
 

 العنوان الھیئة الفرعیة
 حشاد شارع باب بنات تونس قبالة ضریح الشھید فرحات 76 1تونس 
 1عمارة االنطالقة حي المھرجان المنزه  2تونس 

  BH نھج صفاقس المتفرع عن شارع فرنسا بجوار بن عروس
 نھج البلدیة منوبة 5 منوبة
 الشاطئ دار شعبان 65شارع محمد الخامس بجانب بلدیة نابل ص.ب عدد  1نابل 
 8030شارع الحبیب بورقیبة قرمبالیة  2نابل 

 األول الطابق 3000شارع الحبیب بورقیبة معرض صفاقس الدولي  60 1صفاقس 
 الثاني الطابق 3000شارع الحبیب بورقیبة معرض صفاقس الدولي  60 2صفاقس 

  قبالة دیوان الزیت 1939سبتمبر  3شارع  سوسة
 المنستیر 5000شارع ابن سینا  المنستیر
 شارع الحبیب بورقیبة مقر المعتمدیة سابقا المھدیة
 الحي اإلداري بسلیانة سلیانة
 ATBالكاف الحروش حي بجانب دار المسنین الكاف

 نھج الدكتور حمدة العواني القیروان
  358شارع الحبیب بورقیبة سیدي بوزید ص.ب  90  سیدي بوزید

 قبلي 4200الحبیب بورقیبة شارع  قبلي
 شارع محمد الخامس قربة شركة فسفاط قفصة قفصة
 مدنین 4100مقر الشركة الوطنیة لالستغالل و توزیع المیاه  مدنین

 المكتبة العمومیة شارع الشھداء تطاوین المدینة تطاوین
 شارع الحبیب بورقیبة القصرین القصرین

 مقر محكمة الناحیة القدیمة شارع فرحات حشاد قابس قابس
 نھج تركیا مقر الشركة الجھویة للنقل مركز التكوین المھني الطابق األول بنزرت

 بنزرت 7000
 شارع أبو القاسم الشابي توزر توزر

 االجتماعیة مبنى االدارة الجھویة للشؤون 1001شارع األرض زغوان  زغوان
 9000 البلھوان حي عین جنان الجبل االخضر باجةنھج علي  باجة

  أریانة سنتر Bloc Aالثالث الطابق أریانة
 (جندوبة (مقر مركز التكوین المھني و التدریب 33أفریل عدد  9شارع  جندوبة
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ھذه شروط الترشح الى الى مكاتب 
 االقتراع 

  العطوف  14:50 2011أوت  15االثنین, 

المجلس الوطني التأسیسي  في انتظار التحضیر النتخابات 
مكاتب  الھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات اختیار رؤساء وأعضاء  أكتوبر المقبل، قررت  23يوم 

مكاتب االقتراع.وجاء في بالغ صادر يوم  االنتخابیة وعلى االقتراع وذلك لإلشراف على العملیة 
  المترشح أن تتوفر في الشروط التالیة: االثنین عن الھیئة أنه يتعین على 

  / صفة الناخب

  / أن يكون مسجال بمكتب االقتراع المعني بالترشح

  / أن يكون غیر مترشح لعضوية المجلس الوطني التأسیسي

  السیاسیة وال ينتمي ألي حزب من األحزاب / أن يكون محايدا ومستقال

/ أن ال يكون من بین مناشدي الرئیس السابق أو تحمل مسؤولیة في حزب التجمع الدستوري 
  الديمقراطي المنحل

الفرعیة لالنتخابات للدائرة االنتخابیة  وأفاد البالغ أن مطالب الترشح تقدم باسم رئیس الھیئة 
الوصول وذلك  ات الفرعیة أو ترسل عن طريق البريد مضمون بمقرات الھیئ المعنیة، حضوريا 

  الغاية. بدخول  2011أوت  22أوت إلى  16بداية من يوم 
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   2011أوت  21تونس في 

  الموضوع : مطلب ترشح لمكتب اقتراع

    …  - لالنتخاباتالسيد رئيس الهيئة الفرعية عناية إلى 

   …العنوان: 

  تحية طيبة و بعد، 

، صاحب بطاقة العريف                        المولود بتاريخ .…إني الممضي أسفله السيد 

و المسجل حسب وصل                                بتاريخ  الصادرة                 القومية عدد

أتقدّم ،               ، عمادة             التسجيل اإلداري في قائمة الناخبين في معتمدية 

في اآلجال المحددة حسب الهيئة العليا  لكم وفق هذا بمطلب ترشح لمكتب اقتراع

  .المستقلة لالنتخابات

            و أعمل                              أنني متحصل على شهادة في ب إعالمكم سيدي ،  أود

  

بأنني غير مترشح في أي قائمة حزبية النتخابات المجلس ، سيدي ، علمكم هذا و أ

الوطني التأسيسي ، و لم أنتم سابقا و ال أنتمي حاليا ألي حزب سياسي. كما أنني لم 

  أكن من مناشدي الرئيس السابق.

