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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 
ب الموظفين باللجنة اإلدارية المتناصفة المختصة بالنظر في سلك احول انتخاب نو 2018أكتوبر  29لسنة  28منشور عدد 

 مستشاري المصالح العمومية 
 
 

 : المراجع

 27المؤرخ في  2012لسنة  2937، كما تم تنقيحه باألمر عدد 1990أكتوبر  29المؤرخ في  1990لسنة  1753األمر عدد  −
 ، 2012نوفمبر 

 2018أوت  28المؤرخ في  24المنشور عدد  −
  

 المترشحين  قائمة: المصاحيب
 

التثبت من ترسيم أسمائهم بالقائمة  الناخبيننه يمكن المشار إليه أعاله أ 2018أوت  28المؤرخ في  24وبعد، فقد اقتضى المنشور عدد 
ة المختصة بالنظر في سلك مستشاري المصالح العمومية وعند االقتضاء يمكن فاالنتخابية لتعيين ممثلي الموظفين باللجنة اإلدارية المتناص

 بالقائمة. يالحظونهتقديم مطالب الترسيم كما يمكن لهم تقديم اعتراضات تخص التسجيل أو السهو الذي 
 

 وتبعا لذلك، لم نسجل أي اعتراض في الغرض بانتهاء اآلجال الواردة بالمنشور السالف الذكر.
 

المختصة بالنظر في سلك مستشاري المصالح  ةفهذا وتجدر اإلشارة إلى أن قائمة المترشحين لتمثيل الموظفين باللجنة اإلدارية المتناص
 العمومية قد تم ضبطها وفقا للقائمة المصاحبة.

 

من الساعة التاسعة صباحا فإنه يتعين على كافة المصالح العمومية  ابتداء 2018نوفمبر  12ونظرا إلى أن موعد االنتخابات قد حدد ليوم 
 العمل على: 

 العمل. أوقاتإعالم األعوان المعنيين بإجراء عملية االنتخابات بصفة علنية داخل مقر الشغل وأثناء  -1
 ظرف مغلق علما وأن بطاقات التصويت والظروف المعدة لذلك تصلكم في األبان االقتراع السري وفي  بواسطةأن يتم التصويت  -2
من  18هذا الغرض وذلك تطبقا ألحكام الفصل ادها من قبل اإلدارة لأنه ال يمكن استعمال غير البطاقات والظروف التي تم إعد -3

 .1990أكتوبر  29المؤرخ في  1990لسنة  1753األمر عدد 
( مترشحين على األكثر يتم اختيارهم من القائمة المعروضة مع التشطيب 04لفت نظر الناخبين إلى وجوب التصويت على أربعة ) -4

 مة أو ما شابه ذلك بورقة التصويت.على بقية األسماء دون وضع أية عال
إليه ر المشا 2018أوت  28 فيالمؤرخ  24إعداد قائمة األعوان الذيم قاموا بعملية التصويت في الوقت المحدد بالمنشور عدد  -5

 )اإلدارةوحيد إلى رئاسة الحكومة  ظرفأعاله وإرسال الظروف التي تحتوي على بطاقات التصويت وقائمات الحضور في 
 ( صالح اإلدارية والوظيفة العموميةالعامة للم

 
راء وكتاب الدولة الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل وزت، الرجاء من السيدات والسادة الراءاألهمية هذه اإلج واعتبارالذا 
 .دقة
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