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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 الخاصة اللجنة قبل من المعتمد التقييمي السلم بنشر يتعلق 2017 جوان 1 في مؤرخ الشعب نواب مجلس رئيس من قرار
 لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة مجلس بتركيبة الشغورات لسد الترشح ملفات وفرز لدراسة

 
 المستقلة العليا الهيئة بمجلس الشغورات لسد الترشح ملفات وفرز لدراسة الخاصة للجنة رئيسا بصفته الشعب نواب مجلس رئيس إن

 لالنتخابات،
 

 الدستور، على االطالع بعد
 

 تنقيحه تم مثلما لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة المتعلق 2012 ديسمبر 20 في المؤرخ 2012 لسنة 23 عدد األساسي القانون وعلى
 ،2013 ديسمبر 28 في المؤرخ 2013 لسنة 52 عدد األساسي بالقانون وخاصة الالحقة بالنصوص وإتمامه

 
 9و 8 يومي المنعقدة العامة الجلسة مقررات بنشر المتعلق 2014 جانفي 31 في المؤرخ التأسيسي الوطني المجلس رئيس قرار وعلى
 لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة مجلس النتخاب 2014 جانفي

 
 الهيئة، من استقالة بمعاينة يتعلق ملف إحالة والمتضمنة 2017 ماي 18 بتاريخ لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة رئيس مراسلة وعلى

 
 .لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة بمجلس الشغورات لسد الترشح ملفات وفرز دراسة على المشرفة الخاصة اللجنة مداوالت وعلى

 
 : يلي ما قرر

 
 لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة مجلس بتركيبة الشغورات سد بعنوان وفرزها الترشح ملفات لدراسة الخاصة اللجنة تعتمد – األول الفصل

 : التالي التقييمي السلم والخبرة الكفاءة ولتقييم وترتيبهم المترشحين ضبط في

  :الكفـــاءة -1

 عال تعليم أستاذ محاضر أستاذ مساعد أستاذ مساعد جامعي أستاذ

 8 6 4 2 العدد

 : الخبـــرة -2

 عشر خبرة توفر فيهم المشترط لألعضاء االختصاص في األقدمية
 األقل على سنوات( 10)

( 10) العشر تفوق العمل في أقدمية سنتين كل عن نقطة إسناد
 10 النقاط عدد يتجاوز ال أن على سنوات

 

 االنتخابات أو التأسيسي الوطني المجلس انتخابات في المشاركة
 2014 لسنة والتشريعية الرئاسية

 العدد

 8 فرعية هيئة أو مركزية هيئة

 6 اقتراع مركز رئيس

 4 مكون أو اقتراع مركز في عضو أو مراقب أو مالحظ

 4 ةأجنبي دول انتخابات في المشاركة

 
 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر – 2 الفصل

 
 .2017 جوان 1 في باردو


