا واألسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد  والسلعمن الموارد الطبيعيةالمواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن واألخشاب أو غيرها  ذلك الحفظ خدمات قانونية أو األتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بمهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب المرافق عقاري واألدوية والعالج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم اإليجار أو خالص القروض الموثقة برهن المواد الغذائية ومقابل  من اإلدراج من صدور قرار ساعات في غضون :  دون تأخير . المجمدةاالقتصادية والموارد والصيانة العاديين لألموال المعين من قبل األمين العام لألمم  الشخص : أمين المظالم .األممية أو كيان ما على القائمة  الصادر عنها متضمنًا أسباب إدراج شخص أو تنظيم  اإلدراج بقرار بيان ترفقه الجهة األممية المختصة:  اإليضاحي الموجز  .األممية المختصة أو الجهة مدرجة من قبل اللجنةأو التنظيمات أو الكيانات ال صلة باألشخاصيمكن أن تكون بحوزته أموال أو موارد اقتصادية ذات  التونسيةاإلشراف والهيئات المهنية وغيرها وكل شخص متواجد باألراضي غير المالية المحددة والجهات الرقابية واألمنية واإلدارية وجهات ة التأمين ووسطاء التأمين والمهن واألعمال مين وإعادأوشركات التالتمويل الصغير والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات :  المعنيين بالتنفيذ .المختصة الجهةقبل  وّفرت في حّقهم أسباب األشخاص والتنظيمات والكيانات التي تتعد اللجنة قائمة وطنية ُتدرج بها أسماء  ـ 3 الفصل إجراءات اإلدراج  الثاني العنوان .المفروضة بموجب الجهة األممية المختصة العقوباتأو الكيانات الذين يسعون إلى شطب أسمائهم من قائمة    التنظيمات األشخاص أوالطلبات التي يقدمها  المتحدة لتلقي  يملكها أو يتحكم كياناتأو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها وأية ارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها وجيهة ومعقولة تفيد 

سواء بصورة مباشرة والكيانات فيها هؤالء األشخاص والتنظيمات  ء  التي تعمل لحساب هؤالوالكياناتأو غير مباشرة واألشخاص  أو أي جماعة مرتبطة بأي األشخاص والتنظيمات أو بتوجيه منهم  ات سواء بالقائمة الوطنية أو القائمة األممية وفق اإلجراءيرتبط بها من آثار تجاه األشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة   تختص اللجنة بمهمة تطبيق إجراءات اإلدراج وما  ـ4الفصل  .منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم ل والتنظيمات والكيانات ذات الصلة بالجرائم اإلرهابية من قب األشخاص تلقي طلبات اإلدراج بالقائمة الوطنية بشأنأ ـ   :ما يلي  4 ـ تتولى اللجنة في سبيل تنفيذ ما جاء بالفصل 5الفصل   .اإلطار التنسيق مع المعنيين بالتنفيذ وتتولى اللجنة في هذا  الحكوميالمنصوص عليها بهذا األمر بمكافحة اإلرهاب وتمويله مرفقة بما  الجهات اإلدارية المختصة ت الصادرة والتنظيمات والكيانااألشخاص تلقي طلبات إدراج ت ـ  .مجابهتها في ذلك بالسر المهني دون 4بشأن األشخاص والتنظيمات والكيانات المذكورة بالفصل جمع كل المعلومات التي ترى ضرورة الحصول عليها ب ـ  .