أمر حكومي عدد  419ﻟﺴﻨﺔ  2019مؤرخ في  17ماي  2019يتعلق بضبط إجراءات تﻨفيذ اﻟقرارات اﻟصادرة عن اﻟهياكل
اﻷمميﺔ اﻟمختصﺔ اﻟمرتبطﺔ بمﻨع تمويل اﻹرهاب ومﻨع تمويل انتشار أسلحﺔ اﻟدمار اﻟشامل.
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إن رئيس الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  26لﺴﻨة  2015المؤرخ في  7أوت  2015المتعلق بمكافحة اﻹرهاب ومﻨع غﺴل اﻷموال
والمﻨقح والمتمم بالقانون اﻷساسي عدد  9لﺴﻨة  2019المؤرخ في  23ﺟانﻔي  2019وخاصة أحكام الﻔصول  68و103
و 104و 105مﻨه،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1777لﺴﻨة  2015المؤرخ في  25نوفمﺒر  2015المتعلق بضﺒط تﻨظيم اللجﻨة الوطﻨية لمكافحة
اﻹرهاب وطرق سيرها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لﺴﻨة  2016المؤرخ في  27أوت  2016المتعلق بتﺴمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لﺴﻨة  2017المؤرخ في  12سﺒتمﺒر  2017المتعلق بتﺴمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لﺴﻨة  2017المؤرخ في  25نوفمﺒر  2017المتعلق بتﺴمية عضوين بالحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  69لﺴﻨة  2018المؤرخ في  30ﺟويلية  2018المتعلق بتﺴمية عضو بالحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  125لﺴﻨة  2018المؤرخ في  14نوفمﺒر  2018المتعلق بتﺴمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  72لﺴﻨة  2019المؤرخ في  1فيﻔري  2019المتعلق بضﺒط إﺟراءات تﻨﻔيذ القرارات الصادرة
عن الهياكل اﻷممية المختصة المرتﺒطة بمﻨع تمويل اﻹرهاب ومﻨع انتشار أسلحة الدمار الشامل،
وعلى رأي اللجﻨة الوطﻨية لمكافحة اﻹرهاب،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:
اﻟعﻨوان اﻷول
أحكام عامﺔ
اﻟفصل اﻷول ـ يهدف هذا اﻷمر الحكومي إلى ضﺒط إﺟراءات تطﺒيق الﻔصول ) 103ﺟديد( و) 104ﺟديد( و) 105ﺟديد(
من القانون اﻷساسي عدد  26لﺴﻨة  2015المؤرخ في  7أوت  2015المشار إليه أعﻼه كما تم تﻨقيحه وإتمامه بالقانون
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ﻛﻣﺎ ﺗ ّم ﺗﻧﻘيﺣه وإﺗﻣﺎﻣه ﺑﺎﻷﻣر ﺣﻛوﻣي عدد  457ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻣؤرخ في  31ﻣﺎي 2019
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اﻷساسي عدد  9لﺴﻨة  2019المؤرخ في  23ﺟانﻔي  2019والمتعلقة بتجميد أموال اﻷشخاص أو الكيانات المدرﺟة على
القوائم اﻷممية أو القائمة الوطﻨية ﻻرتﺒاطها بالجرائم اﻹرهابية أو بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأصولها اﻷخرى.
اﻟفصل  2ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معﻨى هذا اﻷمر الحكومي:
اللجﻨة :اللجﻨة الوطﻨية لمكافحة اﻹرهاب.
قرارات الهياكل اﻷممية المختصة :قرارات مجلس اﻷمن التابع لمﻨظمة اﻷمم المتحدة المتصلة بمكافحة اﻹرهاب ومﻨع
تمويله أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الصادرة بموﺟب أحكام الﻔصل الﺴابع من ميثاق اﻷمم المتحدة وعلى سﺒيل
المثال ﻻ الحصر القرارات عدد  (1999) 1267و (2001) 1373و (2015) 2253والقرارات عدد (2006) 1718
و (2009) 1874و (2013) 2087و (2013) 2094و (2015) 2231و (2016) 2270و (2016) 2321و2356
) (2017وﺟميع القرارات الحالية والﻼحقة ذات الصلة.
الجهة اﻷممية المختصة :لجﻨة العقوبات التابعة لمجلس اﻷمن التي أنشئت بموﺟب القرارات  (1999) 1267و1989
) (2011و) (2015) 2253لجﻨة عقوبات داعش والقاعدة( واللجﻨة التي أنشئت بموﺟب قرار مجلس اﻷمن (2011) 1988
واللجﻨة التي أنشئت بموﺟب قرار مجلس اﻷمن  ،(2006) 1718ومجلس اﻷمن بحد ذاته عﻨدما يعمل بموﺟب الﻔصل
الﺴابع من ميثاق اﻷمم المتحدة ويعتمد عقوبات مالية محددة لمﻨع انتشار أسلحة الدمار الشامل وقمعها وعرقلتها وتمويلها.
القائمة اﻷممية :قائمة بجميع اﻷفراد والكيانات والمجموعات والﺴلطات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقًا لقرارات مجلس
اﻷمن تصدرها هيئة أممية مختصة وتحتﻔظ بها .وقد تشمل القائمة أيضًا أفرادًا وكيانات ومجموعات وسلطات أخرى
خاضعة لعقوبات مالية محددة بﺴﺒب تمويلها ﻻنتشار أسلحة الدمار الشامل عمﻼ بقرارات مجلس اﻷمن وك ّل المعلومات
التعريﻔية الخاصة بهم.
القائمة الوطﻨية :القائمة المعدّة من طرف اللجﻨة الوطﻨية لمكافحة اﻹرهاب بموﺟب الﻔصل  5من هذا اﻷمر الحكومي.الكيان:

