دﻟﻴﻞ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات
اﳊﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

هـــذا الدليـــل موجـــه أساســـا إىل القائمـــات املرتشـــحة
ورؤســـاء وأعضـــاء الهيئـــات الفرعيـــة وأعـــوان املراقبـــة
العاملـــن بهـــا الذيـــن ســـيتولون متابعـــة خمتلـــف
أنشـــطة الفـــرة االنتخابيـــة وخاصـــة منهـــا احلملـــة
االنتخابي ــة وم ــدى مطابقته ــا ملب ــادئ احلمل ــة والقواع ــد
واإلج ــراءات املنظم ــة له ــا ومعاين ــة م ــا ميك ــن أن يرتك ــب
مـــن خمالفـــات.
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اإلطار القانوين املنظم إلجراءات
احلملة

• دستور اجلمهورية التونسية
• القانـــون األساســـي عـــدد  23لســـنة  2012املـــؤرخ يف
 20ديســـمرب  2012واملتعلـــق بالهيئـــة العليـــا املســـتقلة
لالنتخابـــات وعلـــى جميـــع النصـــوص التـــي نقحتـــه ومتمتـــه،
• القانـــون األساســـي عـــدد  16لســـنة  2014املـــؤرخ يف
 26مـــاي  2014واملتعلـــق باالنتخابـــات واالســـتفتاء كمـــا
متّ تنقيحـــه وإمتامـــه بالقانـــون األساســـي عـــدد  07لســـنة
املـــؤرخ يف  14فيفـــري ،2017
2017
ّ
• أمـــر حكومـــي عـــدد  1041لســـنة  2017مـــؤرخ يف 19
ســـبتمرب  2017يتعلـــق بتحديـــد الســـقف اجلملـــي لإلنفـــاق
عل ــى احلمل ــة االنتخابي ــة وس ــقف التموي ــل اخل ــاص وبتحدي ــد
ســـقف التمويـــل العمومـــي وضبـــط شـــروطه وإجراءاتـــه
بالنس ــبة إىل االنتخاب ــات البلدي ــة
• ق ــرار الهيئ ــة العلي ــا املس ــتقلة لالنتخاب ــات ع ــدد  1لس ــنة
 2017املـــؤرخ يف  10أفريـــل  2017املتعلـــق بروزنامـــة
االنتخابــات البلديــة لســنة .2017
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• ق ــرار الهيئ ــة العلي ــا املس ــتقلة لالنتخاب ــات ع ــدد  5امل ــؤرخ
يف  11أفريـــل  2017املتعلـــق بشـــروط وإجـــراءات إحـــداث
الهيئـــات الفرعيـــة لالنتخابـــات وضبـــط مشـــموالتها وطـــرق
س ــر عمله ــا.
• قـــرار الهيئـــة العليـــا املســـتقلة لالنتخابـــات عـــدد 28
لســـنة  2014املـــؤرخ يف  15ســـبتمرب  2014املتتعلـــق
بضب ــط قواع ــد تنظي ــم احلمل ــة االنتخابي ــة وحمل ــة االس ــتفتاء
وإجراءاته ــا كم ــا مت تنقيح ــه بالق ــرار ع ــدد  18لس ــنة 2017
املـــؤرخ يف  23أكتوبـــر .2017
• قـــرار الهيئـــة العليـــا املســـتقلة لالنتخابـــات عـــدد 20
لســـنة  2014املـــؤرخ يف  8أوت  2014املتعلـــق بضبـــط
قواعـــد متويـــل احلملـــة االنتخابيـــة وإجراءاتـــه وطرقـــه كمـــا
متّ تنقحيـــه وإمتامـــه بالقـــرار عـــدد  17املـــؤرخ يف 23
أكتوبـــر .2017
• ق ــرار الهيئ ــة العلي ــا املس ــتقلة لالنتخاب ــات ع ــدد  8لس ــنة
 2018املـــؤرخ يف  20فيفـــري  2018املتعلـــق بضبـــط
القواعــد والشــروط التــي يتع ّيــن علــى وســائل اإلعــام التق ّيــد
به ــا خ ــال احلمل ــة االنتخابي ــة وحمل ــة االس ــتفتاء
• ق ــرار مش ــرك ب ــن الهيئ ــة العلي ــا املس ــتقلة لالنتخاب ــات
والهيئـــة العليـــا املســـتقلة لالتصـــال الســـمعي والبصـــري
مـــؤرخ يف  14فيفـــري  2018يتعلّـــق بضبـــط القواعـــد
اخلاصـــة بتغطيـــة احلملـــة االنتخابيـــة البلديـــة واجلهويـــة
ّ
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بوســـائل اإلعـــام واالتصـــال الســـمعي والبصـــري وإجراءاتهـــا
• منشـــور رئيـــس احلكومـــة عـــدد  27املـــؤرخ يف5
أكتوبـــر 2017املتعلـــق بالتـــزام اإلدارة بواجـــب احليـــاد
مبناســـبة االنتخابـــات البلديـــة

تعريف بعض املصطلحات

احلملـــة االنتخابيـــة :هـــي جممـــوع األنشـــطة التـــي يقـــوم بهـــا
املرتشـــحون أو القائمـــات املرتشـــحة أو مســـاندوهم أو األحـــزاب
خـــال الفـــرة احملـــددة قانونـــا ،للتعريـــف بالربنامـــج االنتخابـــي أو
الربنامـــج املتعلـــق باالســـتفتاء باعتمـــاد خمتلـــف وســـائل الدعايـــة
واألســـاليب املتاحـــة قانونـــا قصـــد حـــث الناخبـــن علـــى التصويـــت
لفائدتهـــم يـــوم االقـــراع.
الف ــرة االنتخابي ــة :ه ــي امل ــدة الت ــي تض ــم مرحل ــة م ــا قب ــل احلمل ــة
االنتخابي ــة ،واحلمل ــة ،وف ــرة الصم ــت.
فــرة الصمــت :هــي املــدة التــي تضــم يــوم الصمــت االنتخابــي ويــوم
االقــراع اىل حــد غلــق آخــر مكتــب اقــراع بالدائــرة االنتخابيــة
وســـائل الدعايـــة االنتخابيـــة :اإلعالنـــات واالجتماعـــات العموم ّيـــة
واالســـتعراضات واملواكـــب والتجمعـــات واألنشـــطة اإلعالميـــة
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مبختلـــف وســـائل اإلعـــام الســـمعية والبصريـــة واملكتوبـــة
واإللكرتون ّيـــة وغريهـــا مـــن وســـائل الدعايـــة االنتخابيـــة أو الدعايـــة
املتعلّقـــة باالســـتفتاء.
اإلعالنـــات االنتخابيـــة :املعلقـــات واملناشـــر والربامـــج واإلعـــام
مبواعيـــد االجتماعـــات.
مراقب ــة احلمل ــة :تش ــمل جمم ــل االنش ــطة واألعم ــال واإلج ــراءات
التـــي تباشـــرها هيئـــة االنتخابـــات والراميـــة ملتابعـــة ســـر احلملـــة
االنتخابيـــة ومـــدى مطابقتهـــا للمبـــادئ والقواعـــد واإلجـــراءات
املنظمـــة لهـــا ومعاينـــة مـــا ميكـــن أن يرتكـــب مـــن خمالفـــات .
كل عمل ّيـــة إشـــهار أو دعايـــة مبقابـــل
اإلشـــهار السياســـي :هـــو ّ
مــادي أو جمانــا تعتمــد أســاليب وتقنيــات التســويق التجــاري ،موجهــة
للعمـــوم ،وتهـــدف إىل الرتويـــج لشـــخص أو ملوقـــف أو لربنامـــج أو
حل ــزب سياس ــي ،بغ ــرض اس ــتمالة الناخب ــن أو التأث ــر يف س ــلوكهم
واختياراته ــم ع ــر وس ــائل اإلع ــام الس ــمع ّية أو البصر ّي ــة أو املكتوب ــة
أو اإللكرتون ّيـــة ،أو عـــر وســـائط إشـــهار ّية ثابتـــة أو متنقلـــة ،مركـــزة
باألماك ــن أو الوس ــائل العمومي ــة أو اخلاص ــة
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قواعد احلملة االنتخابية

