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        اجلمهورية التونسية
         رائسة احلكومة 

 
 

               

 تصـــريـــح

 
ٖصشح  (.................... دٔسٚ  )             بٍاٞ عمٜ زلاحْ يف وٍاظشٚ الذخٕه إىل املشحمٛ العمٗا 

التمىٗز املىض٘ أطفمْ بااللتضاً الكاون باحرتاً وكتضٗات طري وشحمٛ التكَٕٖ 

ٔرلتمف األٌعىٛ املتعمكٛ بّا ٔمجٗع الرتاتٗب ٔاإلدشاٞات اليت تكشِا يف الغشض إداسٚ 

 : املذسطٛ ٔخاصٛ وا ٖم٘ 

عالٔٚ عمٜ تأكٗذ االلتضاً خاله وذٚ التكَٕٖ ظىٗع الكٕاعذ ٔالٕادبات  -1

احملىٕلٛ عمٜ املٕظف العىٕو٘ خاصٛ وَ حٗح الظمٕك ٔاالٌضباط ٔٔادب التحفغ 

ٔتفادٙ كن وا وَ ػأٌْ أُ خين بّٗبٛ الٕظٗفٛ العىٕوٗٛ، ٖمتضً املتكُٕ بٕادب 

 .املٕاظبٛ يف وتابعٛ دسٔغ ٔمتاسَٖ ٔاختباسات التكَٕٖ

 
ٖمتضً املتكُٕ باحلشص عمٜ تفادٙ الغٗابات باطتجٍاٞ حالٛ العشٔف  -2

الكاِشٚ اليت تظتٕدب اإلدالٞ بالٕثاٟل الكإٌٌٗٛ املجبتٛ هلا، وشاعاٚ الطتىشاسٖٛ بشاور 

التكَٕٖ ٔتكاومّا ٔتشابطّا، عمىا أٌْ ميكَ إلداسٚ املذسطٛ تظمٗط وباػشٚ عكٕبات 

وَ الذسدٛ األٔىل أٔ اإلحالٛ عمٜ دلمع التذسٖع يف حالٛ تكشس الغٗابات ٔيف كن 

 .احلاالت اليت خين فّٗا التمىٗز بٕادباتْ

 
ٖمتضً التمىٗز باحرتاً املكٌٕني ٔاملتذخمني ٔمجٗع الكاٟىني عمٜ تٍفٗز  -3

 .بشاور التكَٕٖ وَ إطاسات ٔأعٕاُ املذسطٛ الٕطٍٗٛ لإلداسٚ احرتاوا كاوال

 
ٖمتضً التمىٗز خاله تٕادذٓ باملذسطٛ باملعّش الالٟل املعّٕد باإلداسٚ بالٍظبٛ  -4

 .ٔتكُٕ سبطٛ العٍل ادباسٖٛ بالٍظبٛ لمزكٕس. لمزكٕس ٔاإلٌاخ
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ٖمتضً التمىٗز باحرتاً صوالْٟ ٔالتعاون وعّي ٔفل قٕاعذ المٗاقٛ ٔالتعأُ  -5

 .ٔالظمٕك احلضاسٙ وع احلشص عمٜ جتٍب الؼذاس أٔ اخلالف يف كن احلاالت

 
ٖمتضً التمىٗز بتذٍب كن تصشف خين أٔ ٖضش مبعذات ٔممتمكات  -6

 .املذسطٛ الٕطٍٗٛ لإلداسٚ وٍكٕالت كاٌت أٔ عكاسات أٔ جتّٗضات

 
ٖمتضً التمىٗز باحرتاً مجٗع قٕاعذ ٔآداب إدشاٞ االختباسات ٔاالوتحاٌات  -7

ٔجتٍب استكاب أٔ ذلألٛ استكاب عىمٗٛ غؽ أٔ تضٖٔش أٔ حتٗن وع التصشٖح بأٌْ 

وطمع عمٜ وا قذ ٖرتتب عمٜ رلك وَ عكٕبات كالطشد الفٕسٙ وَ قاعٛ االختباس 

 .ٔاإلحالٛ عمٜ دلمع التأدٖب

 
ٖمتضً التمىٗز باالوتجاه إىل مجٗع الكٕاعذ التٍعٗىٗٛ األخشٝ ال طٗىا  -8

الٕاسدٚ باملزكشات ٔاملعمكات وجن اخلاصٛ مبٍع التذخني أٔ مبٍع إدخاه أٔ اطتعىاه 

 ...اهلاتف اجلٕاه ٔغريِا

 

ٖمتضً املتكُٕ بكبٕه تعٍْٗٗ لمعىن بكاون تشاب اجلىّٕسٖٛ دُٕ قٗذ أٔ  -9

 .ػشط

 

 : ......................................................................................اإلطي ٔالمكب 

 : ......................................................عذد بطاقٛ التعشٖف الٕطٍٗٛ ٔتاسٖخ اصذاسِا 

 

 :                                        اإلوضاٞ وعشفا بْ

 


