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 قاعدة البيانات

 القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص 
 

 
 

 حول التزام اإلدارة بواجب الحياد بمناسبة االنتخابات البلدية 2017أكتوبر  5مؤرخ في  27منشور عدد 
 
 

الخصوصية والمديرين العامين للمؤسسات من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والوالة ورؤساء النيابات 
 العمومية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية

 

 التزام اإلدارة بواجب الحياد بمناسبة االنتخابات البلدية الموضوع:
 

 المراجع: 

 الدستور 

  واالستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون  باالنتخابات المتعلق 2014 ماي 26 في المؤرخ 2014لسنة  16القانون األساسي عدد
 .2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  7عدد 

 
 

 وبعد، في إطار احترام مقتضيات الدستور التي تلزم اإلدارة العمومية بالعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة.
والتي تنص على التوالي  55و 54و 53الفصول  أحكامالمشار إليه أعاله وخاصة  2014لسنة  16وعمال بأحكام القانون األساسي عدد 

 على ما يلي:

  تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية االنتخابية وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها باإلدارة والمؤسسات
 ودين بها.والمنشآت العمومية من قبل رئيس اإلدارة أو األعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموج

 .تحجير استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة 

  تحجير الدعاية االنتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة وإلقاء خطب أو محاضرات أو
 توزيع إعالنات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.

  ذات النظر باتخاذ التدابير الالزمة لضمان احترام واجب الحيادإلزام السلطة 

  إلزام رئيس اإلدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات الالزمة وإحالة نسخة منه
 إلى الهيئة.

لبلدية والذي يمثّل اللبنة األولى في مسار إرساء الالمركزية بالبالد ونظرا ألهمية إنجاح االستحقاق االنتخابي المقبل المتعلق باالنتخابات ا
 التونسية وفقا ألحكام الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية.

ية في حملة والموارد العموم فإننا نشدد على ضرورة التقيّد بأحكام الدستور والقانون واالمتناع عن استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية
 القائمات المترشحة.

ل وال يفوتنا أن نؤكد في هذا الصدد على ضرورة التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم االنحياز إلى أي قائمة مترشحة أو تعطي
 الحملة االنتخابية لقائمة مترشحة وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة فترة الحملة.

وزراء ونظرا ألهمية الموضوع ولوثيق صلته بإنجاح االستحقاق االنتخابي المقبل المتعلق باالنتخابات البلدية، فالمرجو من السيدات والسادة ال
إيالء وكتاب الدولة والوالة ورؤساء النيابات الخصوصية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية 

 ظر إلى العمل بمقتضياته بكل دقة.عناية فائقة لهذا المنشور ودعوة المصالح واإلطارات واألعوان الراجعين إليهم بالن