كل تجمع ﻻ يدخل تحت صﻨف الشخص المادي أو الشخص المعﻨوي) .كما تمّ تﻨقيحه باﻷمر عدد  457لﺴﻨة 2019المؤرخ
في  31ماي (2019
شخص أو كيان ُرفع اسمه عن القائمة :شخص أو كيان لم يعد اسمه مدر ًﺟا على قائمة اﻷمم المتحدة أو القائمة الوطﻨية.
درج اسمه على قائمة اﻷمم المتحدة أو القائمة الوطﻨية.
شخص أو كيان ُم َ
درج بالقائمة :شخص أو كيان أ ُ ِ
تجميد :حظر نقل أي أموال أو أصول أخرى يملكها أو يتصرف بها اﻷشخاص أو الكيانات المدرﺟة أو تﺒديلها أو التصرف
فيها أو تحريكها على أساس وطوال فترة سريان تدبير اتّخذه مجلس اﻷمن في اﻷمم المتحدة أو اللجﻨة وفقًا لقرارات مجلس
اﻷمن المعمول بها.
اﻷموال :الممتلكات أو اﻷصول أيا كان نوعها ،سواء كانت مادية أو غير مادية ،ملموسة أو غير ملموسة ،مﻨقولة أو غير
مﻨقولة ،أيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك الﺴﻨدات والوثائق أو الصكوك القانونية ،أيا كان شكلها بما يشمل الشكل
اﻹلكتروني والرقمي التي تثﺒت ملكية تلك اﻷموال أو وﺟود حق فيها ،أو متعلق بها.
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اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى :اﻷصول على أنواعها بما في ذلك على سﺒيل المثال ﻻ الحصر اﻷصول المالية ،والموارد
اﻻقتصادية) ،بما في ذلك الﻨﻔط والموارد الطﺒيعية اﻷخرى( ،والممتلكات بجميع أنواعها – سواء كانت ملموسة أو غير
ملموسة ،مﻨقولة أو غير مﻨقولة – أيًا كانت وسيلة الحصول عليها ،والوثائق أو الصكوك القانونية ،أيًا كان شكلها بما يشمل
الشكل اﻻلكتروني والرقمي التي تثﺒت ملكية تلك اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى أو وﺟود حق فيها ،أو متعلق بها ،بما في ذلك
على سﺒيل المثال ﻻ الحصر اﻻئتمانات المصرفية ،أو الشيكات الﺴياحية ،أو الشيكات المصرفية ،أو أوامر الدفع ،أو اﻷسهم،
أو اﻷوراق المالية ،أو الﺴﻨدات أو الحواﻻت ،أو خطابات اﻻعتماد ،وأي فوائد أو حصص أو إيرادات أخرى ،أو قيمة
متحصلة أو ناتجة عن هذه اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى ،وأي أصول أخرى يُحتمل أن تُﺴتخدم للحصول على أموال ،أو
سلع أو خدمات.
الموارد اﻻقتصادية :اﻷصول مهما كان نوعها مادية أو غير مادية ،ملموسة أو غير ملموسة ،مﻨقولة أو غير مﻨقولة ،التي
يمكن استخدامها من أﺟل الحصول على اﻷموال ،أو الﺴلع ،أو الخدمات مثل اﻷراضي واﻷبﻨية وغيرها من العقارات
والمعدّات بما يشمل اﻷﺟهزة والﺒرمجيات واﻷدوات واﻵﻻت واﻷثاث والتجهيزات والتركيﺒات والﺴﻔن والطائرات
والمركﺒات والﺒضائع واﻷعمال الﻔﻨية والممتلكات الثقافية والقطع اﻷثرية واﻷحياء الﺒرية والمجوهرات والذهب واﻷحجار
الكريمة والﻔحم والمﻨتجات الﻨﻔطية والمصافي والمواد المرتﺒطة بها بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن
واﻷخشاب أو غيرها من الموارد الطﺒيعية والﺴلع واﻷسلحة والمواد المرتﺒطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة لﻼستخدام
في صﻨاعة العﺒوات الﻨاسﻔة أو اﻷسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصﻼت الجريمة بما في ذلك الزراعة واﻹنتاج
واﻻتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات اﻻختراع والعﻼمات التجارية وحقوق الﻨشر وغيرها من أشكال
الملكية الﻔكرية وخدمات استضافة المواقع والﻨشر على شﺒكة اﻷنترنات أو تلك المرتﺒطة به ،واﻷصول التي تتاح ﻻستخدام
اﻷشخاص المدرﺟين أو لصالحهم بشكل مﺒاشر أو غير مﺒاشر بما في ذلك لتمويل سﻔرهم أو انتقالهم أو إقامتهم ،وكذلك أية
أصول تدفع لهم على سﺒيل الﻔدية.
المصاريف اﻷساسية :الدفعات مقابل المواد الغذائية واﻹيجار أو خﻼص القروض الموثقة برهن عقاري واﻷدوية والعﻼج
الطﺒي والضرائب وأقﺴاط التأمين وتكاليف المﻨافع العامة ،على سﺒيل الحصر مقابل أتعاب مهﻨية معقولة وسداد المصاريف
المتكﺒدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو اﻷتعاب أو رسوم الخدمات ،المتعلقة بالحﻔظ والصيانة العاديين لﻸموال أو
اﻷصول اﻷخرى والموارد اﻻقتصادية المجمدة.
المصاريف اﻻستثﻨائية :المصاريف الضرورية اﻷخرى المختلﻔة عن تلك التي تعتﺒرها اللجﻨة من المصاريف اﻷساسية.
المعﻨيين بالتﻨﻔيذ :الﺒﻨوك والمؤسﺴات المالية ومؤسﺴات التمويل الصغير والديوان الوطﻨي للﺒريد ووسطاء الﺒورصة
وشركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين والمهن واﻷعمال غير المالية المحددة كيﻔما تم تعريﻔها بالﻨقطة  7من
الﻔصل ) 107ﺟديد( من القانون اﻷساسي عدد  26لﺴﻨة  2015المشار إليه أعﻼه والجهات الرقابية واﻷمﻨية واﻹدارية
وﺟهات اﻹشراف والهيئات المهﻨية وغيرها وكل شخص متواﺟد باﻷراضي التونﺴية يمكن أن تكون بحوزته أموال أو
موارد اقتصادية ذات صلة باﻷشخاص أو التﻨظيمات أو الكيانات المدرﺟة من قﺒل اللجﻨة أو الجهة اﻷممية المختصة.
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ي فرد أو كيان أو مجموعة أو سلطة كما ورد
بيان الحالة :بيان اﻷسﺒاب التي أدّت إلى تطﺒيق العقوبات المالية المحددة على أ ّ
أو أُرفِق في قرار اﻹدراج الذي اتّخذته الجهة اﻷممية المختصة أو اللجﻨة.
نقطة اﻻتصال :الهيئة المﻨشأة عمﻼ بقرار مجلس اﻷمن  (2006) 1730لتلقّي طلﺒات شطب أسماء اﻷشخاص المدرﺟين
على قائمة اﻷمم المتحدة والﻨظر فيها شرط أﻻ تكون لجﻨة العقوبات المﻔروضة على داعش والقاعدة هي التي أدرﺟتهم.
مكتب أمين المظالم :الهيئة المﻨشأة عمﻼ بقرار مجلس اﻷمن  (2009) 1904للحصول على طلﺒات شطب أسماء اﻷشخاص
الذين أدرﺟتهم لجﻨة العقوبات المﻔروضة على داعش والقاعدة والﻨظر فيها.

