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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 القواعد  بضبط  يتعلق  2019  أكتوبر   4  في  مؤرخ  2019  لسنة  3  عدد  والبصري  السمعي  لالتصال  المستقلة  العليا  الهيئة  قرار
 2019 لسنة التشريعية لالنتخابات االنتخابي الصمت بفترة الخاصة

 

 والبصري،   السمعي  لالتصال المستقلة العليا الهيئة مجلس  إن

  تنقيحه  تمّ  كما واالستفتاء، باالنتخابات والمتعلّق  2014 ماي  26 في  المؤّرخ  2014 لسنة  16 عدد األساسي  القانون على االطالع  بعد
 منه،  74و  73و  70و  69و  68و 67و 50و 49و 3 الفصول أحكام وخاصة  له الالحقة  بالقوانين وإتمامه

  عليا  هيئة وبإحداث والبصري  السمعي  االتصال  بحرية  المتعلق 2011 نوفمبر 2 في المؤرخ  2011 لسنة 116 عدد المرسوم  وعلى
 منه، 46و 45و 44و  43و 42 الفصول أحكام وخاصة  والبصري السمعي  لالتصال  مستقلة

  العامة  والشروط القواعد  بضبط المتعلق 2018 فيفري 20 في  المؤرخ 2018 لسنة  8 عدد لالنتخابات المستقلة  العليا الهيئة قرار  وعلى
 منه،  11و 9و  8و 7 الفصول وخاصة االستفتاء وحملة  االنتخابية الحملة  خالل بها التقيد اإلعالم  وسائل على يتعين التي

  الحملة  تنظيم قواعد  بضبط  المتعلق  2019 أوت  22 في  المؤرخ  2019 لسنة  22 عدد  لالنتخابات المستقلة  العليا  الهيئة  قرار  وعلى
 وإجراءاتها، االستفتاء وحملة يةاالنتخاب 

  التشريعية االنتخابات  برزنامة  المتعلق  2019 مارس  14 في  المؤرخ  2019 لسنة  5 عدد  لالنتخابات المستقلة  العليا الهيئة  قرار  وعلى
  2019 لسنة  14 عدد  والقرار  2019 أفريل  3 في  المؤرخ 2019 لسنة  10 عدد  بالقرار وإتمامه  تنقيحه  تم كما  ،2019 لسنة  والرئاسية

 ، 2019 ماي  31 في  المؤرخ

  للدورة  االنتخابية   الرزنامة   بتحديد  المتعلق   2019  أكتوبر  2  في   المؤرخ  2019  لسنة   28  عدد  لالنتخابات  المستقلة   العليا   الهيئة  قرار   وعلى
 ،2019 لسنة الرئاسية لالنتخابات الثانية

  2019  أوت  21  في  المؤرخ   والبصري  السمعي  لالتصال  المستقلة  العليا  والهيئة  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  بين  المشترك  القرار  وعلى
  4و 2و 1 الفصول  أحكام وخاصة والبصري  السمعي االتصال  بوسائل االستفتاء وحملة االنتخابية للحملة الخاصة القواعد  بضبط المتعلق

 منه،  19و

 :يلي  ما قرر التداول  وبعد

  بالنسبة  تنطلق والتي 2019 لسنة التشريعية لالنتخابات االنتخابي الصمت  بفترة الخاصة  القواعد  القرار  هذا يضبط  – األول  الفصل 
  مكتب  آخر  غلق  حد  إلى  2019  أكتوبر  6 يوم  إلى  وتتواصل   الصفر الساعة  عند  2019 أكتوبر 5 يوم  الجمهورية  تراب  داخل  للمترشحين

 .ريةالجمهو تراب  داخل  اقتراع

  4  يوم  الخارج   في  للمترشحين  بالنسبة  تنطلق  والتي  2019  لسنة  التشريعية  لالنتخابات  االنتخابي  الصمت  بفترة  الخاصة  القواعد  يضبط  كما
 .الخارج في  اقتراع  مكتب  آخر غلق حد  إلى 2019 أكتوبر  6 يوم  إلى وتتواصل   الصفر الساعة عند 2019 أكتوبر

  والفاعلين  واألحزاب  التشريعية لالنتخابات المترشحة للقائمات  التغطية أشكال  من شكل وكل  الدعاية أشكال  جميع تحجر – 2 الفصل
 .لهم الداعمين السياسيين

  الرئاسية، لالنتخابات الثاني للدور االنتخابية الحملة مع التشريعية االنتخابية للحملة االنتخابي الصمت فترة لتزامن اعتبارا –  3 الفصل
 :التالية  بالضوابط اإلعالم وسائل  جميع تلتزم

 .الرئاسية االنتخابية الحملة  بتغطية واالكتفاء التشريعية باالنتخابات المتعلقة المواضيع إلى  التطرق عدم .1
  المترشحة  القائمات لمساندة الرئاسية لالنتخابات الثاني للدور  االنتخابية الحملة توظيف لمنع الذاتي التعديل آليات تفعيل مزيد .2

 .التشريعية لالنتخابات

 .التونسية للجمهورية الرسمي  وبالرائد للهيئة الرسمي  االلكتروني بالموقع وينشر حاال   القرار هذا  ينفذ – 4 الفصل

 .2019 أكتوبر  4 في  تونس 

 

 


