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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 اللجنة قبل من المعتمد التقييمي السلم بنشر يتعلق 2018 ديسمبر 4 في مؤرخ الشعب نواب مجلس رئيس من قـــرار
 صنف في الفساد ومكافحة الرشيدة الحوكمة هيئة مجلس لعضوية الترشحات بتلقي المكلفة الشعب نواب بمجلس االنتخابية

 فيه والبت واإلعالم االتصال في مختص

 

 الشعب، نواب مجلس رئيس إن  
 
 منه، 130و 125 الفصلين وخاصة الدستور على االطالع بعد
 

 الفصول وخاصة الفساد ومكافحة الرشيدة الحوكمة بهيئة المتعلق 2017 أوت 24 في المؤرخ 2017 لسنة 59 عدد األساسي القانون وعلى
 منه، 37و 36و 35
 

 منه، 93الفصل  وخاصة الشعب نواب لمجلس الداخلي النظام وعلى
 

 بمجلس االنتخابية اللجنة قبل من المعتمد التقييمي السلم بنشر المتعلق 2018 جانفي 25 في المؤرخ الشعب نواب مجلس رئيس قرار وعلى
 فيها، والبت الفساد ومكافحة الرشيدة الحوكمة هيئة مجلس لعضوية الترشحات بتلقي المكلفة الشعب نواب
 

 مجلس لعضوية الترشحات باب فتح بإعادة المتعلق 2018 نوفمبر 15 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب نواب مجلس مكتب قرار وعلى
 واإلعالم، االتصال في مختص صنف في الفساد ومكافحة الرشيدة الحوكمة هيئة
 

 والبت الفساد ومكافحة الرشيدة الحوكمة هيئة مجلس لعضوية الترشحات بتلقي المكلفة الشعب نواب بمجلس االنتخابية اللجنة مداوالت وعلى
  .2018 مارس 12 بتاريخ المنعقدة جلستها في وخاصة فيها
 

ر   :يلي ما قــر 
 

 الفساد ومكافحة الرشيدة الحوكمة هيئة مجلس لعضوية الترشحات بتلقي المكلفة الشعب نواب بمجلس االنتخابية اللجنة تعتمد – األول الفصل
 :التالي التقييمي السلم تفاضليا المترشحين لترتيب فيها والبت
 :واإلعالم االتصال في مختص صنف

 

 المسند العدد/الكفاءة المسند العدد/ الخبرة

 عالقة ذات مجاالت في واإلصدارات الخبرة األقــدميــة
 الفساد ومكافحة الرشيدة بالحوكمة

 استراتيجيات في مختص صحفي
 واإلعالم االتصال

 سنة كل عن واحدة نقطة إسناد
 دون االختصاص في فعلي عمل

 المطلوبة الدنيا األقدمية احتساب
 النقاط عدد يتجاوز ال أن على

   (30) المسندة

 أو منظمة صلب تسييرية هيئة عضو •
 الرشيدة الحوكمة بمجال معنية جمعية

 (3) /الفساد ومكافحة

 (2) /المجال في محاضر أو خبير •

  :إصدارات •

 (3) /أكثر أو كتاب −

 5 كل عن نقطة: نشريات −
 يتجاوز ال أن على نشريات

 (2) المسندة النقاط عدد

(30) (50) 

 
 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر – 2ل الفص
 

 2018 ديسمبر 4 في باردو


