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م�خص مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات �� ا�جلسة املنعقدة 

 2017 أفر�ل 19بتار�خ 

 ــ ۞۞۞۞۞۞ـــ 
 

د�سم��  20املؤرخ ��  2012د لسنة 23من القانون األسا��ي عد 18الفصل عمال بأح�ام      

ق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والفصل  2012
ّ
 2014لسنة  5من القرار عدد  13واملتعل

ق بضبط النظام الداخ�� للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،  2014أفر�ل  24املؤرخ �� 
ّ
واملتعل

 :2017 أفر�ل 19 بتار�خجلسة مجلس الهيئة داوالت مل �خص التا��املنشر يُ 
 

ادة والّس يدات الّس وذلك بحضور  2017 أفر�ل 19 بتار�خاجتمع مجلس الهيئة �� جلسة 

، نأنور بن حس ،نبيل بفون  ،ملياء الزرقو�ي ،مراد بن مو�� (رئيس)، محمد شفيق صرصار 

دول للنظر �� ج محمد التلي�� منصري، ر�اض بوحو��ي، عادل ال��ين��ي، ونبيل العز�زي 

 األعمال التا��:

 اإلنتدابات العاجلة )1

 )Charte graphiqueاختيار و�الة اتصال لتصور امليثاق املرئي لالنتخابات البلدية ( )2

 خطة االتصال والتحسيس )3

 )ISIE.COMمركز االتصال ( )4

 منظومة الت�جيل )5

 قد قّرر أعضاء ا�جلس باإلجماع:و 

 الوظيفية التالية:فتح مناظرات لالنتداب �� ا�خطط  )1

 مدير تنفيذي للهيئة، −

 رئيس الوحدة املركز�ة لالتصال والعالقات العامة، −

 رئيس الوحدة املركز�ة للنظم املعلوماتية، −

 رئيس وحدة الشب�ات والسالمة املعلوماتية، −

 رئيس وحدة مراقبة ا�حملة االنتخابية، −

 رئيس وحدة أ�شطة ا�حملة االنتخابية، −
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 تمو�ل ا�حملة االنتخابية،رئيس وحدة مراقبة  −

 رئيس وحدة ال�حافة املكتو�ة واإللك��ونية، −

 رئيس وحدة اللوجستيك، −

 رئيس وحدة مراقبة التصرف، −

 د)،02رئيس وحدة متا�عة املشاريع (عد −

 رئيس وحدة الن�اعات، −

 رئيس وحدة الت�و�ن، −

 رئيس وحدة الشراءات، −

 رئيس وحدة املوارد البشر�ة، −

 املالية،رئيس وحدة الشؤون  −

 رئيس وحدة فرعية لألنظمة املعلوماتية والبنية التحتية، −

 رئيس الوحدة امل�لفة بمركز النداء. −

 23/2017ع�� قرار �جنة فتح وتقييم العروض ا�خاصة باالستشارة عدد  املصادقة )2

قة باختيار و�الة اتصاالت لتصميم الشعار والهو�ة البصر�ة لالنتخابات 
ّ
املتعل

 البلدية.

ة عمل مع إطارات وحدة التحسيس والعالقات مع ا�جتمع املد�ي عقد جلس )3

لعرض خطة  2017أفر�ل  21واألحزاب ووسائل اإلعالم يوم ا�جمعة املوافق لـ 

 التحسيس. 

ال��خيص لإلدارة التنفيذية للتعاقد مع مزود خدمات خار�� ل��ك�� مركز االتصال  )4

ISIE .COM . 

تقديم عرض بخصوص تقدم أشغال إعداد  دعوة رئيس وحدة تطو�ر املنظومات إ�� )5

 .2017أفر�ل  21منظومة الت�جيل وذلك يوم ا�جمعة املوافق لـ 

 

http://www.isie.tn/
http://www.isie.tn/