السهر يوم سيدي المحترم، أنا على استعداد تام للمساهمة في دعم العملية االنتخابية 

  االقتراع على توفير انتخابات ديمقراطية يتم خاللها احترام القانون و تمكين المواطنين 

االحترام و األمن. كما ه و المواطنات على قدم المساواة من التصويت في جوّ  يغمر

إلى التعاون مع المالحظين المحليين و الدوليين رام مبدأ الشفافة،في إطار احتسأسعى 

لحضور بمكتب االقتراع كامل أوقات سيدّي ، با أتعهدو ممثلي األحزاب و اإلعالم.و 

  وفق ما يقتضيه المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.  االقتراع

ي دورة تدريبية يتم تنظيمها لتأهيل إعالمكم بأنني مستعدّ لحضور أ ،سيدي،هذا و أودّ 

  أعضاء مكتب االقتراع. 

  تقبلوا سيدي فائق عبارات الشكر و التقدير. 

  …: اإلسم و اللقب 

  العنوان: 

  الهاتف :

   : العنوان اإللكتروني
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   2011  21 أوتتونس في 

  الموضوع : مطلب ترشح لمكتب اقتراع

  …  –إلى عناية السيد رئيس الهيئة الفرعية لالنتخابات 

  العنوان : 

  

  تحية طيبة و بعد، 

،                        بتاريخ ةالمولود                                 ةأسفله السيد ةإني الممضي

و                                الصادرة بتاريخ                  يف القومية عددبطاقة العر ةصاحب

          حسب وصل التسجيل اإلداري في قائمة الناخبين في معتمدية ة كناخبة المسجل

في اآلجال  أتقدّم لكم وفق هذا بمطلب ترشح لمكتب اقتراع،                عمادة 

  .ا المستقلة لالنتخابات المحددة حسب الهيئة العلي

  اسمحوا لي سيدي بالتأكيد على أهمية تواجد النساء ضمن أعضاء مكاتب االقتراع. 

لقد دعت المراسيم المنظمة للعملية االنتخابية و المرسوم الذي أحدث الهيئة العليا 

المستقلة لالنتخابات إلى مراعاة مبدأ التناصف بين الرجال و النساء سواء على مستوى 

لهيئة العليا المستقلة لالنتخابات و هيئاتها الفرعية. و من البديهي أن يسري هذا المبدأ ا

  على أعوان االنتخاب. 

  

            و أعمل                              على شهادة في  ةإعالمكم بأنني متحصل سيدي،  أود

  

في أي قائمة حزبية النتخابات المجلس  ة، سيدي، بأنني غير مترشحعلمكم هذا و أ

الوطني التأسيسي ، و لم أنتم سابقا و ال أنتمي حاليا ألي حزب سياسي. كما أنني لم 

  أكن من مناشدي الرئيس السابق.

سيدي المحترم، أنا على استعداد تام للمساهمة في دعم العملية االنتخابية السهر يوم 

  طية يتم خاللها احترام القانون و تمكين المواطنين االقتراع على توفير انتخابات ديمقرا

و المواطنات على قدم المساواة من التصويت في جوّ يغمره االحترام و األمن. كما 
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سأسعى في إطار احترام مبدأ الشفافة،إلى التعاون مع المالحظين المحليين و الدوليين 

كتب االقتراع كامل أوقات و ممثلي األحزاب و اإلعالم.و أتعهد سيدّي ، بالحضور بم

  االقتراع وفق ما يقتضيه المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. 

لحضور أي دورة تدريبية يتم تنظيمها لتأهيل  ةإعالمكم بأنني مستعدّ ،سيدي ،هذا و أودّ

  أعضاء مكتب االقتراع. 

  تقبلوا سيدي فائق عبارات الشكر و التقدير. 

   اإلسم و اللقب :

  العنوان: 

  الهاتف :

 :   العنوان اإللكتروني
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