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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 البلدية االنتخابات بروزنامة يتعلّق 2020 جانفي 17 في مؤّرخ 2020 لسنة 3 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار
 2020 لسنة الفريد حاسي بلديّة في الجزئية

 

 ،تلالنتخابا المستقلة العليا الهيئة مجلس  إن  

 منه،  126  الفصل  وخاص ة  الدستور على االطالع  بعد

خ 2012 لسنة 23 عدد  األساسي القانون وعلى   جميع  وعلى لالنتخابات، المستقل ة العليا بالهيئة المتعل ق  2012 ديسمبر 20 في المؤر 
مته، أو نق حته الت ي  الن صوص ة   تم   منه،  3 الفصل  من 5 الفقرة وخاص 

خ 2014 لسنة 16 عدد األساسي القانون ىوعل   التي  النصوص جميع وعلى واالستفتاء، باالنتخابات المتعل ق 2014 ماي  26 في المؤر 
مته، نق حته  منه، عشر سادس   49 الفصل  وخاص ة وتم 

خ   2017  لسنة  6  عدد   القرار   وعلى   وخاص ة   واالستفتاء،  لالنتخابات  الناخبين  تسجيل   وإجراءات   بقواعد  المتعل ق   2017  أفريل   11  في   المؤر 
 منه، 24 الفصل  من الثالثة الفقرة

 :يلي  ما قرر التداول  وبعد

 .القصرين  والية من  الفريد حاسي   بلدية في  2020 لسنة الجزئي ة البلدية االنتخابات  روزنامة القرار  هذا ضبط   – األول  الفصل

  الساعة   على  2020  جانفي  23  الخميس  يوم   من  انطالقا  وذلك  بالقصرين،  لالنتخابات  الفرعية   اإلدارة   مقر  لدى  الترشحات  تقدم   –  2  الفصل
  في  للمترش حين المقبولة القائمات عن اإلعالن ويتم  . مساء السادسة الساعة  على 2020 جانفي 30 الخميس يوم غاية  وإلى صباحا الثامنة
 .2020 فيفري   2 األحد  يوم  أقصاه أجل 

 .2020 مارس  4 األربعاء يوم  أقصاه أجل في  الطعون  انقضاء بعد نهائيا المقبولة  القائمات عن اإلعالن يتم

 .2020 فيفري  28 الجمعة يوم  أقصاه أجل  في  الترشحات سحب  مطالب  قبول   يتم – 3 الفصل

  الساعة  على 2020 مارس 27  لجمعةا يوم وتنتهي صفر الساعة على  2020 مارس 15 األحد يوم االنتخابية  الحملة تنطلق – 4 الفصل
 .الليل  منتصف

  اقتراع  مكتب آخر  غلق  حد   إلى وتمتد   الصفر  الساعة من ابتداء 2020 مارس  28 السبت  يوم االنتخابي الصمت  فترة  توافق –  5 الفصل
 .االنتخابية بالدائرة

 .2020 مارس 28 السبت يوم  والعسكريون األمنيون ويقترع  ،2020 مارس  29  األحد يوم  االقتراع يتم – 6 الفصل

لية  بالنتائج التصريح يتم –  7 الفصل    عن اإلعالن  الطعون انقضاء  إثر الهيئة وتتول ى . 2020 مارس 31 الثالثاء  يوم أقصاه  أجل  في  األو 
 .2020 ماي  6 األربعاء يوم  أقصاه أجل  في النهائية النتائج

  بمناسبة  المسندة المترشحة القائمات وممثلي المالحظين اعتماد بطاقات كافة تُعتبر الجديدة، االعتماد مطالب عن النظر  بغض –  8 الفصل
 .2020 لسنة الفريد حاسي   بلدية في  الجزئية  البلدية االنتخابات لمالحظة  صالحة  2018 ماي  6 ليوم  البلدية االنتخابات

 .للهيئة اإللكتروني وبالموقع التونسية  للجمهورية الرسمي  بالرائد القرار  هذا ينشر

 .2020 جانفي  17 في  تونس 

 