يؤيد الطلب ) ت(و ) أ(البت في الطلبات الواردة عليها طبق الفقرتين ث ـ  . من هذا األمر الحكومي13عن دول أخرى وفقا ألحكام الفصل  أو محاكمة، أو حكم  ،تتبع جزائي حال عدم وجود اإلدراج فيويجوز  مسبق، إنذار إلى، دون الحاجة القائمة المعدة من قبلهاعلى  جدرالإل للقائمة الصادرة عن الجهة  التعميم الفوري وبدون تأخيرج ـ  . من هذا األمر الحكومي11 و9 و8حقوقه الواردة بالفصول في شأنه وأسباب اإلدراج وباآلثار المترتبة على ذلك اإلدراج وكذلك أن يتم إعالم المعني باألمر دون تأخير باإلجراء المتخذ  على قضائي وذلك لتفعيل آثار اإلدراج بما  وعلى الموقع االلكتروني للجنة بالتنفيذ من خالل نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالمعدة من طرفها على المعنيين  ةوالقائمة الوطني األممية المختصة بشكل دوري مرة كل  ميةمراجعة القائمة الوطنية والقائمة األمح ـ   . من هذا األمر الحكومي11 و9 و8عليها بالفصول إعالمهم بذلك اإلجراء واآلثار المترتبة عنه وحقوقهم المنصوص المدرجين إذا توفرت لديها أسباب جدية تبررها على أن تتولى تأذن بتجميد أموال أصول وفروع وأزواج أي من األشخاص جنة أن كما يمكن لل. والكيانات المدرجة أسماؤهم بتلك القائمات تجميد األموال والموارد االقتصادية لألشخاص والتنظيمات يشمل
 . من هذا األمر الحكومي10 و9 و5 و4عليها بالفصول أو الحذف بالقائمة الوطنية متبعة نفس إجراءات اإلدراج المنصوص نسبة للقائمة الوطنية، وتقوم اللجنة  بإجراءات اإلضافة ومعطيات بالاللجنة األممية المختصة أو على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات أسباب إدراج أو حذف ذلك الشخص أو التنظيم أو الكيان من طرف شخص أو تنظيم أو كيان بمجرد صدور الموجز اإليضاحي لشرح  أشهر على األقل، وذلك فيما يختص بإدراج أو حذف اسم أي 6
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أو تنظيمات  أو موارد اقتصادية راجعة ألشخاص أو كيانات  جنة، التثبت لمعرفة ما إذا كانت لديهم أموال اإللكتروني للبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع  الوطنية أو على المعنيين بالتنفيذ، بمجرد نشر القائمة األممية ـ 6الفصل  والرفع الجزئي إجراءات التجميد  العنوان الثالث .الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع اإللكتروني للجنةفيذ من خالل نشرها بالرائد أو القائمة األممية على المعنيين بالتن   التعميم الفوري ألية تعديالت تتم بشأن القائمة الوطنيةج ـ  باإلجراءات المتخذة بهذا الخصوص  دون تأخير وإعالم اللجنة الالزمة لتجميدها اإلجراءاتمحددة في إحدى القائمتين واتخاذ  ك مدها  أيام عمل من اتخاذ هذه اإلجراءات ويشمل ذل3خالل  والالزمة لتنفيذ قرارها وبالعمليات  بجميع المعطيات المتوفرة لديها  لسنة 26بالقانون األساسي عدد  عليها المنصوص العقوبات طائلة وتحت بالتنفيذ، دون تأخير، المعنيين على ويتعين .   من هذا األمر الحكومي8بموجب الفصل أو الموارد االقتصادية  األموالأو يتم التصريح له بالتصرف بجزء من صلة القائمة ذات ال من حذف االسم المدرجموارد االقتصادية مجمدة ما لم يوال األموالوتبقى  أحيلت من أجلها، لألغراض التي طلبت أوإال  يتم استعمال تلك المعلومات أن ال التي يتم محاولة القيام بها على
