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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

ب الدولة من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتا 2019أوت  16مؤرخ في  2019لسنة  19منشور عدد 
 والوالة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية

 

 عدة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على القيام بمهامها : مسا موضوعال

 :  عالمرج

 لالنتخابات  المستقلة العليا  بالهيئة والمتعلق  2012 ديسمبر 20 بتاريخ 23 عدد األساسي  القانون −

  المستقلة  العليا الهيئة  ذمة  على  العموميين األعوان  بوضع والمتعلق  2014 أوت  7 في  المؤرخ  2014 لسنة  3272 عدد  األمر −
 واالستفتاء االنتخابات بمناسبة لالنتخابات

 
  من  22 للفصل وتطبيقا مهامها، في لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة نجاح ومستلزمات  ظروف كل توفير على الحرص إطار في وبعد،

  ذمة  على  تضع بأن اإلمكان، حدود في  مطالبة،  العمومية  اإلدارات  كل أن"  على  نص  والذي أعاله بالمرجع إليه  المشار  األساسي  القانون
  والمعطيات  اإلحصاءات  ذلك  في بما  والمعلوماتية، البيانية القواعد  وجميع والبشرية  المادية  الوسائل  جميع لالنتخابات المستقلة  العليا الهيئة
   ، "... مهامها أداء حسن  على يساعد بما االنتخابية بالعمليات العالقة  ذات

وشفافة،   ونزيهة وتعددية ديمقراطية  انتخابات تنظيم  ضمان في  بالغة أهمية  من لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة مهام تكتسيه لما واعتبارا
  التعليمات  إسداء العمومية والمنشآت المؤسسات  ورؤساء البلديات ورؤساء والوالة الدولة وكتاب الوزراء والسادة السيدات من الرجاء

  واالستجابة   متابعتها  على  والسهر  لالنتخابات  المستقلة   العليا  الهيئة  تقدمها  التي  للطلبات   الالزمة  األهمية  اإليالء  بالنظر  إليكم  الراجعة  صالحللم
  :يلي بما يتعلق ما  منها وخاصة اآلجال وأسرع   اإلمكان حدود   في لها

  والبيانات  والمعطيات  اإلحصاءات ذلك في بما لالنتخابات المستقلة  العليا الهيئة  ذمة  على والمعلوماتية البيانية القواعد جميع وضع −
   ،والسرية والسالمة   والنجاعة  التعامل في  السرعة  مقتضيات ضمان  على الحرص  ضرورة مع  االنتخابية بالعمليات العالقة  ذات

  ذلك  ويكون االقتضاء،  عند الهيئة، لعمل الالزمة  والبشرية  المادية الوسائل تخصيص −

  |:خالل  من

   االقتراع، وأيام  االنتخابية الحملة مراقبة  فترات خالل  لالنتخابات الفرعية  للهيئات نقل  وسائل توفير −

  تفرغ،  دون  بمقابل  خاص بنشاط  القيام إطار  في  بالهيئة  للعمل المترشحين العموميين لألعوان الترخيص  إجراءات  في  التسريع −
 العمل، بما الجاري  للتراتيب طبقا  وذلك

  االقتراع   مكاتب  وأعضاء  برؤساء  الخاصة   التكوين  دورات  لحضور  االقتراع  بمراكز  للعمل  المعينين  العموميين  لألعوان  الترخيص −
  العمليات بتنظيم مباشرة عالقة لها التي الطلبات جميع عامة وبصفة. االقتراع  ومكاتب مراكز  على واإلشراف والتحضير

  .نتخابيةاال

  المتوفرة  اإلمكانيات  في  نقص  بسبب الهيئة  لطلبات  الجزئية  االستجابة أو االستجابة تعذر  صورة في  العمومية اإلدارات على ويتعين هذا،
  .التعليل ضرورة مع  معقول أجل في  بذلك کتابيا الهيئة إعالم  آخر سبب ألي أو

  الحكومة  برئاسة  المختصة  المصالح مراجعة  وإلى الهيئة عمل تسيير إلى مدعوة  العمومية  اإلدارات  جميع فإن الموضوع،  ألهمية ونظرا
 ر. المنشو هذا تطبيق في  إشكاليات مواجهة صورة  في
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