اﻟعﻨوان اﻟثاني
إجراءات اﻹدراج

اﻟفصل  3ـ بالتﻨﺴيق مع الوزارة المكلﻔة بالشؤون الخارﺟية ،تتقدّم اللجﻨة من تلقاء نﻔﺴها أو بﻨاء على طلب إحدى الجهات
اﻹدارية المختصة ،بمقترح للجهة اﻷممية المختصة ﻹدراج أشخاص أو كيانات على القائمة اﻷممية ،إذا توفّرت أسﺒاب
معقولة تﻔيد توفّر أحد الشروط التالية:
ـ اﻻشتراك في التخطيط ﻻرتكاب أي فعل من اﻷفعال أو اﻷنشطة أو تمويلها أو تﺴهيلها أو اﻹعداد لها أو تﻨﻔيذها لﻔائدة تﻨظيم
)داعش( أو القاعدة بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعما ً ﻷحدهم،
ـ تزويد اﻷسلحة أو المواد المرتﺒطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تﻨظيم )داعش( أو القاعدة ،التجﻨيد لحﺴاب تﻨظيم )داعش( أو
القاعدة ،أو دعم أي فعل أو نشاط تقوم به داعش ،القاعدة أو أي خلية أو مجموعة تابعة ﻷحدهم أو فصيﻼ مﻨشقا أو متﻔرعا
عن أحدهم.
على ك ّل مقترح مقدّم أن يﺴتوفي الشروط اﻵتية:
أ ـ يلتزم باﻹﺟراءات المعمول بها ويُقدﱠم في نماذج اﻹدراج المعتمدة،
ب ـ يشمل أكﺒر قدر من المعلومات ذات الصلة عن الكيان أو الشخص المقترح إدراﺟه،
ت ـ يشمل بيانًا للحالة فيه أكﺒر قدر ممكن من التﻔاصيل عن أساس اﻹدراج،
ث ـ يحدّد مدى إمكانية اﻹفصاح عن اسم الجمهورية التونﺴية بصﻔتها الدولة التي تقترح ذلك اﻹدراج.
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اﻟفصل  4ـ بالتﻨﺴيق مع الوزارة المكلﻔة بالشؤون الخارﺟية ،تتقدّم اللجﻨة من تلقاء نﻔﺴها أو بﻨاء على طلب إحدى الجهات
المختصة ،بمقترح للجهة اﻷممية المختصة ﻹدراج أشخاص أو كيانات على القائمة اﻷممية ،إذا توفّرت أسﺒاب معقولة تﻔيد
توفّر أحد الشروط التالية:

ـ اﻻشتراك في التخطيط ﻻرتكاب أي فعل من اﻷفعال أو اﻷنشطة التي تهدد الﺴلم واﻻستقرار واﻷمن في أفغانﺴتان أو
تﺴهيلها أو اﻹعداد لها أو تﻨﻔيذها أو تمويلها لﻔائدة طالﺒان بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعما
ﻷحدهم،
ـ تزويد اﻷسلحة أو المواد المرتﺒطة بها أو بيعها أو نقلها إلى طالﺒان م ّما يهدد الﺴلم واﻻستقرار واﻷمن في أفغانﺴتان؛
ـ التجﻨيد لحﺴاب طالﺒان م ّما يهدد الﺴلم واﻻستقرار واﻷمن في أفغانﺴتان ،أو دعم أي فعل أو نشاط يقوم به أي فرد أو
مجموعة أو خلية أو كيان مدرج أو مرتﺒط بطالﺒان يهدد الﺴلم واﻻستقرار واﻷمن في أفغانﺴتان.
على ك ّل مقترح مقدّم أن يﺴتوفي الشروط اﻵتية:
أ( يلتزم باﻹﺟراءات المعمول بها ويُقدﱠم في نماذج اﻹدراج المعتمدة،
ب( يشمل أكﺒر قدر من المعلومات ذات الصلة عن الكيان أو الشخص المقترح إدراﺟه،
ت( يشمل بيانًا للحالة فيه أكﺒر قدر ممكن من التﻔاصيل عن أساس اﻹدراج،

اﻟفصل  5ـ تعدّ اللجﻨة قائمة وطﻨيّة تُدرج بها أسماء اﻷشخاص والكيانات التي تتوفر في ح ّقهم أسﺒاب معقولة قد توحي
بارتكابهم ﺟريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تﺴهيل ارتكابها أو التحريض عليها وأية كيانات يملكها أو
يتحكم فيها هؤﻻء اﻷشخاص أو الكيانات سواء بصورة مﺒاشرة أو غير مﺒاشرة واﻷشخاص أو الكيانات التي تعمل لحﺴاب
هؤﻻء اﻷشخاص أو الكيانات أو بتوﺟيه مﻨهم أو أي مجموعات مرتﺒطة بأي مﻨهم أو مﻨشقة أو متﻔرعة عﻨهم.

اﻟفصل  6ـ تختص اللجﻨة بتقديم مقترحات اﻹدراج للهيئات اﻷممية ذات الصلة ،وإنشاء القائمة الوطﻨية وإدارتها ،وتﻨﻔيذ
القائمة اﻷممية ،وإدارة اﻹعﻔاءات في القائمة اﻷممية وفق اﻹﺟراءات المﻨصوص عليها بهذا اﻷمر الحكومي .وتتولى اللجﻨة
في هذا اﻹطار التﻨﺴيق مع الوزارات والﺴلطات اﻹدارية المختصة ،بما في ذلك تلك المﺴؤولة عن مكافحة اﻹرهاب وانتشار
أسلحة الدمار الشامل ومﻨع تمويلهما.

