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تقديم عام
تخضــع عمليــة تقديــم الترشــحات لالنتخابــات التشــريعية واإلجــراءات
املتع ّلقــة بقبــول املطالــب والبــت فيهــا إلــى األحــكام الــواردة فــي القانــون
األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتع ّلــق
باالنتخابــات واالســتفتاء كمــا تــم تنقيحــه واتمامــه بمقتضــى القانــون
األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ فــي  14فيفــري  ،2017وقــرار الهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  01أوت
 2014واملتعلــق بقواعــد وإجــراءات الترشــح لالنتخابــات التشــريعية ،كمــا
تــم تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص الالحقــة.
ّ
الترشــحات لــدى الهيئــة الفرعيــة للدائــرة االنتخابيــة التــي ستترشــح
وتقـ ّدم
فيهــا القائمــة ،وذلــك بمقــر اإلدارة الفرعيــة املعنيــة أو باملكاتــب التــي
تخصصهــا الهيئــة لذلــك.
وتنطلــق عمليــة تقديــم الترشــحات لالنتخابــات التشــريعية يــوم  22جويليــة
 2019وتنتهــي يــوم  29جويليــة  2019ويتــم قبــول الترشــحات خــال تلــك
املــدة مــن الســاعة الثامنــة صباحــا إلــى الســاعة السادســة مســاء بمــا فــي
ذلــك يومــي الســبت واألحــد.
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اإلطار القانوني
اإلطــار القانونــي املنظــم للترشــحات لالنتخابــات التشــريعية تضبطــه خاصــة
النصــوص القانونيــة التاليــة:
• دستور الجمهورية التونسية
• القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر 2012
واملتعلــق بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وجميــع النصــوص التــي نقحتــه
وتممتــه،
• القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق
باالنتخابــات واالســتفتاء مثلمــا تــم تنقيحــه واتمامــه بالقانــون األساســي عــدد
 7لســنة  2017املــؤرخ فــي  14فيفــري .2017
• قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي
 01أوت  2014واملتعلــق بقواعــد وإجــراءات الترشــح لالنتخابــات التشــريعية
كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص الالحقــة.
• قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  5لســنة  2017املــؤرخ فــي
 11أفريــل  2017واملتع ّلــق بشــروط وإجــراءات إحــداث الهيئــات الفرعيــة
لالنتخابــات وضبــط مشــموالتها وطــرق ســير عملهــا.
• قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  6لســنة  2017املــؤرخ فــي
 11أفريــل  2017واملتع ّلــق بقواعــد وإجــراءات تســجيل الناخبــن لالنتخابــات
واالســتفتاء.
• قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  5لســنة  2019املــؤرخ فــي
 14مــارس  2019واملتعلــق بروزنامــة االنتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة
 ،2019كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص الالحقــة.
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في تعريف بعض املصطلحات
ُيقصد باملصطلحات التالية الواردة في هذا الدليل:
• الهيئة :الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
• الهيئــة الفرعيــة :الهيئــات التــي أحدثهــا مجلــس الهيئــة بموجــب الفصــل
 21مــن القانــون االنتخابــي قصــد مســاعدته علــى اإلشــراف علــى االنتخابــات
التشــريعية والرئاســية لســنة 2019
• اإلدارة الفرعيــة :الهيــكل التابــع للجهــاز التنفيــذي للهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات والــذي يتولــى تنفيــذ املهــام املوكلــة إلــى الهيئــة فــي النطــاق
الترابــي املحــدد لــه طبــق قــرارات مجلــس الهيئــة.
• ســجل الناخبــن :هــو قاعــدة بيانــات األشــخاص املؤهلــن للتصويــت فــي
االنتخابــات واالســتفتاء.
ّ
ّ
املترشــحني لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب،
املترشــحة :قائمــة
• القائمــة
وتتض ّمــن القائمــة األصليــة والقائمــة التكميل ّيــة.
• القائمــة األصليــة :قائمــة املترشــحني لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب،
ســواء كانــت قائمــة حزبيــة أو ائتالفيــة أو مســتق ّلة.
• القائمــة التكميليــة :قائمــة مترشــحني احتياطيــن تُقــ ّدم مــع القائمــة
األصليــة ال يقــل فيهــا عــدد املترشــحني عــن اثنــن وال يزيــد فــي كل الحــاالت
عــن عــدد مقاعــد الدائــرة االنتخابيــة.
• االئتــاف االنتخابــي :تحالــف انتخابــي يتكــون مــن حزب ْيــن أو أكثــر ،أو
مــن حــزب أو أكثــر مــع مســتقلني ،أو مــن عـ ّدة قائمــات مســتق ّلة ،ويتقــدم إلــى
موحد ْيــن.
االنتخابــات تحــت تســمية ورمــز ّ
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• ممثل القائمة :عضو القائمة الذي تم اختياره لتمثيلها.
• مبــدأ التناصــف :أن يكــون نصــف أعضــاء القائمــة املترشــحة مــن النســاء،
ونصفهــا اآلخــر مــن الرجــال ،مــع مراعــاة مــا يحتّمــه العــدد الفــردي للمقاعــد.
• قاعــدة التنــاوب :أن يتــم ترتيــب أعضــاء القائمــة املترشــحة تسلســليا
امــرأة ثــم رجــل ،أو رجــل ثــم امــرأة.
• الدائــرة االنتخابيــة :يقصــد بالدائــرة االنتخابيــة فــي هــذا الدليــل الدائــرة
االنتخابية التشــريعية.

ّ
«املترشــح» صلــب هــذا الدليــل ،لإلشــارة إلــى
مالحظــة :يســتعمل لفــظ
كل مــن الرجــال والنســاء دون تخصيــص وكذلــك األمــر بالنســبة للفــظ
«ممثــل القائمــة» ولفــظ «رئيــس القائمــة»
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الجزء األول

ّ
الترشح
شروط
لالنتخابات
التشريعية
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 .1الشروط املتع ّلقة باملترشح

1

 1.1شروط عامة
يجب أن يكون:

ناخبا مرسما في إحدى
القائمات النهائية للناخبني
املؤهلني للمشاركة في
االنتخابات التشريعية
لسنة 2019
املؤهل للترشح لالنتخابات
التشريعية :يكون وجوبا من
بني الناخبني املرسمني في
قائمات الناخبني النهائية
التي تضبطها وتنشرها
الهيئة في أجل ال يتجاوز يوم
الجمعة 19جويلية  2019فقط
دون غيرها.
وال يُشترط أن يكون ناخبا
مسجال في نفس الدائرة
ّ
يترشح فيها.
االنتخابية التي

بأية
بالغا من العمر

 1تنطبــق هــذه الشــروط علــى جميــع املترشــحني فــي القائمــة
األصليــة والتكميليــة.
 2صور الحرمان هي:
• فقــدان الحــق فــي الترشــح علــى معنــى الفصــل  88مــن
الدســتور،
• صــدور حكــم بــات باإلدانــة مــن أجــل الحصــول علــى تمويــل
أجنبــي للحملــة االنتخابيــة علــى معنــى الفصــل  163مــن
القانــون االنتخابــي،
• صــدور حكــم بــات متضمــن لعقوبــة تكميليــة تقضــي
بالحرمــان مــن حــق االقتــراع،
• أال يكــون عضــوا بمجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابات
أو بإحــدى هيئاتهــا الفرعيــة أو مديرهــا التنفيــذي ،وذلــك طيلــة

مـدّة ممارســتهم ملهامهــم بالهيئــة وبعــد انقضائهــا ملـدّة ال تقــل
عــن خمــس ســنوات.
• أال يكــون مــن العســكريني (طبقــا للقانــون املتعلــق بضبــط
النظــام األساســي العــام للعســكريني) أو مــن قــوات األمــن
الداخلــي (طبقــا للقانــون املتعلــق بالنظــام األساســي العــام
لقــوات األمــن الداخلــي ،وهــم أعــوان األمــن الوطنــي والشــرطة
الوطنيــة وأعــوان الحــرس الوطنــي وأعــوان الحمايــة املدنيــة
وأعــوان الســجون واإلصــاح ،وأعــوان ســلك أمــن رئيــس
الدولــة والشــخصيات الرســمية)،
ال يعتبــر مــن أعــوان قــوات األمــن الداخلــي كل مــن:
أعــوان الديوانــة وأعــوان الشــرطة البيئيــة أو البلديــة،
وبالتالــي فــإن التحجيــر ال يشــملهم.

يحــق ألعضــاء املجالــس البلديــة الترشــح لالنتخابــات التشــريعية ،وفــي صــورة فوزهــم بمقاعــد فإنــه ال
يمكنهــم الجمــع بــن عضويــة مجلــس نــواب الشــعب وعضويــة مجالــس الجماعــات املحليــة املنتخبــة.
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 .2.1شروط خاصة ببعض الفئات من املترشحني

يجب أن يكون مستقيال من
ّ
خطته أو أن يكون محاال
على عدم املباشرة ،وذلك
قبل تقديم الترشح،

• القضاة،
• رؤساء البعثات
الديبلوماسية والقنصلية،
• الوالة،
• املعتمدون األول،
• الكتاب العامون للواليات،
• املعتمدون،
• العمد.

ال تقبــل الترشــحات املقدمــة
مــن املذكوريــن أعــاه
فــي الدائــرة أو الدوائــر
االنتخابيــة التشــريعية التــي
مارســوا فيهــا وظائفهــم
املذكــورة خــال الســنة
الســابقة لتقديــم ترشــحاتهم
ويمكــن قبــول ترشــحاتهم
فــي غيــر الدائــرة أو الدوائــر
االنتخابيــة التشــريعية التــي
مارســوا فيهــا مهامهــم.

في حالة عدم تطابق التنصيص املتعلق بمهنة أحد املترشحني بني ما هو منصوص عليه في
بطاقة تعريفه الوطنية وفي استمارة الترشح ،يتم اعتماد املعطيات املصرح بها من املترشح
في استمارة الترشح.
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 .2الشروط املتع ّلقة بالقائمة املترشحة
استوجب القانون االنتخابي تقديم قائمتني األولى أصلية والثانية تكميلية.
تتضمــن القائمــة التكميليــة عــددا مــن املترشــحني االحتياطيــن ويتــم تقديمهــا وجوبــا مــع
القائمــة األصليــة ويجــب أن تتوفــر فــي القائمــة األصليــة والتكميليــة الشــروط التاليــة:
 .1.2عدد املترشحني في القائمة
• بالنســبة للقائمــة األصليــة ،يجــب أن
يكــون عــدد املترشــحني مســاويا لعــدد املقاعــد
املخصصــة للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة.
ّ
• بالنســبة للقائمــة التكميليــة ،يجــب
أال يقــل العــدد عــن اثنــن وال يزيــد فــي
كل الحــاالت عــن عــدد املقاعــد املخصصــة
للدائــرة االنتخابيــة.
يحتســب عــدد املترشــحني فــي القائمــة
باعتمــاد األســماء الــواردة فــي القائمــة
األصل ّيــة والقائمــة التكميل ّيــة معــا ،وهو
مــا يســمح بتصحيــح القائمــة األصليــة
مــن القائمــة التكميليــة أو العكــس.
ويحتســب العــدد األدنــى املشــترط مــن
املترشــحني فــي القائمــة بزيــادة عــدد 02
إلــى عــدد املقاعــد املخصصــة للدائــرة
التشــريعية.
وبخصــوص دائــرة أملانيــا التــي
صــص لهــا مقعــد وحيــد ،يتوجــب
ُخ ّ
أن يكــون عــدد املترشــحني مترشــح ْين
اثن ْيــن ( :)02مترشــح بالقائمــة األصليــة
ومترشــح بالقائمــة التكميليــة
تســتخدم القائمــة التكميليــة لتصحيــح
البــت فــي
القائمــة األصليــة فــي فتــرة
ّ
الترشــحات ،ولتعويــض املترشــحني
املنســحبني  ،لذلــك توصــي الهيئــة بــأن

ّ
املترشــحة علــى أن يكــون
تعمــل القائمــة
عــدد املترشــحني فــي القائمــة التكميليــة
مســاويا لعــدد املقاعــد فــي الدائــرة
املعن ّيــة.

