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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 االنتخابات روزنامة بضبط يتعلّق 2019 فيفري 27 في مؤرخ 2019 لسنة 4 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار
 2019 لسنة للقضاء األعلى للمجلس الجزئية

 
  نتخابات،لال المستقلة العليا الهيئة مجلس إن  
 

ة التونسية، الجمهورية دستور على اطالعه بعد  منه، 126و 125و 112 الفصول وخاص 
 

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 2016 لسنة 34 عدد األساسي القانون وعلى  بالقانون وإتمامه تنقيحه تم   كما للقضاء األعلى بالمجلس المتعل ق 2016 أفريل 28 في المؤر 

خ 2017 لسنة 19 عدد األساسي  .2017 أفريل 18 في المؤر 
 

  :يلي ما قرر التداول وبعد
 

سين صنف في للقضاء األعلى المجلس تركيبة الستكمال الجزئية االنتخابات على القرار هذا موضوع الروزنامة تنطبق – األول الفصل  المدر 
ين الباحثين   .والجباية العمومية المالية في المختص 

 
 

 الناخبين قائمة ضبط – األول الباب
 
 

 وتتول ى للقضاء، األعلى المجلس بانتخابات المعني ة الهياكل من المقد مة المعطيات على بناء األولي ة الناخبين قائمة الهيئة تضبط – 2  الفصل
 االثنين يوم من الممتد ة الفترة في بشأنها االعتراض مطالب وقبول الناخبين إعالم تضمن أخرى طريقة بأي أو اإللكتروني وقعهابم نشرها
 .2019 مارس 15 الجمعة يوم إلى 2019 مارس 11
 

 بقراراتها المعني ة األطراف وتٌعلم ،2019 مارس 18و 17و 16 واإلثنين واألحد السبت أيام االعتراض مطالب في الهيئة تبت   – 3 الفصل
 .2019 مارس 19 الثالثاء يوم أقصاه أجل في الخصوص هذا في
 

 أحكام صدور أو باالعتراضات المتعل قة الهيئة قرارات في القضائية الط عون انقضاء إثر النهائية الناخبين قائمات الهيئة تضبط – 4 الفصل
 .الناخبين إعالم تضمن أخرى طريقة بأي أو اإللكتروني موقعها على وتنشرها شأنها، في بات ة
 

 الجمعة يوم غاية وإلى الناخبين قائمات نشر تاريخ من ابتداء به المرس مين االقتراع مركز لتغيير مطالب تقديم للناخبين يمكن – 5 الفصل
 .2019 أفريل 26
 
 

 الترّشحات – الثاني الباب
 
 

 10 األربعاء يوم إلى 2019 أفريل 4 الخميس يوم من الممتد ة الفترة في للقضاء األعلى المجلس لعضوية الترش حات قبول يتم   – 6 الفصل
 .2019 أفريل

 
 االعتراض مطالب وتقد م 2019 أفريل 10 األربعاء يوم للقضاء األعلى المجلس لعضوي ة المترش حين قائمة نشر الهيئة تتول ى – 7 الفصل
 المتعل ق األساسي القانون من 17 الفصل من 4و 3 بالفقرتين عليه المنصوص التأديبي ة بالعقوبات المتعل ق الش رف على التصريح على

 .2019 أفريل 12و 11 والجمعة الخميس يوما للقضاء األعلى بالمجلس
 

 .2019 أفريل 15 اإلثنين أقصاه أجل في الترش حات باب غلق إثر الترش ح مطالب في البت   الهيئة تتول ى – 8 الفصل
 

 مطالب ومقد مي المترشحين وإعالم اإللكتروني بموقعها ونشرها بمقراتها المقبولين المترش حين قائمات تعليق الهيئة تتول ى – 9 الفصل
 .2019 أفريل 15 االثنين يوم أقصاه أجل في بقراراتها الشرف على التصريح على االعتراض

 
 موقعها على وتنشرها شأنها، في بات ة أحكام صدور أو القضائي ة الط عون انقضاء إثر للمترش حين النهائية القائمة الهيئة تضبط – 10 الفصل

 .اإللكتروني
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 أفريل 26 الجمعة يوم أقصاه أجل في للقضاء األعلى المجلس انتخابات من المترش حين انسحاب مطالب قبول الهيئة تتول ى – 11 الفصل
2019. 

 
 

 النتائج عن واإلعالن االقتراع – الثالث الباب
 
 

 .الهيئة عنها تعلن التي االقتراع بمراكز 2019 ماي 17 الجمعة يوم للقضاء األعلى المجلس انتخابات في االقتراع يتم   – 12 الفصل
 

 وفي النتائج من والتثب ت الفرز عملي ات من االنتهاء حال اإللكتروني موقعها على لالنتخابات األولي ة النتائج عن الهيئة تعلن  – 13 الفصل
 .2019 ماي 18 السبت يوم أقصاه أجل
 

 .شأنها في بات ة أحكام صدور أو الهيئة قرارات في القضائية الط عون انقضاء إثر للفائزين النهائية القائمة الهيئة تضبط – 14 الفصل
 

ائد القرار هذا ينشر سمي بالر   .حاال وينف ذ للهيئة اإللكتروني وبالموقع التونسي ة للجمهورية الر 
 

 .2019 فيفري 27 في تونس
 


