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اإلطار القانوين املنظم إلجراءات احلملة
❑ ❑دستور اجلمهورية التونسية
❑ ❑القانــون األساســي عــدد  23لســنة 2012
املــؤرخ يف  20ديســمرب  2012واملتعلــق
بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وجميــع
النصــوص التــي نقحتــه ومتمتــه،
❑ ❑القانــون األساســي عــدد  16لســنة 2014
املــؤرخ يف  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء كمــا متّ تنقيحــه وإمتامــه بالقانــون
املــؤرخ يف
األساســي عــدد  07لســنة 2017
ّ
 14فيفــري ،2017
❑ ❑القانــون األساســي عــدد  58لســنة 2017
املــؤرخ يف  11أوت  2017واملتعلــق بالقضــاء
علــى العنــف ضــد املــرأة
❑ ❑قــرار الهيئــة العليــا املســتقلّة لالنتخابــات عــدد
 22لســنة  2019املــؤرخ يف  22أوت 2019
واملتعلــق بضبــط قواعــد تنظيــم احلملــة
االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء وإجراءاتهــا
❑ ❑قــرار مشــرك بــن الهيئــة العليــا املســتقلة
املســتقلة
العليــا
لالنتخابات والهيئــة
لالتصــال الســمعي والبصــري مــؤرخ يف 21
أوت  2019يتعلــق بضبــط القواعــد اخلاصــة
بتغطيــة احلملــة االنتخابيــة الرئاســية والتشــريعية
بوســائل اإلعــام واالتصــال الســمعي والبصــري
وإجراءاتهــا
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❑ ❑قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
عــدد  20لســنة  2014املــؤرخ يف  8أوت
 2014املتعلــق بضبــط قواعــد متويــل احلملــة
االنتخابيــة وإجراءاتــه وطرقــه كمــا متّ تنقحيــه
وإمتامــه بالقــرار عــدد  17املــؤرخ يف 23
أكتوبــر .2017
❑ ❑قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد
 8لســنة  2018املــؤرخ يف  20فيفــري 2018
املتعلــق بضبــط القواعــد والشــروط التــي يتع ّيــن
علــى وســائل اإلعــام التق ّيــد بهــا خــال احلملــة
االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء
❑ ❑قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد
 5لســنة 2017املــؤرخ يف  11أفريــل 2017
املتعلــق بشــروط وإجــراءات إحــداث الهيئــات
الفرعيــة لالنتخابــات وضبــط مشــموالتها وطــرق
ســر عملهــا
❑ ❑قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد
 5لســنة  2019املــؤرخ يف  14مــارس
 2019و املتعلــق بروزنامــة االنتخابات التشــريعية
الرئاســية  2019كمــا مت تنقيحــه بالقــرار عــدد
 10لســنة  2019املــؤرخ يف  3أفريــل 2019
والقــرار عــدد  14لســنة  2019املــؤرخ يف 31
مــاي 2019
❑ ❑قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد
 20لســنة  2019املــؤرخ يف  25جويليــة
 2019واملتعلــق بروزنامــة االنتخابــات الرئاســية
لســنة 2019
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تعريف بعض املصطلحات
الهيئة:الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
الهيئــات الفرعيــة :الهيئــات التــي ميكــن أن يحدثهــا جملــس الهيئــة مبوجــب
املــؤرخ يف
الفصــل  21مــن القانــون األساســي عــدد  23لســنة 2012
ّ
 20ديســمرب  2012واملتع ّلــق بالهيئــة العليــا املســتقلّة لالنتخابــات كمــا متّ
تنقيحــه وإمتامــه بالنصــوص الالحقــة.
اإلدارات الفرعية:الهيــاكل التابعــة للجهــاز التنفيــذي للهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات والتــي تتــوىل تنفيــذ املهــام املوكولــة إىل الهيئــة يف النطــاق الرتابــي
احملــدد لهــا طبــق قــرارات جملــس الهيئــة.
الفــرة االنتخابيــة :هــي املــدة التــي تضــم مرحلــة مــا قبــل احلملــة
االنتخابيــة  ،واحلملــة ،وفــرة الصمــت ،وبالنســبة لالنتخابــات الرئاســية متتــد
حتــى اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة للــدورة األوىل.
احلملة:جممــوع األنشــطة التــي يقــوم بهــا املرتشــحون أو القائمــات
املرتشــحة أو مســاندوهم خــال الفــرة احملــددة قانونــا للتعريــف بالربنامــج
االنتخابــي خمتلــف وســائل الدعايــة واألســاليب املتاحــة قانونــا قصــد حــث
الناخبــن باعتمــاد علــى التصويــت لفائدتهــم يــوم االقــراع.
فــرة الصمت:املــدة التــي تضــم يــوم الصمــت االنتخابــي ويــوم االقــراع إىل
حــد غلــق آخــر مكتــب اقــراع بالدائــرة االنتخابيــة.
وســائل الدعاية:اإلعالنــات واالجتماعــات العموم ّيــة واالســتعراضات واملواكــب
والتجمعــات واألنشــطة اإلعالميــة مبختلــف وســائل اإلعــام الســمعية
والبصريــة واملكتوبــة واإللكرتون ّيــة ،واملواقــع والوســائط اإللكرتونيــة ،وغريهــا
مــن وســائل الدعايــة االنتخابيــة
اإلعالنــات االنتخابية:املعلقــات واملناشــر والربامــج واإلعــام مبواعيــد
االجتماعــات.
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السياســي:كل عمل ّيــة إشــهار أو دعايــة مبقابــل مــادي أو جمانــا
اإلشــهار
ّ
تعتمــد أســاليب وتقنيــات التســويق التجــاري ،موجهــة للعمــوم ،وتهــدف
إىل الرتويــج لشــخص أو ملوقــف أو لربنامــج أو حلــزب سياســي ،بغــرض
اســتمالة الناخبــن أو التأثــر يف ســلوكهم واختياراتهــم عــر وســائل اإلعــام
الســمع ّية أو البصر ّيــة أو املكتوبــة أو اإللكرتون ّيــة ،أو عــر وســائط إشــهار ّية
ثابتــة أو متنقلــة ،مركــزة باألماكــن أو الوســائل العموميــة أو اخلاصــة.
احلياد:التعامــل مبوضوعيــة ونزاهــة مــع كافــة املرتشــحني وعــدم االنحيــاز
إىل أي قائمــة مرتشــحة أو مرتشــح أو حــزب أو تعطيــل احلملــة االنتخابيــة
لقائمــة مرتشــحة أو ملرتشــح ،وجتنــب مــا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى إرادة
ا لنا خبــن .
وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري الوطنية:هــي منشــآت االتصــال
الســمعي والبصــري العموميــة واخلاصــة واجلمعياتيــة احلاصلــة علــى إجــازة
والتــي متــارس نشــاط البــث علــى نحــو مــا نظمــه املرســوم عــدد  116لســنة
 2011املــؤرخ يف  2نوفمــر 2011
ســر اآلراء :هــو حتقيــق إحصائــي يهــدف إىل عــرض مؤشــرات كميــة يف
فــرة زمنيــة حمــددة تتعلــق بــآراء أو نوايــا أو ســلوك املواطنــن.
العنــف السياســي ضــد املــرأة  :هــو كل فعــل أو ممارســة يهــدف مرتكبــه
حلرمــان املــرأة أو إعاقتهــا عــن ممارســة أي نشــاط سياســي أو حزبــي
أو جمعياتــي أو أي حــق أو حريــة مــن احلقــوق واحلريــات األساســية ويكــون
قائمــا علــى أســاس التمييــز بــن اجلنســن.
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قواعد احلملة االنتخابية