 .2.2تكوين القائمة

• يجــب أن تتضمــن كل مــن القائمتني األصلية
والتكميلية ترتيبا تسلســليا للمترشحني.
• يجــب أن تكــون القائمــة مكونة من مترشــحني
ومترشــحات علــى أســاس مبــدإ التناصــف
وقاعــدة التنــاوب بــن النســاء والرجــال ،وذلــك
فــي حــدود مــا يحتّمــه العــدد الفــردي للمقاعــد
املخصصــة لبعــض الدوائــر ،داخــل القائمــة
األصليــة والقائمــة التكميليــة ،وفــي حــدود
العــدد األدنــى املشــترط مــن املترشــحني.
• يجــب أال تضــم القائمــة املترشــحة مترشــحا
ســبق أن ترشــح فــي قائمــة أخــرى أو فــي
دائــرة انتخابيــة أخــرى.
وفــي حالــة الترشــح فــي أكثــر مــن قائمــة أو
أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة ،تعتمــد األســبقية
للقائمــة التــي تقدمــت أوال بمطلــب ترشــحها.
تحــرم كل قائمــة مــن نصــف القيمــة
الجمليــة ملنحــة التمويــل العمومــي
إذا لــم تض ـ ّم مــن بــن األربعــة األوائــل
مترشــحا أو مترشــحة ال يزيــد سـ ّنه عــن
 35ســنة ،وذلــك فــي الدوائــر االنتخابيــة
التــي يســاوي عــدد املقاعــد فيهــا أو
يفــوق أربعــة.
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 .3.2قائمة واحدة لكل دائرة
انتخابية
يمنــع انتمــاء عــدة قائمــات لحــزب واحــد أو
ائتــاف واحــد فــي نفــس الدائــرة االنتخابيــة،
وينــدرج ضمــن ذلــك:
• تَقـ ُّـدم الحــزب بأكثــر مــن قائمــة حزبيــة فــي
الدائــرة االنتخابيــة نفســها،
• تَقـُّـدم الحــزب بقائمــة حزبيــة وانتمائــه لقائمة
ائتالفيــة فــي الدائــرة االنتخابية نفســها،
• تَقـُّـدم االئتــاف أو جــزء مــن مكوناتــه بأكثــر
مــن قائمــة ائتالفيــة فــي الدائــرة االنتخابيــة
نفســها.
 .4.2تسمية ورمز القائمة
يحجر:
• أن يكــون رمــز القائمــة هــو علــم الجمهوريــة
التونســية أو شــعارها،
• أن تكــون التســمية أو الرمــز مخالفــة للنظــام
العام،
• أن تتض ّمــن التســمية أو الرمــز دعــوة إلــى
الكراهيــة أو العنــف أو التعصــب أو التمييــز،
• أن يتجــاوز عــدد الكلمــات املعتمــدة فــي
التســمية خمــس كلمــات دون احتســاب كلمــة
"قائمــة" وحــروف الج ـ ّر والعطــف،
• أن تكــون تســمية أو رمــز القائمــة املترشــحة
مطابقــة لتســمية أو رمــز حــزب ُمكـ ّون قانونـ ًا
قبــل فتــح بــاب الترشــحات ،إال إذا كانــت
القائمــة تم ّثــل ذلــك الحــزب،
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• أن تكــون التســمية أو الرمــز مطابقة لتســمية
أو رمــز قائمــة أخــرى ســبق أن تقدمــت
بمطلــب ترشــح فــي نفــس الدائــرة االنتخابيــة،

أو فــي الواليــات التــي تنقســم إلــى أكثــر مــن
دائــرة انتخابيــة ،أو فــي الدوائــر االنتخابيــة
بتونــس الكبــرى ،وفــي الحالتــن األخيرتــن
يقبــل التطابــق فــي التســمية والرمــز بالنســبة
للقائمــات التابعــة لنفــس الحــزب أو نفــس
االئتــاف،
وبالنســبة إلــى القائمــات االئتالفيــة
ُيعتمــد مطلــب الترشــح فــي الدائــرة
التــي تقــدم فيهــا االئتــاف ً
أول
• أن تتشــابه تســمية أو رمــز أكثــر مــن قائمــة
مترشــحة فــي الدائــرة االنتخابيــة نفســها
بشــكل يــؤ ّدي إلــى إربــاك الناخــب.
هــذا ويتجــه التأكيــد علــى أن الهيئــة تنظــر
فــي التســميات أو الرمــوز املتشــابهة وتتخــذ
اإلجــراءات الالزمــة لتفــادي الحــاالت التــي
تــؤ ّدي إلــى إربــاك الناخــب.
وال ُيعتبــر مــن قبيــل اإلربــاك اســتعمال
قائمــة حزبيــة أو ائتالفيــة لتســمية أو
رمــز الحــزب أو االئتــاف
بالنســبة للقائمــات التابعــة لنفــس
الحــزب أو لنفــس االئتــاف املترشــحة
فــي أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة يجــب
عليهــا اســتخدام نفــس التســمية
والرمــز وال تقبــل القائمــات التــي ال
تحتــرم هــذه القواعــد
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الجزء الثاني

إجراءات تقديم الترشحات
لالنتخابات التشريعية
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 - 1معطيات عامة
متى تقدم الترشحات؟
يضبــط مجلــس الهيئــة تاريــخ انطــاق قبــول الترشــحات لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب،
وتاريــخ غلــق بــاب الترشــح ،ويعلــن عــن ذلــك باملوقــع االلكترونــي للهيئــة وعبــر وســائل
اإلعــام املكتوبــة والســمعية والبصريــة.
تــم تحديــد يــوم  22جويليــة  2019موعــدا النطــاق قبــول الترشــحات علــى أن يختــم
يــوم  29جويليــة .2019
وتفتــح مكاتــب قبــول الترشــحات كامــل أيــام األســبوع ،مــن الســاعة الثامنــة صباحــا إلــى
الســاعة السادســة مســاء.

من يقدم مطلب الترشح؟
• بالنســبة للقائمــات املترشــحة داخــل الجمهوريــة ،تقــدم املطالــب مــن قبــل رئيــس
القائمــة املترشــحة أو أحــد أعضائهــا.
• بالنســبة للقائمــات املترشــحة بالخــارج ،تقــدم املطالــب مــن قبــل رئيــس القائمــة
املترشــحة أو أحــد أعضائهــا أو ممــن ينــوب عنهــا بموجــب توكيــل مــن رئيســها
معــرف باإلمضــاء لــدى البعثــة الديبلوماســية أو القنصليــة.

أين يتم تقديم املطلب؟
يــودع مطلــب الترشــح مباشــرة لــدى الهيئــة الفرعيــة للدائــرة االنتخابيــة التــي
ستترشــح فيهــا القائمــة ،وذلــك بمقــر اإلدارة الفرعيــة املعنيــة أو باملكاتــب التــي
تخصصهــا الهيئــة لذلــك.
ّ
الترشــح عــن الدوائــر
ويمكــن للهيئــة أن ُتق ـ ّرر عنــد االقتضــاء إيــداع مطالــب
خصصــه للغــرض فــي أحــد مقراتهــا بالداخــل.
االنتخابيــة بالخــارج بمكتــب ُت ّ
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كيف يتم تقديم املطلب؟
ّ
الترشــح باســتعمال املطبوعــة وفــق النمــوذج التالــي الــذي يمكــن تحميلــه مــن
ُيقـ ّدم مطلــب
املوقــع االلكترونــي للهيئــة أو ســحبه مــن مقــرات الهيئــات الفرعيــة:

نموذج ملطلب الترشح
إســتــمــــارة مــرتشــــح لالنـــتـــخـــابــــات الــتــشــــريعية
 6أكــتــوبــــر 2019

تسمية القائمة املرتشح ضمنها......................................................................:بالدائرة االنتخابية...............................................:

ائتالفية

حزبية

مستقلة

ن

االسم.......................................... :اسم األب ........................................:اللقب........................... :عدد ب.ت.و...........................................:

مو

تاريخ اإلصدار............................................. :اجلنس...................................................................................................................................:
تاريخ الوالدة .................................:مكانها .............................................:العنوان الشخصي .....................................................................:
...................................................................................................................................................................................................................
العدد الرتبي بالقائمة....................................................... :قائمة الناخبني املرسم بها...........................................................................:
املهنة ................................:املكان الذي باشر فيه العمل سنة ........................................:*2018مدة العمل.................................... :
املكان الذي يباشر فيه العمل سنة ............................................................................................................................................ :*2019
الهاتف ................................:الفاكس (إن وجد) ......................................:الربيد االلكرتوين (إن وجد).......................................................... :

تصريح على الشرف

ذج

يصـ ّـرح  ......................................................املمضــي (ة) أســفله برغبتــه (هــا) يف الرتشــح ضمــن قائمــة .............................
لالنتخابــات التشــريعية لســنة  2019بالدائــرة االنتخابيــة  ...........................وبصحــة البيانــات والوثائــق املقدمــة يف حقــه
ّ
الرتشــح لالنتخابــات
ومبصادقتــه علــى البيانــات املتعلقــة بالقائمــة وبرتتيبــه ضمنهــا .كمــا يصــرح باســتيفائه (هــا) لشــروط
التشــريعية الــواردة يف القانــون عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ يف  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء كمــا مت
تنقيحــه وإمتامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ يف  14فيفــري 2017ويف قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ يف 1أوت2014املتعلــق بقواعــد وإجــراءات الرتشــح لالنتخابــات التشــريعية كمــا مت
تنقيحــه وإمتامــه بالنصــوص الالحقــة لــه.
اإلمضاء**

*تنصيــص وجوبــي بالنســبة للمرتشــحني مــن القضــاة ورؤســاء البعثــات واملراكــز الدبلوماســية والقنصليــة والــوالة
واملعتمديــن األول والكتــاب العامــني للواليــات واملعتمديــن والعمــد.
ّ
الرتشح.
معرفا عليه وجوبا بالنسبة للمرتشح الذي ال يحضر لدى الهيئة عند تقدمي مطلب
**يكون اإلمضاء ّ
هذه الوثيقة جزء ال يتجزّ أ من مطلب الرتشح
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مــطــلــــب تــرشــــح لالنــتــخــابــــات التــشــريعــــية
 6أكتوبــر 2019
تسمية القائمة............................................................................................................................................................................:

ائتالفية

حزبية

مستقلة

تتقدم القائمة بطلب الرتشح النتخابات جملس نواب الشعب بالدائرة االنتخابية قبلي وفق البيانات التالية:

مقدم املطلب
بيانات
ّ

ن

اس��م ولق��ب مق��دم املطل��ب...................................................................................................................................................:
ع��دد بطاق��ة تعريف��ه الوطنية/ج��واز س��فره ................................................. :تاري��خ اإلص��دار................................................ .:

مو

صفت��ه.................................................................................................................................................................................. :

بيانات ممثل القائمة

اسم ولقب ممثل القائمة( ......................................................................................... :يكون وجوبا من بني أعضاء القائمة األصلية)

عدد بطاقة تعريفه الوطنية/جواز سفره.................................................................:تاريخ اإلصدار..........................................:
صفته................................................................................................................................................................................... :

عنوان خمابرة القائمة بالبالد التونسية يف مرحلة الطعون

العن��وان...................................................................................................................................................................................:
................................................................................................................................................................................................

ذج

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

بيانات القائمة إن كانت حزبية

اسم احلزب............................................................................................................................................................................ :
اس��م ولق��ب املمث��ل القان��وين للح��زب....................................................................................................................................... :
ع��دد ب.ت.و......................................................................................................................................................................... :
الهات��ف................................................................................................................................................................................ :
الفاك��س (إن وج��د)................................................................................................................................................................ :
الربي��د االلك��رتوين (إن وج��د)...................................................................................................................................................... :

بيانات القائمة إن كانت ائتالفية

اسم االئتالف.......................................................................................................................................................................... :
اس��م ولق��ب ممث��ل االئت��الف..............................................................................................................................................:
ع��دد ب.ت.و........................................................................................................................................................................ :
الهات��ف................................................................................................................................................................................. :
الفاكس (إن وج��د)...................................................................................................................................................................:
الربي��د االلك��رتوين (إن وج��د)... .................................................................................................................................................... :
1
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مو
ذج
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 - 2التنصيصات الوجوبية ملطلب الترشح
يتض ّمن مطلب الترشح وجوبا التنصيصات التالية:
االسم الكامل ملق ّدم املطلب وصفته
تسمية القائمة
نوع القائمة :حزبية أو ائتالفية أو مستقلة
الدائرة االنتخابية التي تترشح فيها القائمة
محل مخابرة القائمة بالبالد التونسية في مرحلة الطعون
بالنســبة إلــى القائمــات املترشــحة بالخــارج :لضمــان حقوقهــا فــي مرحلــة
الطعــون يتجــه أن تعــن محــا ملخابرتهــا داخــل الجمهوريــة التونســية.
االســم الكامــل لــكل مترشــح فــي كل مــن القائمــة األصليــة والقائمــة التكميليــة
وتاريــخ والدتــه ومكانهــا ومهنتــه وعنوانــه الشــخصي وهاتفــه وعــدد بطاقــة تعريفــه
املرســم بهــا
الوطنيــة أو جــواز ســفره وبيــان قائمــة الناخبــن
ّ
ترتيب املترشحني في كل من القائمة األصلية والقائمة التكميلية
تصريحـ ًا ممضــى مــن جميــع املترشــحني فــي القائمــة األصليــة والقائمــة التكميليــة
باســتيفاء كافــة شــروط الترشــح ،وصحــة البيانــات املُق ّدمــة .ويكــون اإلمضــاء مع ّرفـ ًا
ّ
الترشــح
بــه بالنســبة للعضــو الــذي ال يحضــر لــدى الهيئــة عنــد تقديــم
اســم ممثــل القائمــة مــن بــن املترشــحني وبيانــات االتصــال بــه .ويمكــن أن يكــون
رئيــس القائمــة أو أحــد أعضائهــا،
في حالة عدم تحديد ممثل للقائمة يعتبر رئيس القائمة ممثلها.
بيانــات االتصــال برئيــس القائمــة ،ويعتبــر املترشــح األول فــي ترتيــب القائمــة
األصليــة رئيســها.
20
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أثنــاء فتــرة التصحيــح تعتمــد الهيئــة بيانــات االتصــال
بممثــل القائمــة أو رئيســها كمــا وردت فــي مطلــب الترشــح.
وتعتمــد محــل مخابــرة القائمــة فــي مرحلــة الطعــون.

تنصيصات خصوصية:
بالنسبة إلى القائمات الحزبية:
• اسم الحزب
• اسم املمثل القانوني للحزب وبيانات االتصال به
بالنسبة إلى القائمات االئتالفية:
• اسم االئتالف
• اسم ممثل االئتالف وبيانات االتصال به
هــل املمثــل القانونــي للحــزب أو االئتــاف هــو شــخص واحــد أم أ ّنــه يختلــف مــن
دائــرة إلــى أخــرى؟
املمثــل القانونــي للحــزب أو لالئتــاف هــو شــخص واحــد ،ســواء تعــددت الدوائــر
التــي ترشــحت فيهــا القائمــات أم ال ،وبالتالــي يمكــن القــول بــأن ممثــل الحــزب
هــو الــذي يــرد اســمه بالوثائــق الرســمية املودعــة لــدى اإلدارة املختصــة برئاســة
الحكومــة وممثــل االئتــاف هــو أيضــا شــخص واحــد يتــم اختيــاره مــن قبــل
أعضــاء االئتــاف لتمثيلــه علــى مســتوى وطنــي ،أي جميــع الدوائــر االنتخابيــة
داخــل الوطــن وخارجــه،
بالنســبة إلى املترشــحني من القضاة ورؤســاء البعثات واملراكز الديبلوماســية
والقنصليــة والــوالة واملعتمديــن األول والكتــاب العامــن للواليــات واملعتمديــن
والعمــد :بيــان األماكــن التــي مارســوا فيهــا وظائفهــم خــال الســنة األخيــرة لتقديــم
مطلــب الترشــح ومــدة العمــل فــي كل منهــا.
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 - 3الوثائق املرفقة بمطلب الترشح
ُيرفق مطلب الترشح وجوب ًا بما يلي:
• نســخة إلكترونيــة مــن رمــز الحــزب أو القائمــة الحزبيــة أو االئتالفيــة أو املســتقلة
ُمطابقــة لإلرشــادات الفنيــة التــي تصدرهــا الهيئــة،
• نســخة ورقيــة مطابقــة مــن رمــز الحــزب أو القائمــة الحزبيــة أو االئتالفيــة أو
املســتقلةُ ،ممضــاة مــن رئيــس القائمــة أو ممثلهــا،
• نســخة مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة أو جــواز الســفر لــكل مترشــح ضمــن القائمــة
األصليــة أو القائمــة التكميليــة،
• مــا يفيــد تقديــم التصريــح الســنوي بالضريبــة علــى الدخــل لســنة  2018الخــاص
بــكل مترشــح (يصــدر عــن القباضــات املاليــة بالجمهوريــة التونســية).

وثائق إضافية:
بالنسبة إلى القائمات الحزبية:
• تصريــح مختــوم وممضــى مــن املســؤول األ ّول للحــزب يرخــص لرئيــس القائمــة
1
أو مم ّثلهــا بتقديــم الترشــح باســم الحــزب فــي الدائــرة املعنيــة
بالنسبة إلى القائمات االئتالفية:
• نظيــر مــن وثيقــة تكويــن ائتــاف انتخابــي بمناســبة االنتخابــات التشــريعية
ـص علــى اســم مم ّثــل االئتــاف مــع التعريــف بإمضــاءات األطــراف
لســنة  2019تنـ ّ
2
املنضويــة تحــت االئتــاف
ّ
• تصريــح معــرف عليــه باإلمضــاء مــن ممثــل االئتــاف ّ
يرخــص لرئيــس القائمــة
ّ
الترشــح باســم االئتــاف فــي الدائــرة املعن ّيــة.
أو مم ّثلهــا بتقديــم
 .1بخصوص التصريح املعرف عليه باإلمضاء من طرف املمثل القانوني للحزب أو ممثل االئتالف:
يمكــن للحــزب أو االئتــاف إيــداع أصــل وثيقــة التصريــح باملقــر املركــزي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات .ويمكــن أن يكــون هــذا
التصريــح متعلقــا بقائمــة واحــدة أو مجموعــة مــن القائمــات املترشــحة.
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 .2بخصــوص وثيقــة تكويــن ائتــاف انتخابــي :يمكــن لالئتــاف إيــداع أصــل هــذه الوثيقــة باملقــر املركــزي للهيئــة العليا املســتقلة
لالنتخابات.
وفــي هــذه الحالــة يكتفــى بتقديــم نســخة طبــق األصــل أو صــورة ضوئيــة ضمــن ملــف الترشــح لــكل قائمــة ائتالفيــة ،باعتبــار أن األصــل
تــم إيداعــه لــدى الهيئــة .ويتــم تدويــن عبــارة "تــم إيــداع أصــل هــذه الوثيقــة باملقــر املركــزي للهيئــة" علــى الوصــل املســلم ملقــدم املطلــب
بعــد التثبــت مــن ذلــك مــع غرفــة العمليــات.
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بالنســبة إلــى املترشــحني مــن القضــاة ورؤســاء البعثــات واملراكــز
الديبلوماســية والقنصليــة والــوالة واملعتمديــن األول والكتــاب العامــن
للواليــات واملعتمديــن والعمــد:
• نســخة مطابقــة لألصــل مــن قــرار قبــول االســتقالة أو قــرار اإلحالــة علــى عــدم
املباشــرة.
• شــهادة مــن الســلط اإلداريــة املعنيــة تفيــد مــكان العمــل فــي الســنة الســابقة
ّ
الترشــح.
لتقديــم مطلــب
بالنســبة ألعضــاء القائمــات املترشــحة النتخابــات املجلــس الوطنــي
التأسيســي لســنة  2011أو االنتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة 2014
واملتخلــدة بذمتهــم مســتحقات بعنــوان أحــكام التمويــل العمومــي للحملــة
االنتخابيــة:
• وصــل أو شــهادة ُمسـ ّلمة مــن وزارة املاليــة تثبــت إرجــاع املبلــغ املتخلــد بذمتــه
والخطايــا املتصلــة بــه.
بالنســبة إلــى القائمــات املترشــحة بالخــارج فــي حــال تقديمهــا مــن غيــر
رئيــس القائمــة أو أحــد أعضائهــا:
• اإلدالء بتوكيل مع ّرف باإلمضاء من رئيسها
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 - 4استالم مطلب الترشح
 .1.4مهام املُك ّلف باستالم املطالب:
التثبت:
عند استالم مطلب الترشح ،يتو ّلى املُك ّلف باستالم املطالب التثبت من:
صفة مقدم مطلب الترشح:
يجب أن يكون :رئيس القائمة أو أحد أعضائها،
وبالنســبة للقائمــات املترشــحة بالخــارج يقبــل أيضــا املطلــب املقــدم ممــن ينــوب عــن
القائمــة بموجــب توكيــل مــن رئيســها معــرف بإمضائــه لــدى البعثــة الديبلوماســية أو
القنصليــة التونســية بالخــارج.
وال يتم استالم املطلب املقدم من غير ذي صفة
احتــواء املطلــب علــى التنصيصــات الوجوبيــة وإدراج البيانــات فيــه
بالشــكل الصحيــح.
مرفقات مطلب الترشح والتنصيص على الوثائق املدلى بها.
تضمني املطلب بسجل الترشحات:
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خاصــا باالنتخابــات التشــريعية بالدائــرة
تمســك كل هيئــة فرعيــة ســجال للترشــحات
ّ
االنتخابيــة الراجعــة لهــا بالنظــر يكــون ُمر ّق ًمــا ومختو ًمــا مــن الهيئــة فــي كل صفحاتــه
ويحجــر اقتطــاع أي ورقــة منــه.
ّ
يتضمن سجل الترشحات وجو ًبا البيانات التالية:
• تسمية القائمة كما وردت حرفيا بمطلب الترشح،
• الدائرة االنتخابية املترشح بها،
• تاريخ تقديم املطلب (اليوم والشهر والسنة)،
• توقيت تقديم املطلب بالساعة والدقيقة،
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• تاريخ وتوقيت كل عملية تحيني ملطلب الترشح،
• اسم مق ّدم املطلب ولقبه وصفته.
املخصصة لذلك في السجل.
ُيمضي مقدم املطلب في الخانة
ّ
يتضمــن
يتــم تســليم نظيــر مــن وصــل اســتالم مطلــب الترشــح ملق ـدّم املطلــب
ّ
تنصيصــا علــى املرفقــات التــي ت ـ ّم اســتالمها.
فــي حالــة وجــود أي خلــل أو نقــص فــي مطلــب الترشــح أو فــي مرفقاتــه
يمكــن تداركــه تلقائيــا فــي أجــل ال يتجــاوز تاريــخ ختــم فتــرة تقديــم
الترشــحات املوافــق ليــوم  29جويليــة  2019علــى الســاعة السادســة
مســاء مقابــل وصــل يســلم فــي الغــرض مــع بيــان التاريــخ والتوقيــت
بالســاعة والدقيقــة لــكل عمليــة تــدارك.

 .2.4بخصــوص بعــض إجــراءات تعديــل مطلــب الترشــح
خــال فتــرة قبــول الترشــحات:
من يحق له طلب تعديل مطلب الترشح؟
تقبــل مطالــب اســتكمال وتصحيــح مطالــب الترشــح أثنــاء فتــرة تقديــم الترشــحات مــن
رئيــس القائمــة أو ممثلهــا .كمــا يســمح للمترشــحني باســتكمال مطالــب الترشــح بتقديــم
الوثائــق الخاصــة بهــم ،وال يســمح بــأي تعديــل علــى مطلــب الترشــح مــن طرفهــم.
ما هي إجراءات إعادة ترتيب املترشحني؟
• إذا كانــت إعــادة الترتيــب ضروريــة لتصحيــح املطلــبُ ،يكتفــى بمطلــب كتابــي
مــن رئيــس القائمــة أو ممثلهــا يطلــب فيــه إعــادة الترتيــب وذلــك فــي حــدود مــا هــو
ضــروري للتصحيــح.
• إذا كانــت إعــادة الترتيــب غيــر ضروريــة ،يشــترط إمضــاء مطلــب التحيــن مــن كل
مترشــح فــي القائمــة األصليــة يتــم الحــط مــن ترتيبــه ،مــع التعريــف باإلمضــاء بالنســبة
للعضــو الــذي ال يحضــر شــخصيا لــدى الهيئــة.
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أثنــاء فتــرة قبــول الترشــحات وفــي حالــة تعويــض مترشــح مــن القائمــة
األصليــة غيــر مســتوف للشــروط بمترشــح مــن القائمــة التكميليــة ،فــإن ذلــك
ال يســتوجب تغييــر مطلــب الترشــح ،لكــن يجــب توثيــق هــذا التغييــر بمطلــب
كتابــي محــرر وممضــى مــن قبــل رئيــس القائمــة أو ممثلهــا.
كذلــك فــي حالــة تعويــض مترشــح غيــر مســتوف للشــروط ،بمترشــح جديــد مــن
خــارج القائمــة التكميليــة فــي فتــرة قبــول الترشــحات ،ال يشــترط تقديــم مطلــب
ترشــح جديــد لكــن يجــب توثيــق هــذا التغييــر بمطلــب كتابــي محــرر وممضــى
مــن قبــل رئيــس القائمــة أو ممثلهــا مــع ضــرورة أن يتــم تعميــر "اســتمارة
املترشــح" مــن قبــل املترشــح الجديــد معرفــا عليهــا بإمضائــه بالنســبة للعضــو
الــذي ال يحضــر شــخصيا لــدى الهيئــة.
وفــي حالــة تعويــض رئيــس القائمــة أثنــاء فتــرة قبــول الترشــحات ،يمكــن
تقديــم املطلــب الكتابــي مــن رئيــس القائمــة املعنــي بالتعويــض ،أو ممثــل
القائمــة ،أو عضــو القائمــة الــذي ينــص املطلــب الكتابــي املقــدم علــى اختيــاره
رئيســا للقائمــة ،وفــي غيــاب ذلــك يعتبــر الثانــي فــي الترتيــب وجوبــا رئيســا
للقائمــة.
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الجزء الثالث

البت في
الترشحات
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إجراءات البت في مطالب الترشح
يتــم البــت فــي مطالــب الترشــح مــن قبــل الهيئــة الفرعيــة فــي أجــل أقصــاه  7أيــام مــن
تاريــخ ختــم الترشــحات أي بدايــة مــن يــوم  30جويليــة  2019إلــى غايــة يــوم 05
أوت  2019ليتــم اإلعــان عــن القائمــات املقبولــة أوليــا .وفــي أجــل أقصــاه يــوم  06أوت
2019
ويتم إعالم املعنيني بقرارات القبول أو الرفض في أجل  24ساعة من اتخاذها.

 .1الطور التحضيري للبت النهائي في مطالب الترشح:
تنظر الهيئة الفرعية في مطالب الترشح وتتثبت مما يلي:
• احتواء املطلب على جميع التنصيصات الوجوبية،
• احتواء امللف على جميع الوثائق املطلوبة،
• استيفاء الشروط الخاصة بالقائمات،
• استيفاء الشروط الخاصة بتسميات ورموز القائمات،
• توفر الشروط الخاصة باملترشحني.

 .2استكمال وتصحيح مطالب الترشح:
يمكــن للهيئــة الفرعيــة أن تطلــب مــن القائمــات املترشــحة خــال أجــل البــت اســتكمال أو
تصحيــح مطالــب الترشــح عــدا الحــاالت التــي ال تقبــل التصحيــح.
وال يتــم قبــول أي تصحيــح خــال فتــرة البــت إال بنــاء علــى تنبيــه مــن الهيئــة الفرعية
وفــي حــدود مــا هــو مطلــوب لتصحيــح الخلــل ،ويمكــن مــد ممثــل القائمــة بالتنبيــه
الكتابــي علــى عــن املــكان عنــد حضــوره تلقائيــا لتصحيــح املطلــب.
ويتــم التصحيــح مــن قبــل رئيــس القائمــة أو ممثلهــا .وال يســمح بإعــادة ترتيــب املترشــحني
إال فــي حــدود مــا يقتضيــه التصحيــح املطلــوب.
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 .3الحاالت التي ال تقبل االستكمال والتصحيح:
ال يقبل التصحيح في الحاالت التالية:
ّ
املترشــحني .ويحتســب هــذا
• املطلــب الــذي ال يتض ّمــن العــدد األدنــى املشــترط مــن
العــدد باعتمــاد األســماء الــواردة فــي القائمــة األصل ّيــة والقائمــة التكميل ّيــة معــا،
ّ
للمترشــحني وإمضاءاتهــم ُمع ّرفــا بهــا،
• املطلــب الــذي ال يتض ّمــن األســماء الكاملــة
ّ
املترشــحني.
فــي حــدود العــدد األدنــى املشــترط مــن
• املطلــب الــذي ال يحتــرم مبــدأ التناصــف فــي حــدود العــدد األدنــى املشــترط مــن
املترشــحني ،ويحتســب هــذا العــدد باعتمــاد األســماء الــواردة فــي القائمــة األصل ّيــة
والقائمــة التكميل ّيــة معــا.
ُيق ـدّر احتــرام شــرط التناصــف باعتمــاد األســماء الــواردة فــي القائمــة
األصل ّيــة والقائمــة التكميل ّيــة معــا فــي حــدود العــدد األدنــى املُشــترط.
• كل حالــة تــؤ ّدي إلــى نقــص فــي العــدد املشــترط مــن املترشــحني فــي القائمــة األصلية
ّ
مترشــح مــن خــارج القائمــة التكميل ّية.
أو إلــى اســتبدال
وتتخــذ الهيئــة الفرعيــة قــرارا برفــض مطالــب الترشــح التــي يشــوبها
أحــد اإلخــاالت املذكــورة أعــاه .ويكــون قــرار الرفــض مع ّلــا.
وفيمــا عــدا الحــاالت املذكــورة أعــاه ،يمكــن للهيئــة عنــد النظــر فــي مطالــب الترشــح وقبــل
انتهــاء آجــال البــت أن تطلــب:
• استكمال وثائق متعلقة باملترشحني أو القائمات،
• تصحيــح مطلــب الترشــح فيمــا يتعلــق بتســمية أو برمــز القائمــة أو بأعضائهــا (مــن
ذلــك تغييــر املترشــح الــذي ال تتوفــر فيــه الشــروط القانونيــة).
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علــى الهيئــة الفرعيــة الحــرص علــى تضمــن كل طلباتهــا املتعلقــة
بتصحيــح مطلــب الترشــح فــي تنبيــه واحــد
ويمكــن للهيئــة أن تصــدر مركزيــا تنبيهــا يتعلــق بتصحيــح التســمية أو
الرمــز عندمــا يرتبــط اإلخــال بأكثــر مــن دائــرة انتخابيــة.

 .4حاالت التصحيح أو االستكمال املتعلقة باملترشحني:
 .1.4اإلخالالت املتعلقة باملترشحني
يتم تصحيحها وفق الحاالت الواردة في الجدول التالي:
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اإلخالالت املتعلقة باملترشحني
املســجل ،فــي أحــد
عــدم تو ّفــر صفــة الناخــب
ّ
املترشــحني ضمــن القائمــة األصليــة أو القائمــة
التكميليــة،

اإلجراء الذي تتخذه الهيئة
الفرعية

عــدم توفــر شــرط الجنســية التونســية  -بالــوالدة
إذا كان الخلــل فــي مترشــح أو
أو باالكتســاب منــذ  10ســنوات علــى األقــل عنــد
أكثــر مــن القائمــة التكميليــة يتــم
تقديــم الترشــح  -فــي أحــد املترشــحني ضمــن
شــطب املترشــح غيــر املســتوفي
القائمــة األصليــة أو القائمــة التكميليــة،
للشــروط دون اللجــوء إلــى تنبيــه.
عــدم توفــر شــرط الســن القانونيــة للترشــح -
 23ســنة كاملــة علــى األقــل فــي تاريــخ تقديــم وإذا كان الخلــل فــي مترشــح
الترشــح  -فــي أحــد املترشــحني ضمــن القائمــة أو أكثــر مــن القائمــة األصليــة:
يتع ّيــن علــى الهيئــة الفرعيــة التنبيــه
األصليــة أو القائمــة التكميليــة،
علــى رئيــس القائمــة أو ممثلهــا
أحــد املترشــحني مشــمول بصــورة مــن صــور
لتصحيــح مطلــب الترشــح فــي
الحرمــان،
أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ
أحــد املترشــحني ســبق لــه أن ترشــح فــي قائمــة اإلعــام ،وتنــص علــى اليــوم
انتخابيــة أخــرى:
والســاعة اللذ ْيــن ينقضــي فيهمــا
يعالج هذا اإلخالل في هذه الحالة بـ:
أجــل التصحيــح.
 قبــول اعتمــاد الترشــح فــي القائمــة األســبقزمنيــا فــي تقديــم اســتمارة املترشــح املعنــي ويتــم التنبيــه بــأي وســيلة
تتــرك أثــرا كتابيــا :البريــد
لــدى الهيئــة،
الفاكــس،
 ويطلــب مــن باقــي القائمــات الالحقــة زمنيــا االلكترونــي،البرقيــة ،البريــد الســريع...
القيــام بالتصحيــح
 ويشــطب اســم املترشــح املعنــي مــن كافــة وذلــك بشــرط توفــر إمكانيــةالقائمــات الالحقــة ويطلــب منهــا التصحيــح إذا التعويــض بمترشــح مــن القائمــة
كان املترشــح املعنــي ضمــن القائمــة األصليــة التكميليــة وليــس مــن خارجهــا.
بالنســبة إلــى القضــاة أو رؤســاء البعثــات وفــي حالــة عــدم اســتجابة القائمة،
واملراكــز الديبلوماســية والقنصليــة أو الــوالة أو يتــم رفــض مطلب الترشــح.
املعتمديــن األول أو الكتــاب العامــن للواليــات أو
املعتمديــن أو العمــد ،تقديــم الترشــح فــي آخــر
دائــرة انتخابيــة مارســوا فيهــا وظائفهــم ملــدة
ســنة علــى األقــل قبــل تاريــخ تقديــم ترشــحهم.
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 .2.4استكمال النقص في الوثائق املتعلقة باملترشحني
يتعني على الهيئة الفرعية طلب استكمال النقص في الوثائق في الحاالت التالية:
الوثائق الناقصة املتعلقة باملترشحني اإلجراء الذي تتخذه الهيئة الفرعية
نســخة مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة أو
مــن جــواز الســفر.

فــي حالــة وجــود نقــص فــي الوثائــق
مــا يفيــد التصريــح الســنوي بالضريبــة
املذكــورة بالنســبة ألحــد املترشــحني
علــى الدخــل للســنة املنقضيــة ()2018
ضمــن القائمــة األصليــة أو القائمــة
التكميليــة ،أو لكليهمــا يتع ّيــن علــى الهيئــة
بالنســبة إلــى املترشــحني مــن القضــاة،
الفرعيــة:
رؤســاء البعثــات الديبلوماســية والقنصلية،
الــوالة ،املعتمديــن األول ،الكتــاب العامــن التنبيــه علــى رئيــس القائمــة أو ممثلهــا
للواليــات ،املعتمديــن ،العمــد:
لتصحيــح مطلــب الترشــح باســتكمال
• نســخة مطابقــة لألصــل مــن قــرار الوثائــق املطلوبــة فــي أجــل أقصــاه 24
قبــول االســتقالة أو قــرار اإلحالــة علــى ســاعة مــن تاريــخ اإلعــام وتنــص علــى
عــدم املباشــرة.
اليــوم والســاعة اللذ ْيــن ينقضــي فيهمــا
• قائمــة فــي الخدمــات أو شــهادة مــن أجــل التصحيــح.
الســلط اإلداريــة املعنيــة تفيــد مــكان
العمــل الحالــي وخــال الســنة الســابقة يتِــم التنبيــه بــأي وســيلة تتــرك أثــرا
كتابيــا :الفاكــس ،البرقيــة ،البريــد
ّ
الترشــح.
لتاريــخ تقديــم مطلــب
الســريع ،البريــد االلكترونــي .)...وينــص
علــى مــا يلــي:
بالنســبة إلــى املترشــحني الذيــن ســبق • إذا كان الخلــل فــي القائمــة
لهــم الترشــح النتخابــات املجلــس الوطنــي األصليــة :اســتكمال الوثائــق املتعلقــة
التأسيســي أو الترشــح ألول انتخابــات باملترشــح ،أو يتِــم تعويضــه بمترشــح
تشــريعية ورئاســية (ســنة  )2014ومتخلــدة مــن القائمــة التكميليــة.
بذمتهــم مســتحقات بعنوان أحــكام التمويل
العمومــي للحملــة االنتخابيــة :وصــل أو • إذا كان الخلــل فــي القائمــة
شــهادة مســ ّلمة مــن وزارة املاليــة تثبــت التكميليــة :اســتكمال الوثائــق املتعلقة
ُ
إرجــاع قيمــة التمويــل العمومــي وخــاص باملترشــح ،أو ي ِتــم شــطب املترشــح غيــر
الخطايــا املتصلــة بــه التــي ســلطت عليهــم املســتوفي للشــروط.
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 .5حاالت التصحيح أو االستكمال املتعلقة بالقائمة:
 .1.5تصحيح اإلخالالت املتعلقة بالقائمات
يتم تصحيح اإلخالالت املتعلقة بالقائمات املترشحة وفق ما يلي:
اإلخالالت املتعلقة
بالقائمات

خلل يتعلق بعدد
املترشحني

اإلجراء الذي تتخذه الهيئة الفرعية
للتذكير فإنّ العدد األدنى املشترط من املترشحني هو:
 فــي القائمــة األصليــة :يجــب أن يكــون عــدد املترشــحني مســاويااملخصصــة للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة.
لعــدد املقاعــد
ّ
 فــي القائمــة التكميليــة :يجــب أال يقــل العــدد عــن اثنــن وال يزيــدفــي كل الحــاالت عــن عــدد املقاعــد املخصصــة للدائــرة االنتخابيــة.
بالتالــي ،يحتســب العــدد األدنــى املشــترط مــن املترشــحني فــي
القائمــة بزيــادة عــدد  02إلــى عــدد املقاعــد املخصصــة للدائــرة
صــص لهــا مقعــد
التشــريعية .أمــا بخصــوص دائــرة أملانيــا التــي ُخ ّ
وحيــد ،يتوجــب أن يكــون عــدد املترشــحني اثن ْيــن ( :)02مترشــح
بالقائمــة األصليــة ومترشــح بالقائمــة التكميليــة
اإلجراء الذي تتخذه الهيئة:
• إذا تعلــق هــذا الخلــل بالعــدد األدنــى املشــترط مــن املترشــحني
فــي القائمــة (أي فــي كل مــن القائمــة األصليــة والقائمــة التكميليــة
معــا) فإنــه يكــون غيــر قابــل للتصحيــح.
• إذا كان الخلــل متعلقــا بنقــص فــي القائمــة األصليــة فــي الوقــت
الــذي يتوفــر فيــه العــدد األدنــى املشــترط مــن املترشــحني ،لوجــود
زيــادة فــي عــدد أعضــاء القائمــة التكميليــة ،فــإنّ الخلــل يكــون قابــا
للتصحيــح بتصعيــد مترشــح أو أكثــر مــن القائمــة التكميليــة إلــى
القائمــة األصليــة.
• فــي حالــة نقــص عــدد املترشــحني فــي القائمــة التكميليــة ،ووجــود
فائــض مــن املترشــحني علــى القائمــة األصليــة ،يتــم تصحيــح القائمة
التكميليــة آليــا بنقــل العــدد الفائــض مــن القائمــة األصليــة إليهــا.
ويتع ّيــن علــى الهيئــة الفرعيــة التنبيــه علــى رئيــس القائمــة املعنيــة أو
ممثلهــا بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا :الفاكــس ،البرقيــة ،البريــد
الســريع ،البريــد االلكترونــي...
وينــص التنبيــه علــى وجــوب التصحيــح فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة
مــن تاريخــه وعلــى اليــوم والســاعة اللذ ْيــن ينقضــي فيهما هــذا األجل.
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اإلخالالت املتعلقة
بالقائمات

اإلجراء الذي تتخذه الهيئة الفرعية

عــدم احتــرام مبــدإ
التناصــف أو قاعــدة
التنــاوب

• إذا تعلــق هــذا الخلــل بمبــدإ التناصــف فــي العــدد األدنــى
املشــترط مــن املترشــحني فــي القائمــة (أي القائمــة األصليــة
والقائمــة التكميليــة) فانــه يكــون غيــر قابــل للتصحيــح.
• إذا كان الخلل متعلقا بمبدإ التناصف أو قاعدة التناوب
فيمــا زاد عــن العــدد األدنــى املشــترط مــن املترشــحني فانــه
يكــون قابــا للتصحيــح عبــر إعــادة الترتيــب فــي حــدود مــا يقتضيــه
ذلــك ،وفــي هــذه الحالــة يتع ّيــن علــى الهيئــة الفرعيــة التنبيــه علــى
رئيــس القائمــة املعنيــة أو ممثلهــا بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا:
الفاكــس ،البرقيــة ،البريــد الســريع ،البريــد االلكترونــي...
ويتــم التنصيــص فــي التنبيــه علــى وجــوب اســتدراك الخلــل فــي
مبــدإ التناصــف وقاعــدة التنــاوب فــي القائمــة األصليــة ،فــي أجــل
أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ اإلعــام (مــع بيــان اليــوم والســاعة
اللذيــن ينقضــي فيهمــا هــذا األجــل).
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اإلخالالت املتعلقة
بالقائمات

اإلجراء الذي تتخذه الهيئة الفرعية

الحالــة  :1انتمــاء
قائمــة مترشــحة إلــى
حــزب أو ائتــاف
ســبق لــه ترشــيح
قائمــة أخــرى بنفــس
الدائــرة االنتخابيــة
انتماء عدة قائمات
لحزب واحد أو
ائتالف واحد
في نفس الدائرة
االنتخابية عند ختم
أجل الترشحات

الحالــة  :2ترشــح
قائمــة عــن حــزب
ينتمــي إلــى ائتــاف
ســبق لــه ترشــيح
قائمــة ائتالفيــة بنفــس
الدائــرة االنتخابيــة.

فــي هاتــن الحالتــن تقبــل القائمــة
األســبق زمنيــا فــي إيــداع مطلبهــا
ويطلــب مــن باقــي القائمــات الالحقــة
زمنيــا القيــام بالتصحيح ،الــذي يمكن
أن يكــون مــن خــال تغييــر صبغــة
القائمــة املعنيــة إلــى قائمــة مســتقلة
مــع وجــوب تغييرهــا لتســميتها
ورمزهــا عنــد االقتضــاء،
ويتع ّيــن علــى الهيئــة الفرعيــة التنبيــه
علــى رئيــس القائمــة املعنيــة أو ممثلها
بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا:
الفاكــس ،البرقيــة ،البريــد الســريع،
البريــد االلكترونــي...
ويتــم التنصيــص فــي نفــس التنبيــه
علــى وجــوب القيــام بالتصحيــح،
وذلــك فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة
مــن تاريــخ اإلعــام (مــع بيــان اليــوم
والســاعة اللذيــن ينقضــي فيهمــا
هــذا األجــل) ،وإال يتــم رفــض مطلــب
الترشــح.
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اإلخالالت املتعلقة
بالقائمات

انتماء عدة قائمات
لحزب واحد أو
ائتالف واحد
في نفس الدائرة
االنتخابية عند ختم
أجل الترشحات
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اإلجراء الذي تتخذه الهيئة الفرعية

الحالــة  :3ترشــح
قائمــة عــن ائتــاف
فــي دائــرة انتخابيــة
ســبق أن ترشــحت
فيهــا قائمــة حزبيــة
تنتمــي لالئتــاف
نفســه

فــي هــذه الحالــة تقبــل القائمــة
األســبق زمنيــا فــي إيــداع مطلبهــا
ويطلــب مــن القائمــة االئتالفيــة القيــام
بالتصحيــح الــذي يمكــن أن يكــون:
• إمــا بتقديــم تحيــن لوثيقــة تكويــن
االئتــاف ال تتضمــن الحــزب
املترشــح
• أو بتغييــر صبغــة القائمــة إلــى
قائمــة مســتقلة.
ويتع ّيــن علــى الهيئــة الفرعيــة التنبيــه
علــى رئيــس القائمــة املعنيــة أو ممثلها
بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا:
الفاكــس ،البرقيــة ،البريــد الســريع،
البريــد االلكترونــي...
ويتــم التنصيــص فــي التنبيــه علــى
وجــوب القيــام بالتصحيــح فــي أجــل
أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ اإلعــام
(مــع بيــان اليــوم والســاعة اللذيــن
ينقضــي فيهمــا هــذا األجــل) ،وإال
يتــم رفــض مطلــب الترشــح
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اإلخالالت املتعلقة
بالقائمات

انتماء عدة قائمات
لحزب واحد أو
ائتالف واحد
في نفس الدائرة
االنتخابية عند ختم
أجل الترشحات

اإلجراء الذي تتخذه الهيئة الفرعية

الحالــة  :4ترشــح
ائتــاف فــي دائــرة
ســبق
انتخابيــة
أن ترشــحت فيهــا
ائتالفيــة
قائمــة
أخــرى تشــترك مــع
األولــى فــي واحــد أو
أكثــر مــن مكونــات
االئتالفــن.

فــي هــذه الحالــة تقبــل القائمــة
األســبق زمنيــا فــي إيــداع مطلبهــا
ويطلــب مــن القائمــة االئتالفيــة الثانيــة
القيــام بالتصحيــح الــذي يكــون:
• إمــا بتقديــم تحيــن لوثيقــة تكويــن
االئتــاف ال تتضمــن املكونــات
املشــتركة
• أو بتغييــر صبغــة القائمــة إلــى
قائمــة مســتقلة.
ويتع ّيــن علــى الهيئــة الفرعيــة التنبيــه
علــى رئيــس القائمــة املعنيــة أو ممثلها
بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا:
الفاكــس ،البرقيــة ،البريــد الســريع،
البريــد االلكترونــي....
ويتــم التنصيــص فــي التنبيــه علــى
وجــوب القيــام بالتصحيــح فــي أجــل
أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ اإلعــام
(مــع بيــان اليــوم والســاعة اللذيــن
ينقضــي فيهمــا هــذا األجــل) ،وإال
يتــم رفــض مطلــب الترشــح.
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 .2.5النقص في الوثائق املتعلقة بالقائمة
يتعني على الهيئة الفرعية طلب استكمال النقص في الوثائق وفق ما يلي:
الوثائق الناقصة املتعلقة
بالقائمات

نوع
القائمة

نســخة إلكترونيــة مــن رمــز
القائمــة مســتوفية لإلرشــادات
الفنيــة الصــادرة عــن الهيئــة
حزبية
ائتالفية
مستقلة
نســخة ورقيــة مطابقــة للنســخة
االلكترونيــة مــن رمــز القائمــة
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اإلجراء الذي تتخذه الهيئة
الفرعية
فــي حالــة وجــود نقــص أو
إخــال فــي هــذه الوثائــق ،يتع ّيــن
علــى الهيئــة الفرعيــة التنبيــه
علــى رئيــس القائمــة أو ممثلهــا
بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا:
الفاكــس ،البرقيــة ،البريد الســريع،
البريــد االلكترونــي...
وينــص التنبيــه علــى وجــوب
اســتكمال الوثائــق املطلوبــة فــي
أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن
تاريخــه وعلــى اليــوم والســاعة
اللذ ْيــن ينقضــي فيهمــا هــذا
األجــل ،وإال يتــم رفــض مطلــب
ا لتر شــح .
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الوثائق الناقصة املتعلقة
بالقائمات

نوع
القائمة

ترخيــص مختــوم وممضــى مــن
املمثــل القانونــي للحــزب ّ
يرخــص
لرئيــس القائمــة أو مم ّثلهــا بتقديم
ّ
الترشــح باســم الحــزب

حزبية

• نظيــر أو نســخة مطابقــة
لألصــل مــن وثيقــة تكويــن
تنــص علــى
ائتــاف انتخابــي
ّ
اســم مم ّثــل االئتــاف وتكــون
إمضــاءات األطــراف املنضويــة
فــي االئتــاف معر ًفــا بهــا،
• تصريــح معــرف عليــه باإلمضاء
مــن مم ّثــل االئتــاف ّ
يرخــص
ّ
لرئيــس القائمــة أو ممثلهــا
ّ
الترشــح باســم االئتــاف.
بتقديــم

ائتالفية

اإلجراء الذي تتخذه الهيئة
الفرعية
فــي حالــة وجــود نقــص أو إخــال
فــي هــذه الوثائــق ،يتع ّيــن علــى
الهيئــة الفرعيــة التنبيــه علــى
رئيــس القائمــة أو ممثلهــا بــأي
وســيلة تتــرك أثرا كتابيــا (الفاكس،
البرقيــة ،البريــد الســريع ،البريــد
االلكترونــي )...بوجــوب اســتكمال
الوثائــق املطلوبــة فــي أجــل أقصــاه
 24ســاعة مــن تاريــخ اإلعــام)
مــع بيــان اليــوم والســاعة اللذيــن
ينقضــي فيهمــا هــذا األجــل ،وإال
يتــم رفــض مطلــب الترشــح.
كمــا يمكــن للقائمــة املعنيــة فــي
حــال عــدم اســتكمالها للوثائــق
املطلوبــة أن تختــار تغييــر
تصنيفهــا إلــى قائمــة مســتقلة،
وفــي هــذه الحالــة يتعــن عليهــا
تغييــر تســميتها ورمزهــا ،علــى أن
يتــم كل ذلــك فــي اآلجــال القانونيــة
للتنبيــه املضبوطــة بـــ  24ســاعة.
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 .6حاالت التصحيح املتعلقة بتسمية ورمز القائمة:
 .1.6الشروط العامة لتسمية ورمز القائمة:

تتولى الهيئات الفرعية مراقبة احترام القائمات املترشحة للشروط التالية:
الشروط املتعلقة بتسمية
ورمز القائمة

اإلجراء الذي تتخذه
الهيئة الفرعية

يتع ّيــن علــى الهيئــة الفرعيــة فــي هــذه
اســتعمال علــم الجمهوريــة التونســية أو
الحــاالت التنبيــه علــى رئيــس القائمــة
شــعارها
أو ممثلهــا لتصحيــح مطلــب الترشــح،
فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ
إعالمــه بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا:
مخالفــة التســمية أو الرمــز للنظــام العــام
الفاكــس ،البرقيــة ،البريــد الســريع،
أو تضمنــه دعــوة إلــى الكراهيــة أو العنــف
البريــد االلكترونــي...
أو التعصــب أو التمييــز
وينــص التنبيــه علــى ضــرورة التصحيــح
فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ
تجــاوز عــدد الكلمــات املعتمــدة فــي اإلعــام (مــع بيــان اليــوم والســاعة اللذ ْيــن
التســمية خمــس كلمــات دون احتســاب ينقضــي فيهمــا هــذا األجــل) ،وإال يتــم
كلمــة "قائمــة" وحــروف الجــ ّر والعطــف رفــض مطلــب الترشــح..
 .2.6حاالت التشابه أو التطابق في تسميات ورموز القائمات:
حاالت التطابق أو التشابه
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القرار الذي تتخذه الهيئة/الهيئة
الفرعية

إذا كان الحــزب ُمك ّونــا قانونــ ًا ،يحتفــظ
بتســميته ورمــزه ،ويتعــن علــى القائمــة
تطابــق أو تشــابه يــؤدي إلــى إربــاك األخــرى تغييــر التســمية أو الرمــز.
الناخــب بــن رمــوز أو تســميات قائمــات
مســتقلة أو ائتالفيــة مــع رمــوز أو وتتولــى الهيئــة التنبيــه بــأي وســيلة تتــرك
أثــرا كتابيــا علــى القائمــة لتغيير التســمية
تســميات حــزب مكــون قانونــ ًا.
أو الرمــز فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن
تاريــخ اإلعــام.
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حاالت التطابق أو التشابه

القرار الذي تتخذه الهيئة/الهيئة
الفرعية

تطابــق أو تشــابه يــؤدي إلــى إربــاك
الناخــب بــن رمــوز أو تســميات قائمــات
مســتقلة ،أو قائمــات ائتالفيــة ،أو قائمــات
حزبيــة لــم تســتعمل رمــز أو تســمية
الحــزب الــذي تنتمــي إليــه.

تحتفــظ بالتســمية أو الرمــز القائمــة
املترشــحة األســبق زمنيــا فــي تقديمهمــا
ضمــن مطلــب ترشــحها لــدى الهيئــة.
وبالنســبة إلــى القائمــات االئتالفيــة
يحتفــظ بالتســمية والرمــز االئتــاف
األســبق زمنيــا فــي تقديمهمــا فــي إحــدى
الدوائــر االنتخابيــة.
وتتولــى الهيئــة التنبيــه علــى القائمــة التــي
تقدمــت الحقــا لتغييــر التســمية أو الرمــز
املتطابــق أو املتشــابه وفــي حالــة التغييــر
فــي التســمية أو الرمــز أثنــاء فتــرة تقديــم
الترشــحات ،يتــم اعتمــاد تاريــخ آخــر
تحيــن لهمــا.

تطابــق أو تشــابه يــؤدي إلــى إربــاك
الناخــب بــن رمــوز وتســميات قائمــات
حزبيــة نتيجــة تنــازع أكثــر مــن قائمــة
حزبيــة علــى نفــس تســمية أو رمــز
الحــزب.

تُســند التســمية للقائمــة املصــادق عليهــا
مــن املمثــل القانونــي للحــزب حســب
البيانــات املتوفــرة لــدى الجهــة اإلداريــة
املختصــة بشــؤون األحــزاب.
ّ
ويتــم تنبيــه القائمــة األخــرى لتصحيــح
وضعيتهــا واختيــار تســمية ورمــز آخر ْين.

تطابق تسمية ورمز قائمات مستقلة
في أكثر من دائرة انتخابية

فــي حالــة اشــتراك مجموعــة مــن القائمــات
املســتقلة فــي التســمية والرمــز فــي أكثــر
مــن دائــرة انتخابيــة يتــم التنبيــه علــى
القائمــات املعنيــة لتغييــر التســمية أو الرمــز
باســتثناء القائمــة األســبق فــي تقديــم مطلــب
الترشــح التــي يتــم االكتفــاء بإعالمهــا فقــط.
وفــي حالــة عــدم االســتجابة يمكــن
ملجلــس الهيئــة اعتبــار هــذه القائمــات
قائمــة ائتالفيــة واحــدة بقــرار ُمع ّلــل
يحيلــه فــور ًا إلــى الهيئــات الفرعيــة
املعنيــة.
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ملخص البت في الترشحات
يتــم البــت فــي مطالــب الترشــح مــن قبــل الهيئــة الفرعيــة فــي أجــل أقصــاه  7أيــام مــن
تاريــخ ختــم الترشــحات.
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الجزء الرابع

القرارات التي تصدرها
الهيئة
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تصدر الهيئة الفرعية قرارها بقبول أو رفض مطلب الترشح:

 .1قرارات قبول املطالب التي استوفت شروط الترشح
يتضمــن قــرار الهيئــة :تســمية القائمــة كمــا تــم اعتمادهــا ،واســم ولقــب رئيســها وممثلهــا،
وأســماء كل مــن املترشــحني (بالقائمــة األصليــة والقائمــة التكميليــة) املســتوفني للشــروط
القانونيــة ،وترتيبهــم ضمــن القائمــة املترشــحة ،وتاريــخ ورود مطلــب الترشــح.
تحــرص الهيئــة الفرعيــة عنــد إصدارهــا لقرارهــا علــى شــطب اســم
املترشــح بالقائمــة التكميليــة إن لــم يكــن مســتوفيا للشــروط القانونيــة،
ينــص القــرار علــى تســمية القائمــة التــي تــم اعتمادهــا بعــد اســتكمال
عمليــات التصحيــح.
ويتــ ّم ترتيــب القائمــات املترشــحة املقبولــة أوليــا حســب األســبق ّية
ّ
الترشــح .وفــي حالــة تحيــن مطلــب
فــي تاريــخ وتوقيــت تقديــم مطلــب
الترشــح أثنــاء فتــرة تقديــم الترشــحاتُ ،يعتمــد تاريــخ وتوقيــت آخــر
عمليــة تحيــن.
و ُتعتمــد نفــس الطريقــة فــي ترتيــب القائمــات املترشــحة علــى ورقــة
االقتــراع.

 .2قرارات رفض مطالب الترشح مع التعليل
يكون قرار رفض الترشح معلال باالستناد إلى سبب أو أكثر من األسباب التالية:
• أسباب شكلية:
 .1إيداع املطلب خارج آجال تقديم الترشحات،
 .2عدم تقديم املطلب لدى الهيئة الفرعية املختصة ترابيا،
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 .3عــدم احتــواء مطلــب الترشــح علــى التنصيصــات الوجوبيــة أو الوثائــق املتع ّلقــة
بالقائمــة بعــد اســتنفاد إجــراءات التنبيــه والتصحيــح طبقـ ًا ملــا تــم بيانــه أعــاه،
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 .4عــدم احتــواء مطلــب الترشــح علــى التنصيصــات الوجوبيــة أو الوثائــق املتع ّلقــة
بمترشــح أو أكثــر فــي القائمــة األصليــة ،بعــد اســتنفاد إجــراءات التصحيــح طبقـ ًا
ملــا تــم بيانــه أعــاه.
• أسباب موضوعية:
ّ
املترشــحني (باعتمــاد األســماء
 .1عــدم تض ّمــن املطلــب للعــدد األدنــى املشــترط مــن
الــواردة فــي القائمــة األصل ّيــة والقائمــة التكميل ّيــة معا)،
 .2عــدم احتــرام مبــدإ التناصــف بــن النســاء والرجــال داخــل القائمــة األصليــة،
وفــي حــدود مــا يحتّمــه العــدد الفــردي للمقاعــد املخصصــة لبعــض الدوائــر
االنتخابيــة،
 .3عــدم احتــرام قاعــدة التنــاوب بــن النســاء والرجــال داخــل القائمــة األصليــة،
وفــي حــدود مــا يحتّمــه العــدد الفــردي للمقاعــد املخصصــة لبعــض الدوائــر
االنتخابيــة،
 .4نقــص فــي العــدد املشــترط مــن املترشــحني فــي القائمــة األصليــة ال يمكــن
تداركــه مــن القائمــة التكميليــة،
 .5مخالفة تسمية القائمة املترشحة أو رمزها للشروط املتعلقة بها،
 .6القائمــة تُم ّثــل حزبــا أو ائتالفــا ســبق أن تقــ ّدم بمطلــب ترشــح فــي نفــس
الدائــرة االنتخابيــة.
يتضمــن بيانــا لجميــع
يجــب أن يكــون قــرار الرفــض ُمع ّلــا أي أن
ّ
األســباب الواقعيــة والقانونيــة التــي تأســس عليهــا
• اإلعالم بقرار الهيئة:
تعلــم الهيئــة الفرعيــة ،رئيــس القائمــة أو ممثلهــا بقرارهــا فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة
مــن تاريــخ صــدوره بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا ،وفــي كل الحــاالت يتــم اإلعــام
فــي أجــل أقصــاه يــوم  06أوت .2019
تعلــق القائمــات املقبولــة أوليــا (األصليــة والتكميليــة) بمقــرات الهيئــات الفرعيــة ،وتتولــى

45

دليل الترشحات لالنتخابات التشريعية لسنة 2019

الهيئــة الفرعيــة معاينــة تاريــخ التعليــق بواســطة محضــر عــدل تنفيــذ.
ويتــم نشــرها بموقــع الهيئــة اإللكترونــي فــي أجــل ال يتجــاوز اليــوم الــذي يلــي انتهــاء أجــل
البــت فــي مطالــب الترشــح أي يــوم  06أوت .2019
ويتــم ترتيــب القائمــات املترشــحة وفــق األســبقية فــي تقديــم مطلــب الترشــح.
و ُيعتـ ّد فــي ذلــك بتاريــخ اســتكمال جميــع التنصيصــات والوثائــق املتع ّلقــة بمطلــب الترشــح
خــال فتــرة تقديــم مطالــب الترشــح (أي مــن  22إلــى  29جويليــة .)2019

46

دليل الترشحات لالنتخابات التشريعية لسنة 2019

الجزء الخامس

الطعن في قرارات الهيئة
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يمكــن الطعــن فــي قــرارات الهيئــة بخصــوص الترشــحات أمــام القضــاء فــي طوريــن
ابتدائــي واســتئنافي:

املحكمة
املختصة

اآلجال
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الطور االبتدائي

الطور االستئنافي

• املحكمــة االبتدائيــة املختصــة
ترابيــا ،وهــي املحكمــة الراجــع
لهــا بالنظــر مقــ ّر الهيئــة الفرعيــة
املصــدرة للقــرار موضــوع الطعــن.

أمــام الدوائــر االســتئنافية
باملحكمــة اإلداريــة بمق ّرهــا
الكائــن فــي تونــس العاصمــة.

• بالنسبة إلى القائمات املترشحة
بالخارج أمام املحكمة االبتدائية
بتونس.1
يتــم الطعــن فــي قــرار الهيئــة
فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن
تاريــخ اإلعــام أو تعليقــه.
ال ُيحتســب يــوم اإلعــام أو
التعليــق ضمــن األيــام الثالثــة،
تطبيقــا لقاعــدة "يــوم العــد ال
ُيعــد".
يمكــن أن ينطلــق أو يتضمــن
أجــل تقديــم الطعــون أيــام
الســبت واألحــد وأيــام العطــل
الرســمية ،وتحتســب تلــك
األيــام فــي هــذه الحالــة ضمــن
اآلجــال ،لكــن إذا وافــق اليــوم
األخيــر للطعــن يــوم ســبت أو
أحــد ،أو يــوم عطلــة رســمية،
يمتــد أجــل الطعــن إلــى يــوم
العمــل املوالــي.

يتــم اســتئناف الحكــم االبتدائي
فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن
تاريــخ اإلعــام بالحكــم االبتدائي.
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الطور االبتدائي
تقدم الطعون من طرف:
• رئيس القائمة أو أحد أعضائها
• أو املمثل القانوني للحزب
من له الحق
في الطعن
في قرارات
الهيئة ؟

• أو أعضــاء بقيــة القائمــات
املترشــحة لالنتخابــات التشــريعية
بنفــس الدائــرة االنتخابيــة.

ومن له الحق
في استئناف
الحكم
االبتدائي ؟

طبقــا للفصــل  29مــن القانــون
االنتخابــي ،يتــم اســتئناف
األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم
االبتدائيــة العدليــة مــن قبــل:
• األطــراف املشــمولة بالحكــم
االبتدائــي.
• أو رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات.
(ف ّوضــت الهيئــة العليــا املســتقلة

لالنتخابــات للهيئــات الفرعيــة تمثيلهــا أمــام
املختصــة فــي النزاعــات املتعلقــة
املحاكــم
ّ
بالترشــحات لالنتخابــات التشــريعية،
باســتثناء النزاعــات املتع ّلقــة بترشــح
القائمــات لتمثيــل التونســيني بالخــارج،
وذلــك طبقــا ّ
للمطــة الثالثــة مــن الفصــل 14
مــن القــرار عــدد  5املــؤرخ فــي  11أفريــل
 2017املتعلــق بشــروط وإجــراءات إحــداث
الهيئــات الفرعيــة لالنتخابــات وضبــط
مشــموالتها وطــرق ســير عملهــا).

• تقــدم الطعــون بمقتضــى عريضــة
كتابيــة معللــة.
اإلجراءات

الطور االستئنافي

• تكــون العريضــة مرفقــة باملؤيــدات
وبمــا يفيــد تبليغهــا إلــى الهيئــة
وإلــى األطــراف املشــمولة بالطعــن
بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
• وال تكــون إنابــة املحامــي
و جو بيــة .

يتم االستئناف بتقديم:
• عريضة كتابية معللة،
• املؤيدات ومحضر اإلعالم
بالطعن،
• مــا يفيــد تبليــغ العريضــة إلــى
الجهــة املســتأنف ضدهــا بواســطة
عــدل تنفيــذ وإال رفــض الطعــن.
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البت واإلعالم
بالحكم
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الطور االبتدائي

الطور االستئنافي

تبــت الدائــرة املتعهــدة بالقضيــة
ّ
باملحكمــة االبتدائيــة فــي الدعــوى
فــي أجــل أقصــاه  03أيــام مــن
تاريــخ التعهــد .وتتولــى املحكمــة
االبتدائيــة النظــر فــي الدعــوى
طبــق اإلجــراءات أمــام محكمــة
الناحيــة ويمكنهــا أن تــأذن
باملرافعــة حينــا.
ويتــ ّم إعــام األطــراف بالحكــم
فــي أجــل أقصــاه  48ســاعة
مــن تاريــخ صــدوره بأيــة وســيلة
تتــرك أثــرا كتابيــا فــي محــل
مخابــرة القائمــة املختــار فــي
الجمهوريــة التونســية عنــد
تقديــم الترشــح.

تتولــى كتابــة املحكمــة ترســيم
العريضــة وإحالتهــا فــورا إلــى
الرئيــس األول للمحكمــة اإلداريــة
الــذي يتولــى تعيينهــا حــاال لــدى
دائــرة اســتئنافية.
يع ّيــن رئيــس الدائــرة املتعهــدة
بالقضيــة جلســة مرافعــة فــي
أجــل أقصــاه  3أيــام مــن تاريــخ
ترســيم عريضــة الطعــن واســتدعاء
األطــراف بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا
كتابيــا لتقديــم ملحوظاتهــم.
تصــرف القضيــة للمفاوضــة
والتصريــح بالحكــم فــي أجــل
يوم ْيــن مــن تاريــخ جلســة املرافعــة
وللدائــرة أن تــأذن بالتنفيــذ علــى
املســودة.
ويتــ ّم إعــام األطــراف بالحكــم
بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا فــي
أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ
التصريــح بــه.
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• تتولــى الهيئــة تنفيــذ الحكــم الصــادر عــن املحكمــة االبتدائيــة والــذي
توصلهــا بنســخة قانونيــة منــه
لــم يتــم الطعــن فيــه باالســتئناف ،شــرط
ّ
وشــهادة فــي عــدم االســتئناف.
• يكــون الحكــم االســتئنافي باتــا وال يقبــل أي وجــه مــن أوجــه الطعــن
ولــو بالتعقيــب.
• تتولى الهيئة تنفيذ األحكام القضائية البا ّتة.

• تع ّلــق الهيئــة الفرعيــة بمق ّرهــا بعــد انقضــاء الطعــون ،أي فــي أجــل
أقصــاه يــوم  30أوت  ،2019إعالنــا بالقائمــات املقبولــة نهائيــا ،ويتــم
نشــر هــذه القائمــات باملوقــع اإللكترونــي للهيئــة.
• يكــون ترتيــب القائمــات املقبولــة نهائيــا حســب األســبقية فــي تقديــم
مطلــب الترشــح ،و ُيعتــ ّد فــي ذلــك بتاريــخ اســتكمال جميــع التنصيصــات
والوثائــق املتع ّلقــة بمطلــب الترشــح خــال فتــرة تقديــم مطالــب الترشــح .و ُيعتمــد
نفــس الترتيــب علــى أوراق التصويــت.
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سحب الترشحات وتعويض
السادس
الجزء
املترشحني

سحب الترشحات

وتعويض املترشحني
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 .1آجال تقديم مطلب سحب الترشح
يمكــن للمترشــحني ســحب الترشــحات الخاصــة بهــم انطالقــا مــن غلــق آجــال تقديــم
مطلــب الترشــح ،وإلــى غايــة أجــل أقصــاه  15يومـ ًا قبــل انطــاق الحملــة االنتخابيــة ،أي:
• بالنسبة للمترشحني داخل الجمهورية :في أجل أقصاه يوم  29أوت 2019
• بالنسبة للمترشحني بالخارج :في أجل أقصاه يوم  27أوت 2019
وتدخــل املطالــب املق ّدمــة قبــل  29جويليــة  2019فــي حــاالت التعديــل علــى مطلــب الترشــح
وتخضــع للقواعــد واإلجــراءات املذكــورة فــي الصفحــة .29

 .2إجراءات تقديم مطلب سحب الترشح
يقــدم مطلــب ســحب الترشــح لــدى الهيئــة الفرعيــة بالدائــرة االنتخابيــة التــي ترشــحت
فيهــا القائمــة.
و ُيس ّلم وصل باستالم مطلب السحب.
ويمكن أن يتم تقديم املطلب من:
• املترشح املنسحب شخصي ًا،
• أو رئيس القائمة التي ينتمي إليها املترشح املنسحب،
• أو ممثل القائمة،
• أو ممــن ينــوب عــن القائمــة بموجــب توكيــل معــرف باإلمضــاء مــن العضــو املنســحب
لــدى الســلطات التونســية ذات النظــر.
ُيق ّدم املطلب في نظير ْين ،ويتضمن:
• اسم املترشح،
• اسم القائمة،
• إمضــاء املترشــح :ويكــون اإلمضــاء مع ّرفـ ًا بــه بالنســبة للعضــو املُنســحب الــذي ال
يحضــر لــدى الهيئــة عنــد تقديــم املطلــب.
ويرفــق مطلــب ســحب الترشــح بنســخة مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة للمترشــح املنســحب
أو جــواز ســفره.
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ال يقبــل مطلــب ســحب الترشــح للمترشــح بالقائمــة األصليــة فــي
يعوضــه بالقائمــة التكميليــة بعــد اســتنفاد
حالــة عــدم وجــود مترشــح ّ
إجــراءات التصحيــح
فــي حالــة تقديــم مطالــب ســحب ترشــح أثنــاء فتــرة البــت ،تنظــر الهيئــة
صحــة مطلــب الترشــح قبــل النظــر فــي مطلــب الســحب.
الفرعيــة أوال فــي ّ