اﻟفصل  7ـ تطﺒيقا ﻷحكام الﻔصول المتقدمة من هذا اﻷمر الحكومي تتولى اللجﻨة ما يلي:
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أ ـ تلقي طلﺒات ﻻقتراح اﻹدراج بالقائمة الوطﻨية أو اﻷممية بشأن اﻷشخاص أو الكيانات التي قد تتوفر فيها المعايير ذات
الصلة المﻨصوص عليها بالﻔصول  3و 4و 5من هذا اﻷمر الحكومي وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قﺒل الﺴلطات
اﻹدارية والوزارات المختصة بما في ذلك تلك المعﻨية بمكافحة اﻹرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيّد الطلب،
ب ـ تلقي طلﺒات إدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الوطﻨية صادرة عن دول أخرى وفقًا ﻷحكام الﻔصل  20من هذا
اﻷمر الحكومي،
ت ـ تلقي من الوزارات والهيئات اﻹدارية ذات الصلة كل المعلومات الضرورية بشأن اﻷشخاص أو الكيانات المذكورة في
الﻔقرت َين )أ( و)ب( من هذا الﻔصل وطلﺒها من وزارات الخارﺟية والهيئات اﻹدارية ذات الصلة،
ث ـ الﺒت في الطلﺒات الواردة عليها طﺒق الﻔقرتين )أ( و )ب( من هذا الﻔصل ،من ﺟانب واحد ومن دون إنذار مﺴﺒق
للشخص أو الكيان المعﻨي .ويجوز اقتراح اﻹدراج على القائمة اﻷممية والقائمة الوطﻨية في حال عدم وﺟود تتﺒع ﺟزائي أو
محاكمة ،أو إدانة) .كما تمّ تﻨقيحه باﻷمر عدد  457لﺴﻨة 2019المؤرخ في  31ماي (2019
ج ـ نشر القائمة اﻷممية والقائمة الوطﻨية على موقعها اﻻلكتروني وإعﻼم المؤسﺴات المالية والشركات والمهن غير المالية
المحددة بﻨشرهما في غضون  16ساعة من سريان قرار اﻹدراج،
ح ـ نشر أي إضافة أو تعديل أو حذف من القائمة اﻷممية أو القائمة الوطﻨية على موقعها اﻻلكتروني وإعﻼم المؤسﺴات
المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة بهذا الﻨشر في غضون  16ساعة من قرار اﻹضافة أو التعديل أو الحذف،
خ ـ نشر مﺒادئ توﺟيهية على موقعها اﻻلكتروني للمؤسﺴات المالية ،والمهن واﻷعمال غير المالية المحددة ،وأي شخص أو
كيان آخر بشأن التزاماتهم بتجميد ورفع التجميد عن اﻷموال وفقًا ﻷحكام الﻔصلَين  8و 9من هذا اﻷمر الحكومي،
د ـ مراﺟعة القائمة الوطﻨية بشكل دوري ومرة كل  6أشهر على اﻷقل ،وذلك بقصد تحيين أو حذف اسم أي شخص أو كيان
مدرج بها حﺴب الضرورة واﻻقتضاء على ضوء معلومات أو معطيات ﺟديدة،
ذ .مراﺟعة القائمة اﻷممية بشكل دوري ومرة كل  6أشهر على اﻷقل حتى تحدد إن كانت ستطلب أم ﻻ تحيين إدراج القوائم
اﻷممية لﻸشخاص أو الكيانات التونﺴية بها أو حذفها على ضوء معلومات أو معطيات ﺟديدة.

اﻟعﻨوان اﻟثاﻟث
إجراءات اﻟتجميد واﻟرفع اﻟجزئي

اﻟفصل  8ـ )كما تمّ إتمامه باﻷمر عدد  457لﺴﻨة 2019المؤرخ في  31ماي  (2019على المعﻨيين بالتﻨﻔيذ ومن دون إنذار
مﺴﺒق أن يج ّمدوا اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى الراﺟعة ﻷشخاص أو كيانات محددة في إحدى القائمت َين في غضون 8
ساعات من الﻨشر المﻨصوص عليه في الﻔقرت َين )ج()-ح( من الﻔصل  7من هذا اﻷمر الحكومي.
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يشمل التجميد:
ـ كل اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المحدد أو يتحكم بها ،وليس فقط اﻷموال واﻷصول
اﻷخرى التي يمكن أن تكون مرتﺒطة بعمل أو مؤامرة أو تهديد إرهابي معيّن أو متصل بانتشار التﺴلح،
ـ اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المحدد أو يتحكم بها كليًا أو ﺟزئيًا ،بشكل مﺒاشر أو غير
مﺒاشر،
ـ اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى المﺴتمدة أو المتولدة من اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المحدد
أو يتحكم بها بشكل مﺒاشر أو غير مﺒاشر،
ـ اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى التي يملكها شخص أو كيان يتصرف نيابةً عن أي من هؤﻻء اﻷشخاص أو الكيانات
المدرﺟين أو تحت إدارتهم.
تصرح أو تُخطر
تﺒقى اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى المجمدة بموﺟب هذا الﻔصل مجمدةً ما لم أو إلى أن تر ّخص اللجﻨة أو
ّ
بإمكانية الوصول إليها عمﻼ بأحكام الﻔصل  16من هذا اﻷمر الحكومي أو إلى أن يت ّم شطب اسم الشخص أو الكيان المحدد
على القائمة.

اﻟفصل  9ـ على المعﻨيين بالتﻨﻔيذ أن يرفعوا تجميد اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى التي يملكها شخص أو كيان ُ
شطب اسمه عن
القائمة في غضون  8ساعات من الﻨشر المﻨصوص عليه في الﻔقرت َين )ج()-ح( من الﻔصل  7من هذا اﻷمر الحكومي.

اﻟفصل  10ـ يتعين على المعﻨيين بالتﻨﻔيذ وتحت طائلة العقوبات المﻨصوص عليها بالقانون اﻷساسي عدد  26لﺴﻨة 2015
المشار إليه أعﻼه ،اﻻمتﻨاع عن إتاحة أي أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات
صلة ،بشكل مﺒاشر أو غير مﺒاشر ،لصالح اﻷشخاص أو الكيانات المدرﺟة بالكامل أو باﻻشتراك مع غيرهم ،أو لصالح
الكيانات التي يملكها اﻷشخاص أو اﻷشخاص المدرﺟين أو يتحكمون فيها بشكل مﺒاشر أو غير مﺒاشر ،أو لصالح أي شخص
أو كيان نوب عﻨهم أو يعمل بتوﺟيه مﻨهم ،ما لم يصدر ترخيص أو تصريح أو إخطار عن اللجﻨة وفقا لقرارات الهيئات
اﻷممية المختصة.

اﻟفصل  11ـ يتعين على المؤسﺴات المالية والمهن واﻷعمال غير المالية المحددة إبﻼغ اللجﻨة بقيمة اﻷموال أو اﻷصول
اﻷخرى التي ت ّم تجميدها أو رفع التجميد عﻨها ونوعها وبتاريخ ووقت التجميد أو رفعه في غضون  24ساعةً من تجميد
اﻷموال أو رفع التجميد عﻨها عمﻼ بأحكام الﻔصلَين  8و 9من هذا اﻷمر الحكومي.
في غضون  24ساعةً من اتّخاذها ،يتعين على المؤسﺴات المالية والمهن واﻷعمال غير المالية المحددة إبﻼغ اللجﻨة
بالتدابير التي اتّخذتها وفقًا ﻷحكام الﻔصل  8من هذا اﻷمر الحكومي ،بما في ذلك أي تدبير اتﱡخذ بشأن محاولة إﺟراء معاملة.
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كما يتعين مراعاة حقوق الغير المتصرفين بحﺴن الﻨية عﻨد تﻨﻔيذ أحكام الﻔصلَين  8و 10من هذا اﻷمر الحكومي.