أو لصالح  غيرهم، مع باالشتراك أو أو الكيانات المدرجة بالكامل  أو التنظيمات  األشخاص وألي غرض كان، لصالح مباشر، غير أو مباشر أو خدمات مالية أو خدمات أخرى، بشكل اقتصادية موارد وأ إتاحة أي أموال االمتناع عن  المشار إليه،2015 النية عند  كما يتعين في كل األحوال مراعاة حقوق الغير حسن  .بغير ذلك من الجهة المختصة ترخيص يصدر لم ما منهم، بتوجيه يعمل أو وب عنهممن ين لصالح أو مباشر، غير أو مباشر بشكل فيها يتحكمون التي لهم أو المملوكة الكيانات بل االلتزامات التي أبرمت أو أنشأت ق أو االتفاقات كل العقود أوكما يضاف إلى الحسابات المجمدة جميع المبالغ الناتجة عن  .الصدد هذا في المتخذ باإلجراء أيام عمل 3اللجنة خالل  إعالم الصورة هذه في وعلى المعنيين بالتنفيذ  .المذكورة للحسابات المضافة المبالغ هذه تجميد تمي أن تجميدها على تم الحسابات التي أو حواالت لصالح  يجوز للمعنيين بالتنفيذ تسجيل أي مبالغ  ـ 7الفصل  . تجميد األموالإجراءاتتنفيذ  من الشخص المشمول بقرار التجميد  تتلقى اللجنة ـ 8الفصل   .أن تخضع تلك المبالغ للتجميد بما في ذلك األرباح والفوائد علىالتنظيم أو الكيان على القائمة ذات الصلة  تاريخ إدراج الشخص أو أو   أعاله المشار إليه2015 لسنة 26من القانون األساسي عدد  104األساسية على معنى الفصل  فاالقتصادية لتسديد المصاري باستعمال جزء من األموال والموارد اإلذنأو نائبه طلب    .لدفع مصاريف ضرورية أخرى

 اللجنة خالل وإعالم الكفيلة بتنفيذ القرار اإلجراءاتتتخذ بدورها وتعلم المعني والجهة الموجود بين يديها األموال المجمدة والتي المقرر رفع التجميد عنها أن تحدد صلب قرارها مقدار المبالغ أيام عمل من تاريخ توصلها به وتوافق عليه عند االقتضاء على خالل خمسة  تدرس الطلب على ضوء المؤيدات المرفقة وتبت فيه اللجنة فإن الوطنية  القائمةإلىإذا كان قرار التجميد يستند ـ   :  التاليةاإلجراءاتوفق  الفصل عليها طبق أحكام هذا وتنظر اللجنة في المطالب الواردة .استعمالهاالضرورية مع بيان األسباب المبررة للطلب والمبالغ المطلوب وفي كل األحوال يرفق الطلب بكافة المؤيدات والمستندات 
ار الرفض مع توفرت لديها المبررات الكافية لذلك وُتعلم المعني بقرويجوز للجنة رفض الطلب إذا   أيام عمل بما باشرته من أعمال،3 في حال عدم  ويتم قبول الطلب. لوماسيةالمختصة بالطرق الدب األممية موضوعية لذلك ولقبول الطلب فإنها تستطلع رأي الجهة تدرس الطلب ولها أن ترفضه إذا ما توفرت لديها أسبابفإن اللجنة  إذا كان قرار التجميد يستند للقائمة األمميةـ   .القرار أمام المحكمة اإلداريةذلك الطعن في بيان أسبابه، ويجوز  بالطرق الدبلوماسية إلى الجهة األممية المختصة  بإرسالها بدورهاالمصاريف الضرورية بخالف المصاريف األساسية لتقوم اللجنة التصرف في األموال والموارد االقتصادية التي تدفع مقابل  تقارير دورية للجنة عن كيفية لإرساالمجمدة  ألموالا ايديه بين بتنفيذه، كما يتعين على الجهة الموجود الكفيلة اإلجراءات بدورها تتخذ إلعالمها بالقرار والتي المجمدة األموال يديها بين الموجود موضوع الطلب وتعلم المعني باألمر كما تراسل الجهةتنفيذ قرارها المتعلق برفع التجميد على المبالغ   اللجنةوتتولى  .الضرورية األخرى بخالف المصاريف األساسيةللمصاريف األساسية، وخالل خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف بالرفض خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إعالمها بذلك بالنسبة أو عدم إصدارها قرارا  األممية المختصة من الجهة تلقيها معارضة يتعين على اللجنة استطالع   من هذا األمر الحكومي13الفصل اقتصادية تم تجميدها بناء على طلب دولة أخرى وفق أحكام أو موارد يتعلق بأموال  إذا كان الطلب المقدم للجنةـ  .