.I

املبادئ األساسية
للحملة االنتخابية

تقوم احلملة االنتخابية على احرتام املبادئ األساسية التالية:
·مبدأ احلياد:
التعام ــل مبوضوعي ــة ونزاه ــة م ــع كاف ــة القائم ــات املرتش ــحة
وعـــدم االنحيـــاز إىل أي منهـــا أو اســـتعمال الوســـائل واملـــوارد
العمومي ــة لفائدته ــا أو تعطي ــل حملته ــا االنتخابي ــة وجتن ــب م ــا م ــن
شـــأنه أن يؤثـــر علـــى إرادة الناخبـــن.
·مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص:
أي ع ــدم التميي ــز ب ــن القائم ــات املرتش ــحة وضم ــان متتعه ــا
بنف ــس الف ــرص واخلدم ــات واملعلوم ــات ومعاملته ــا عل ــى أس ــاس
املســاواة بينهــا وذلــك ســواء مــن طــرف الهيئــة أو خمتلــف اإلدارات.
·مبدأ الشفافية:
ويش ــمل ذل ــك التنظي ــم واإلع ــام بأنش ــطة احلمل ــة ومص ــادر
التموي ــل وط ــرق ص ــرف األم ــوال املرص ــودة له ــا.
·احرتام احلرمة اجلسدية للمرتشحني والناخبني:
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مبعن ــى االمتن ــاع ع ــن ممارس ــة أي ش ــكل م ــن أش ــكال العن ــف

امل ــادي أو املعن ــوي ،عل ــى املرتش ــحني والناخب ــن.
·احرتام أعراض وكرامة املرتشحني والناخبني:
مبعنـــى عـــدم نشـــر أو اســـتعمال معطياتهـــم الشـــخصية
والتشـــهري بهـــم وهتـــك أعراضهـــم.
·عدم الدعوة إىل الكراهية والعنف والتعصب والتمييز:

يشـــمل ذلـــك كل الدعـــوات املباشـــرة وغـــر املباشـــرة
الصــادرة عــن أعضــاء القائمــات املرتشــحة أو مســانديهم أو مــن أي
جه ــة كان ــت س ــواء مبناس ــبة ممارس ــة أنش ــطة احلمل ــة االنتخابي ــة
أو خارجهـــا.

يحجـــر القانـــون االنتخابـــي علـــى العســـكريني
وق ــوات االم ــن الداخل ــي املش ــاركة بأي ــة كيفي ــة كان ــت وب ــأي وس ــيلة
م ــن الوس ــائل يف احلمل ــة االنتخابي ــة وبالت ــايل ال يح ــق له ــم املش ــاركة
يف االجتماعـــات احلزبيـــة وكل نشـــاط لـــه عالقـــة باالنتخابـــات ،عـــدا
التســجيل واالقــراع يف االنتخابــات البلديــة واجلهويــة وتأمــن املســار
االنتخابـــي يف اطـــار مهامهـــم الرســـمية.
وكل عس ــكري أو أمن ــي يش ــارك يف أنش ــطة احلمل ــة االنتخابي ــة
يعـــزل بقـــرار مـــن جملـــس الشـــرف أو مـــن جملـــس التأديـــب بعـــد
الســـماح لـــه مبمارســـة حقـــه يف الدفـــاع.

دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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. II

حتديد اجملال الزمني
للحملة االنتخابية:

·مدة احلملة االنتخابية:
تنطلـــق احلملـــة االنتخابيـــة لالنتخابـــات البلديـــة  2018يـــوم
الســـبت  14أفريـــل  2018علـــى الســـاعة الصفـــر وتنتهـــي
يـــوم اجلمعـــة  4مـــاي  2018علـــى الســـاعة منتصـــف الليـــل.
· فرتة الصمت:

وحتجر خاللها جميع أشكال الدعاية ،وهي تشمل:
يــوم الصمــت االنتخابــي :أي يــوم الســبت  5مــاي 2018
بدايــة مــن الســاعة الصفــر ويتواصــل كامــل يــوم االقــراع
(أي يــوم االحــد  06مــاي  )2018إىل حــن غلــق آخــر مكتــب
اقــراع بالدائــرة االنتخابيــة.
يــوم االقــراع :أي يــوم األحــد  6مــاي ( 2018يــوم االقــراع
اخملصــص لعمــوم الناخبــن) بداية من الســاعة الســابعة
صباحــا إىل حــن غلــق آخــر مكتــب اقــراع.
وال يدخ ــل ي ــوم اق ــراع العس ــكريني واالمني ــن املواف ــق لي ــوم
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األحـــد  29افريـــل  2018ضمـــن فـــرة الصمـــت االنتخابـــي
النه ــم غ ــر معني ــن باملش ــاركة يف أنش ــطة احلمل ــة االنتخابي ــة.

 . IIIضبط فضاءات وأماكن
احلملة:
جترى احلملة االنتخابية بكامل تراب اجلمهورية التونسية.
ويحجـــر يف جميـــع احلـــاالت اســـتعمال األماكـــن التاليـــة
ملمارســـة أنشـــطة احلملـــة االنتخابيـــة:
·اإلدارة:
يقصـــد بذلـــك جمموعـــة الهيـــاكل املكونـــة أو الراجعـــة
بالنظـــر لســـلطات الدولـــة (تنفيذيـــة مركزيـــة كانـــت أو
جهويـــة أو حمليـــة ،رئاســـة اجلمهوريـــة ،الـــوزارات ومصاحلهـــا
اخلارجي ــة التابع ــة له ــا ،املؤسس ــات العمومي ــة اإلداري ــة ،أو راجع ــة
للســـلطة التشـــريعية مثـــل إدارة جملـــس نـــواب الشـــعب أو
للســـلطة القضائيـــة  ،أو راجعـــة بالنظـــر للجماعـــات العموميـــة
اجلهويـــة واحملليـــة .)...
·املؤسســـات العموميـــة غـــر اإلداريـــة واملنشـــآت
ا لعمو ميـــة :
تش ــمل كل املنش ــآت العمومي ــة اخلاضع ــة إلش ــراف الدول ــة
س ــواء مبقره ــا املرك ــزي أو بفروعه ــا اجلهوي ــة أو احمللي ــة.
· املؤسس ــات الرتبوي ــة واجلامعي ــة والتكويني ــة اخلاص ــة أو
العمومي ــة:
يقصـــد بذلـــك جميـــع املؤسســـات التـــي متـــارس نشـــاطا
دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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تربويـــا أو تكوينيـــا أو جامعيـــا مهمـــا كانـــت تســـميتها (جامعـــة،
كليـــة ،معهـــد ،مدرســـة.)....
·املؤسسات االستشفائية:
تشـــمل يف نفـــس الوقـــت املؤسســـات االستشـــفائية
العموميـــة (مراكـــز صحـــة أساســـية – مستشـــفيات حمليـــة
 مستشـــفيات جهويـــة – مؤسســـات عموميـــة للصحـــة ) ...واملؤسســـات االستشـــفائية اخلاصـــة.
·مؤسسات اإلحاطة والرعاية االجتماعية:
علــى غــرار مــآوى املســنني والعجــز ودور األيتــام ،وذوي االعاقــة
 ...العموميــة واخلاصــة.
·املؤسسات اخلاصة غري املفتوحة للعموم:
يقص ــد به ــا جمي ــع املؤسس ــات التابع ــة ألش ــخاص القان ــون
اخل ــاص والت ــي يك ــون فضاؤه ــا مفتوح ــا بش ــكل حص ــري ملوظفيه ــا
واملتعامل ــن معه ــا (مث ــال ذل ــك ش ــركة– مصن ــع – مرك ــز ن ــداء )....
وال يســـري املنـــع علـــى املؤسســـات اخلاصـــة املفتوحـــة للعمـــوم
التـــي يجـــوز للكافـــة ارتيادهـــا علـــى غـــرار املقاهـــي واملطاعـــم
والنـــزل...
·دور العبادة:
يقصد بها جميع األماكن اخملصصة للعبادة.
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·املنشــآت واملراكــز واملقــرات واإلدارات وجميــع الفضــاءات
االمنيــة والعســكرية .

وسائل الدعاية أثناء
احلملة االنتخابية

خـــول القانـــون للقائمـــات املرتشـــحة اســـتعمال عـــدة
وســـائل للدعايـــة خـــال حملتهـــا االنتخابيـــة يف الفـــرة املمتـــدة
مـــن يـــوم الســـبت  14أفريـــل  2018علـــى الســـاعة الصفـــر
اىل غايـــة يـــوم اجلمعـــة  4مـــاي  2018علـــى الســـاعة منتصـــف
اللي ــل.
وتتمثـــل هـــذه الوســـائل خاصـــة يف :اإلعالنـــات االنتخابيـــة،
واألنشـــطة اجلماهرييـــة ووســـائل االعـــام.
.I

االعالنات االنتخابية:

وتتمثــل يف املعلقــات واملناشــر والربامــج االنتخابيــة واإلعــام
مبواعيــد االجتماعــات.
 - 1املعلقات االنتخابية:
متثـــل وســـيلة مطبوعـــة للتعريـــف بالقائمـــة ومرشـــحيها
وبرناجمهـــا وتكـــون معـــدة لوضعهـــا مبـــكان يخصـــص لذلـــك ،يف
حـــدود النطـــاق اجلغـــرايف للدائـــرة االنتخابيـــة املرتشـــح لهـــا.
دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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·ضوابط استعمال املعلقات االنتخابية:
يشـــرط بالنســـبة للمعلقـــات االنتخابيـــة احـــرام الضوابـــط
التاليـــة:
الشروط

التحاجري

الشكل
 احــرام مقاييــس احلجــم احملــدد بـــ 42 X 29.7ص��م حج��م ( .) A3

 يحجر استعمال شعار أو علم اجلمهوريةالتونسية.