اﻟفصل  12ـ يتعين على المؤسﺴات المالية والمهن واﻷعمال غير المالية المحددة وأي شخص آخر أن يﺴمح بدفع أي فوائد
أو غيرها من اﻷرباح المﺴتحقة على الحﺴابات المجمدة شرط أن يتم ّتجميد هذه الﻔوائد أو اﻷرباح اﻷخرى عمﻼ بأحكام
الﻔصل  8من هذا اﻷمر الحكومي.

اﻟفصل  13ـ بالﻨﺴﺒة إلى اﻷشخاص أو الكيانات المدرﺟة عمﻼ بقراري مجلس اﻷمن  (2006) 1718أو ،(2015) 2231
يتعين على اللجﻨة أن تأذن بإضافة الدفعات المﺴتحقة بموﺟب العقود أو اﻻتﻔاقات أو اﻻلتزامات التي أنشأت قﺒل تاريخ
إخطارا للهيئة اﻷممية المختصة ذات
إضافة اسم الشخص أو الكيان على قائمة اﻷمم المتحدة بشرط أن تكون قد أرسلت
ً
الصلة قﺒل  10أيام أقله من تاريخ التصريح.

اﻟفصل  14ـ بالﻨﺴﺒة إلى اﻷشخاص أو الكيانات الذين حدّدهم قرار مجلس اﻷمن  (2006) 1737والذين بقوا محدّدين بعد
اعتماد قرار مجلس اﻷمن  (2015) 2231أو بموﺟب القرار  (2015) 2231نﻔﺴه ،فإنه يتعين على اللجﻨة أن تﺴمح
للمؤسﺴة المالية أو اﻷعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي شخص أو كيان آخر قد ﺟ ّمد أمواﻻ عمﻼ بأحكام الﻔصل 8
من هذا اﻷمر الحكومي بالقيام بالدفعات المﺴتحقة بموﺟب العقود التي أنشأت قﺒل تاريخ إضافة اسم الشخص أو الكيان على
قائمة اﻷمم المتحدة شرط أن تحترم اللجﻨة الشروط التالية:
أ  -أن تحدد ّ
أن تلك العقود ﻻ ترتﺒط بأي من الﺒﻨود والمواد والمعدات والﺴلع والتقﻨيات والمﺴاعدة والتكوين والمﺴاعدة
المالية واﻻستثمارات وخدمات الﺴمﺴرة المحظورة أو الخدمات المشار إليها في قرار مجلس اﻷمن لﻸمم المتحدة 2231
) (2015وأي قرارات ﻻحقة.
ب  -أن تحدد أﻻ يﺴلم المﺒلغ بـصﻔة مﺒاشـرة أو غـير مﺒاشـرة إلى شـخص أو كيـان خاضع للتدابير الواردة في الﻔقرة  6من
المرفق ـ ب ـ لقرار مجلس اﻷمن لﻸمم المتحدة .(2015) 2231
ج  -وأن تقدّم بالتﻨﺴيق مع الوزارة المكلﻔة بالشؤون الخارﺟية ،إعﻼما مﺴﺒقا إلى الجهة اﻷممية المختصة ذات الصلة عن
نيتها بالﺴماح أو اﻹذن بتﺴديد الدفعة أو اﻹذن عﻨد اﻻقتضاء برفع التجميد عن اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى أو الموارد
اﻻقتصادية لذات اﻷغراض وذلك قﺒل  10أيام أقلّه من تاريخ اﻹذن.

اﻟفصل  15ـ بالﻨﺴﺒة إلى اﻷشخاص أو الكيانات الذين تم تحديدهم بموﺟب قرار مجلس اﻷمن  (2006) 1718وأي قرارات
ﻻحقة له ،يتعين على اللجﻨة الﺴماح للمؤسﺴة المالية أو اﻷعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي شخص أو كيان آخر قد
ﺟمد أمواﻻ عمﻼ بأحكام الﻔصل  6من هذا اﻷمر الحكومي الخاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي ،بالقيام
بالدفعات المﺴتحقة لﺴداد ما يتعلق بذلك الرهن أو الحكم ،شرط أن تحترم اللجﻨة الشروط التالية:
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أ ـ أن تحدد أن ذلك الرهن أو الحكم يعود لوقت سابق لتاريخ هذا القرار،
ب ـ أن تحدد أن ذلك الرهن أو الحكم ﻻ يكون لﻔائدة أي شخص أو كيان حدده قرار مجلس اﻷمن  (2006) 1718وأي
قرارات ﻻحقة له ،أو لﻔائدة أي شخص أو كيان آخر تحدده لجﻨة العقوبات التابعة لمجلس اﻷمن والمﻨشأة بموﺟب القرار
،(2006) 1718
ج ـ أن تقدم بالتﻨﺴيق مع الوزارة المكلﻔة بالشؤون الخارﺟية ،إعﻼما مﺴﺒقا إلى الجهة اﻷممية المختصة ذات الصلة عن نيتها
بالﺴماح أو اﻹذن بتﺴديد الدفعة أو اﻹذن عﻨد اﻻقتضاء برفع التجميد عن اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى أو الموارد اﻻقتصادية
لذات اﻷغراض وذلك قﺒل  10أيام أقله من تاريخ اﻹذن.

