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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 عدد القرار وإتمام بتنقيح يتعلّق 2019 جوان 14 في مؤّرخ 2019 لسنة 18 عدد لالنتخابات المستقلّة العليا الهيئة قرار
 الرئاسيّة لالنتخابات الترّشح وإجراءات بقواعد والمتعلّق 2014 أوت 4 في المؤّرخ 2014 لسنة 18

 

 نتخابات،الل المستقلة العليا الهيئة مجلس إن  

 منه، 126و 55و 53و 46و 34 الفصول 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، نق حته التي النصوص   وتم 

خ 2014 لسنة 16 عدد األساسي القانون وعلى  بالقانون وإتمامه تنقيحه تم   كما واالستفتاء، باالنتخابات المتعل ق 2014 ماي 26 في المؤر 
خ 2017 لسنة 7 عدد األساسي  ،2017 فيفري 14 في المؤر 

 الرئاسي ة، لالنتخابات الترش ح وإجراءات بقواعد المتعل ق 2014 أوت 4 في المؤرخ 2014 لسنة 18 عدد القرار وعلى

 :يلي ما قرر التداول وبعد

ض أعاله إليه المشار 2014 لسنة 18 عدد القرار من 9و 4 الفصلْين أحكام تُلغى – األول الفصل  :التالية باألحكام وتُعو 

اب مجلس من أعضاء عشرة من المترش ح تزكية تُشترط – (جديد) 4 الفصل  المحلي ة الجماعات مجالس رؤساء من أربعين أو الشعب، نو 
عين الناخبين سجل في مرس م ناخب آالف عشرة أو المنتخبة،  عن عددهم يقل   أال   على تشريعي ة، انتخابي ة دوائر عشر على األقل   على موز 
 .منها دائرة بكل   ناخب خمسمائة

 :التالية بالوثائق وجوبا   الترش ح مطلب يُرفق – (جديد) 9 الفصل

 للمترش ح، السفر جواز أو الوطني ة التعريف بطاقة من نسخة −

 الهيئة، تضبطها التي الفني ة اإلرشادات وفق للمترش ح، حديثتان شمسي تان صورتان −

 للمترش ح، التونسي ة الجنسي ة ثبوت في شهادة −

 أشهر، ست ة من أكثر إصداره تاريخ على يمض لم للمترش ح والدة مضمون −

دا  : أكثر أو أجنبي ة جنسية لحاملي بالنسبة − فا   تعه   بانتخاب التصريح عند األجنبي ة الجنسي ات أو الجنسي ة عن بالتخل ي باإلمضاء ُمعر 
 للجمهوري ة، رئيسا   المترش ح

 وممث له، للمترش ح المالي للوكيل السفر جواز أو الوطني ة التعريف بطاقة من نسخة −

ة الخزينة لدى دينار آالف عشرة قدره مالي ضمان تأمين وصل −  التونسية، للبالد العام 

نان المزك ين قائمة من وإلكتروني ة ورقي ة نسخة −  يرتبط التي التشريعي ة االنتخابي ة والدائرة وصفته للمزك ي الكامل االسم وجوبا   تتضم 
ن الوطني ة تعريفه بطاقة وعدد بها  .إمضاءه الورقي ة النسخة وتتضم 

 والنسخة الورقي ة النسخة بين قالتطاب ويُشترط اإللكتروني ة، للنسخة فني ة إرشادات تُصدر كما الورقي ة، للنسخة نموذجا الهيئة وتُصدر
 .المزك ين أسماء ترتيب في التطابق ذلك في بما اإللكتروني ة،

 :كاآلتي نص هما وثالثة ثانية فقرتان أعاله إليه المشار 2014 لسنة 18 عدد القرار من 21 الفصل إلى تُضاف – 2 الفصل

 استكمال بتاريخ ذلك في ويُعتد  . الترش ح مطلب تقديم في األسبقي ة وفق المترش حين ترتيب ويتم   – (جديدتان وثالثة ثانية فقرتان) 21 الفصل
  .الترش ح مطالب تقديم فترة خالل الترش ح بمطلب المتعل قة والوثائق التنصيصات جميع

 .االقتراع ورقة وعلى نهائي ا المقبولين المترش حين قائمة في الترتيب طريقة نفس وتُعتمد

 .للهيئة اإللكتروني وبالموقع التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا يُنشر

 .2019 جوان 14 في تونس

 