.I

مبادئ احلملة االنتخابية
وآجالها وأماكنها:

1.1املبــادئ األساســية للحملــة االنتخابيــة
تقوم احلملة االنتخابية على احرتام املبادئ األساسية التالية:
.أمبدأ احلياد:
التعامــل مبوضوعيــة ونزاهــة مــع كافــة املرتشــحني وكافــة القائمــات
املرتشــحة وعــدم االنحيــاز إىل أي منهــم أو اســتعمال الوســائل واملــوارد
العموميــة لفائدتهــم أو تعطيــل احلمــات االنتخابيــة للمرتشــحني أو للقائمــات
املرتشــحة وجتنــب مــا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى إرادة الناخبــن.
.بمبدأ املساواة وتكافؤ الفرص:
أي عــدم التمييــز بــن القائمــات املرتشــحة وضمــان متتعهــا بنفــس
الفــرص واخلدمــات واملعلومــات ومعاملتهــا علــى أســاس املســاواة بينهــا
وذلــك ســواء مــن طــرف الهيئــة أو خمتلــف اإلدارات.
.تمبدأ الشفافية:
ويشــمل ذلــك التنظيــم واإلعــام بأنشــطة احلملــة ومصــادر التمويــل
وطــرق صــرف األمــوال املرصــودة لهــا.
.ثاحرتام احلرمة اجلسدية للمرتشحني والناخبني:
مبعنــى االمتنــاع عــن ممارســة أي شــكل مــن أشــكال العنــف املــادي
أو املعنــوي ،علــى املرتشــحني والناخبني.
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.جاحرتام أعراض وكرامة املرتشحني والناخبني:
مبعنــى عــدم نشــر أو اســتعمال معطياتهــم الشــخصية والتشــهري
بهــم وهتــك أعراضهــم.
.حعدم الدعوة إىل الكراهية والعنف والتعصب والتمييز:
يشــمل ذلــك كل الدعــوات املباشــرة وغــر املباشــرة الصــادرة عــن
أعضــاء القائمــات املرتشــحة أو مســانديهم أو مــن أي جهــة كانــت
ســواء مبناســبة ممارســة أنشــطة احلملــة االنتخابيــة أو خارجهــا.
هــام  :تســري كافــة املبــادئ املنظمــة للحملة على املواقع والوســائط
اإللكرتونيــة مبــا فيهــا صفحــات وحســابات التواصــل االجتماعــي
واملدونــات وتطبيقــات الهاتــف الذكــي.
واملواقــع اإللكرتونيــة
ّ
 2.2القيــود اخلاصــة:
● ●ال يشــارك العســكريون وقــوات األمــن الداخلــي يف احلمــات االنتخابيــة
واالجتماعــات احلزبيــة وكل نشــاط لــه عالقــة باالنتخابــات.
هــام  :يعــزل كل عســكري أو أمنــي يشــارك يف األنشــطة اخلاصــة
باحلمــات االنتخابيــة واالجتماعــات احلزبيــة أو يشــارك يف كل نشــاط
لــه عالقــة باالنتخابــات بقــرار جمللــس الشــرف أو التأديــب بعــد الســماح
لــه مبمارســة حقــه يف الدفــاع و يســتثنى مــن ذلــك مشــاركة األمنيــن
والعســكريني يف تأمــن العمليــة االنتخابيــة وممارســة حــق االقــراع
يف االنتخابــات البلديــة واجلهويــة دون غريهــا

تنبيه :
 ال يجــوز اســتخدام األطفال ألغــراض دعائية أثناء احلملــة االنتخابية ال مينــع حضــور األطفــال يف األنشــطة اجلماهرييــة أثنــاء مرحلــةاحلملــة االنتخابيــة
دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية 2019
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.II

حتديد اجملال الزمني
للحمالت االنتخابية

1.1مــدة احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية الســابقة ألوانهــا
لســنة :2019
تنطلــق احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية  2019يــوم االثنــن 2
ســبتمرب  2019علــى الســاعة الصفــر وتنتهــي يــوم اجلمعــة  13ســبتمرب
 2019علــى الســاعة منتصــف الليــل
وبالنســبة للحملــة االنتخابيــة خــارج اجلمهوريــة التونســية تنطلــق فــرة
احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية يــوم الســبت  31أوت  2019علــى
الســاعة الصفــر وتنتهــي يــوم الســبت  11ســبتمرب  2019علــى الســاعة
منتصــف الليــل
هــــــام :يف حالة إجراء دورة ثانية لالنتخابات الرئاسية:
✔ ✔متتــد الفــرة االنتخابيــة حتــى غلــق آخــر
مكتــب اقــراع يف الــدورة الثانيــة
✔ ✔تبــدأ احلملــة االنتخابيــة يف اليــوم املــوايل
لإلعــانعــنالنتائــجالنهائيــةللــدورةاألوىل
✔ ✔تنتهــي احلملــة يف ّ
كل احلــاالت أربعــا
وعشــرين ســاعة قبــل يــوم االقــراع.

2.2فــرة الصمــت اخلاصــة باالنتخابــات الرئاســية لســنة :2019
● ●توافــق فــرة الصمــت بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية يــوم الســبت
حــد
 14ســبتمرب  2019بدايــة مــن الســاعة الصفــر ومتتــد إىل
ّ
غلــق آخــر مكتــب اقــراع
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● ●توافــق فــرة الصمــت بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية خــارج اجلمهوريــة
يــوم ااخلميــس  12ســبتمرب  2019بدايــة مــن الســاعة الصفــر
حــد غلــق آخــر مكتــب اقــراع
ومتتــد إىل ّ
● ●يف حالــة إجــراء دورة ثانيــة لالنتخابــات الرئاســية متتــد فــرة الصمــت
مــن اليــوم الســابق لالقــراع علــى الســاعة صفــر حتــى غلــق آخــر مكتــب
اقــراع يف الــدورة الثانيــة
3.3مــدة احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات التشــريعية لســنة :2019
● ●تنطلــق فــرة احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات التشــريعية لســنة 2019
يــوم االســبت  14ســبتمرب  2019علــى الســاعة الصفــر وتنتهــي
يــوم اجلمعــة  4أكتوبــر  2019علــى الســاعة منتصــف الليــل
● ●وبالنســبة للقائمــات املرتشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة باخلــارج
تنطلــق فــرة احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات التشــريعية لســنة 2019
يــوم اخلميــس  12ســبتمرب  2019علــى الســاعة الصفــر وتنتهــي
يــوم األربعــاء  2أكتوبــر  2019علــى الســاعة منتصــف الليــل
4.4فــرة الصمــت اخلاصــة باالنتخابــات التشــريعية:
● ●توافــق فــرة الصمــت بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية لســنة 2019
يــوم الســبت  5أكتوبــر  2019بدايــة مــن الســاعة الصفــر ومتتــد إىل
حـ ّـد غلــق آخــر مكتــب اقــراع يف الدائــرة االنتخابيــة املعنيــة
● ●وبالنســبة للقائمــات املرتشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة باخلــارج
توافــق فــرة الصمــت بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية لســنة 2019
يــوم اخلميــس  3أكتوبــر  2019بدايــة مــن الســاعة الصفــر ومتتــد
حــد غلــق آخــر مكتــب اقــراع يف الدائــرة االنتخابيــة املعنيــة
إىل
ّ

دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية 2019

11

. III

ضبط فضاءات وأماكن
احلملة

1.1فضــاءات وأماكــن احلملــة داخــل اجلمهوريــة التونســية
جتــرى احلملــة االنتخابيــة بكامــل تــراب اجلمهوريــة التونســية ويحجــر
يف جميــع احلــاالت اســتعمال األماكــن التاليــة ملمارســة أنشــطة احلملــة
االنتخابيــة:
.أاإلدارة:
يقصــد بذلــك جمموعــة الهيــاكل املكونــة أو الراجعــة بالنظــر لســلطات
الدولــة (تنفيذيــة مركزيــة كانــت أو جهويــة أو حمليــة ،رئاســة اجلمهوريــة،
الــوزارات ومصاحلهــا اخلارجيــة التابعــة لهــا ،املؤسســات العموميــة اإلداريــة،
أو راجعــة للســلطة التشــريعية مثــل إدارة جملــس نــواب الشــعب أو
للســلطة القضائيــة ،أو راجعــة بالنظــر للجماعــات احملليــة .)...
.باملؤسسات العمومية غري اإلدارية واملنشآت العمومية:
تشــمل كل املنشــآت العموميــة اخلاضعــة إلشــراف الدولــة ســواء
مبقراتهــا املركزيــة أو بفروعهــا اجلهويــة أو احملليــة.
.تاملؤسسات الرتبوية واجلامعية والتكوينية العمومية واخلاصة:
يقصــد بذلــك جميــع املؤسســات التــي متــارس نشــاطا تربويــا أو
تكوينيــا أو جامعيــا مهمــا كانــت تســميتها (جامعــة ،كليــة ،معهــد،
مدرســة.)....
.ث املؤسسات االستشفائية:
تشــمل يف نفــس الوقــت املؤسســات االستشــفائية العموميــة
(مراكــز صحــة أساســية – مستشــفيات حمليــة -مستشــفيات جهويــة
– مؤسســات عموميــة للصحــة )...وكذلــك املؤسســات االستشــفائية
اخلاصــة.
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.جمؤسسات اإلحاطة والرعاية االجتماعية:
يقصــد بهــا املؤسســات اخلاضعــة إلشــراف وزارة الشــؤون االجتماعيــة
وغريهــا مــن مؤسســات اإلحاطــة االجتماعيــة العموميــة واخلاصــة التــي تشــرف
عليهــا اجلمعيــات أو املؤسســات أو األشــخاص علــى غــرار مــآوي املســنني
والعجــز ودور األيتــام ،ومؤسســات رعايــة وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ومــدارس تعليــم الكبــار و مراكــز الدفــاع واإلدمــاج االجتماعــي وغريهــا .
.حاملؤسسات اخلاصة غري املفتوحة للعموم:
يقصــد بهــا جميــع املؤسســات التابعــة ألشــخاص القانــون اخلــاص
والتــي يكــون فضاؤهــا مفتوحــا بشــكل حصــري ملوظفيهــا واملتعاملــن
معهــا (مثــال ذلــك شــركة– مصنــع – مركــز نــداء  )....وال يســري املنــع
علــى املؤسســات اخلاصــة املفتوحــة للعمــوم التــي يجــوز للكافــة ارتيادهــا
علــى غــرار املقاهــي واملطاعــم والنــزل...
.خدور العبادة:
يقصد بها جميع األماكن اخملصصة للعبادة.
2.2فضــاءات وأماكــن احلملــة خــارج اجلمهوريــة التونســية
● ●جتــرى احلملــة االنتخابيــة باخلــارج يف حــدود األماكــن املســموح بهــا و
اخلاضعــة للمراكــز والبعثــات الديبلوماســية التونســية ويف حــدود مــا
تســمح بــه قوانــن الــدول املضيفــة
● ●مينــع يف جميــع احلــاالت اســتعمال أماكــن العبــادة التــي يرتادهــا
التونســيون باخلــارج واملــدارس واملؤسســات الرتبويــة اخملصصــة
مــن قبــل الدولــة التونســية للجاليــة التونســية باخلــارج ألنشــطة
الدعايــة االنتخابيــة
● ●تضبــط الهيئــات الفرعيــة بالتعــاون مــع القنصليــات والبعثــات
الديبلوماســية أماكــن تعليــق املعلقــات االنتخابيــة يف حــدود مــا تســمح
الــدول املضيفــة وضمــن اإلمكانيــات املتاحــة للهيئــة
بــه ّ
دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية 2019
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3.3تسويغ الفضاءات العامة العمومية إلقامة أنشطة احلملة االنتخابية:
ميكــن تســويغ الفضــاءات التابعــة لــإدارة واملؤسســات واملنشــآت
العامــة إلقامــة أنشــطة الدعايــة االنتخابيــة،
خصصــة للنشــاطات
العموميــة املُ ّ
ّ
علــى أن يكــون تســويغها متاحــً جلميــع املرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية يف
مرحلــة احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية وجلميــع القائمــات املرتشــحة
لالنتخابــات التشــريعية يف الدائــرة املعنيــة يف مرحلــة احلملــة االنتخابيــة
لالنتخابــات التشــريعية علــى أســاس املســاواة وتكافــؤ الفــرص .

هــــــــــــــــــــــــام :مبناســبة مراقبــة الهيئــة ألنشــطة احلمــات االنتخابيــة
تراقــب الهيئــة كل جتــاوزات املســؤولني العموميــن عــن تســويغ
الفضــاءات التابعــة لــإدارة واملؤسســات واملنشــآت العموميــة والتــي
ميكــن تخصيصهــا إلقامــة أنشــطة الدعايــة االنتخابيــة ويف حالــة
تســجيل خمالفــات ملبــدأ تكافــؤ الفــرص أو ملبــدإ حيــاد اإلدارة تتخــذ
الهيئــة اإلجــراءات القانونيــة املناســبة جتــاه اخملالفــن مهمــا كانــت
مواقعهــم اإلداريــة والوظيفيــة
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وسائل الدعاية أثناء احلملة االنتخابية
خــول القانــون للمرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية وللقائمــات
ّ
املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية اســتعمال عــدة وســائل للدعايــة خــال
حمالتهــم االنتخابيــة .وتتمثــل هــذه الوســائل خاصــة يف :اإلعالنــات االنتخابيــة،
واألنشــطة اجلماهرييــة ووســائل االعــام.

.I

اإلعالنات االنتخابية

وتتمثــل يف املعلقــات واملناشــر والربامــج االنتخابيــة واإلعــام مبواعيــد
االجتماعــات .وبالنســبة للمرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية يضــاف إىل ذلــك
الوســائط اإلشــهارية الثابتــة واملتنقلــة وااللكرتونيــة
1.1املعلقــات االنتخابيــة:
● ●تعريف املعلقات االنتخابية
هــي وســيلة ورقيــة مطبوعــة للتعريــف باملرتشــحني لالنتخابات الرئاســية
وبراجمهــم تعلــق يف األماكــن اخملصصــة لذلــك داخــل اجلمهوريــة وخارجهــا
وهــي وســيلة ورقيــة كذلــك بالنســبة للقائمــات املرتشــحة للتعريــف
بتســمية القائمــة ورمزهــا ورقمهــا وأعضائهــا وبراجمهــا وتكــون معــدة للتعليــق
مبــكان يخصــص لذلــك ،يف حــدود النطــاق اجلغــرايف للدائــرة االنتخابيــة
التشــريعية املرتشــح لهــا بالنســبة لــكل قائمة مرتشــحة لالنتخابات التشــريعية
● ●ضوابط استعمال املعلقات االنتخابية:
يشــرط بالنســبة للمعلقــات االنتخابيــة أثنــاء مرحلــة احلملــة االنتخابيــة
لالنتخابــات الرئاســية و أثنــاء مرحلــة احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات التشــريعية
احــرام الضوابــط التاليــة:
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الشكل

الشروط

الضوابط القانونية

 -احرتام مقاييس احلجم احملدد بـ 42 X 29.7

 يحجر استعمال شعار أو علماجلمهورية التونسية.

يقدم املرتشحون لالنتخابات الرئاسية والقائماتّ
ّ
املرتشحة لالنتخابات التشريعية نظري ْين من
املعلّقات االنتخابية لدى الهيئة الفرعية املعنية
للتأشري عليها ،وحتتفظ الهيئة بأحدها

 يحجر وضع املعلقات أوتغيريها دون التأشري على
نظريين منها من قبل الهيئة
الفرعية

صم حجم (.)A3
التأشري على
املعلقات

إذا مت تغيري مضمون أو تصميم املعلقة خاللاحلملة فإنه يتم إخضاعها لنفس إجراء التأشري
من الهيئة الفرعية.
املضمون

 احرتام املبادئ العامة والقواعد املنظمةللحملة.
وبالنسبة للقائمات املرتشحة يف الدوائر
االنتخابية باخلارج يضاف إىل ذلك احرتام القوانني
الداخلية للبلدان التي تشملها الدائرة االنتخابية
املعنية

يحجر استعمال علم
 ّاجلمهور ّية التونس ّية أو
شعارها يف املعلقات
االنتخابية
يحجر تضمني املعلقاتكل ما من شأنه أن ميس
من أعراض املرتشحني أو
كرامتهم أو حياتهم اخلاصة أو
معطياتهم الشخصية.
 يحجر تضمني املعلقاتمعلومات كاذبة أو مغلوطة مبا
ينجر عنه تضليل الناخب.
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املوارد
املستعملة
يف جميع
العمليات
املتعلقة
بالطباعة
والتعليق

 استعمال املوارد اخملصصة لتمويل احلملةاالنتخابية.

 يحجر على جميع املرتشحنيوعلى جميع القائمات
املرتشحة استعمال الوسائل
واملوارد العمومية يف جميع
العمليات املتعلقة بالطباعة
والتعليق أو أي نشاط آخر يف
إطار احلملة االنتخابية

اجلهة
اخملولة
للتعليق

املرتشحون لالنتخابات الرئاسية والقائمات
املرتشحة لالنتخابات التشريعية هي من تتوىل
القيام بالتعليق ،بعد حتديد األماكن اخملصصة
لذلك من طرف الهيئات الفرعية بالتنسيق مع
البلديات واملعتمديات.

 يحجر تعليقها من قبلاألعوان الراجعني بالنظر
لإلدارات واملؤسسات
العمومية التابعة للدولة
التونسية أو أعوان الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات

أماكن وضع
املعلقات

 يسمح بالتعليق باألماكن اخملصصة لذلك دونسواها

فرتة التعليق

 -متتد طيلة مدة احلملة االنتخابية،

يف مرحلة احلملة اخملصصةلالنتخابات الرئاسية يتعني
التق ّيد باملساحات اخملصصة
لنشر املعلّقات االنتخابية
كل مرتشح
ويحجر على ّ
ّ
كل تعليق
لالنتخابات الرئاسية ّ
خارج هذه األماكن أو يف
اخملصصة لبقية
األماكن
ّ
ّ
املرتشحني
 يف فرتة احلملة اخملصصةيحجر
لالنتخابات التشريعية ّ
على كل قائمة مرتشحة
كل تعليق خارج األماكن
ّ
اخملصصة لذلك أو يف
اخملصصة لبقية
األماكن
ّ
القائمات املرتشحة أو يف
األماكن اخملصصة للمرتشحني
لالنتخابات الرئاسية
يحجر إزالة معلّقة مت تعليقهاّ
اخملصص لها
يف املكان
ّ
أو متزيقها أو تغطيتها أو
تشويهها أو جعل قراءتها
غري ممكنة بأي طريقة كانت أو
بشكل يؤول إىل تغيري حمتواها.
ال يجوز ألي مرتشح لالنتخاباتالرئاسية أن يستعمل أو
يجيز للغري استعمال األماكن
اخملصصة لوضع املعلقات
ّ
ألغراض غري انتخاب ّية أو التنازل
لغريه عن األماكن وكذلك األمر
بالنسبة للقائمات املرتشحة
لالنتخابات التشريعية
وبالنسبة للقائمات املرتشحةيحجر
لالنتخابات التشريعية ّ
عليها شراء أماكن للتعليق من
املؤسسات اإلشهارية
 يحجر تعليق املعلقاتاالنتخابية يف األماكن
اخملصصة لذلك قبل انطالق
احلملة االنتخابية ويف فرتة
الصمت االنتخابي.

دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية 2019

17

● ●مقتضيات حتديد أماكن التعليق ورسمها داخل اجلمهورية التونسية :
❖ ❖بعــد ضبــط القائمــة النهائيــة للمرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية والقائمــة
النهائيــة للقائمــات املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية تتــوىل الهيئــة
الفرعيــة بالتنســيق مــع البلديــات أو العمــادات أو املعتمديــات املعنيــة
اختيــار األماكــن التــي ســتخصص لوضــع املعلقــات االنتخابيــة والقيــام
بجــرد مفصــل لهــا.
❖ ❖تتــوىل كل هيئــة فرعيــة تخصيــص مســاحة جزئيــة مناســبة مــن مســاحة
األماكــن اخملصصــة للتعليــق للمرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية و يتــم
رســمها حســب عــدد املرتشــحني لهــذه الغايــة قبــل بدايــة مرحلــة
احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية
❖ ❖كمــا تتــوىل كل هيئــة فرعيــة تخصيــص مســاحة منفصلــة مــن مســاحة
األماكــن اخملصصــة للتعليــق الســتخدامها مــن قبــل القائمــات
املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية يتــم رســمها الحقــا حســب عــدد
القائمــات املرتشــحة يف الدائــرة املعنيــة قبــل بدايــة مرحلــة احلملــة
االنتخابيــة لالنتخابــات التشــريعية
● ●مقتضيات حتديد أماكن التعليق ورسمها خارج اجلمهورية التونسية :
❖ ❖تضبــط الهيئــات الفرعيــة بالدوائــر االنتخابيــة التشــريعية باخلــارج بالتعــاون
مــع القنصليــات والبعثــات الديبلوماســية أماكــن تعليــق املعلقــات
االنتخابيــة يف حــدود مــا تســمح بــه الـ ّـدول املضيفــة وضمــن اإلمكانيــات
املتاحــة للهيئــة الفرعيــة
❖ ❖تتــوىل كل هيئــة فرعيــة باخلــارج بالتعــاون مــع القنصليــات والبعثــات
الديبلوماســية تخصيــص مســاحة جزئيــة يف حــدود مــا تســمح بــه الـ ّـدول
املضيفــة وضمــن اإلمكانيــات املتاحــة للهيئــة مــن مســاحة األماكــن
اخملصصــة للتعليــق للمرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية و يتــم رســمها
حســب عــدد املرتشــحني لهــذه الغايــة قبــل بدايــة مرحلــة احلملــة
االنتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية
❖ ❖كمــا تتــوىل كل هيئــة فرعيــة باخلــارج بالتعــاون مــع القنصليــات والبعثــات
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الديبلوماســية تخصيــص مســاحة جزئيــة يف حــدود مــا تســمح بــه
الــدول املضيفــة وضمــن اإلمكانيــات املتاحــة للهيئــة الفرعيــة مــن
ّ
مســاحة األماكــن اخملصصــة للتعليــق الســتخدامها مــن قبــل القائمــات
املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية يتــم رســمها الحقــا حســب عــدد
القائمــات املرتشــحة يف الدائــرة املعنيــة قبــل بدايــة مرحلــة احلملــة
االنتخابيــة لالنتخابــات التشــريعية
● ● اإلعالم بأماكن التعليق
تتــوىل كل هيئــة فرعيــة داخــل اجلمهوريــة وخارجهــا إعــام املرتشــحني
لالنتخابــات الرئاســية أو ممثليهــم يف مرحلــة أوىل بأماكــن التعليــق بأيــة وســيلة
اتصــال ممكنــة قبــل مرحلــة احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية ثــم إعــام
ممثلــي القائمــات املرتشــحة قبــل مرحلــة احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات
التشــريعية بأماكــن التعليــق اخملصصــة لهــم ويتــم ذلــك بــأي وســيلة اتصــال
ممكنــة ومــن ذلــك:
❖ ❖أن تقــوم الهيئــة الفرعيــة بتعليــق قائمــة فيهــا كل املقــرات التــي مت
تخصيــص مســاحة منهــا كأماكــن لتعليــق املعلقــات االنتخابيــة بالدائــرة
الرتابيــة الراجعــة لهــا بالنظــر،
❖ ❖أو أن تقــوم الهيئــة الفرعيــة بتســليم نســخة مــن قائمــات عناويــن أماكــن
التعليــق املســموح بهــا ،للمرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية أو ملمثليهــم
وملمثلــي القائمــات املرتشــحة ســواء عنــد الطلــب أو مببــادرة مــن
الهيئــة الفرعيــة التــي تدعــو ممثلــي املرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية يف
مرحلــة أوىل وممثلــي القائمــات املرتشــحة يف مرحلــة الحقــة لالتصــال
مبقرهــا لتســلم نســخة منهــا مقابــل اإلمضــاء علــى وصــل.
❖ ❖أو أن تقــوم الهيئــة بنشــر قائمــة األماكــن اخملصصــة للتعليــق يف كل
دائــرة انتخابيــة تشــريعية علــى موقعهــا االلكــروين  www.isie.tnوذلــك
قبــل بدايــة مرحلــة احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية بالنســبة
لألماكــن اخملصصــة للمرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية وقبــل بدايــة
مرحلــة احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات التشــريعية بالنســبة للقائمــات
املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية
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تنبيــه  :يتــم التنبيــه علــى املرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية وعلــى
يحجــر التعليــق
ممثلــي القائمــات املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية بأنــه ّ
ويحجــر
يف األماكــن اخملصصــة لذلــك قبــل انطــاق احلملــة االنتخابيــة
ّ
إضافــة مع ّلقــات يف فــرة الصمــت االنتخابــي.
● ●معايري حتديد أماكن التعليق ورسمها
تســعى الهيئــات الفرعيــة إىل حتديــد أماكــن التعليــق ورســمها بالرجــوع قــدر
اإلمــكان إىل املعايــر التاليــة :
معايري حتديد أماكن التعليق
 أن تكــون يف مناطــق بــارزة للجمهــوروغــر منزويــة أو بعيــدة عــن احلركــة

معايري رسم أماكن التعليق
 يراعــى يف رســم أماكــن التعليــق الشــكلاألفقــي لرســم األماكــن يف ســطرين أو ثالثــة
وتقســيمها لعــدد مســاو لعــدد املرتشــحني
لالنتخابــات الرئاســية يف املســاحات
اخملصصــة لذلــك وعلــى عــدد القائمــات
املرتشــحة يف املســاحات اخملصصــة
لهــا ومبقاييــس واحــدة مبــا يجعــل كل
املرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية وكل
القائمــات املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية
يف الدائــرة املعنيــة تــرز بنفــس الكيفيــة،
ويستحســن لذلــك االبتعــاد عــن االنحنــاءات
والتقاطعــات أو تقســيم الفضــاء ألجــزاء
متقطعــة .

 احلــرص قــدر اإلمــكان علــى جتنــباألســوار اخلارجيــة التابعــة للمؤسســات
التعليميــة واجلامعيــة والتكوينيــة إال إذا
تعــذر وجــود مــكان آخــر لذلــك
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 يراعــى عنــد رســم أماكــن التعليــقاملقاييــس احملــددة دون احتســاب اإلطــار
الفاصــل بــن املعلقــات

تنبيــه  :يتــم ترقيــم مســاحات التعليــق اخملصصــة للحملــة االنتخابيــة
لالنتخابــات الرئاســية باعتمــاد ترتيــب مطابــق لعــدد املرتشــحني
و ترتيبهــم علــى قائمــة املرتشــحني املقبولــن نهائيــا لالنتخابــات
الرئاســية ويتــم ترقيــم املســاحة اخملصصــة لهــم مــن اليمــن إىل
اليســار حســب مــا تفرضــه مســاحة املــكان اخملصــص للتعليــق

تنبيــه :يتــم ترقيــم مســاحات التعليــق اخملصصــة للحملــة االنتخابيــة
لالنتخابــات التشــريعية باعتمــاد ترتيــب مطابــق لعــدد القائمــات
املرتشــحة وترتيبهــم علــى قائمــة القائمــات املرتشــحة املقبولــة
نهائيــا يف الدائــرة املعنيــة ويتــم ترقيــم املســاحة اخملصصــة
للقائمــات مــن اليمــن إىل اليســار حســب مــا تفرضــه مســاحة املــكان
اخملصــص للتعليــق
● ●خاص باملرتشحني لالنتخابات الرئاسية :الوسائط اإلشهارية
ميكــن للمرتشــح يف االنتخابــات الرئاســية اســتعمال الوســائط

اإلشــهارية الثابتــة أو املتنقلــة أو اإللكرتونيــة وفــق الشــروط التاليــة:
❖ ❖عدم استعمال علم اجلمهورية التونس ّية أو شعارها،

❖ ❖مـ ّـد الهيئــة بالبيانات املتعلقة بالوســائط اإلشــهارية املزمع اســتعمالها،
وخاصــة وبحســب احلالــة :حجمهــا وأماكــن تثبيتهــا أو جوالنهــا ،أو عناوينها
اإللكرتونية،
❖ ❖إزالة تلك الوسائط ،أو إيقاف العمل بها ،قبل انطالق فرتة الصمت،
بالنســبة إىل الوســائط اإلشــهارية الثابتــة :احــرام أحــكام
القانــون عــدد  12لســنة  2009املــؤرخ يف  2مــارس
 2009واملتعلّــق باإلشــهار بامللــك العمومــي للطرقــات
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وباألمــاك العقاريــة اجملــاورة لــه التابعــة لألشــخاص ،واألمــر
املــؤرخ يف  15فيفــري 2010
عــدد  261لســنة 2010
ّ
واملتع ّلــق بضبــط شــروط وإجــراءات الرتخيــص يف اإلشــهار
بامللــك العمومــي للطرقــات وباألمــاك العقاريــة اجملــاورة
لــه التابعــة لألشــخاص،
بالنســبة إىل الوســائط اإلشــهارية اإللكرتونيــة :مــد الهيئــة مبــا
ُيثبــت حتمــل املرتشــح لنفقــات دعــم الصفحــات اإللكرتونيــة
أو الرتويــج لهــا،
يجــوز :للمرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية شــراء أماكــن للتعليــق مــن
املؤسســات اإلشــهارية الســتخدامها و يتع ّيــن عليهــم إزالتهــا قبــل
فــرة الصمــت االنتخابــي لالنتخابــات الرئاســية

حجــر  :علــى الغري اســتعمال الوســائط اإلشــهارية لفائدة املرتشــحني
ُي ّ
لالنتخابــات الرئاســية مبقابــل أو دونــه مبــا يف ذلــك حتجــر اســتعمال
الوســائل واملــوارد العموميــة يف جميــع العمليــات املتعلقــة بإعــداد
ويحجــر كذلــك اســتعمال
وجتهيــز وتركيــز الوســائط اإلشــهارية الثابتــة
ّ
الوســائل واملــوارد العموميــة يف جتهيــز و تزويــق و ســياقة ومتويــن
وجــوالن الوســائط اإلشــهارية املتنقلــة أو دعــم الوســائط اإلشــهارية
االلكرتونيــة والرتويــج لهــا
مينــع :علــى القائمــات املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية اســتعمال
الوســائط اإلشــهارية الثابتــة واملتنقلــة وااللكرتونيــة يف مرحلــة
احلملــة االنتخابيــة وطيلــة الفــرة االنتخابيــة لالنتخابــات التشــريعية
ويحجــر عليهــا شــراء أماكــن للتعليــق مــن املؤسســات اإلشــهارية،
ّ
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2.2املناشــر وبرامــج القائمــات املرتشــحة واإلعــام مبواعيــد
ا ال جتما عــا ت :
.أتعريف عام
هــي وســائل ورقيــة يف معظمهــا وتتخــذ أشــكاال خمتلفــة مثــل
املطويــات أو األوراق املطبوعــة أو غريهــا وتكــون معــدة للتوزيــع علــى
اجلمهــور أو للوضــع بفضــاءات عقــد االجتماعــات والتجمعــات االنتخابيــة.
تعمــل الهيئــات الفرعيــة علــى احلصــول علــى نســخ مــن املناشــر
واملطويــات والربامــج وكافــة األوراق املطبوعــة املعــدة للتوزيــع مــن
طــرف املرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية أو القائمــات املرتشــحة لالنتخابــات
التشــريعية
.بالضوابط العامة
ضوابط متعلقة مبحتوى هذه
الوسائل

ضوابط متعلقة بتوزيع هذه الوسائل

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

 يحجــر توزيــع هــذه الوســائل يف األماكــن التــيمتنــع فيهــا الدعايــة االنتخابيــة ،مبقتضــى القانــون
االنتخابــي ،وخاصــة بــاإلدارات واملؤسســات
العموميــة اإلداريــة 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 األمنيــة
والعســكرية بجميــع أصنافهــا.

يحجــر أن حتتــوي هــذه الوســائل
 ّعلــى كل مــا مــن شــأنه أن ميــس
مــن أعــراض املرتشــحني أو
كرامتهــم أو حياتهــم اخلاصــة أو
معطياتهــم الشــخصية.

 يحجــر توزيــع هــذه الوســائل مــن قبــل األعــوانالعموميــن وأعــوان املؤسســات واملنشــآت
العموميــة الراجعــة بالنظــر للدولــة التونســية
وأعــوان الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
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يحجــر أن حتتــوي هــذه الوســائل
 ّعلــى دعــوة إىل الكراهيــة أو العنــف
أو التعصــب أو التمييــز.

 يحجر توزيع هذه الوسائل باالعتماد على تقنياتوأساليب التسويق التجاري (مثل استعمال
اإلشهار الربيدي أو توزيعها كملحق جماين ألي
بضاعة جتارية مبا يف ذلك اجلرائد واجملالت).
 ويستثنى من هذا التحجري الوسائط اإلشهاريةالثابتة واملتنقلة وااللكرتونية بالنسبة للمرتشحني
يف االنتخابات الرئاسية

مالحظــة :تراجــع الهيئــات الفرعيــة حمتــوى املعلقــات االنتخابية
واملناشــر والبيانــات االنتخابيــة املعروضــة عليها قبل التأشــر
ـس مــن أعراض املرتشــحني
خلوهــا مــن املـ ّ
عليهــا للتأكــد مــن ّ
خلوهــا
أو حياتهــم اخلاصــة أو معطياتهــم الشــخصية ومــن ّ
مــن الدعــوة إىل العنــف والتمييــز ولهــا أن تقــرح تغيــر بعــض
املفــردات أو الصــور أو الشــعارات قبــل قيامهــا بالتأشــر عليهــا
وال يحــق للهيئــات الفرعيــة مناقشــة املضمــون العــام لوســائل
الدعايــة االنتخابيــة
يحجــر اســتعمال الوســائل واملــوارد العموميــة املاليــة والعينيــة يف
ّ
جميــع العمليــات املتعلقــة بطباعــة املعلقــات االنتخابيــة وبطباعــة
وتوزيــع املناشــر وبرامــج القائمــات املرتشــحة ويف كل الوســائل
املســتخدمة لإلعــام مبواعيــد االجتماعــات االنتخابيــة ويف كل وســائل
الدعايــة االنتخابيــة
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.II

األنشطة اجلماهريية

1.1تعريــف األنشــطة اجلماهرييــة
تهــدف األنشــطة اجلماهرييــة إىل االتصــال املباشــر مــع العمــوم.
وتتمثــل يف االجتماعــات العامــة واالســتعراضات واملواكــب والتجمعــات
االنتخابيــة.
2.2القواعــد العامــة لتنظيــم األنشــطة اجلماهرييــة
يخضع تنظيم هذه األنشطة للقواعد التالية:
.أ إجراءات تنظيم األنشطة اجلماهريية:
● ●تنظيــم االجتماعــات واالســتعراضات واملواكــب والتجمعــات االنتخابيــة ال
يخضــع لرتخيــص مســبق مــن الهيئــة ،لكنــه يخضــع لواجــب اإلعــام
املســبق وميــارس يف إطــار النصــوص الرتتيبيــة النافــذة.
ّ
مرتشــح لالنتخابــات الرئاســية أن ميســك ســج ًال
● ●يجــب علــى كل
تضمــن فيــه قائمــة األنشــطة والتظاهــرات وامللتقيــات واالجتماعــات
ّ
ينظمهــا،
واالســتعراضات واملواكــب والتجمعــات االنتخابيــة التــي ّ
ّ
ومؤشــرًا عليــه مســبقًا مــن الهيئــة يف
ويكــون الســجل مرقّ مــً
مقرهــا املركــزي وتــدون فيــه خاصــة املعطيــات التاليــة :
ّ
عنوان النشاط
وصف خمتصر للنشاط
تاريخ وتوقيت ومكان انعقاد النشاط
الهيئــة الفرعيــة املعنيــة التــي يشــمل جمــال اختصاصهــا
مقــر انعقــاد النشــاط
الرتابــي
ّ
● ●يجــب علــى كل قائمــة مرتشــحة أن متســك ســجال مرقمــا ومؤشــرا
عليــه مســبقا مــن الهيئــة الفرعيــة املعنيــة تــدون بــه خاصــة
املعطيــات التاليــة:
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عنوان النشاط
وصف خمتصر للنشاط
تاريخ وتوقيت ومكان انعقاد النشاط
.بفضاءات تنظيم األنشطة اجلماهريية:

ميكن تنظيم األنشطة اجلماهريية يف الفضاءات التالية:
جميــع الفضــاءات اخلاصــة املفتوحــة للعمــوم (فضــاءات
االحتفــال فضــاءات فنيــة ،نــزل،)...
جميــع الفضــاءات العامــة التي ُيســمح فيهــا بتنظيــم تظاهرات
جماهريية.
الفضــاءات التابعــة لــإدارة واملؤسســات واملنشــآت
العموميــة اخملصصــة للنشــاطات إذا مت تســويغها ويجــب
علــى اجلهــة املســوغة االلتــزام مببــدإ املســاواة وتكافــؤ
الفــرص بــن املرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية فيمــا بينهــم
والقائمــات املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية يف الدائــرة
االنتخابيــة املعنيــة فيمــا بينهــا
.تاختيار مكتب اجتماع:
يختــار املرتشــح لالنتخابــات الرئاســية أو القائمــة املرتشــحة
لالنتخابــات التشــريعية حســب كل حالــة مكتــب اجتمــاع يتكــون مــن شــخصني
علــى األقــل تتوفــر فيهمــا صفــة الناخــب وتــوكل إليهمــا خاصــة املهــام
التاليــة:
 حفظ النظام واحلرص على حسن سري التظاهرة.
فــرض احــرام مبــادئ احلملــة والقواعــد واإلجــراءات املنظمــة
لهــا.
.ثاإلعالم:
يجــب إعــام الهيئــة باالجتماعــات أو االســتعراضات أو املواكــب أو
ويتضمــن
التجمعــات االنتخابيــة كتابيــا قبــل انعقادهــا بيوم ْيــن علــى األقــل،
ّ
خاص ً
ــة :
اإلعــام
ّ
تاريــخ تنظيــم االســتعراض أو االجتمــاع أو املوكــب وتوقيتــه
ومكانــه
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أســماء وعناويــن أعضــاء مكتــب االجتمــاع العمومــي أو
التجمع.وتقــدمي نســخ مــن بطاقــات
االســتعراض أو املوكــب أو
ّ
تعريفهــم الوطنيــة أو جــوازات ســفرهم
يصــدر اإلعــام وجوبــا عــن املرتشــح لالنتخابــات الرئاســية أو مم ّثلــه
ويقــدم بــأي
أو عــن أحــد أعضــاء القائمــة املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية
ّ
وســيلة تــرك أثــرًا كتابيــً إىل مقــر الهيئــة الفرع ّيــة يف الدائــرة االنتخاب ّيــة التــي
يعقــد فيهــا النشــاط االنتخابــي بالنســبة إىل املرتشــحني لالنتخابــات الرئاس ـ ّية
أو التــي ّ
ترشــحت فيهــا القائمــة لالنتخابــات التشــريع ّية.
.ج ضوابط متعلقة بسري النشاط:
مينــع توزيــع تربعــات نقديــة أو عينيــة مبناســبة األنشــطة
اجلماهرييــة.
مينــع علــى املتدخلــن واحلاضريــن كل خطــاب ميــس مــن
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 أو طبــق القانــون
االنتخابــي
مينــع علــى املتدخلــن واحلاضريــن كل خطــاب يدعــو إىل
الكراهيــة والعنــف والتعصــب والتمييــز
مينــع علــى املتدخلــن واحلاضريــن اســتخدام كل مظاهــر
العنــف املــادي أو اللفظــي مبناســبة النشــاط أو التحريــض علــى
ذلــك
مينــع اســتعمال املــوارد العموميــة ومــن ذلــك اســتعمال
املســؤولني العموميــن لصفاتهــم احلكوميــة واإلداريــة يف
التظاهــرات وجلمــع احلضــور أو اســتعمال وســائل النقــل
الراجعــة لــإدراة وذلــك باســتثناء الســيارات الوظيفيــة
التــي تعتــر مــن عناصــر األجــر أو اســتعمال وســائل حمايــة
الشــخصيات يف حدودهــا العاديــة.
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.حمتابعة تنظيم األنشطة اجلماهريية من قبل الهيئة
تتــوىل الهيئــة الفرعيــة بعــد إعالمهــا مــن قبــل املرتشــح لالنتخابــات الرئاســية
أو مــن القائمــة املرتشــحة بالنشــاط املزمــع عقــده ،التحقــق مــن:
● ●احتواء اإلعالم على كل املعلومات القانونية،
● ●احتــواء اإلعــام علــى إمضــاء املرتشــح لالنتخابــات الرئاســية أو
ممثلــه أو إمضــاء ممثــل القائمــة املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية
أو رئيســها وختمــه،
● ●متســك كل إدارة فرعيــة ســجال خمصصــا لالجتماعــات العموميــة
للمرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية وســجال خمصصــا للقائمــات
املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية يــدون فيهمــا مــا يلــي:
تاريخ ورود اإلعالم بالتظاهرة.
صفة القائم باإلعالم.
بيانــات حــول املرتشــح لالنتخابــات الرئاســية
صاحــب النشــاط أو القائمــة املرتشــحة صاحبــة
النشــاط.
تاريــخ االجتمــاع أو االســتعراض أو املوكــب وتوقيتــه
يومــا وســاعة.
مكان االجتماع أو االستعراض أو املوكب
أســماء وعناويــن أعضــاء مكتــب االجتمــاع أو املوكــب
أو االســتعراض
وتراقــب الهيئــة األنشــطة غــر املصــرح بهــا وتخصــص حماضــر
لألنشــطة ذات الصبغــة العموميــة والتــي تخصــص للحمــات االنتخابيــة علــى نحــو
غــر مشــروع.
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 . IIIاحلملة االنتخابية عرب وسائل
اإلعالم
1.1احلملــة عــر وســائل االتصــال الســمعي البصــري:
يســمح خــال احلملــة االنتخابيــة للمرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية و
للقائمــات املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية باســتعمال وســائل االتصــال
الســمعي والبصــري الوطنيــة العموميــة واخلاصــة وفــق القواعــد املضبوطــة
مبقتضــى القــرار املشــرك بــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
والهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري املــؤرخ يف
 21أوت  2019الــذي يتعلــق بضبــط القواعــد اخلاصــة بتغطيــة احلملــة
االنتخابيــة الرئاســية والتشــريعية بوســائل اإلعــام واالتصــال الســمعي
والبصــري وإجراءاتهــا والقــرار عــدد  8لســنة  2018املــؤرخ يف  20فيفــري
 2018املتعلــق بضبــط القواعــد والشــروط التــي يتع ّيــن علــى وســائل اإلعــام
التق ّيــد بهــا خــال احلملــة االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء.
يســمح خــال مرحلــة احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات التشــريعية
ّ
املرتشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة يف اخلــارج دون ســواها
للقائمــات
باســتعمال وســائل اإلعــام األجنبيــة إذا كانــت:
موجهــة كليــً أو جزئيــً إىل الدائــرة االنتخابيــة التــي ترشــحت
ّ 
عنهــا القائمــة باخلــارج،
تلتزم مببدإ احلياد يف تغطيتها املتع ّلقة باحلملة،
تلتــزم باحــرام احلرمــة اجلســدية للمرتشــحني والناخبــن
وأعراضهــم وكرامتهــم ،وعــدم املســاس بحرمــة احليــاة
اخلاصــة للمرتشــحني ومعطياتهــم الشــخصية ،وعــدم
ّ
الدعــوة إىل الكراهيــة والعنــف والتعصــب والتمييــز،
حتــرم احلــق يف النفــاذ إليهــا علــى أســاس اإلنصــاف بــن
ّ
املرتشــحة يف الدائــرة االنتخابيــة املعنية
جميــع القائمــات
خــال مرحلــة احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات التشــريعية
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يحجــر علــى املرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية وعلــى القائمــات
املرتشــحة يف الدوائــر االنتخابيــة التشــريعية داخــل الوطــن اســتعمال
وســائل اإلعــام األجنبيــة
❖ ❖واجبات وسائل اإلعالم واالتصال السمعي البصري
● ●تتمتّــع وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري بحريــة التعبــر
واســتقاللية خطهــا التحريــري يف تغطيتهــا للحملــة االنتخابيــة مــع
التزامهــا مببــادئ املوضوعيــة والنزاهــة واحليــاد.
● ●كمــا يتعــن علــى وســائل االتصــال الســمعي البصــري الوطنيــة
االلتــزام بـــما يلــي:
احــرام مبــدإ املســاواة وضمــان تكافــؤ الفــرص بــن
القائمــات املرتشــحة،
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،
تســري هــذه الضوابــط علــى وســائل اإلعــام واالتصــال الســمعي
والبصــري الوطن ّيــة العموميــة واخلاصــة واجلمعياتيــة وعلــى املواقــع
االلكرتونيــة وصفحــات التواصــل االجتماعــي الرســمية التابعــة لهــا ،وتنطبــق
أيضــً علــى مكاتــب ومراســلي القنــوات األجنبيــة وعلــى الــوكاالت وشــركات
اإلنتــاج املتعاقــدة معهــا داخــل اجلمهوريــة التونســ ّية.
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2.2احلملــة عــر وســائل اإلعــام املكتوبــة وااللكرتونيــة:
تسري على جميع وسائل اإلعالم املكتوبة وااللكرتونية القواعد التالية:
● ●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،
● ●تلتــزم وســائل اإلعــام املكتوبــة واإللكرتونيــة العموميــة الوطنيــة
باحــرام احلــق يف النفــاذ إليهــا علــى أســاس احــرام مبــدإ احليــاد
وضمــان املســاواة بــن املرتشــحني واإلنصــاف بــن 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 االنتخابي ،القيام 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.
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يخــول للصحــف احلزبيــة القيــام بالدعايــة خــال مرحلــة احلملــة
ّ
اخملصصــة لالنتخابــات التشــريعية يف شــكل إعالنــات إشــهار لفائــدة
احلــزب التــي هــي ناطقــة باســمه أو القائمــات احلزبيــة أو االئتالفيــة
ّ
املرتشــحة باســم احلــزب.
و ُيشــرط يف هــذه احلالــة أن يتــم تقــدمي اإلشــهار يف شــكل بــارز مي ّيزه
عــن بقيــة األخبــار واملقــاالت ،وأن تســبقه أو تعقبــه عبــارة «إشــهار» أو
«إعــان» أو «بالغ».
تتعهــد الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مبراقبــة تغطيــة وســائل
ّ
ـاء علــى شــكايات
ـ
بن
أو
ـة
ـ
ي
تلقائ
ـة
ـ
بصف
ـة
ـ
للحمل
ـة
ـ
ي
واإللكرتون
ـة
ـ
املكتوب
اإلعــام
ً
ّ
ّ
تقـ ّـدم إليهــا.
يف حالــة خمالفــة وســيلة إعــام مكتوبــة أو إلكرتون ّيــة للقواعــد
والشــروط العامــة التــي يتعــن عليهــا التقيــد بهــا خــال احلملــة االنتخابيــة،
توجــه الهيئــة إعالمــا إىل رئيســها التخــاذ التدابــر الالزمــة.
ّ
يقــوم املرتشــحون لالنتخابــات الرئاســية والقائمــات املرتشــحة
لالنتخابــات التشــريعية مبــد الهيئــة بقائمــة باملواقــع والوســائط
اإللكرتونيــة وحســابات التواصــل االجتماعــي التابعــة لهــا املســتخدمة
يف احلملــة االنتخابيــة قبــل انطالقهــا.
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وسائل دعاية ممنوعة