في وقت مناسب لكتابية لتلك الدولة على قبول الطلب أو الحصول على الموافقة اإليها وتزويدها بكافة الوثائق والمستندات المؤيدة للطلب ومن ثم الدبلوماسية، بشأن الطلب المقدم  رأي الدولة األخرى، بالطرق   . الكفيلة بتنفيذ القراراإلجراءاتبدورها المعني والجهة الموجود بين يديها األموال المجمدة والتي تتخذ الم كل من الشخص باتخاذ قرارها على ضوء ذلك كما تتولى إعهذه الفترة بمثابة الموافقة ويتعين إعالمها بذلك، وتقوم اللجنة ويكون عدم تلقي اعتراض من الدولة المعنية على الطلب في نهاية  .عمل من تاريخ إعالم الدولة المعنية بالطلب  أيام10رفضه خالل 
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ذه المدة خالل هعدم البت فيه  وعند تلقيه،ريخ اتأيام عمل من  سبعة) 7(الطلب خالل  اللجنة فيتبت لطلبه، على أن  المؤيدةويتعين على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات والمستندات تتلقى اللجنة طلبات الحذف من القائمة الوطنية  ـ 9الفصل  إجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن  وان الرابعالعن .من قيامهم بالتنفيذ أيام عمل 3خالل  باشروه من أعمال لتنفيذ القرارات الصادرة عنهاوفي كل األحوال يقوم المعنيون بالتنفيذ بإعالم اللجنة بما  ،  دون تأخير الطالبإلىاللجنة يبلغ قرار ، ويعد ذلك رفضا للطلب أو قبول  وفي حالة قبول طلب الحذف من القائمة الوطنية  .الطعن في القرار أمام المحكمة اإلدارية وللطالب في هذه الحالة وتتولى .  خطأكافة المعلومات والمستندات الدافعة بأن اإلدراج تماللجنة مرفقا بها لى ات الحذف إتقديم طلبتونس، فيتم  في اتمقر التي لها أو التونسية بالنسبة لألشخاص أو الكيانات ـ 10الفصل  .للجنة االلكتروني الموقع للجمهورية التونسية وعلى الرسمي بالرائد النشر خالل من فيذبالتن المعنيين على تأخير وبدون الفوري الطعن، يتم التعميم أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب  للجنة كما يمكن .أو مع أمين المظالم المعني ء مع الطالبسوا ، ويخول لها في هذا اإلطار أن تتبادل أية معلومات ضروريةيبرر ذلك ما إذا ارتأتالطلب من تلقاء نفسها اللجنة  تقدم يمكن أنوالحذف بملحوظاتها حول مدى أحقية الشخص أو التنظيم أو الكيان طالب  وتزوده اللجنة بالطرق الدبلوماسيةمين المظالم اللجنة رفع الطلب أل أو كيانات مدرجة  أو تنظيمات أشخاص لوجود تشابه مع أسماء اجطلبات التظلم من آثار اإلدر تتلقى اللجنة ـ 11الفصل   .للجنة االلكتروني الموقع وعلى للجمهورية التونسية الرسمي بالرائد النشر خالل من بالتنفيذ المعنيين على تأخير وبدون الفوري األممية، يتم التعميم وفي حالة قبول طلب الحذف من القائمة  . بالدولة التونسيةو نشاط فعلي الكيانات التي لم يعد لها وجود أ أن تتقدم بطلب ألمين المظالم لحذف أسماء لجنة كما يمكن ل  .القائمة األمميةالموارد االقتصادية على  أو األموال من الورثة أو المستفيدين من أي  إدراجالالزمة للتحقق من عدم اإلجراءاتاتخاذ  ، وعلى اللجنةولوضع مقدمي الطلب كورثة للوفاة ويكون الطلب مشفوعا بالوثائق الرسمية المؤيدة .األممية على القائمة  المدرجينالمتوفينالتونسيين أسماء األشخاص  طلبات حذفب أمين المظالم، إلى  بالطرق الدبلوماسية،الورثة يام أ) 7(سبعة  تتجاوزخالل مدة ال بالقائمة الوطنية، وتبّت فيها  اللجنة  القبول، ُتعلم وفي صورة .لبعمل من تاريخ تقديم الط وتقوم هذه الجهات . إلدراجلرفع آثار ا بالشخص موضوع الطلبالموجود بين يديها أموال مجمدة خاصة  الطالب والجهات   . أيام عمل من تنفيذها3خالل  اللجنة برفع اإلدراج بإعالم

