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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 االنتخابات بروزنامة يتعلّق 2019 جويلية 25 في مؤّرخ 2019 لسنة 20 عدد لالنتخابات المستقلّة العليا الهيئة قرار
 2019 لسنة الرئاسية

 

 ،لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة مجلس إن  

 منه، 126و 86و 84و 75 الفصول وخاص ة الدستور، على االطالع بعد

خ 2012 لسنة 23 عدد األساسي القانون وعلى  جميع وعلى لالنتخابات، المستقل ة العليا بالهيئة والمتعل ق 2012 ديسمبر 20 في المؤر 
مته، نق حته التي النصوص   منه، خامسا 3 الفصل وخاص ة وتم 

خ 2014 لسنة 16 ددع األساسي القانون وعلى  بالقانون وإتمامه تنقيحه تم   كما واالستفتاء، باالنتخابات والمتعل ق 2014 ماي 26 في المؤر 
خ 2017 لسنة 7 عدد األساسي  منه، 49 الفصل وخاص ة ،2017 فيفري 14 في المؤر 

خ 2019 لسنة 5 عدد الهيئة قرار وعلى  ،2019 لسنة والرئاسية التشريعية االنتخابات بروزنامة والمتعل ق 2019 مارس 14 في المؤر 
خ 2019 لسنة 10 عدد بالقرار وإتمامه تنقيحه تم   كما خ 2019 لسنة 14 عدد والقرار 2019 أفريل 3 في المؤر   ماي 31 في المؤر 

2019. 

 :يلي ما قرر التداول وبعد

 .2019 لسنة الرئاسية االنتخابات على القرار هذا موضوع الروزنامة تنطبق – األول الفصل

 .2019 أوت 1 الخميس يوم يتجاوز ال أجل في الرئاسية لالنتخابات للناخبين النهائية القائمات عن اإلعالن الهيئة تتول ى – 2 الفصل

 .الرئاسي ة لالنتخابات األولى للدورة النهائي ة النتائج عن اإلعالن حتى الرئاسي ة لالنتخابات االنتخابي ة الفترة تمتد – 3 الفصل

 أوت 9 الجمعة يوم ويُغلق صباحا الثامنة الساعة على 2019 أوت 2 الجمعة يوم الرئاسي ة لالنتخابات الترش حات باب يُفتح – 4 الفصل
 14 األربعاء يوم أقصاه أجل في الرئاسي ة لالنتخابات المقبولين المترش حين قائمة عن اإلعالن ويتم  . مساء السادسة الساعة على 2019
 .2019 أوت

 .2019 أوت 31 السبت يوم يتجاوز ال أجل وفي الطعون انقضاء بعد نهائي ا المقبولين المترش حين عن اإلعالن الهيئة وتتول ى

 13 الجمعة يوم وتنتهي صفر الساعة على 2019 سبتمبر 2 اإلثنين يوم الرئاسي ة لالنتخابات بالنسبة االنتخابي ة الحملة تنطلق – 5 الفصل
  .الليل منتصف الساعة على 2019 سبتمبر

 2019 سبتمبر 11 األربعاء يوم وتنتهي صفر الساعة على 2019 أوت 31 السبت يوم الحملة تنطلق بالخارج، االنتخابي ة للحملة وبالنسبة
 .الليل منتصف الساعة على

 إلى وتمتد   صفر الساعة من ابتداء 2019 سبتمبر 14 السبت يوم الرئاسي ة لالنتخابات بالنسبة االنتخابي الصمت فترة تُوافق – 6 الفصل
 .اقتراع مكتب آخر غلق حد  

 .اقتراع مكتب آخر غلق حد   إلى وتمتد   صفر الساعة من ابتداء 2019 سبتمبر 12 الخميس يوم الجمهوري ة خارج الصمت فترة وتُوافق

 .2019 سبتمبر 15 األحد يوم الجمهورية داخل الرئاسي ة لالنتخابات األولى للدورة االقتراع يُجرى – 7 الفصل

 .2019 سبتمبر 15و 14و 13 واألحد والسبت الجمعة أي ام بالخارج للتونسيين بالنسبة االقتراع ويُجرى

لي ة النتائج عن اإلعالن يتم   – 8 الفصل  التصريح الهيئة وتتول ى. 2019 سبتمبر 17 الثالثاء يوم أقصاه أجل في الرئاسي ة لالنتخابات األو 
 .2019 أكتوبر 21 اإلثنين يوم يتجاوز ال أجل وفي الطعون انقضاء إثر النهائي ة بالنتائج

ح األصوات من المطلقة األغلبي ة على المترش حين من أي   يتحص ل لم إذا – 9 الفصل  ثانية دورة تنظيم يتم   األولى، الدورة في بها المصر 
 .األولى للدورة النهائية النتائج عن لإلعالن التاليين األسبوعين خالل

 للدورة النهائي ة بالنتائج التصريح فور يصدر بقرار الرئاسي ة لالنتخابات الثانية بالدورة المتعل قة المواعيد ضبط الهيئة تتول ى الحالة، هذه وفي
 .األولى

 وخاص ة، القرار هذا مع يتعارض فيما وإتمامه تنقيحه تم   كما أعاله، إليه الُمشار 2019 لسنة 5 عدد القرار أحكام تُلغى – 10 الفصل
 .منه( جديد) 19 إلى( جديد) 14 الفصول

 .حاال ويُنف ذ للهيئة اإللكتروني وبالموقع التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا يُنشر

 .2019 جويلية 25 في تونس
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