 تتــوىل القائمــات املرتشــحة قبــل القيــام بوضــعمعلقاتهــا االنتخابيــة يف االماكــن اخملصصــة
تقــدمي املعلقــة يف نظرييــن للهيئــة الفرعيــة
التأشري على املعلقات

الراجعــة لهــا بالنظــر للتأشــر عليهــا وحتتفــظ

 -يحجــر وضــع املعلقــات أو تغيريهــا دون

الهيئــة بنســخة منهــا.

التأشــر علــى نظرييــن منهــا مــن قبــل
الهيئــة الفرعيــة.

إذا مت تغيــر مضمــون أو تصميــم املعلقــة خــال
احلملــة فإنــه يتــم اخضاعهــا لنفــس اجــراء
التأشــر مــن الهيئــة الفرعيــة.

 يحجــر تضمــن املعلقــات كل مــا مــنشــأنه أن ميــس مــن أعــراض املرتشــحني
أو كرامتهــم أو حياتهــم اخلاصــة أو
املضمون

 -احــرام املبــادئ العامــة والقواعــد املنظمــة

معطياتهــم

الشــخصية.

للحملــة.
 يحجــر تضمــن املعلقــات معلومــاتكاذبــة أو مغلوطــة مبــا ينجــر عنــه تضليــل
الناخــب.
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املوارد املستعملة

 -اســتعمال املــوارد اخملصصــة لتمويــل

 -يحجــر اســتعمال الوســائل واملــوارد

يف جميع العمليات

احلملــة االنتخابيــة.

العموميــة يف جميــع العمليــات املتعلقــة
بالطباعــة والتعليــق.

املتعلقة بالطباعة
والتعليق

اجلهة اخملولة للتعليق

 -القائمــات املرتشــحة هــي مــن تتــوىل القيــام

 -يحجــر تعليقهــا مــن قبــل األعــوان

بالتعليــق ،بعــد حتديــد األماكــن اخملصصــة لذلــك

الراجعــن بالنظــر لــإدارات واملؤسســات

مــن طــرف الهيئــات الفرعيــة بالتنســيق مــع

العموميــة التابعــة للدولــة التونســية.

البلديــات واملعتمديــات.

يجب على كل قائمة االمتناع عن:
 التعليــق يف املــكان اخملصــص لغريهــام��ن القائم��ات املرتش��حة.
 -التعليق خارج األماكن اخملصصة لذلك.

أماكن وضع املعلقات

 يســمح بالتعليــق باألماكــن اخملصصــة لذلــكدون ســواها

 التعليــق باألماكــن خــارج الدائــرة االنتخابيــةالتــي ترشــحت ضمنهــا القائمــة.
 التنــازل عــن املــكان اخملصــص لهــالفائــدة قائمــة أخــرى.
 إزالــة معلقــات القائمــات املرتشــحة أومتزيقهــا أو حجبهــا أو تشــويهها أو جعــل
قراءتهــا غــر ممكنــة.
 استعمالها ألغراض غري انتخابية -يحجــر تعليقهــا يف االماكــن اخملصصــة

فرتة التعليق

 -متتد طيلة مدة احلملة االنتخابية،

لذلــك قبــل انطــاق احلملــة االنتخابيــة ويف
فــرة الصمــت االنتخابــي.

دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية

17

·مقتضيات حتديد أماكن التعليق ورسمها:
بعـــد ضبـــط القائمـــة النهائيـــة للقائمـــات املرتشـــحة يف كل
دائـــرة انتخابيـــة ،تتـــوىل الهيئـــة الفرعيـــة بالتنســـيق مـــع البلديـــات أو
العم ــادات أو املعتمدي ــات املعني ــة اختي ــار األماك ــن الت ــي س ــتخصص
لوض ــع املعلق ــات االنتخابي ــة والقي ــام بج ــرد مفص ــل له ــا.
تتوىل كل هيئة فرعية:
 اعــام ممثلــي القائمــات املرتشــحة يف الدوائــر الراجعــة
لهــا بالنظــر بأماكــن التعليــق بأيــة وســيلة اتصــال ممكنــة،
تعليــق يف مقــر كل هيئــة فرعيــة قائمــة كل املقــرات
اخملصصــة بهــا أماكــن للتعليــق بالدوائــر الراجعــة بالنظــر
لهــا،
تســليم نســخة مــن قائمــات عناويــن أماكــن التعليــق
املســموح بهــا ،للقائمــات املرتشــحة ســواء عنــد الطلــب
أو مببــادرة مــن الهيئــة الفرعيــة التــي تدعــو ممثلــي
القائمــات املرتشــحة لالتصــال مبقرهــا لتســلم نســخة
منهــا مقابــل اإلمضــاء علــى وصــل.
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يتم حتديد أماكن التعليق باالعتماد على املعايري التالية:
معايري رسم أماكن التعليق

معايري حتديد أماكن التعليق
 -أن تكــون يف مناطــق بــارزة للجمهــور وغــر

 -يراعــى يف رســم أماكــن التعليــق الشــكل األفقــي لرســم

منزويــة أو بعيــدة عــن احلركــة

األماكــن يف ســطرين أو ثالثــة وتقســيمها لعــدد مســاو
لعــدد القائمــات املرتشــحة ومبقاييــس واحــدة مبــا
يجعــل كل القائمــات تــرز بنفــس الكيفيــة ،ويستحســن
لذلــك االبتعــاد عــن االنحنــاءات والتقاطعــات او تقســيم
الفضــاء ألجــزاء متقطعــة.

 -احلــرص قــدر االمــكان علــى جتنــب األســوار

 -يراعــى عنــد رســم أماكــن التعليــق املقاييــس احملــددة

اخلارجيــة التابعــة للمؤسســات التعليميــة

دون احتســاب اإلطــار الفاصــل بــن املعلقــات

واجلامعيــة والتكوينيــة إال متــى تعــذر وجــود
مــكان آخــر لذلــك
يتــم ترقيــم مســاحات التعليــق باعتمــاد ترتيــب
مطابــق لعــدد القائمــات املقبولــة ،مــن اليمــن
إىل اليســار حســبما تفرضــه مســاحة املــكان
اخملصــص للتعليــق.

·كيفية توزيع مساحات التعليق:
تتــوىل كل هيئــة فرعيــة توزيــع أماكــن التعليــق علــى القائمــات
املرتشـــحة ،بـــكل دائـــرة انتخابيـــة حســـب رتبـــة كل منهـــا
بالقائمـــة النهائيـــة للقائمـــات املرتشـــحة املقبولـــة بصفـــة
نهائيـــة بالدائـــرة املعنيـــة.

دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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 - 2املناشـــر وبرامـــج القائمـــات املرتشـــحة واإلعـــام
مبواعيـــد االجتماعـــات:
تع ــد جميعهــا وس ــائط تتخــذ أشــكاال خمتلف ــة مثــل املطوي ــات
أو االوراق املطبوعـــة أو غريهـــا ...وتكـــون معـــدة للتوزيـــع علـــى
اجلمهـــور أو للوضـــع بفضـــاءات عقـــد االجتماعـــات والتجمعـــات
االنتخابيـــة.
تعم ــل الهيئ ــة الفرعي ــة عل ــى احلص ــول عل ــى نس ــخ م ــن تل ــك
الوس ــائط.

حتجريات متعلقة مبحتوى هذه الوسائط

حتجريات متعلقة بتوزيع هذه الوسائط
 يحجــر توزيــع هــذه الوســائط يف األماكــنالتــي متنــع فيهــا الدعايــة االنتخابيــة،
مبقتضــى القانــون االنتخابــي( ،وخاصــة
بــاإلدارات واملؤسســات العموميــة اإلداريــة

 يحجــر أن حتتــوي هــذه الوســائط علــى معلومــات كاذبــة أومغلوطــة مــن شــأنها تضليــل الناخــب أو التأثــر علــى إرادتــه
االنتخابيــة.