تاريخ  عمل من أيام 10أجل  فيها في وتبت بالقائمة األممية،تشابه مع أسماء أشخاص أو كيانات أو تنظيمات مدرجة لوجود  اللجنة طلبات التظلم من آثار اإلدراجتتلقى  ـ 12الفصل  .اإلدارية المحكمة القرار أمام الطعن في أسبابه، وله في هذه الحالة مع بيان الرفض، ُتعلم اللجنة الطالب بقرارها وفي صورة لجهة تراجع ايمكن للجنة أن  تبين لها جدية الطلب، وإذا .إيداعها ، تعلم اللجنة لك التشابهن وقوع ذ تبيما وفي حالة .هذا التشابه بالطرق الدبلوماسية للتحقق من مدى وجود  المختصةاألممية يتم إعالم الطالب بذلك مع بيان  وفي حالة رفض طلب التظّلم،  .برفع آثار اإلدراج  أيام عمل3خالل  اللجنة إعالم يتم أن على الضرورية اإلجراءات التخاذ والجهات المختصة األخرى الخاصة به المجمدة األموال يديها بين الموجود والجهة المعني باألمر تتوافر أسباب معقولة تفيد أو التنظيمات أو الكيانات الذين   ويتم إدراج األشخاص  الوطنية، القائمة أو كيانات في  أو تنظيمات  أشخاص إدراج أجل األخرى من الدول من الواردة اللجنة بالطرق الدبلوماسية الطلبات تتلقى ـ 13الفصل  إجراءات اإلدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية  العنوان الخامس . اب الرفضأسب أو بتوجيه منهم هم  التي تعمل لحسابوالكياناتمباشرة واألشخاص  سواء بصورة مباشرة أو غير  المذكوريناألشخاص والتنظيمات يملكها أو يتحكم فيها وكل الكيانات التيأو تسهيل ارتكابها   ولة ارتكابها أو المشاركة فيها اجريمة إرهابية أو محل ارتكابهم أخرى مدها  جهة أي من من الدولة الطالبة أو تطلب وللجنة أن .أو بتوجيه منهم واألشخاص والكيانات التي تعمل لحسابهموالتنظيمات المذكورون سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة الكيانات التي يملكها أو يتحكم فيها األشخاص  كما يتم إدراج  . الجماعات المرتبطة بهم أو منشقة أو متفرعة عنهم أو وتتخذ اللجنة نفس . اإلضافية والمستندات بكل المعلومات الدولة الطالبة بمآل   تتولى اللجنة بالطرق الدبلوماسية إعالم  .الحكومي من هذا األمر 5بالفصل ) خ إلى ج(اإلجراءات الواردة بالبنود  الكيانات المعنيين بالتنفيذ  أو األشخاص كما تتولى إعالم .طلبها أو بناء على طلب  من تلقاء نفسهاجنة للتتولى ا ـ 14الفصل   .وأسبابه اإلدراج راربق دراج إقتراح للجهة األممية المختصة أو ألي دولة أخرى التقديم طلب بالطرق الدبلوماسية  إحدى الجهات اإلدارية المختصة   : تفيد توّفر أحد الشروط التاليةلةسباب معقوأ إذا توّفرت، على القائمة األممية كيانات أو تنظيمات أو أشخاص
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مرتبط بتنظيم ما يسمى بالدولة اإلسالمية في العراق  كيانال أو   والتنظيمشخص الن أشطة تدل على أن أو القيام بأعمالأ ـ  عن  أو فصيًال منشقًا أو متفرعًا حدهماأو مجموعة تابعة أل  أو ألي خلية حدهما هما أو دعمًا أل أحدأو نيابًة عن أحدهما أو باسم مع أحدهما طالبان بالتعاون أو القاعدة أو) داعش( تنظيم تنفيذها لفائدة نشطة أو تسهيلها أو اإلعداد لها أواأل أو  فعال ي فعل من األأ الرتكابخطيط  في التاالشتراكب ـ   .