اﻟفصل  16ـ تتلقى اللجﻨة من الشخص أو الكيان المحدد أو نائﺒه/ها طلب اﻹذن باستعمال اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى
المجمدة لتﺴديد المصاريف اﻷساسية ،على معﻨى الﻔصل ) 104ﺟديد( من القانون اﻷساسي عدد  26لﺴﻨة  2015المﻨقح
والمتمم بالقانون عدد  9لﺴﻨة  2019المشار إليه أعﻼه أو لدفع مصاريف استثﻨائية.
وفي كل اﻷحوال يرفق الطلب بكافة المؤيدات والمﺴتﻨدات الضرورية ويﻨﺒغي أن يحدّد المﺒالغ المطلوب استعمالها.
وتﻨظر اللجﻨة في المطالب الواردة عليها طﺒق أحكام هذا الﻔصل وفق اﻹﺟراءات التالية:
أ ـ إذا كان الشخص أو الكيان المعﻨي مدر ًﺟا على القائمة الوطﻨية فإن اللجﻨة تدرس الطلب على ضوء المؤيدات المرفقة
وتﺒت فيه خﻼل خمﺴة أيام عمل من تاريخ توصلها به .وفي صورة الموافقة ،يتعين على اللجﻨة أن تحدد في قرارها مقدار
المﺒالغ المقرر رفع التجميد عﻨها سواء أكان المﺒلغ يﺴاوي المﺒلغ المطلوب أو أقل مﻨه ،على أساس ما حدّدته ،وعليها أن تُعلم
كﻼ من المعﻨي والجهة الموﺟود بين يديها اﻷموال المجمدة .وتتخذ هذه الجهة اﻷخيرة بدورها اﻹﺟراءات الكﻔيلة بتﻨﻔيذ
القرار .ويجوز للجﻨة رفض الطلب إذا توفرت لديها المﺒررات الكافية لذلك .وفي حال رفضت اللجﻨة الطلب ،يتعين عليها أن
تُعلم المعﻨي بقرار الرفض مع بيان أسﺒابه .ويجوز الطعن في قرار اللجﻨة أمام المحكمة اﻹدارية.
ب ـ إذا كان الشخص أو الكيان المعﻨي مدر ًﺟا على القائمة اﻷممية فإن اللجﻨة تدرس الطلب على ضوء المؤيدات المرفقة.
يحق للجﻨة أن ترفض الطلب إذا ما توفرت لديها أسﺒاب كافية .في حال تم رفض الطلب ،على اللجﻨة أن تُعلم المعﻨي بقرار
قرارا أوليًا بقﺒول الطلب،
الرفض مع بيان أسﺒابه .ويجوز الطعن بقرار اللجﻨة أمام المحكمة اﻹدارية .ولو اتّخذت اللجﻨة
ً
عليها أن تعمل على الﻨحو التالي:
 1ـ في حال ورد طلب بالوصول إلى اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى المجمدة لتغطية المصاريف اﻷساسية ،على اللجﻨة أن
تُعلم الهيئة اﻷممية المختصة ذات الصلة بالتﻨﺴيق مع الوزارة المكلﻔة بالشؤون الخارﺟية .وﻻ يت ّم قﺒول الطلب إﻻ عﻨدما
إخطارا بعدم المعارضة أو عدم إصدار قرار بالرفض من الجهة اﻷممية المختصة ذات الصلة،
تتلقى اللجﻨة
ً
 2ـ في حال ورد طلب بالوصول إلى اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى المجمدة لتغطية المصاريف اﻻستثﻨائية ،على اللجﻨة أن
تُعلم الهيئة اﻷممية المختصة ذات الصلة بالتﻨﺴيق مع الوزارة المكلﻔة بالشؤون الخارﺟية .وﻻ يتم قﺒول الطلب إﻻ عﻨدما
تتلقى اللجﻨة موافقة الهيئة اﻷممية المختصة ذات الصلة،
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 3ـ عﻨدما يتم قﺒول الطلب ،تتولى اللجﻨة إعﻼم المعﻨي باﻷمر .كما تراسل الجهة الموﺟود بين يديها اﻷموال واﻷصول
اﻷخرى المجمدة ﻹعﻼمها بالقرار .على هذه الجهة اﻷخيرة أن تتخذ بدورها اﻹﺟراءات الكﻔيلة بتﻨﻔيذ القرار .كما يتعين على
الجهة الموﺟود بين يديها اﻷموال واﻷصول اﻷخرى المجمدة إرسال تقارير دورية للجﻨة عن طريقة التصرف باﻷموال
واﻷصول اﻷخرى التي تُدفع مقابل المصاريف اﻻستثﻨائية لتقوم اللجﻨة بإرسالها بدورها إلى الهيئة اﻷممية المختصة ذات
الصلة بالتﻨﺴيق مع الوزارة المكلﻔة بالشؤون الخارﺟية،
ت ـ وفي كل الحاﻻت التي تقﺒل فيها اللجﻨة الطلب ،تقوم الجهة الموﺟود بين يديها اﻷموال واﻷصول اﻷخرى المجمدة
بإعﻼم اللجﻨة بما باشرته من أعمال لتﻨﻔيذ القرار)ات( الصادرة عﻨها خﻼل  3أيام عمل من التﻨﻔيذ.

اﻟعﻨوان اﻟرابع
إجراءات اﻟحذف من اﻟقوائم واﻟتظلم من اﻟتجميد واﻟطعن

اﻟفصل  17ـ تتلقى اللجﻨة من شخص أو كيان محدد أو ممثّله/ها طلﺒًا لشطب اﻻسم من القائمة الوطﻨية ويتعين على مقدم
قرارا بشأن الطلب خﻼل ) (7سﺒعة أيام عمل
الطلب تقديم كافة المعلومات والمﺴتﻨدات المؤيدة لطلﺒه ،على أن تتّخذ اللجﻨة
ً
من تاريخ تلقيه ،وعﻨد عدم الﺒت فيه خﻼل هذه المدة يعد ذلك رفضا للطلب ،ويﺒلغ قرار اللجﻨة إلى الطالب في غضون 16
ساعة من اتّخاذه ،وللطالب أن يطعن في الرفض أمام المحكمة اﻹدارية.

اﻟفصل  18ـ بالﻨﺴﺒة لﻸشخاص أو الكيانات التونﺴية أو التي لها مقرات في تونس ،والتي تم إدراﺟها بالقائمة اﻷممية:
أ ـ يمكن تقديم طلﺒات الحذف من القائمة إ ّما مﺒاشرة إلى مكتب أمين المظالم  ombudsperson@un.orgأو نقطة
اﻻتصال

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting

أو

إلى

اللجﻨة

 ،info.sanctions@pm.gov.tnوفي كل الحاﻻت يُرفق الطلب بكافة المعلومات والمﺴتﻨدات الدافعة له.
ب ـ تتولى اللجﻨة نقل أي طلب مقدم لها إلى مكتب أمين المظالم أو إلى نقطة اﻻتصال في غضون  3أيام عمل بالتﻨﺴيق مع
الوزارة المكلﻔة بالشؤون الخارﺟية مرفقًا بملحوظات اللجﻨة حول مدى أحقية الطلب.
ت ـ يمكن أن تختار اللجﻨة أن تقدم طلب الحذف عن القائمة اﻷممية باسمها ،سواء من تلقاء نﻔﺴها أو على أساس طلب
وصلها من شخص أو كيان محدد إذا رأت أن المعايير المعمول بها ليﺴت أو لم تعد تﻨطﺒق.
ث ـ يمكن للجﻨة أن تتقدم من تلقاء نﻔﺴها أو بﻨاء على طلب الورثة ،إلى الهيئة اﻷممية المختصة ،بالتﻨﺴيق مع الوزارة
المكلﻔة بالشؤون الخارﺟية ،بطلﺒات شطب أسماء اﻷشخاص التونﺴيين المتوفين عن القائمة اﻷممية .ويكون كل طلب مماثل
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مشﻔوعا بالوثائق الرسمية المؤيدة للوفاة ولوضع مقدمي الطلب كورثة .وعلى اللجﻨة اتخاذ اﻹﺟراءات الﻼزمة للتحقق من
عدم إدراج أي من الورثة أو المﺴتﻔيدين من اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى.
ج ـ كما يمكن للجﻨة أن تتقدم بطلﺒات إلى الهيئات اﻷممية المختصة ذات الصلة لشطب أسماء الكيانات التي لم يعد لها وﺟود
أو نشاط فعلي بالدولة التونﺴية عن القائمة اﻷممية.

