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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 على المنطبق النظام بضبط يتعلّق 2019 فيفري 21 في مؤرخ 2019 لسنة 3 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار
 لالنتخابات المستقلّة العليا الهيئة مجلس ديوان ومساعدي أعضاء

 
  نتخابات،الل المستقلة العليا الهيئة مجلس إن  
 

 التنفيذي، المدير من باقتراح
 

 منه، 126و 125 الفصلين وخاصة الدستور على اطالعه بعد
 

خ 2012 لسنة 23 عدد األساسي القانون وعلى  جميع وعلى لالنتخابات، المستقل ة العليا بالهيئة المتعل ق 2012 ديسمبر 20 في المؤر 
مته، نق حته التي النصوص   وتم 

 
خ 2014 لسنة 5 عدد القرار وعلى  تم   كما لالنتخابات، المستقل ة العليا للهيئة الداخلي النظام بضبط المتعل ق 2014 أفريل 24 في المؤر 
خ 2014 لسنة 12 عدد بالقرار تنقيحه   ،2014 جويلية 16 في المؤر 

 
خ 2014 لسنة 6 عدد القرار وعلى  المستقل ة العليا للهيئة والفني والمالي اإلداري التنظيم طرق بضبط المتعل ق 2014 أفريل 30 في المؤر 

 .لالنتخابات
 

 :يلي ما قرر والنقاش التداول وبعد
 

  .لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة مجلس ديوان ومساعدي أعضاء على المنطبق النظام ضبط إلى القرار هذا يهدف – األول الفصل
 
 

 الهيئة مجلس ديوان أعضاء – األول الباب
 
 

 :على لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة مجلس ديوان يشتمل – 2 الفصل

 ديوان، مدير −

 بمأمورية، مكلفين −

 .بالديوان ملحقين −
 

 .الهيئة رئيس من بقرار القرار هذا من 2 بالفصل عليهم المنصوص بالديوان والملحقين بمأمورية المكلفين عدد ضبط يتم   – 3 الفصل
 

 المجاالت في الخبرة أو اإلداري التصرف في الكفاءة ذوي بين من الهيئة، رئيس من بقرار الديوان، وأعضاء مدير تسمية تتم   – 4 الفصل
 .الهيئة باختصاص المتعلقة

 
 .الهيئة رئيس من بقرار تضبط وامتيازات بمنح الديوان رئيس يتمت ع – 5 الفصل
 التي والمسؤولي ات والخبرة العلمية للشهائد اعتبارا الهيئة، رئيس من بقرار حالة كل في تضبط جملي ة بمنحة بمأمورية المكلفون ينتفع

 .الصفة بهذه تسميتهم قبل بها اضطلعوا
 

 للمنح اعتبارا مرت بهم يضبط الحالة هذه وفي بالديوان، ملحقة إدارية مصالح عد ة أو مصلحة بإدارة الديوان أعضاء تكليف يمكن – 6 الفصل
لة والمرت بات  .يشغلونها التي للخط ة المخو 

 
 

 الهيئة مجلس ديوان مساعدو – الثاني الباب
 
 

 .الهيئة رئيس من بقرار الهيئة مجلس ديوان مساعدي عدد ضبط يقع – 7 الفصل
 

 ويكل فون التعاقد، طريق عن أو اإللحاق طريق عن أو الهيئة أعوان بين من بالديوان للعمل مساعدين تسمية الهيئة لرئيس يمكن – 8 الفصل
 .الهيئة مجلس أعضاء من أكثر أو عضو بمساعدة
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ت الذين الديوان مساعدو يحافظ – 9 الفصل  لهم وتٌسند األصلي ة، ومنحهم مرت باتهم على بها الملحقين أو الهيئة أعوان بين من تسميتهم تم 
 .الهيئة رئيس من بقرار مقدارها يضبط بالديوان العمل بعنوان خصوصي ة منحة

 .الهيئة رئيس من بقرار مقدارها يُضبط جملي ة منحة المتعاقدين من الديوان لمساعدي تسند كما
 

 .للهيئة اإللكتروني وبالموقع التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد وينشر إمضائه تاريخ من ابتداء القرار بهذا العمل يجري – 10 الفصل
 

  .2019 فيفري 21 في تونس
 
 