بأحدهماأو المجموعات أو الكيانات المرتبطة   أو األشخاص أو طالبان أو القاعدة  )داعش(والشام  هما أو ألي خلية أو مجموعة حدهما أو دعمًا أل أحدأو نيابًة عن  هما أحد هما أو باسم أحد معبالتعاون أوأو طالبان أو القاعدة ) داعش( تنظيم نشاط لصالح أو تمويل أي فعل االشتراك فيت ـ   .أحدهما هما أو ألي حد ألدعما هما أو أحدهما أو نيابًة عن أحدأو باسم  ما  أحده معبالتعاون أوأو طالبان أو القاعدة ) داعش( تنظيم إلى نقلها أو بيعها أو المواد المرتبطة بها أوسلحة األتزويد ث ـ   .به بالنفط واآلثار واألنشطة المرتبطة االتجارذلك  ويشمل عن أحدهما،هما أو فصيًال منشقًا أو متفرعًا حدتابعة أل عن نشقًا أو متفرعًا هما أو فصيًال محدخلية أو مجموعة تابعة أل سيطر عليه ي أومتلكه ي ايانك وأ يا معنواشخصكونه ح ـ   .عن أحدهماأو فصيًال منشقًا أو متفرعًا   هما حدهما أو ألي خلية أو مجموعة تابعة ألحدأل دعما أو  هما  أحدهما أو نيابًة عن أحدهما أو باسم أحد مع بالتعاونأو  أو طالبان أو القاعدة ) داعش(التجنيد لحساب تنظيم ج ـ   .أحدهما ينطبق عليه شرط  غير مباشر أي شخص أو كيان أوبشكل مباشر  والمستندات الالزمة  معلوماتالر يوفت ويتعين على اللجنة .إدارتهميتصرف نيابًة عن أي من هؤالء األشخاص والكيانات أو تحت  اشخص كونه ، أو)أ حتى ج(من الشروط الواردة بهذا الفصل  بيان  والمبينة أعاله، اإلدراجومدى استيفاء معايير المتعلقة بها اإلدراج، بما في ذلك تلك المتصلة بالقضايا واإلجراءات القانونية  المستند إليها القتراح األسسأكبر قدر ممكن من التفاصيل حول القائمة األممية وتقديم بيان تعليلي يحتوي على دراج في اإل لتبرير أو التنظيمات  اتكيانال أواألشخاص بإدراجه المقترح  بينصلة ال متى  بشكل دقيق هويتهتحديد و ،على القائمة األممية ةمدرجال جهة ترى ضرورة  بأي  في ذلكن تستعينأ للجنة، وكان ذلك ممكنا   : يأتيما  االستعانة بها مع الحرص على توفير

أسماء أخرى معروف بها أو كان  األسماء المختصرة أوـ  االسمـ   :ــ بالنسبة للكيانات أو التنظيماتب  المعلومات المطلوبة من الجهة األممية المختصة كلـ  نيةبطاقة التعريف الوط/ رقم جواز السفرـ  العنوان الحالي والعناوين السابقة ـ  دول يمارس بها نشاطه  /مناطقـ  اإلقامة دولةـ  طبيعة النشاط /المهنةـ  الجنسيةـ   ريخ الميالداتـ   )أنثى/ذكر(النوع االجتماعي ـ   )الخ... أسماء الشهرة، أسماء حركية، (أية أسماء أخرى ـ    اللقب/ بما يشمل اسم األسرةسم الثالثياالـ   : ــ بالنسبة لألشخاصأ  التعريف أو غيره من أرقام ( والمعرف الجبائي رقم التسجيلـ  ة للمنشآت التجارية التجاريالعالمةـ  معروف بها رسين بما يشمل بيانات األشخاص المما(تركيبة رأس المال ـ   بجهات أخرى ذات صلةروابط تنظيميةأية ـ  دول يمارس بها نشاطه /مناطقـ  والشركات التابعةمقرات الفروع ـ  المقر االجتماعيـ  عنوان الموقع اإللكترونيـ   )مباشر أو تحت التصفية(الحالة القانونية ـ  )التنظيم/بيعة الكيانبحسب ط  من الجهة األممية المختصةكل المعلومات المطلوبة ـ  األصول المعروف امتالكه لهاـ  مصادر التمويل األساسيةـ  النشاططبيعة ـ  )التنظيم/سيطرة فعلية على الكيانبما يشمل بيانات األشخاص الذين لهم (الرقابة  هيكلةـ  )بما يشمل بيانات القائمين على اإلدارة(هيكلة اإلدارة ـ  )للرقابة على الشركة