اﻟفصل  19ـ يجوز لﻸشخاص أو الكيانات الذين يعتقدون أنّهم أُخضعوا خطأ ﻷحكام الﻔصل  8أو  10من هذا اﻷمر
الحكومي ،على سﺒيل المثال ّ
ﻷن أسماءهم مشابهة أو مماثلة ﻷسماء أشخاص أو كيانات مدرﺟين ،أن يقدّموا طلﺒات التظلم
من آثار اﻹدراج إلى اللجﻨة حﺴب الحاﻻت التالية:
أ ـ عﻨدما يتعلق الخطأ المحتمل بشخص أو كيان وارد على القائمة الوطﻨية ،على اللجﻨة أن تأخذ قرارا بشأن طلب التظلّم
خﻼل مدة ﻻ تتجاوز سﺒعة ) (7أيام عمل من تاريخ التقديم.
قرارا بشأن طلب التظلّم
ب ـ عﻨدما يتعلق الخطأ المحتمل بشخص أو كيان مدرج على القائمة اﻷممية ،على اللجﻨة أن تتخذ
ً
في أﺟل ﻻ يتعدّى  10أيام عمل من تاريخ توصلها بالمطلب المذكور .في حالة عدم التأكد ،يجوز للجﻨة ،بالتﻨﺴيق مع
الوزارة المكلﻔة بالشؤون الخارﺟية ،أن تطلب معلومات أو رأي الجهة اﻷممية المختصة ذات الصلة أو من الﺴلطات
اﻷﺟﻨﺒية.
ت ـ عﻨدما تت ّم الموافقة على طلب التظلّم ،يتعين على اللجﻨة أن تُعلم مقدّم الطلب وك ّل الجهات ذات الصلة الموﺟود بين يديها
اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى المجمدة أو مقدّمي الخدمات المالية ،وأن تطلب إليهم أﻻ يطﺒّقوا أحكام الﻔصلين  8أو 10على
مقدم الطلب.
على الجهات ذات الصلة الموﺟود بين يديها اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى المجمدة أو مقدّمي الخدمات المالية أن تُعلم اللجﻨة
بالتدابير التي اتّخذتها لوقف تطﺒيق هذه اﻷحكام على مقدم الطلب ،في غضون  3أيام عمل.
ث ـ عﻨد رفض طلب التظلّم ،يتعين على اللجﻨة أن تُعلم مقدّم الطلب بقرارها وأن تشرح أسﺒاب الرفض .وللطالب أن يطعن
في الرفض أمام المحكمة اﻹدارية.
اﻟعﻨوان اﻟخامس
إجراءات اﻹدراج ذات اﻟصلﺔ باﻟجهات اﻟخارجيﺔ

اﻟفصل  20ـ تتولى اللجﻨة دراسة الطلﺒات الواردة عليها من الدول اﻷخرى من أﺟل إضافة أشخاص أو كيانات على القائمة
الوطﻨية ،وتﺒت فيها وفقًا للشروط ومعايير اﻹدراج المﻨصوص عليها بالﻔصل  5من هذا اﻷمر الحكومي .وعﻨدما تتّخذ اللجﻨة
قرارا ﻹضافة شخص أو كيان على القائمة الوطﻨية ،عليها أن تتﺒع اﻹﺟراءات المﻨصوص عليها في الﻔصل  7الﻔقرة )ح(
من هذا اﻷمر الحكومي .ويجب أﻻ تأخذ دراسة اللجﻨة للطلﺒات أكثر من  30يوم عمل ،كلما أمكن ذلك.
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يجوز للجﻨة أن تحصل من الوزارات أو الهيئات اﻹدارية المختصة على كل المعلومات التي تراها ضرورية لدراسة هذه
الطلﺒات .كما يجوز لها أن تطلب هذه المعلومات من وزارات الخارﺟية والهيئات اﻹدارية اﻷﺟﻨﺒية المختصة .وللجﻨة أن
تطلب من الدولة الطالﺒة أو من أي ﺟهة أخرى مدّها بكل المعلومات والمﺴتﻨدات اﻹضافية.
بالتﻨﺴيق مع الوزارة المكلﻔة بالشؤون الخارﺟية ،تعلم اللجﻨة الدولة الطالﺒة بالقرار الذي اتّخذته .وفي حال رفضها للطلب،
يتعين عليها أن تُعلم الدولة الطالﺒة بأسﺒاب هذا الرفض.

اﻟفصل  21ـ يمكن للجﻨة من تلقاء نﻔﺴها أو بﻨاء على طلب إحدى الجهات اﻹدارية المختصة وبالتﻨﺴيق مع الوزارة المكلﻔة
بالشؤون الخارﺟية أن تتقدم ﻷي دولة أخرى بطلب ﻹدراج أشخاص أو كيانات تحدد أنّهم استوفوا المعايير المﻨصوص عليها
بالﻔصل  5من هذا اﻷمر الحكومي.

