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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 االنتخابيّة الروزنامة بتحديد يتعلّق 2019 أكتوبر 2 في مؤّرخ 2019 لسنة 28 عدد لالنتخابات المستقلّة العليا الهيئة قرار
 2019 لسنة الرئاسية لالنتخابات الثانية للدورة

 

 نتخابات،الل المستقلة العليا الهيئة مجلس  إن  

 منه،  126و 75 الفصلين  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  وتم 

خ  2014 لسنة 16 عدد األساسي  القانون وعلى   التي  النصوص جميع وعلى واالستفتاء، باالنتخابات والمتعل ق  2014 ماي  26 في المؤر 
مته، نق حته  منه، 148و 103و 102 الفصلين وخاصة   وتم 

خ  2019  لسنة  111  عدد   الرئاسي  األمر   وعلى   لسنة   والرئاسية   التشريعية  لالنتخابات  الناخبين  بدعوة  والمتعل ق   2019  جويلية  5  في  المؤر 
2019، 

خ 2019 لسنة 122 عدد  الرئاسي األمر  وعلى  ، 2019 لسنة الرئاسي ة لالنتخابات الناخبين بدعوة والمتعل ق  2019 جويلية 31 في  المؤر 

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

خ 2019 لسنة  27 عدد  القرار  وعلى   الرئاسية  لالنتخابات  األولى للدورة النهائية بالنتائج بالتصريح والمتعل ق 2019 أكتوبر  2 في  المؤر 
 ، 2019 لسنة

 :نص ه  اآلتي القرار  يُصدر  المداولة، وبعد

 .2019 أكتوبر 13 األحد يوم  الرئاسية لالنتخابات الثانية للدورة االقتراع  يُجرى  – األول  الفصل

 .2019 أكتوبر  13و 12و 11  واألحد والسبت  الجمعة  أيام  بالخارج للتونسيين بالنسبة االقتراع  ويُجرى 

 يوم وتنتهي صفر، الساعة على 2019 أكتوبر 3 الخميس يوم الرئاسية لالنتخابات الثانية للدورة االنتخابية الحملة تنطلق – 2 الفصل
 .الليل منتصف  الساعة على 2019 أكتوبر 11 الجمعة

 .الليل منتصف  الساعة   على 2019  أكتوبر 9 األربعاء يوم االنتخابية الحملة تنتهي بالخارج،  االنتخابية للحملة وبالنسبة

 .اقتراع مكتب آخر  غلق  حد   إلى وتمتد    صفر  ساعةال من ابتداء 2019 أكتوبر  12 السبت  يوم االنتخابي الصمت  فترة  توافق – 3 الفصل

 .اقتراع مكتب آخر  غلق  حد    إلى وتمتد   صفر   الساعة من  ابتداء أكتوبر  10 الخميس  يوم  الجمهورية خارج  الصمت  فترة  وتوافق

لي ة  النتائج عن  اإلعالن يتم   – 4 الفصل    وتتول ى . 2019 أكتوبر 15 الثالثاء يوم يتجاوز  ال أجل في  الرئاسي ة لالنتخابات الثانية  للدورة  األو 
 .الطعون انقضاء فور  النهائي ة بالنتائج التصريح الهيئة

 .حاال ويُنف ذ للهيئة اإللكتروني  وبالموقع التونسية  للجمهورية الرسمي  بالرائد  القرار  هذا يُنشر  – 5 الفصل

 .2019 أكتوبر  2 في  تونس 

 