وغــر اإلداريــة مبــا يف ذلــك املنشــآت
العموميــة

واملؤسســات

اخلاصــة

غــر املفتوحــة للعمــوم واملؤسســات
الرتبويــة واجلامعيــة ومؤسســات التكويــن
واملؤسســات االستشــفائية ومؤسســات
الرعايــة واإلحاطــة االجتماعيــة ودور العبــادة
وبالفضــاءات االمنيــة والعســكرية بجميــع
اصنافهــا).
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 يحجــر أن حتتــوي هــذه الوســائط علــى كل مــا مــن شــأنهأن ميــس مــن أعــراض املرتشــحني أو كرامتهــم أو حياتهــم
اخلاصــة أو معطياتهــم الشــخصية.

 يحجــر توزيــع هــذه الوســائط مــن قبــلاألعــوان العموميــن وأعــوان املؤسســات
واملنشــآت العموميــة الراجعــة بالنظــر
للدولــة التونســية.

 يحجر أن حتتوي هذه الوسائط على دعوة إىل الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز. يحجــر توزيــع هــذه الوســائط باالعتمــاد علــى تقنيــات وأســاليب التســويق التجــاري (مثــل اســتعمال االشــهارالربيــدي أو توزيعهــا كملحــق جمــاين ألي بضاعــة جتاريــة مبــا يف ذلــك اجلرائــد واجملــات).
 يحجــر اســتعمال الوســائل واملــواردالعموميــة يف جميــع العمليــات املتعلقــة
بطباعــة وتوزيــع الوســائط.
 يحجــر توزيــع الوســائط قبــل انطــاقاحلملــة االنتخابيــة ويف فــرة الصمــت
ا ال نتخا بــي .

 الوســائط معــدة للتوزيــع فقــط ويحجــرتعليقهــا بــأي مــكان.

 . IIاألنشطة اجلماهريية
تهـــدف األنشـــطة اجلماهرييـــة إىل االتصـــال املباشـــر مـــع
العم ــوم .وتتمث ــل يف االجتماع ــات العام ــة واالس ــتعراضات واملواك ــب
والتجمعـــات االنتخابيـــة.

دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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يخضع تنظيم هذه األنشطة للقواعد التالية:
·اجراءات تنظيم األنشطة اجلماهريية:
 تنظيـــم االجتماعـــات واالســـتعراضات واملواكـــب والتجمعـــاتاالنتخابيـــة ال يخضـــع لرتخيـــص مســـبق مـــن الهيئـــة ،لكنـــه يخضـــع
لواجـــب االعـــام املســـبق وميـــارس يف إطـــار النصـــوص الرتتيبيـــة
النافـــذة.
 يجـــب علـــى كل قائمـــة مرتشـــحة أن متســـك ســـجال مرقمـــاومؤشـــرا عليـــه مســـبقا مـــن املنســـق احمللـــي التابـــع للهيئـــة
بالدائ ــرة االنتخابي ــة البلدي ــة املعني ــة ت ــدون ب ــه خاص ــة املعطي ــات
التاليـــة:
عنوان النشاط
وصف خمتصر للنشاط
تاريخ وتوقيت ومكان انعقاده.
 فضــاءات تنظيــم األنشــطة اجلماهرييــة :ميكــن تنظيــم األنشــطةاجلماهرييــة يف الفضــاءات التاليــة:
جميــع الفضــاءات اخلاصــة املفتوحــة للعمــوم (فضــاءات
االحتفــال فضــاءات فنيــة ،نــزل)...
جميــع الفضــاءات العامــة التــي ٌيســمح فيهــا بتنظيــم
تظاهــرات جماهرييــة.
الفضــاءات التابعــة لــإدارة واملؤسســات واملنشــآت
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العموميــة اخملصصــة للنشــاطات إذا مت تســويغها
مــع مراعــاة اجلهــة املســوغة مبــدأ املســاواة وتكافــؤ
الفــرص بــن املرتشــحني.
 اختي ــار مكت ــب اجتم ــاع :تخت ــار القائم ــة مكت ــب اجتم ــاع يتك ــون م ــنش ــخصني عل ــى األق ــل تتوف ــر فيهم ــا صف ــة الناخ ــب وت ــوكل اليهم ــا
خاص ــة امله ــام التالي ــة:
 حفظ النظام واحلرص على حسن سري التظاهرة.
فــرض احــرام مبــادئ احلملــة والقواعــد واإلجــراءات
املنظمــة لهــا.
 االعـــام :يتـــم إعـــام الدوائـــر االنتخابيـــة واملعتمـــد بـــأي وســـيلةت ــرك أث ــرا كتابي ــا قب ــل يوم ــن عل ــى االق ــل م ــن تاري ــخ عق ــد النش ــاط
ويتضم ــن اإلع ــام وجوب ــا:
مكان تنظيم التظاهرة وتوقيتها.
أســماء أعضــاء مكتــب االجتمــاع وعناوينهــم ونســخ مــن
بطاقــات تعريفهــم الوطنيــة أو مــن جــوازات ســفرهم.
·حتجريات متعلقة بسري النشاط:
مينــع توزيــع تربعــات نقديــة أو عينيــة مبناســبة األنشــطة
اجلماهرييــة.
مينــع علــى املتدخلــن واحلاضريــن كل خطــاب ميــس من
دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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أعــراض املرتشــحني وكرامتهــم أو مــن حياتهــم اخلاصــة
ومعطياتهــم الشــخصية.
مينــع علــى املتدخلــن واحلاضريــن كل خطــاب مــن شــأنه
النيــل مــن النظــام العــام واآلداب العامــة.
مينــع علــى املتدخلــن واحلاضريــن كل خطــاب يتضمــن
التحريــض علــى عمــل ميكــن أن يكيــف علــى أنــه جرميــة
جزائيــة ســواء طبــق القوانــن اجلــاري بهــا العمــل
مينــع علــى املتدخلــن واحلاضريــن كل خطــاب يدعــو إىل
الكراهيــة والعنــف والتعصــب والتمييــز
مينــع علــى املتدخلــن واحلاضريــن كل مظاهــر العنــف
املــادي أو اللفظــي مبناســبة النشــاط
 متابعـــة تنظيـــم األنشـــطة اجلماهرييـــة مـــن قبـــل الهيئـــة:املنس ــق احملل ــي التاب ــع للهيئ ــة بالدائ ــرة االنتخابي ــة البلد ّي ــة
يت ــوىل
ّ
املعنية ،بعـــد إعالمـــه مـــن قبـــل القائمـــة املرتشـــحة بالنشـــاط
املزمـــع عقـــده ،التحقـــق مـــن:
 احتواء اإلعالم على كل املعلومات القانونية،
 احتــواء اإلعــام علــى توقيــع ممثــل القائمــة أو رئيســها
وختمــه،
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ﻣﻨﺴﻖ ﻠّﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ داﺧﻞ ّ
ﻛﻞ
ﳝﺴﻚ ﻛﻞ
ّ
داﺋﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻠﺪ ّﻳﺔ ﺳﺠﻼ ﺼﺼﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤ¨ﺷﺤﲔ ﻳﺪون ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -ﺗـﺎرﻳــﺦ ورود اﻋــــــﻼم ﺑـــﺎﻟــﺘـــﻈﺎﻫـــﺮة

 -ﺻـــــــﻔــــــــﺔ اﻟــﻘـــــــــﺎﺋـــﻢ ﺑــــﺎﻋـــــــــﻼم

 -ﺑـﻴـﺎن اﻟﻘﺎﺋـــﻤـﺔ ﺻﺎﺣــﺒـــﺔ اﻟــﻨـﺸــــﺎط

 ﻣـــــﻜـــﺎن اﻻﺟـــــــــــــــــﺘـــــــــــــــﻤـــــــــﺎع أﺳﻤﺎء وﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎعﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟـﺘـﻤﺎع وﺗﻮﻗﻴﺘﻪ ﻳﻮﻣﺎ وﺳـﺎﻋـﺔ
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دفرت تلقي االعالمــــــات
بأنشطة احلملة
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االنتخابية

