
  9عـــدد   2020 جانفي 31 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   364ــة صفح

  : يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية- 5الفصل 

  :الوثائق المشتركة بين جميع األصناف. 1

أنموذج يتم تحميله على ( مطلب ترشح معرف باإلمضاء -

  ،)www.arp.tnالموقع اإللكتروني 

أنموذج يتم تحميله على ( استمارة الترشح معرفة باإلمضاء -

  ،)www.arp.tnالموقع اإللكتروني 

أنموذج يتم تحميله ( التصريح على الشرف معرف باإلمضاء -

  ،)www.arp.tnعلى الموقع اإللكتروني 

  ،)اختياري( السيرة الذاتية -

  سي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تون-

 مضمون من الحالة المدنية لم يمض على تسليمه مدة ثالثة -

  أشهر،

 أو وصل في اإليداع شرط أن يتم تقديم 3 بطاقة عدد -

  البطاقة في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ غلق باب الترشحات،

   صورة شمسية،-

   نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،-

  .ة علمية نسخة مطابقة لألصل من أعلى شهاد-

  :الوثائق الخاصة بكل صنف. 2

 في صنف ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني -

  :المدافعة عن حقوق اإلنسان

ثبت تحمل تشهادة صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية 
  مسؤولية لمدة سنتين على األقل في مجال حقوق اإلنسان،

  : في صنف مختص في حماية الطفولة-

  .ختصاص في مجال حماية الطفولةشهادة تفيد اال

  : في صنف ممثلي األطباء-

شهادة تفيد الترسيم في العمادة الوطنية لألطباء بالجمهورية 

  .التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثالثة أشهر

  : في صنف القضاة-

  .قرار اإلحالة على التقاعد

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية6الفصل 

  .2020 جانفي 28باردو في 
  اللجنة االنتخابيةرئيس  

 ديلو سمير

 

  

 2020 جانفي 27 مؤرخ في 2020لسنة  1 عددأمر رئاسي 
يتعلق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية الجزئية في بلديات 

 .2020جبنيانة والفوار وحاسي الفريد لسنة 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،126لى الدستور وخاصة الفصل بعد االطالع ع

 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، وعلى جميع 2012ديسمبر 

   منه،3 من الفصل 5النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 

 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء، كما تم تنقيحه 2014ماي 

 فيفري 14 المؤرخ في 2017 لسنة 7بالقانون األساسي عدد 
   مكرر منه،103 سادس عشر و49 وخاصة الفصلين 2017

 لسنة 1وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 
نتخابات  المتعلق برزنامة اال2020 جانفي 17 المؤرخ في 2020

  ،2020البلدية الجزئية في بلدية جبنيانة لسنة 

 لسنة 2وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 
 المتعلق برزنامة االنتخابات 2020 جانفي 17 المؤرخ في 2020

  ،2020البلدية الجزئية في بلدية الفوار لسنة 

 لسنة 3وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 
 المتعلق برزنامة االنتخابات 2020 جانفي 17 المؤرخ في 2020

  .2020بلدية حاسي الفريد لسنة البلدية الجزئية في 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

يدعى الناخبون بالدائرة االنتخابية جبنيانة من  ـ الفصل األول
ائرة  الفوار من والية قبلي والداالنتخابيةوالية صفاقس والدائرة 

 حاسي الفريد من والية القصرين النتخاب أعضاء االنتخابية
المجالس البلدية بكل من جبنيانة والفوار وحاسي الفريد، يوم 

  .2020 مارس 29األحد 

ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي 
المسجلون بالدوائر االنتخابية المعنية النتخاب أعضاء المجالس 

  .2020 مارس 28 المذكورة، يوم السبت البلدية

  ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 جانفي 27تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد


