ّ
وإتمام القانون األساس ي عدد 16
مشروع قانون أساس ي يتعلق بتنقيح
ّ
لسنة  2014املرؤخ ي  26ماي  2014واملتعلق باالنتخابات واالستفتاء

احملاور





مالحظات ّ
عامة
مالحظات حول فصول مشروع التنقيح
إصالحات يتجه إدخالها على القانون عدد  16لسنة 2014

 .1مالحظات عامّة
 ال يتضمن املشروع نصوصا حول تقسيم الدوائر االنتخابية البلدية
والجهوية ،ودون إقرار تقسيم يضبطه القانون لهذه الدوائر ال يمكن
الشروع في املسار االنتخابي لالنتخابات البلدية والجهوية.
 ال يتضمن املشروع نصوصا النتخابات مجالس األقاليم (شروط
الترشح ،البت في الترشحات،)...،
 وال يتضمن املشروع نصوصا لتنظيم االستشارة املحلية التي أشار
إليها مشروع مجلة الجماعات املحلية.

 .2مالحظات حول الفصول الواردة مبشروع التنقيح
oالتسجيل

ُ
ّ
• لم يعتمد العنوان الفعلي للناخب معيار العنوان املبين في بطاقة
التعريف الوطنية (رغم إمكانية إصالح منظومة بطاقات التعريف
الوطنية انطالقا من سنة .)2017
• اعتمد املشروع املعايير التالية للعنوان الفعلي للناخب:
 .1العنوان الذي يقيم فيه الناخب عادة،
 .2العنوان الذي يمارس فيه نشاطه االقتصادي.
 .3ومعيار ثالث يقتصر على االنتخابات املحلية (الخضوع
لألداءات املحلية).
ويتجه توحيد املعايير لكافة أنواع االنتخابات حفاظا على وحدة السجل
وضمان صلوحيته لكافة املواعيد االنتخابية.

ّ
• يقترح املشروع حذف املطة الثانية من الفصل  6املتعلقة بعدم
ترسيم العسكريين ،لكنه يعود ويقترح إدراج نفس الصيغة عبر
إضافة الفصل ّ 6
مكرر ،ويمكن االكتفاء بالصيغة األصلية
للفصل .6

مالحظات حول الفصول الواخدة بمشروع التنقيح

 oالترشحات
• اشترط املشروع اإلدالء بشهادة تسجيل ضمن مرفقات الترشح،
رغم أن الهيئة هي من ستبت في صحة الترشحات.
• اشترط املشروع التناصف األفقي بين القائمات الحزبية أو
االئتالفية املترشحة ولم يتضمن استثناء للعدد الفردي من
القائمات املترشحة (ماذا لو ترشحت  3قائمات فقط ،كيف يتم
تحقيق التناصف األفقي؟)
• لم يتضمن املشروع آلية لتحديد القائمات املرفوضة في حالة عدم
االلتزام بالتناصف األفقي
مالحظات حول الفصول الواخدة بمشروع التنقيح

 oطريقة االقتراع:

• ّ
تم إسقاط عبارة "وال تعتمد األوراق البيضاء في احتساب
الحاصل االنتخابي" ضمن الفصل  117خامسا.
• توسع املشروع في تنظيم االنتخابات الجزئية بحيث تتم في كل
حالة يتم فيها إسقاط قائمة بسبب تلقي تمويل أجنبي أو بسبب
تجاوز سقف التمويل (ويمكن االكتفاء بتنظيم االنتخابات
ُ
الجزئية في حالة تجاوز الشغور ثلث أعضاء املجلس املنتخب
بغض النظر عن سبب الشغور).

مالحظات حول الفصول الواخدة بمشروع التنقيح

 oاملكتب املركزي لجمع النتائج:
• اشترط املشروع تعيين مكتب مركزي أو أكثر لتكليفه بجمع النتائج بكل دائرة انتخابية ،وهذا
التنصيص ال يتناسب مع طبيعة االنتخابات البلدية (أكثر من  300دائرة).

 oالطعون ي الترشحات والنتائج:

ّ
• هناك عدم تناسق فيما يتعلق باآلجال وأحيانا إجراءات التقاض ي.
• هناك مركزية ُمفرطة في آلية الطعن في نتائج االنتخابات املحلية (الدوائر االستئنافية للمحكمة
اإلدارية ،والجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية ،ولم يتم اعتماد الدوائر االبتدائية اإلدارية
التي ستحدث بمناسبة ترشحات االنتخابات املحلية).

 oاالنسجام ي أحكام القانون عدد  16لسنة :2014

• ّ
تم تضمين بعض املالحظات بهدف ضمان االنسجام في أحكام القانون
مثال :االنسجام بين
(
16
عدد
ّ
النصوص املتشابهة في الترشحات لالنتخابات التشريعية من جهة ،والنصوص ّاملتعلقة بالترشحات
لالنتخابات البلدية والجهوية من جهة أخرى .كذلك االنسجام في النصوص املتعلقة بالطعون) .وهذه
املالحظات ُمدرجة ضمن الجزء «ثالثا» من مالحظات الهيئة.

مالحظات حول الفصول الواخدة بمشروع التنقيح

 .3إصالحات يتجه إدخاهلا على القانون عدد 16
لسنة 2014
 oالترشحات:
• حل إشكالية طلب االنسحاب من القائمة الذي يتم ضمن اآلجال،
لكن بعد أن تصبح القائمة املترشحة مقبولة نهائيا.
• حل إشكالية آجال البت في مطالب الترشح لالنتخابات الرئاسية
ْ
الفصلين  41و 45من القانون) ،خصوصا في حالة تعويض
(
التزكيات.
• حل إشكالية عدم تضمن اآلجال املختصرة الواردة في الفصل 49
لحالة تنظيم االنتخابات التشريعية الجزئية على معنى الفصل 34
من القانون.

• يقتض ي األمر مراجعة مسألة اآلجال لكي تكون االنتخابات
اإلستثنائية محترمة لآلجال املقررة في الدستور بين  45يوما وتسعين
يوما لتسديد الشغور.
• في نفس السياق يستحيل تنظيم العمليات اإلنتخابية اإلستثنائية
(املبكرة  ،الجزئية) في أجل أقصاه تسعون يوما مع احترام قواعد
الصفقات العمومية ،بالتالي من الضروري اقرار استثناء يتعلق
باإلعفاء من هذه القواعد بالنسبة لهذا الصنف من اإلنتخابات.

إصالحات يتجه إدخالها على القانون عدد  16لسنة 2014

 oالحملة االنتخابية وتمويلها (:)1
•
•
•

•

ْ
شهرين عوضا عن  3أشهر لتسهيل
تقليص فترة ما قبل الحملة إلى
املراقبة على مخالفات املترشحين والقائمات املترشحة.
توسيع مبادئ الحملة الواردة في الفصل  52على الحملة االنتخابية
لتشمل كامل الفترة االنتخابية.
اشتراط الحياد في وسائل اإلعالم الوطنية رغم أنها قد تكون وسائل إعالم
ّ
خاصة ،في حين يمكن مطالبة هذه الوسائل بـ"التعددية" واقتصار مبدإ
الحياد على وسائل اإلعالم العمومية.
االقتصار على تحجير نشر نتائج سبر اآلراء خالل فترة الحملة وفترة
وليس على كامل الفترة
(
اع
ر
اقت
مكتب
آخر
إغالق
حين
إلى
الصمت
ُ ّ
االنتخابية) .والتوصية باإلسراع في إصدار قانون ينظم سبر اآلراء.

إصالحات يتجه إدخالها على القانون عدد  16لسنة 2014

 oالحملة االنتخابية وتمويلها (:)2
•
•
•

•

تحجير اإلشهار السياس ي الذي يكون مصدره غير القائمة املترشحة أو
ّ
املترشح أو الحزب (مثال :شركة إشهار تتبنى حملة إشهارية سلبية ،وتحتج
بحرية التعبير).
ّ
تأكيد صفة مأمور الضابطة العدلية ألعوان الهيئة املحلفين ،وتوضيح
حجية املحاضر التي ّ
يحررونها.
تمكين الحزب أو االئتالف من تمويل مترشحيهم لالنتخابات الرئاسية (ألنه
حاليا ّ
محجر باعتباره تمويال من ذوات معنوية وليس تمويال ذاتيا).
ّ
ن
الذي
ل
التموي
أو
مجهوال
ه
مصد
يكو
الذي
أو
ع
املقن
التمويل
تحجير
ر
ّ
يكون مصدره غير مشروع (على غرار ما ّ
تم اعتماده في قرار الهيئة املتعلق
بالتمويل).

إصالحات يتجه إدخالها على القانون عدد  16لسنة 2014

 oالحملة االنتخابية وتمويلها (:)2

ّ
• تدقيق تعريف األجنبي فيما يتعلق بمنع تمويل الحملة من مصادر أجنبية (عبر
حذف اإلشارة إلى القانون الجبائي).
• تسليط عقوبة في حالة عرقلة األعمال الرقابية للهيئة ،وليس فقط دائرة
املحاسبات.
• إدخال بعض التعديالت على ضوء مالحظات دائرة املحاسبات ،على غرار:
 توضيح مهام الوكيل املالي صلب القانون.
 تعريف الحساب املالي ليشمل وثائق اإلثبات.
 تسليط عقوبة على عدم نشر الحسابات املالية.
 إضافة نص قانوني ّ
يوضح قواعد تصفية الحساب البنكي للحملة بعد
انتهائها.

إصالحات يتجه إدخالها على القانون عدد  16لسنة 2014

 oالحملة االنتخابية وتمويلها (:)3
• توضيح أسباب رفض الحساب املالي.
• تسليط عقوبة منفردة في كل حالة من الحاالت التالية:
 اإلخالل بوحدة الحساب البنكي،
 تلقي تبرعات من الذوات الطبيعية تتجاوز السقف املسموح به للفرد
الواحد،
 تلقي تبرعات تتجاوز سقف التمويل الخاص،
 تلقي تبرعات من ذوات معنوية.

إصالحات يتجه إدخالها على القانون عدد  16لسنة 2014

 oاالقتراع

• تخفيض عدد أيام االقتراع بالخارج إلى ْ
يومين عوضا عن  3أيام.
تقسيم الدوائر االنتخابية بالخارج لعدم مالءمة التقسيم
إعادة
•
ّ
الحالي ملتطلبات التماسك الجغرافي ومتطلبات النجاعة في إدارة
العمليات االنتخابية.
• اقتصار نشر قائمات أعضاء مكاتب االقتراع على األعضاء دون تحديد
لرؤساء املكاتب لتتمكن الهيئة من تقييم املترشحين وتعيين أكفئهم
وفقا ملا يبرز لديها خالل الدورات التكوينية الالحقة لنشر قائمات
أعضاء مكاتب االقتراع.

إصالحات يتجه إدخالها على القانون عدد  16لسنة 2014

 oاالستفتاء
• تحديد األطراف املشاركة في االستفتاء وإجراءات املشاركة فيه.
• اعتماد قاعدة أغلبية املقترعين بالنسبة إلى االستفتاء على تنقيح
ّ
املصرح بها (انسجاما مع
الدستور ،وليس قاعدة أغلبية األصوات
الدستور).