. III

احلملة عرب وسائل
االعالم

 - 1احلملة عرب وسائل االتصال السمعي البصري:
يســـمح خـــال احلملـــة االنتخابيـــة للقائمـــات املرتشـــحة
لالنتخابـــات البلديـــة باســـتعمال وســـائل االتصـــال الســـمعي
والبصــري الوطنيــة العموميــة واخلاصــة وفــق القواعــد املضبوطــة
مبقتضـــى القـــرار املشـــرك بـــن الهيئـــة العليـــا املســـتقلة
لالنتخابـــات والهيئـــة العليـــا لالتصـــال الســـمعي البصـــري املـــؤرخ
يف  2018/02/14والقـــرار عـــدد  8لســـنة  2018املـــؤرخ يف
 20فيفـــري  2018املتعلـــق بضبـــط القواعـــد والشـــروط التـــي
يتع ّي ــن عل ــى وس ــائل اإلع ــام التق ّي ــد به ــا خ ــال احلمل ــة االنتخابي ــة
وحملـــة االســـتفتاء ،وكراســـات الشـــروط الصـــادرة عـــن الهيئـــة
العليـــا املســـتقلة لالتصـــال الســـمعي والبصـــري.
و يحجـــر علـــى القائمـــات املرتشـــحة اســـتعمال وســـائل
اإلعـــام األجنبيـــة .
هـــذا ويتعـــن علـــى وســـائل االتصـــال الســـمعي البصـــري
الوطنيـــة االلتـــزام بـــ:
احلياد،
احــرام مبــدأ املســاواة وضمــان تكافــؤ الفــرص بــن
القائمــات املرتشــحة،
دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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احــرام احلرمــة اجلســدية للمرتشــحني والناخبــن
وأعراضهــم

وكرامتهــم،

عــدم املســاس بحرمــة احليــاة اخلاصــة للمرتشــحني
ومعطياتهــم الشــخصية،
عــدم الدعــوة إىل الكراهيــة والعنــف والتعصــب والتمييــز
علــى أســس الديــن أو العــرق أو اجلهــة أو اجلنــس،
احــرام قواعــد وأخالقيــات املهنــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق
بصحــة األخبــار واملعلومــات ،وبيــان جملــة املعطيــات
الضروريــة لفهــم احلــدث،
وبالتفرقــة شــكال ومضمونــا بــن اخلــر واملعلومــة مــن
جهــة ،والــرأي مــن جهــة أخــرى.
كمـــا تســـري التحجـــرات أعـــاه علـــى املواقـــع االلكرتونيـــة
الرســـمية ملنشـــآت االتصـــال الســـمعي والبصـــري.
كمـــا تلتـــزم وســـائل اإلعـــام واالتصـــال الســـمعي والبصـــري
خ ــال احلمل ــة باح ــرام احل ــق يف النف ــاذ إليه ــا عل ــى أس ــاس قاع ــدة
ّ
املرتشـــحة ،وضمـــان التنـــوع مـــن
االنصـــاف بـــن جميـــع القائمـــات
خـــال حضـــور خمتلـــف احلساســـيات الفكريـــة والسياســـية.
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تراقــب الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري
مـــدى احـــرام وســـائل اإلعـــام الســـمعي والبصـــري ومواقعهـــا
االلكرتونيـــة ملبـــادئ اإلنصـــاف والتنـــوع وقواعـــد أخالقيـــات املهنـــة،
وتعـــد تقريـــرا دوريـــا يف الغـــرض يتـــم نشـــره للعمـــوم.

كمـــا تتخـــذ الهيئـــة العليـــا املســـتقلة لالتصـــال الســـمعي
والبص ــري ،يف ص ــورة معاينته ــا إلخ ــال باملب ــادئ املذك ــورة أع ــاه،
الق ــرارات الالزم ــة وفق ــا ألح ــكام التش ــريع اجل ــاري ب ــه العم ــل.
الهيئـــة العليـــا املســـتقلة لالتصـــال الســـمعي
و ُتعلـــم
ُ
والبص ــري الهيئ ـ َـة العلي ــا املس ــتقلة لالنتخاب ــات بجمي ــع اخلروق ــات
املرتكبــة والقــرارات املتخــذة مــن قبلهــا يف أجــل  24ســاعة مــن
اتخاذهـــا .ويف صـــورة وجـــود خمالفـــة مـــن قبـــل املرتشـــحني،
تتخـــذ الهيئـــة العليـــا املســـتقلة لالنتخابـــات القـــرارات الالزمـــة.
- 2احلملة عرب وسائل االعالم املكتوبة وااللكرتونية:
تســـري علـــى جميـــع وســـائل االعـــام املكتوبـــة وااللكرتونيـــة
القواعـــد التاليـــة:
تتمتــع وســائل اإلعــام املكتوبــة واإللكرتونيــة بحريــة
تغطيــة احلملــة واحلــق يف النفــاذ إىل املعلومــة مــن
املصــادر الرســمية االنتخابيــة ،ويتــم ذلــك يف إطــار احــرام
التشــريع اجلــاري بــه العمــل.
تلتــزم وســائل اإلعــام املكتوبــة واإللكرتونيــة باحــرام
قواعــد وأخالقيــات املهنــة ،وخاصــة فيمــا يتعلــق
بالتدقيــق يف صحــة األخبــار واملعلومــات ،كضــرورة بيــان
جملــة املعطيــات الكافيــة لفهــم احلــدث ،وبالتفرقــة
شــكال ومضمونــا بــن اخلــر واملعلومــة مــن جهــة ،والــرأي
مــن جهــة أخــرى،
دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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تلتــزم وســائل اإلعــام املكتوبــة واإللكرتونيــة العموميــة
الوطنيــة باحــرام احلــق يف النفــاذ إليهــا علــى أســاس
احــرام مبــدإ احليــاد وضمــان املســاواة بــن جميــع
القائمــات املرتشــحة خــال احلملــة،
تعمــل وســائل اإلعــام خــال احلملــة االنتخابيــة علــى عــدم
تكليــف أعوانهــا الذيــن يباشــرون مهامــً حترير ّيــة والذيــن
ترشــحوا أو أعلنــوا ترشــحهم لالنتخابــات ،مبهــام لهــا
عالقــة بالتغطيــة اإلعالميــة للحملــة االنتخابيــة،
يحجــر علــى وســائل اإلعــام ســواء خــال فــرة مــا قبــل
ّ 
احلملــة أو خــال احلملــة وفــرة الصمــت االنتخابــي ،القيــام
باإلشــهار السياســي ويحجــر علــى وســائل اإلعــام بــث أو
نشــر كل تغطيــة إعالميــة تــؤدي إىل أي شــكل مــن أشــكال
الدعايــة للقائمــات املرتشــحة ،ســواء كانــت مباشــرة أو
غــر مباشــرة ،إيجابيــة أو ســلبية.
يخـ ّـول للصحــف احلزبيــة القيــام بالدعايــة خــال احلملــة يف
شــكل إعالنــات إشــهار لفائــدة احلــزب التــي هــي ناطقــة
ّ
املرتشــحة
باســمه أو القائمــات احلزبيــة أو االئتالفيــة
باســم احلــزب.
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و ُيشــرط يف هــذه احلالــة أن يتــم تقــدمي اإلشــهار يف
شــكل بــارز مي ّيــزه عــن بقيــة األخبــار واملقــاالت ،وأن
تســبقه أو تعقبــه عبــارة «إشــهار» أو «إعــان» أو
«بــاغ».

تتعه ــد الهيئ ــة العلي ــا املس ــتقلة لالنتخاب ــات مبراقب ــة تغطي ــة
ّ
وســـائل اإلعـــام املكتوبـــة واإللكرتون ّيـــة للحملـــة بصفـــة تلقائ ّيـــة أو
ـاء عل ــى ش ــكايات تق ـ ّـدم إليه ــا.
بن ـ ً
يف حالــة خمالفــة وســيلة إعــام مكتوبــة أو إلكرتون ّيــة للقواعــد
والشـــروط العامـــة التـــي يتعـــن عليهـــا التقيـــد بهـــا خـــال احلملـــة
توج ــه الهيئ ــة إعالم ــا إىل رئيس ــها التخ ــاذ التداب ــر الالزم ــة.
االنتخابي ــةّ ،

وسائل دعاية ممنوعة

.I

اإلشهار السياسي

·تعريف االشهار السياسي:
هـــو كل عمليـــة إشـــهار أو دعايـــة مبقابـــل مـــادي أو جمانـــا
تعتمـــد أســـاليب وتقنيـــات التســـويق التجـــاري موجهـــة للعمـــوم
ّ
مرتشـــحة أو لشـــخص أو ملوقـــف أو
وتهـــدف إىل الرتويـــج لقائمـــة
لربنام ــج أو حل ــزب سياس ــي بغ ــرض اس ــتمالة الناخب ــن أو التأث ــر يف
الس ــمع ّية
س ــلوكهم واختياراته ــم ع ــر وس ــائل االع ــام الس ــمعية أو ّ
البصر ّيـــة أو البصريـــة أو املكتوبـــة أو االلكرتونيـــة أو عـــر وســـائط
إش ــهارية ثابت ــة أو متنقل ــة مرك ــزة باألماك ــن أو الوس ــائل العمومي ــة
أو اخلاصـــة.
دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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·معيـــار التمييـــز بـــن اإلشـــهار السياســـي والدعايـــة
االنتخابيـــة الشـــرعية
معي ــار التميي ــز ب ــن م ــا ه ــو إش ــهار سياس ــي وم ــا ه ــو دعاي ــة
انتخابي ــة مش ــروعة ه ــو م ــدى اعتم ــاد أس ــاليب وتقني ــات التس ــويق
التج ــاري يف عملي ــة الدعاي ــة م ــن عدم ــه.
واعتمـــاد تقنيـــة التســـويق التجـــاري ميكـــن أن يســـتنتج مـــن
خــال جملــة مــن املؤشــرات مــن بينهــا :احملتــوى ،التكلفــة ،اجلــودة،
الدوري ــة...
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).(Habillage véhicule