 .3اإلعالم باالنسحاب
تتولــى الهيئــة الفرعيــة اإلعــام الفــوري بســحب الترشــح بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا:
الفاكــس ،البرقيــة ،البريــد الســريع ،البريــد االلكترونــي ،وفــق الحــاالت التاليــة:
• الحالــة األولــى :إذا ُقـ ّدم املطلــب مــن املترشــح املنســحب بصفــة شــخصية ،تقــوم
الهيئــة بإعــام ممثــل القائمــة املترشــحة فــور ًا باالنســحاب.
• الحالــة الثانيــة :إذا كان ممثــل القائمــة هــو املنســحب ،تتولــى الهيئــة إعــام بقيــة
أعضــاء القائمــة ،األصليــة والتكميليــة ،باالنســحاب.
• الحالــة الثالثــة :إذا كان االنســحاب مــن قائمــة حزبيــة ،يمكــن للهيئــة االكتفــاء
بإعــام املمثــل القانونــي للحــزب.
فــي حالــة انســحاب رئيــس القائمــة يصبــح املترشــح الــذي يليــه فــي
الترتيــب رئيســ ًا للقائمــة لغايــات تــدارك النقــص

 .4مآل مطلب سحب الترشح
 .1.4قبول مطلب السحب
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يتــم قبــول مطلــب الســحب الــذي تــم تقديمــه فــي األجــل ،بشــرط وجــود إمكانيــة لتــدارك
النقــص مــن القائمــة التكميليــة:
فــي هــذه الحالــة يتــم اســتالم املطلــب وتســجيله فــي ســجل الترشــحات ،وإعــام رئيــس
القائمــة بأ ّنــه عليــه تــدارك النقــص فــي أجــل  24ســاعة مــن إعالمــه وإال فإ ّنــه يتــم التــدارك
آليــا.
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ويتم تدارك النقص من قبل رئيس القائمة أو ممثلها وفق إحدى الفرضيت ْين التاليت ْين:
أ .تعويــض املترشــح املنســحب مــن القائمــة األصليــة بمترشــح مــن القائمــة
التكميليــة ،مــع مراعــاة التنــاوب.
مثــال :انســحاب املترشــح الثانــي مــن القائمــة األصليــة ،وتعويضــه بمترشــح مــن نفــس
الجنــس علــى القائمــة التكميليــة فــي نفــس ترتيــب املترشــح املنســحب.
ب .تعويــض املترشــح املنســحب باملترشــحني املوالــن فــي الترتيــب علــى
القائمــة األصليــة ،وإضافــة مترشــح مــن القائمــة التكميليــة فــي املــكان
الشــاغر املتبقــي.
وفــي هــذه الحالــة ال يجــوز تغييــر ترتيــب املترشــحني علــى القائمــة األصليــة إال فــي
حــدود مــا يحتمــه تصعيــد املترشــحني مــن رتبــة إلــى رتبــة أعلــى أو مراعــاة التنــاوب.
مثــال :انســحاب املترشــحة الثانيــة مــن القائمــة األصليــة ،وتعويضهــا باملترشــحة
الرابعــة منهــا ،وتصعيــد مترشــحة مــن القائمــة التكميليــة لتصبــح املترشــحة الرابعــة
علــى القائمــة األصليــة.
وال تقبــل طلبــات إعــادة ترتيــب القائمــة التــي ال تهــدف إلــى تــدارك النقــص الناجــم
عــن االنســحاب.
وإذا لــم يتــم تــدارك النقــص مــن قبــل رئيــس القائمــة أو ممثلهــا خــال أجــل
التنبيــه أو خالفــا ملــا ســبق بيانــه ،يتــم التــدارك آليــا باالعتمــاد علــى املعاييــر
التاليــة:
• اســتبدال املترشــح املنســحب بــأول مترشــح علــى القائمــة التكميليــة مــن نفــس جنــس
املترشــح املنسحب.
• وإذا تعــذر ذلــك وكان باإلمــكان تــدارك النقــص عبــر إعــادة الترتيــب :تصعيــد
املترشــحني املوالــن للمترشــح املنســحب مــع إعــادة الترتيــب فــي حــدود مــا تقتضيــه
قاعــدة التنــاوب .وفــي هــذه الحالــة يتــم تصعيــد أول مترشــح مــن القائمــة التكميليــة
يحقــق شــرط التنــاوب لســد النقــص فــي آخــر القائمــة األصليــة.

 .2.4رفض مطلب سحب الترشح
يتــم رفــض مطلــب الســحب فــي حالــة اســتنفاد املترشــحني مــن القائمــة التكميليــة،
وفــي هــذه الحالــة يتــم تدويــن مالحظــة فــي الغــرض فــي ســجل الترشــحات وإعــام
مقـ ّدم مطلــب الســحب برفضــه ،عمــا بمقتضيــات الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل  30مــن
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ّ
الترشــح لالنتخابــات التشــريع ّية.
قــرار قواعــد وإجــراءات
وكذلــك يتــم رفــض مطلــب الســحب فــي حالــة وجــود مترشــحني علــى القائمــة
التكميليــة مــع تعــ ّذر تعويــض املترشــح دون اإلخــال بقاعــدة التنــاوب.
مثــال :فــي دائــرة انتخابيــة عــدد مقاعدهــا زوجــي ،انســحب مترشــح مــن القائمــة
ّ
مترشــح أو أكثــر فــي القائمــة التكميليــة لكــن جميعهــم مــن غيــر
األصليــة ،وهنــاك
جنــس املترشــح املنســحب.
وفــي هــذه الحالــة يتعــ ّذر تعويــض املترشــح املنســحب مــن القائمــة التكميليــة دون
احتــرام قاعــدة التنــاوب .وهنــا يتــم رفــض مطلــب االنســحاب طبــق الفصــل  30مــن
ّ
الترشــح لالنتخابــات التشــريع ّية ،وتدويــن مالحظــة فــي
قــرار قواعــد وإجــراءات
الغــرض فــي ســجل الترشــحات وإعــام مقــ ّدم مطلــب الســحب برفضــه.
ال يكــون ملطلــب ســحب الترشــح املق ـدّم بعــد انقضــاء األجــل أي تأثيــر
علــى القائمــة ،وال يحتســب املترشــح املنســحب بعــد األجــل فــي النتائــج.

 .5تدارك النقص تبعا لوفاة مترشح أو عجزه التام
يمكــن للقائمــات تعويــض املترشــح املتوفــى أو الــذي أصيــب بعجــز تــام إذا تــم تقديــم
مطلــب التعويــض فــي أجــل أقصــاه  15يومــ ًا قبــل انطــاق الحملــة االنتخابيــة ،أي:
• بالنســبة للمترشــحني داخــل الجمهوريــة :فــي أجــل أقصــاه يــوم  29أوت 2019
• بالنسبة للمترشحني بالخارج :في أجل أقصاه يوم  27أوت 2019
وإذا لــم يتــم تقديــم مطلــب التعويــض ،أو تــ ّم تقديمــه خــارج اآلجــال ،ال يكــون لوفــاة
املترشــح أو عجــزه التــام أي تأثيــر علــى القائمــة.

 .1.5تقديــم مطلــب تعويــض املترشــح فــي حالــة الوفــاة أو العجــز
التام

• يتــم إيــداع اإلعــام بالوفــاة أو العجــز التــام ومطلــب التعويــض لــدى الهيئــة الفرعيــة
بالدائــرة االنتخابيــة التــي ترشــحت فيهــا القائمــة مــن رئيــس القائمــة أو ممثلهــا.
وبالنســبة للقائمــات املترشــحة بالخــارج ،يمكــن أيضـ ًا إيــداع اإلعــام ممــن ينــوب عــن
القائمــة بموجــب توكيــل معــرف باإلمضــاء لــدى البعثــة الديبلوماســية أو القنصليــة مــن
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رئيــس القائمــة أو مم ّثلهــا.
• ُيقـ ّدم املطلــب فــي نظير ْيــن ،ويتضمــن تســمية القائمــة وإمضــاء رئيســها أو مم ّثلهــا،
و ُيرفــق بحجــة أو مضمــون الوفــاة أو بشــهادة طبيــة تثبــت العجــز التــام.

 .2.5إجراءات تدارك النقص إثر وفاة أو عجز مترشح
• عنــد وفــاة أحــد املترشــحني أو عجــزه التــام ،يتــم تــدارك النقــص فــي أجــل أقصــاه
 24ســاعة مــن إعــام الهيئــة الفرعيــة بذلــك .وال يمكــن إجــراء أي تعديــل علــى القائمــة
بعــد انقضــاء هــذا األجــل.
• يمكــن لرئيــس القائمــة تــدارك النقــص فيهــا اعتمــاد ًا علــى القائمــة التكميليــة ،ولــه
إعــادة ترتيــب املترشــحني بمــا ال ُيخالــف مبــدأ التناصــف وقاعــدة التنــاوب .وإذا أ ّدت
إعــادة الترتيــب إلــى اإلخــال بشــرط تمثيــل الشــباب ،تُحــرم القائمــة مــن نصــف
الجمليــة ملنحــة التمويــل العمومــي.
القيمــة ُ
• ال تُقبــل مطالــب تــدارك النقــص فــي حالــة املترشــح املتوفــي أو الــذي أصيــب بعجــز
تــام بعــد اســتنفاد املترشــحني مــن القائمــة التكميليــة ،أو التــي تــؤ ّدي إلــى اإلخــال
بمبــدإ التناصــف وقاعــدة التنــاوب فــي القائمــة األصليــة.
• إذا لــم يتــم تــدارك النقــص مــن قبــل رئيــس القائمــة أو ممثلهــا خــال أجــل التنبيــه
أو خالفــا ملــا ســبق بيانــه ،يتــم التــدارك آليــا باالعتمــاد علــى املعاييــر املُطبقــة لتــدارك
النقــص فــي حالــة ســحب الترشــح.
• ال يكــون للوفــاة وملطلــب تــدارك النقــص املقــ ّدم بعــد انقضــاء األجــل أي تأثيــر
علــى القائمــة ،وتقــوم الهيئــة الفرعيــة بتســجيله وإحالــة نظيــر منــه إلــى املقــر املركــزي
للهيئــة.
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الخصائص الفنية لرموز
القائمات املترشحة
لالنتخابات التشريعية

58

دليل الترشحات لالنتخابات التشريعية لسنة 2019

العتبــارات تتعلــق بطباعــة ورقــة التصويــت ،يجــب أن تقــدم القائمــات املترشــحة ملفــا
الكترونيــا يتكــون مــن قــرص ممغنــط ( )CD Romيحتــوي علــى الوثائــق التاليــة:
• صورة الرمز ( )logoفي نسخة معدة للطباعة ( )AIباألبيض واألسود وباأللوان،
• صــورة الرمــز فــي نســخة معــدة للعــرض علــى شاشــة الحاســوب ( )JPEGباألبيــض
واألســود وباأللــوان،
• كل أنواع الخطوط التي تم استعمالها لتصميم الرمز(،)TTF
نصيــة ( )info.txtتحتــوي علــى معلومــات االتصــال بمصمــم الرمــز أو أيــة
• وثيقــة ّ
معلومــات أخــرى يرغــب فــي اطــاع الهيئــة عليهــا.
ويجب كتابة اسم القائمة والدائرة االنتخابية على السطح الخارجي للقرص املمغنط.

الخاصيات الفنية:
• حجم الرمز (في شكل مربع):

مع ترك هامش ب  05مم،

• اللون :أبيض وأسود وباأللوان،
• دقة الصورة  ppi 300على األقل (،)Résolution requise
• نــوع امللــف ( )Mode couleur : CMJN- AI : Adobe Illustratorبالنســبة للطباعــة و
 JPEGبالنســبة للعــرض.
• ترتيب امللفات وتسميتها على القرص املمغنط كما يلي:
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التوصيات
• توصــي الهيئــة بعــدم إدراج شــعار القائمــة ( )sloganفــي الصــورة واالقتصــار علــى
الصــورة حتــى تضمــن القائمــة املترشــحة رؤيــة واضحــة لهــا علــى ورقــة االقتــراع،
نعم
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• وتوصــي باســتغالل مســاحة املربــع كاملــة للرمــز التــي تتخــذ شــكال مســتطيال مــع
تجنــب التمطيــط الــذي قــد يؤثــر علــى الشــكل األصلــي،
ال

نعم

• توصــي الهيئــة بتجنــب اســتعمال املؤثــرات الخاصــة (كالتظليــل مثــا) لضمــان جــودة
الصــورة عنــد الطباعــة.
		

نعم

ال

61

63

2019