اﻟفصل  22ـ عﻨد رفع الطلب إلى الجهات اﻷممية المختصة ذات الصلة بإضافة شخص أو كيان على القائمة اﻷممية عمﻼ
بأحكام الﻔصلَين  3و 4من هذا اﻷمر الحكومي ،أو عﻨد رفع الطلب إلى الﺒلدان اﻷﺟﻨﺒية بإضافة شخص أو كيان على قائمتها
الوطﻨية عمﻼ بأحكام الﻔصل  21من هذا اﻷمر الحكومي ،يتعين على اللجﻨة توفير كل المعلومات والمﺴتﻨدات الﻼزمة
لتﺒرير الطلب وتقديم بيان للحالة يتض ّمن أكﺒر قدر ممكن من التﻔاصيل حول اﻷسس المﺴتﻨد إليها ﻻقتراح اﻹدراج ،بما في
ذلك المعلومات المتصلة بأي إﺟراءات قانونية .على الطلب أيضًا أن يثﺒت إلى أي مدى يﺴتوفي اﻹدراج المقترح المعايير
ذات الصلة ،وأن يحدد أي صلة بين المقترح إدراﺟه باﻷشخاص أو الكيانات المدرﺟة أصﻼ على القائمة اﻷممية أو على
قائمة الﺒلد الوطﻨية ،وأن يقدم ّ
أدق وأشمل معلومات ممكﻨة بشأن الهوية.
للجﻨة أن تحصل من الوزارات والهيئات اﻹدارية المختصة وأن تطلب من وزارات الخارﺟية والهيئات اﻹدارية اﻷﺟﻨﺒية
المختصة أي مﺴاعدة تراها ضرورية للحصول على الﺒيانات التالية:
أ ـ بالﻨﺴﺒة لﻸشخاص الطﺒيعيين:
ـ اﻻسم الثﻼثي بما يشمل اسم)اء( اﻷسرة /اللقب)اﻷلقاب(
ـ أية أسماء أخرى )أسماء الشهرة ،أسماء مﺴتعارة ... ،الخ(
ـ الﻨوع اﻻﺟتماعي )ذكر/أنثى(
ـ تاريخ الميﻼد
ـ الجﻨﺴية
ـ المهﻨة /طﺒيعة الﻨشاط
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ـ دولة اﻹقامة
ـ مﻨاطق /دول يمارس بها نشاطه
ـ العﻨوان الحالي والعﻨاوين الﺴابقة
ـ رقم ﺟواز الﺴﻔر /بطاقة التعريف الوطﻨية
ـ كل المعلومات المطلوبة من الجهة اﻷممية المختصة ذات الصلة أو الﺴلطات اﻷﺟﻨﺒية المختصة.
ب ـ بالﻨﺴﺒة لﻸشخاص المعﻨويين أو الكيانات:
ـ اﻻسم
ـ أي اسم مختصر أو أسماء أخرى معروف بها أو كان معروف بها
ـ العﻼمة التجارية للمﻨشآت التجارية
والمعرف الجﺒائي )أو غيره من أرقام التعريف بحﺴب طﺒيعة الكيان/التﻨظيم(
ـ رقم التﺴجيل
ّ
ـ الحالة القانونية )مﺒاشر ،عاطل ،ميت ،أو تحت التصﻔية(
ـ عﻨوان الموقع اﻹلكتروني
ـ المقرات اﻻﺟتماعية
ـ مقرات الﻔروع و/أو الشركات التابعة
ـ مﻨاطق/دول يمارس بها نشاطه
ـ أية روابط تﻨظيمية بجهات أو أشخاص اعتﺒاريين آخرين ذات صلة
ـ تركيﺒة رأس المال )بما يشمل بيانات اﻷشخاص الممارسين للرقابة على الشركة(
ـ هيكلة اﻹدارة )بما يشمل بيانات القائمين على اﻹدارة(
ـ هيكلة الرقابة )بما يشمل بيانات اﻷشخاص الذين لهم سيطرة فعلية على الكيان/التﻨظيم(
ـ طﺒيعة الﻨشاط
ـ مصادر التمويل اﻷساسية
ـ اﻷصول المعروف امتﻼكه لها
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ـ كل المعلومات المطلوبة من الجهة اﻷممية المختصة ذات الصلة أو الﺴلطات اﻷﺟﻨﺒية المختصة.
اﻟعﻨوان اﻟﺴادس
أحكام ختاميﺔ

اﻟفصل  23ـ في اﻷحوال التي تقتضي فيها طﺒيعة اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى المجمدة تعيين من يديرها بشكل ناشط ،يجب
أن تحدد اللجﻨة الشخص القائم على إدارتها .ويتعين على هذا اﻷخير تﺴلم اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى المجمدة وﺟردها
بحضور المعﻨيين باﻷمر وممثل عن اللجﻨة ،وخﺒير مختص وفقا لطﺒيعتها ،كما يلتزم بالمحافظة على اﻷموال أو اﻷصول
اﻷخرى وبحﺴن إدارتها ،وردّها مع عائداتها عﻨد انتهاء التجميد.

اﻟفصل  24ـ يلتزم أعضاء اللجﻨة وكتابتها القارة والقائمين بإدارة اﻷموال أو اﻷصول اﻷخرى المجمدة بالحﻔاظ على سرية
المعلومات والمعطيات والمﺴتﻨدات التي ا ّ
طلعوا عليها أو تم تقديمها أو تﺒادلها في إطار تﻨﻔيذ هذا اﻷمر الحكومي .ويشمل هذا
اﻻلتزام اﻻمتﻨاع عن اﻹفصاح عن مصدر تلك المعلومات ويﺴتمر التحجير إلى ما بعد انتهاء عملهم صلب اللجﻨة.

اﻟفصل  25ـ تتولّى اللجﻨة إعﻼم الجهة اﻷممية المختصة ذات الصلة باﻹﺟراءات المتخذة من ﺟانﺒها لتﻨﻔيذ قرارات التجميد
أو اﻻستثﻨاء مﻨها ،وإدراج اﻷسماء بالقائمة اﻷممية أو حذفها حﺴب الحاﺟة واﻻقتضاء وبالتﻨﺴيق مع الوزارة المكلﻔة
بالشؤون الخارﺟية .كما تقوم باﻻستجابة لل ّ
طلﺒات التي ترد عليها من الجهة اﻷممية المختصة.
اﻟفصل  26ـ تعد اللجﻨة التقارير الﻼزمة حول اﻹﺟراءات المتخذة في الجمهورية التونﺴية في سياق تطﺒيق قرارات الهياكل
اﻷممية المختصة ،كما تتولى إعداد دليل إرشادي للجهات المعﻨية بقصد تﻨﻔيذ مقتضيات هذا اﻷمر الحكومي يتم نشره على
الموقع اﻻلكتروني للجﻨة.
نص هذا اﻷمر الحكومي كامﻼ على موقع اللجﻨة اﻻلكتروني.
اﻟفصل  27ـ يﻨشر ّ
اﻟفصل  28ـ تلغى أحكام اﻷمر الحكومي عدد  72لﺴﻨة  2019المؤرخ في  1فيﻔري  2019المتعلق بضﺒط إﺟراءات تﻨﻔيذ
القرارات الصادرة عن الهياكل اﻷممية المختصة المرتﺒطة بمﻨع تمويل اﻹرهاب ومﻨع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
اﻟفصل  29ـ الوزراء المعﻨيون ومحافظ الﺒﻨك المركزي التونﺴي ورئيس اللجﻨة الوطﻨية لمكافحة اﻹرهاب مكلﻔون ،كل فيما
يخصه ،بتﻨﻔيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي يﻨشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونﺴية.
تونس في  17ماي .2019
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
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