·إىل أي مــدى يجــوز اعتمــاد اإلشــهار السياســي يف الدعايــة
االنتخابيــة؟
االشــهار السياســي وســيلة غــر متــاح قانونــا مــن حيــث املبــدأ
خــال كامــل الفــرة االنتخابيــة ،إال أن هــذا املبــدأ ليــس مطلقــا وإمنــا
يتحم ــل اس ــتثناء :اذ يج ــوز للصح ــف احلزبي ــة القي ــام بالدعاي ــة خ ــال
احلملــة االنتخابيــة يف شــكل اعالنــات أو اشــهار لفائــدة احلــزب التــي
ه ــي ناطق ــة باس ــمه واملرتش ــحني أو القائم ــات املرتش ــحة باس ــم
احل ــزب فق ــط.
دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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شروط ممارسة هذا االستثناء:
املــدة الزمنيــة :اإلشــهار السياســي ممكــن خــال مــدة
احلملــة االنتخابيــة فقــط.
طبيعــة وســيلة الدعايــة :اإلشــهار السياســي خمــول
للصحــف احلزبيــة دون ســواها.
املســتهدف باإلشــهار :ال يتــم ســوى لفائــدة احلــزب
أو القائمــات املرتشــحة التابعــة للحــزب الــذي تنطــق
الصحيفــة احلزبيــة باســمه.
. II

بث ونشر نتائج سرب اآلراء التي لها
صلة مباشرة أو غري مباشرة
باالنتخابات

يســـري هـــذا املنـــع علـــى الدراســـات والتعاليـــق الصحفيـــة
املتعلق ــة بنتائ ــج س ــر اآلراء وذل ــك خ ــال احلمل ــة االنتخابي ــة وف ــرة
الصمـــت ،وإىل حـــن صـــدور قانـــون لتنظيـــم ســـر اآلراء ،يحجـــر بـــث
ونشــر نتائــج ســر اآلراء اىل حــن غلــق آخــر مكتــب اقــراع يف الدائــرة
االنتخابيـــة.
 . IIIتخصيص رقم هاتف جماين أو موزع
صوتي أو مركز نداء لفائدة قائمة
مرتشحة
يســري هــذا املنــع علــى أي منظومــة تعتمــد االتصــال الهاتفــي
بالناخبــن لفائــدة قائمــة خــال كامــل الفــرة االنتخابيــة.
34

 . IVتقدمي تربعات نقدية أو عينية بقصد
التأثري على إرادة الناخبني
متنــع هــذه املمارســات ســواء كان الهــدف منهــا توجيــه إرادة
الناخـــب نحـــو قائمـــة أو قائمـــات مرتشـــحة أو حملـــه علـــى االمتنـــاع
ع ــن التصوي ــت.
.V

ممارسة العنف أو التهديد به
للضغط على الناخبني
والتأثري على إرادتهم

دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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مراقبة احلملة االنتخابية

.I

مراقبة احلملة
امليدانية

تعمـــل الهيئـــة الفرعيـــة علـــى مراقبـــة احـــرام كل قائمـــة
مرتشـــحة ملبـــادئ احلملـــة والقواعـــد واإلجـــراءات املنظمـــة لهـــا.
- 1من يقوم باملراقبة:
تنت ــدب الهيئ ــة أعوان ــا مراقب ــن يتول ــون بتكلي ــف منه ــا ،متابع ــة
األنش ــطة االنتخابي ــة ومعاين ــة اخملالف ــات لقواع ــد احلمل ــة ،ويتول ــون
يف ح ــدود اختصاصه ــم حتري ــر التقاري ــر واحملاض ــر يف حال ــة ع ــدم
اح ــرام القائم ــات املرتش ــحة له ــذه القواع ــد.
يتمتــع أعــوان املراقبــة باحلمايــة القانونيــة اخملولــة للموظــف
العمومــي أثنــاء أدائهــم ملهامهــم.
يح ــق ألع ــوان املراقب ــة حض ــور كاف ــة األنش ــطة االنتخابي ــة الت ــي
تنظمه ــا القائم ــات املرتش ــحة خ ــال كام ــل م ــدة احلمل ــة.
كمـــا يراقـــب األعـــوان مـــدى احـــرام توقـــف أنشـــطة احلملـــة
خـــال فـــرة الصمـــت االنتخابـــي (يـــوم الصمـــت ويـــوم االقـــراع).
36

يـــؤدي األعـــوان املنتدبـــون أمـــام قاضـــي الناحيـــة اخملتـــص
اليمـــن التاليـــة كمـــا ضبطهـــا القانـــون:
«أقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم مبهامي
بكل إخالص وحياد واستقاللية وأتعهد بالسهر
على ضمان نزاهة العملية االنتخابية».

·واجبات أعوان املراقبة:
يخضع أعوان املراقبة للواجبات التالية:
ً
وخاصــة القانــون
التقيــد بالتشــريع اجلــاري بــه العمــل
اخلاصــة بهــم وقواعــد
االنتخابــي ومدونــة الســلوك
ّ
تنظيــم الفــرة االنتخابيــة والضوابــط والتعليمــات
الصــادرة عــن الهيئــة.
اخلاصــة للمرتشــحني ومعطياتهم
احــرام حرمــة احلياة
ّ
الشــخصية :عــدم افشــاء املعطيــات الشــخصية
املتعلقــة باملرتشــحني أو تلــك املتعلقــة بحياتهــم
اخلاصــة.
احــرام احلرمــة اجلســدية للمرتشــحني وأعراضهــم
وكرامتهــم :عــدم االعتــداء املــادي أو املعنــوي علــى
املرتشــحني وكذلــك عــدم هتــك أعراضهــم و كرامتهــم.
املســاواة بــن القائمــات املرتشــحة :التعامــل مــع كافــة
املرتشــحني علــى قــدم املســاواة وعــدم التمييــز بينهــم
دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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أو ابــداء التعاطــف أو العــداء ألي طــرف كان علــى حســاب
اآلخــر.
متابعــة حلقــات التكويــن التــي تنظمهــا الهيئــة :االلتــزام
بحضــور كافــة الــدورات التكوينيــة املربجمــة مــن طــرف
الهيئــة والتــي يدعــى العــون إىل حضورهــا ويســتثنى مــن
ذلــك حالــة الغيــاب املــرر.
االســتقاللية واحليــاد والتحفــظ واحملافظــة علــى الســر
املهنــي.
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- 2طرق املراقبة:
تباشر الهيئات الفرعية رقابتها على احلملة االنتخابية بطريقتني:
التعهــد التلقائــي :تتــوىل الهيئــة معاينــة اخملالفــات
تلقائيــا دون حاجــة إىل شــكاية مــن أي جهــة كانــت.
التعهــد مبوجــب شــكاية :ويتــم ذلــك مــن خــال مــا تتلقــاه
مــن عرائــض مــن أي جهــة كانــت( .مرتشــحني ،ناخبــن،
أحــزاب.)...
- 3آليات املراقبة:
·املعاينات وحترير احملاضر:
 املعاينات:يســـعى عـــون املراقبـــة ،اىل متابعـــة األنشـــطة املتعلقـــة
بالدعاي ــة االنتخابي ــة خ ــال احلمل ــة به ــدف رص ــد ومعاين ــة اخملالف ــات
الت ــي ميك ــن أن حتص ــل كمراقب ــة م ــدى الت ــزام القائم ــات املرتش ــحة
بف ــرة الصم ــت.
يت ــوىل الع ــون املراق ــب تضم ــن كل م ــا عاين ــه م ــن خمالف ــات
ملبـــادئ احلملـــة والقواعـــد واإلجـــراءات املنظمـــة لهـــا بتقاريـــر
وحماضـــر تكـــون مرفقـــة قـــدر اإلمـــكان بكافـــة الوثائـــق واملؤيـــدات.
بع ــد حتري ــر احملض ــر ميض ــي ع ــون املراقب ــة أس ــفله ويخت ــم
بطابـــع الهيئـــة ثـــم يحيلـــه علـــى رئيـــس وأعضـــاء الهيئـــة الفرعيـــة،
التخـــاذ القـــرار املناســـب يف شـــأنها.
دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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تس ــهر الهيئ ــة الفرعي ــة عل ــى جتمي ــع احملاض ــر احمل ــررة م ــن
ترس ــيمها بس ــجل خ ــاص بصف ــة مرقم ــة
ط ــرف املراقب ــن يومي ــا و ّ
ومتسلس ــلة.
ميكـــن للهيئـــة الفرعيـــة إجـــراء أبحـــاث أو حتريـــات
تكميليـــة عنـــد االقتضـــاء.
 احملاضر:يج ــب عل ــى األع ــوان املراقب ــن اح ــرام ع ــدة ش ــروط ش ــكلية
يف احملض ــر لك ــي يك ــون منتج ــا ألث ــاره وقاب ــا ألن يعتم ــد كحج ــة.
التنصيصات الوجوبية مبحاضر املعاينة:
يتضمن احملضر البيانات التالية:
يجب أن
ّ
تاريخ احملضر وساعته ومكانه،
ّ
املرتشحة،
اسم القائمة
أعضــاء مكتــب االجتمــاع العمومــي أو االســتعراض أو
التجمــع،
املوكــب أو
ّ