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ه وفقا للنماذج التي أعدتها دراجإ أو التنظيم المعني باألمر، اقتراح   للشخص أو الكيان شعار مسبق وتتولى اللجنة، دون إ أن يتم اقتراح  كما يمكن .المعايير المشار إليها في هذا الفصل واستوفى معيارا من إدراجهأي تنظيم أو كيان مقترح القرارات في نفس الوقت إدراج أسماء األشخاص المسؤولين عن اتخاذ كما يمكنها أن تقترح في  .الجهة األممية المختصة لهذا الغرض حكم صدور  أو جزائي  تتبعوجودتوقف على ون اإلدراج د فصاح عن إلاإمكانية دى م للجنة أن توضح في طلبهاو .قضائي ونشر  المختصة على إدراج االسم المقترح ضمن القائمة األمميةتتولى اللجنة بمجرد تلقيها موافقة الجهة األممية  ـ 15الفصل   .في القائمة األممية لدى اإلدراجوكذلك أية معلومات ترى ضرورة اإلبقاء على سريتها وعدم نشرها اج دراإلذلك ح تقترالتي دولة بصفتها ال تونسيةجمهورية الالاسم  الم المعني باألمر دون ذلك اإلدراج على موقعها اإللكتروني، إع المعنيين  بحضور وجردها والموارد االقتصادية المجمدة األموال اللجنة الشخص القائم على إدارتها، والذي يتعين عليه تسلمتحدد  أن يديرها، يجب من تعيين والموارد االقتصادية المجمدة األموال طبيعة فيها تقتضي األحوال التي في ـ 16الفصل  أحكام إجرائية  العنوان السادس  . من هذا األمر الحكومي12 و10 و8بالفصول وإعالمه باآلثار المترتبة عن ذلك اإلدراج وبحقوقه الواردة  وإرسال الموجز اإليضاحي إليه باإلجراء المتخذ في شأنه تأخير عائداتها عند  ، وردها معإدارتها حسنوب األموال على بالمحافظة عن اللجنة، وخبير مختص وفقا لطبيعتها، كما يلتزم باألمر وممثل إعالم الجهة األممية المختصة  تتوّلى اللجنة ـ 18الفصل  .صلب اللجنة عملهم انتهاء بعد ما إلى التحجير ويستمر المعلومات تلك مصدر عن اإلفصاح عن االمتناع االلتزام هذا ويشمل.  الحكومياألمر هذا في إطار تنفيذ تبادلها أو تقديمها تم أو عليها اّطلعوا التي والمعطيات والمستندات المعلومات سرية على بالحفاظ بإدارة األموال والموارد االقتصادية المجمدةاللجنة وكتابتها القارة والقائمين  أعضاء يلتزم ـ 17الفصل  .انتهاء التجميد تنفيذ قرارات من جانبها لاإلجراءات المتخذة ب بالطرق الدبلوماسية   .بقصد تنفيذ مقتضيات هذا األمر الحكومياألممية المختصة، كما تتولى إعداد دليل إرشادي للجهات المعنية المتخذة في الجمهورية التونسية في سياق تطبيق قرارات الهياكل تعد اللجنة التقارير الالزمة حول اإلجراءات  ـ 19الفصل  .الشأن من الجهة األممية المختصة عليها في هذا  ترد التيلباتّطللاالستجابة كما تقوم ب هاأو حذف   األسماء بالقائمة األمميةدراج إ أوو االستثناء منها أالتجميد 
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 نوفمبر 16 بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من ةمكلف عفيفة خنفوس، مستشار المصالح العمومية، آلنسةاسميت   .2018
2017.  
   

 ديسمبر 28مـؤرخ في  2017لسنة  256عـدد أمر رئاسي    
  :للسادة والسيدات  الجنسيـة التونسية بموجب التجنس تنح  مـالفصل األول   :يصدر األمـر الرئاسي اآلتي نصه   . منها2- 21 و1-21و 20 و19وعلى مجلة الجنسية التونسية وخاصة الفصول     طالع على الدستور،بعد اال  بــاقتراح من وزير العدل،  ،إن رئيس الجمهوريـة  . يتعلق بمنح الجنسية التونسية بالتجنس2017
في ) ليبيا( أمال بنت صبري الغدامسي المولـودة بطرابلس -1

24-02 -1960.  
   ليلى بنت سليمان توديات المولـودة بباريس في-2

07-07 -1974.  