املتحصــل عليهــا،
املعاينــات واملعلومــات والتصريحــات
ّ
واخملالفــات إن وجــدت،
إمضــاء األشــخاص الذيــن متّ تلقّ ــي تصريحاتهــم أو
التنصيــص علــى امتناعهــم عــن اإلمضــاء ،أو عــن غيابهــم.
احملــرر وصفتــه وإمضائــه وختــم الهيئــة
هويــة العــون
ّ
الفرعيــة املعنيــة.
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ويكون احملضر وفق النموذج التايل:
ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻋﺪد...................................... :
&ي ﻳﻮم ..............................................................................اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ..............................................................................ﻣﻦ ﺷهﺮ ....................................................ﺳﻨﺔ .........................................و&ي اﻟﺴﺎﻋﺔ ..............................................................................ﻧﺤﻦ
اﳌﻤﻀCن أﺳﻔﻠﮫ )اﺳﻢ ﻋﻮن أو أﻋﻮان اﳌﺮاﻗﺒﺔ( ..........................................................................................................................................................................................................................................ﻋﻮن/أﻋﻮان ﻣﺮاﻗﺒﺔ الحﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
اﳌﺤﻠﻒ/اﳌﺤﻠﻔCن اﻟﺮاﺟﻌCن ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑـ ............................................................................................. .و&ي إﻃﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺔ أنﺸﻄﺔ الحﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إ\ى )اﳌكﺎن(
................................................................................................................................................ﺑﻨﺎء ﻋaى )ﺳبﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ إن ُوﺟﺪ(  ..............................................................................وبﺤﻠﻮﻟﻨﺎ ﻋaى ﻋCن اﳌكﺎن ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﻳaي:
اﻟﺪاﺋﺮة أو اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ................................................................................................... :اﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌijشحﺔ )واﻟﻌﻀﻮ اﳌijشح ﻋlmﺎ ﻋﻨﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء(...............................................................................................................................

ﻧﻮع اﻟنﺸﺎط ............................................................................................................... :ﻣكﺎن اﻟنﺸﺎط ......................................................................... ........................................... :ﺗﺎريﺦ اﻟنﺸﺎط وﺗﻮﻗﻴﺘﮫ:
ّ
اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء:
أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اﻻﺳﺘﻌﺮاض أو اﳌﻮﻛﺐ أو

....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اﳌﻌﺎﻳﻨﺎت
وﺻﻒ ﳌﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻳنﺘﮫ:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اﳌﺆيﺪات اﳌﺮﻓﻘﺔ إن ُوﺟﺪت

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اﻟﺘﺼﺮيﺤﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠ}lﺎ واﳌﺮﻓﻘﺎت إن وﺟﺪت
اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮيﺢ .................................................................................................................. :ﺻﻔﺘﮫ ............................................................................................ﻋﺪد ﺑﻄﺎﻗﺔ تﻌﺮيﻔﮫ او ﺟﻮاز ﺳﻔﺮﻩ
ﻣﻮﺿﻮع

....................................................................

اﻟﺘﺼﺮيﺢ............................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اﻣﻀﺎء اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮيﺢ بﻌﺪ ﺗﻼوة ﺗﺼﺮيﺤﺎﺗﮫ ﻋﻠﻴﮫ

1

وﻋﻠﻴﮫ ﻧﻤ; 9:هﺬا اﳌﺤﻀﺮ وﻧﺤﻴﻠﮫ إAى اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟكﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

2

ﺧﺎص ﺑﺎﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ:
اﻹﺟﺮاء اﳌﺘﺨﺬ:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

إﻣﻀﺎء رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻳكﻠﻔﮫ

)ﺧﺘﻢ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ(

1

&ي ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮيﺢ ﻋﻦ اﻻﻣﻀﺎء ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋaى ذﻟﻚ.
2
ﻳﺘﻢ تﺴﻠﻴﻢ نسخﺔ ﻣﻦ هﺬا اﳌﺤﻀﺮ ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﻣﻤﺜﻠهﺎ أو ﳌﻜﺘﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اﻻﺳﺘﻌﺮاض أو اﳌﻮﻛﺐ أو اﻟﺘﺠﻤﻊ إذا كﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ،ويﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌijشحﺔ أو
ﻣﻤﺜﻠهﺎ الحﺼﻮل ﻋaى نسخﺔ ﻣﻦ كﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤlîﻢ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.

حمضر معاينة خمالفة
انتخابية
دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية
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كم ــا يح ــرر ع ــون املراقب ــة حمض ــرا يتعل ــق مبتابع ــة النش ــاطات
االنتخابي ــة الت ــي ُيعاينه ــا ،و ُيضم ــن في ــه وصف ــا للنش ــاط االنتخاب ــي
وتقدي ــرا لتكاليف ــه ،وذل ــك وف ــق األمن ــوذج الت ــايل:
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حمضر متابعة نشاط
انتخابي

·إجراءات تلقى الشكايات والتحقيق فيها:
 شكليات العريضة:ال يف ــرض القان ــون ش ــكليات مع ّين ــة أو اج ــراءات خاص ــة لتق ــدمي
العرائـــض أو للتشـــكي كمـــا ال يفـــرض تنصيصـــات وجوبيـــة بتلـــك
العرائ ــض ،حي ــث ميك ــن أن تك ــون الش ــكاية حم ــررة عل ــى ورق ع ــادي،
بخـــط اليـــد أو بأيـــة طريقـــة أخـــرى ،غـــر أنـــه يجـــب أن تكـــون يف كل
احلـــاالت حاملـــة لهويـــة الشـــاكي وإمضائـــه.
يج ــب ان تتضم ــن الش ــكاية بيان ــا وحتدي ــدا للمخالف ــة واالعم ــال
أو االنشـــطة ومكانهـــا وزمانهـــا والقائمـــة اخملالفـــة والشـــخص
اخملال ــف عن ــد االم ــكان.
يق ــع اع ــام الهيئ ــة الفرعي ــة بالش ــكاية بأي ــة وس ــيلة ت ــرك أث ــرا
كتابي ــا س ــواء كان ذل ــك م ــن خ ــال إيداعه ــا مباش ــرة مبكت ــب الضب ــط
التابـــع للهيئـــة الفرعيـــة أو التابـــع للتنســـيقية احملل ّيـــة التابعـــة
للهيئ ــة بالدائ ــرة االنتخابي ــة البلد ّي ــة املعني ــة أو ع ــن طري ــق ارس ــالها
بالربيــد علــى العنــوان املعلــن عنــه باملوقــع الرســمي للهيئــة العليــا
املس ــتقلة لالنتخاب ــات أو ع ــن طري ــق الفاك ــس.
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 التحقيق يف الشكايات:حـــال ورود الشـــكاية يتـــم ترســـيمها بدفـــر الشـــكايات،
فتس ــجل ب ــه وتأخ ــذ ع ــددا وتاريخ ــا لل ــورود ث ــم حت ــال عل ــى الس ــيد
رئيـــس الهيئـــة الفرعيـــة أو مـــن ميثلـــه.
ي ــأذن رئي ــس الهيئ ــة الفرعي ــة أو م ــن ميثل ــه بإحال ــة الش ــكاية
عل ــى املكل ــف مبراقب ــة أنش ــطة احلمل ــة وال ــذي يحيله ــا ب ــدوره عل ــى
ف ــرق املراقب ــة إلج ــراء األبح ــاث الالزم ــة.
يتع ــن يف ه ــذا اخلص ــوص اح ــرام مب ــدأ املواجه ــة وضم ــان
ح ــق الدف ــاع وذل ــك بس ــماع املش ــتكى ب ــه واإلط ــاع عل ــى وجه ــة
نظ ــره.
تق ــوم الهيئ ــة ب ــإدراج جمي ــع التنصيص ــات املتعلق ــة بالش ــكاية
واألبح ــاث والق ــرارات املتعلق ــة به ــا بدف ــر الش ــكايات.
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دفرت ّ
تلقي الشكايات
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- 4صالحيات الهيئة:
يف حالـــة مـــا إذا ثبـــت لـــدى الهيئـــة الفرعيـــة وجـــود خمالفـــة
ملبـــادئ احلملـــة أو القواعـــد واإلجـــراءات املنظمـــة لهـــا فإنهـــا
تتوىل القيـــام باإلجـــراءات التاليـــة:
أ -التنبيه
للهيئـــة الفرعيـــة يف حـــال ثبـــوت ارتـــكاب قائمـــة مرتشـــحة
خملالف ــة انتخابي ــة التنبي ــه عليه ــا باح ــرام ضواب ــط احلمل ــة االنتخابي ــة
وذل ــك ب ــأي وس ــيلة ت ــرك آث ــرا كتابي ــا وتت ــم إحال ــة نس ــخة م ــن التنبي ــه
إىل الهيئ ــة العلي ــا املس ــتقلة لالنتخاب ــات.
يف ص ــورة كان ــت اخملالف ــات مرتكب ــة م ــن احل ــزب أو االئت ــاف
املتقـــدم بقائمـــة مرتشـــحة تتـــوىل الهيئـــة الفرعيـــة التنبيـــه علـــى
القائمـــة التابعـــة لذلـــك احلـــزب أو االئتـــاف بأيـــة وســـيلة تـــرك أثـــرا
كتابيـــا.
ب -اتخـــاذ التدابـــر و اإلجـــراءات الكفيلـــة بوضـــع حـــد فـــوري
للمخالفـــات:
يهـــدف هـــذا اإلجـــراء إىل منـــع تفاقـــم الضـــرر الناجـــم عـــن
اخملالفـــة و ميكـــن يف هـــذا اإلطـــار للهيئـــة الفرعيـــة يف نطـــاق
االختصـــاص الرتابـــي الراجـــع لهـــا بالنظـــر أن تقـــوم بــــ :
إنــذار القائمــة املرتشــحة إلزالــة أي معلقــات أو وســائط
إشــهارية خمالفــة.
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 .إذا مل تتــم اإلزالــة خــال  42ســاعة مــن توجيــه اإلنــذار
مــن قبــل الهيئــة الفرعيــة ،ميكــن لهــذه االخــرة أن تقــوم
بذلــك علــى حســاب القائمــة املرتشــحة باالســتعانة
بالســلط اجلهويــة واحملليــة ذات النظــر.
حجــز اإلعالنــات االنتخابيــة اخمللــة مببــادئ احلملــة أو
القواعــد واإلجــراءات املنظمــة لهــا ويتــم يف هــذه احلالــة
يتضمــن وجوبــً ســبب احلجــز وتاريخــه
حتريــر حمضــر حجــز
ّ

ومــكان وقوعــه واســم اخملالــف ،إن كان معلومــً ،ووصــف
احملجــوز واســم وصفــة العــون الــذي تو ّلــى حتريــر حمضــر
احلجــز وإمضــاءه وختــم الهيئــة الفرعيــة املعنيــة،
فــض االجتماعــات واالســتعراضات واملواكــب والتجمعــات
باالســتعانة بالقــوة العامــة عنــد االقتضــاء،
ت -إعالم النيابة العمومية:
تعلـــم الهيئـــة النيابـــة العموميـــة اخملتصـــة ترابيـــا حـــا ًال عنـــد
االشــتباه يف ارتــكاب جرميــة انتخابيــة علــى معنــى القانــون االنتخابــي.
ث -احلفظ:
يف حالـــة عـــدم معاينـــة أي خمالفـــة لقواعـــد احلملـــة أو أيـــة
جرمي ــة انتخابي ــة أو يف ص ــورة تع ــذر االثب ــات ف ــإن الهيئ ــة الفرعي ــة
تتخـــذ قـــرارا باحلفـــظ.
يكــون احلفــظ مؤقتــا أي أنــه ميكــن للهيئــة التعهــد مــن جديــد
يف نفــس املوضــوع يف صــورة توفــر معطيــات جديــدة.
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ج  -إلغاء نتائج الفائزين يف االنتخابات:
ميكـــن جمللـــس الهيئـــة أن يتخـــذ قـــرارا يف اإللغـــاء الكلـــي أو
اجلزئـــي لنتائـــج الفائزيـــن يف صـــورة مـــا إذا كانـــت خمالفتهـــم يف
االنتخابـــات ملبـــادئ احلملـــة أو للقواعـــد واإلجـــراءات املنظمـــة لهـــا
ق ــد أث ــرت عل ــى نتائ ــج االنتخاب ــات بصف ــة جوهري ــة وحاس ــمة عل ــى
النتائــج ،ويشــرط يف قــرار اإللغــاء أن يكــون معلــا .ويف هــذه احلالــة
يقــع إعــادة احتســاب النتائــج دون األخــذ بعــن االعتبــار األصــوات التــي
متّ إلغاؤه ــا.
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قائمة اجلرائم االنتخابية
املتعلقة باحلملة

اخملالفة

العقوبة

النص القانوين املنطبق

خمالفــة حتجــر اإلعــان عــن تخصيــص رقــم
هاتــف جمــاين بوســائل اإلعــام أو مــوزع صوتــي خطيــة ماليــة قدرهــا  3آالف الفصــل  152مــن القانــون
ّ
مرتشــح أو قائمــة
أو مركــز نــداء لفائــدة

دينــار

ا ال نتخا بــي .

ّ
مرتشــحة أو حــزب.

خمالفــة حتجــر توزيــع وثائــق أو نشــر شــعارات
أو خطابــات متعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة
بــاإلدارة واملؤسســات واملنشــآت العموميــة
اخلاصــة غــر املفتوحــة
واملؤسســات
ّ
ّ

خطيــة ماليــة مــن ألفــن إىل الفصــل  153مــن القانــون
خمســة آالف دينــار

ا ال نتخا بــي .

للعمــوم

خمالفــة حتجــر الدعايــة االنتخابيــة مبختلــف
أشــكالها باملؤسســات الرتبويــة واجلامعيــة
ِــدور العبــادة
والتكوينيــة وب ُ

خطيــة ماليــة مــن ألفــن إىل الفصــل  153مــن القانــون
خمســة آالف دينــار

ا ال نتخا بــي

خمالفــة حتجــر اإلشــهار السياســي خــال خطيــة ماليــة مــن  5آالف إىل  10الفصــل  154مــن القانــون
الفــرة االنتخابيــة

آالف دينــار

ا ال نتخا بــي

خمالفــة حتجــر الدعايــة خــال فــرة الصمــت خطيــة ماليــة مــن  3آالف دينــار الفصــل  155مــن القانــون
االنتخابــي

إىل  20ألــف دينــار

ا ال نتخا بــي .
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خمالفــة حتجــر بــث ونشــر نتائــج ســر اآلراء
التــي لهــا صلــة مباشــرة أو غــر مباشــرة
باالنتخابــات والدراســات والتعاليــق الصحف ّيــة مــن  20ألــف دينــار إىل  50ألــف الفصــل  156مــن القانــون
املتعلقــة بهــا خــال فــرة الصمــت االنتخابــي دينــار

ا ال نتخا بــي

اىل حــن غلــق آخــر مكتــب اقــراع بالدائــرة
االنتخابيــة
خمالفــة حتجــر تقــدمي تربعــات نقديــة أو
عينيــة قصــد التأثــر علــى الناخــب

عقوبــة بالســجن مــن ســتة
أشــهر إىل ثــاث ســنوات وخطيــة
ماليــة مــن ألــف إىل  3آالف دينــار

خمالفــة حتجــر تقــدمي تربعــات نقديــة أو عقوبــة بالســجن مــن ســتة
عينيــة حلمــل الناخــب علــى اإلمســاك عــن أشــهر إىل ثــاث ســنوات وخطيــة
ا لتصو يــت
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ماليــة مــن ألــف إىل  3آالف دينــار

الفصــل  161مــن القانــون
ا ال نتخا بــي

الفصــل  161مــن القانــون
ا ال نتخا بــي
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