.I

اإلشهار السياسي

1.1تعريــف اإلشــهار السياســي
هــو كل عمليــة إشــهار أو دعايــة مبقابــل مــادي أو جمانــا تعتمــد أســاليب
وتقنيــات التســويق التجــاري موجهــة للعمــوم وتهــدف إىل الرتويــج لقائمــة
ّ
مرتشــحة أو لشــخص أو ملوقــف أو لربنامــج أو حلــزب سياســي بغــرض
اســتمالة الناخبــن أو التأثــر يف ســلوكهم واختياراتهــم عــر وســائل اإلعــام
الســمع ّية البصر ّيــة أو البصريــة أو املكتوبــة أو اإللكرتونيــة أو عــر
الســمعية أو ّ
وســائط إشــهارية ثابتــة أو متنقلــة مركــزة باألماكــن أو الوســائل العموميــة أو
اخلاصــة.
2.2بعــض املؤشــرات للتمييــز بــن اإلشــهار السياســي والدعايــة
ا ال نتخا بيــة
معيــار التمييــز بــن مــا هــو إشــهار سياســي ومــا هــو دعايــة انتخابيــة هــو
مــدى اعتمــاد أســاليب وتقنيــات التســويق التجــاري يف عمليــة الدعايــة مــن
عدمــه وميكــن التفريــق بــن مــا هــو دعايــة انتخابيــة وإشــهار سياســي مــن
خــال جمموعــة مــن املؤشــرات مــن بينهــا:
التوجــه للعمــوم والـــتأثري الواســع :كلمــا أدت الوســيلة املســتخدمة يف

ّ
الدعايــة باســتعمال تقنيــات التســويق التجــاري إىل الوصــول إىل عــدد
أوســع مــن النــاس دون حتديــد لفئــة معينــة وذلــك مــن خــال تواترهــا
او انتشــارها أو مــن خــال اســتعمال أدوات تســويقية أكــر حرفيــة وأكــر
ابتــكارا كلمــا اجتهنــا إىل اإلشــهار السياســي
احملتــوى :كلمــا جتــاوز حمتــوى الدعايــة املضمنــة يف أداة التســويق
التجــاري التــي حتملهــا وســيلة الدعايــة بيانــات املرتشــح لالنتخابــات
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الرئاســية ورقمــه وصورتــه أو تســمية القائمــة املرتشــحة لالنتخابــات
التشــريعية ورمزهــا ورقمهــا كمــا هــي علــى ورقــة التصويــت وكلمــا
اقرتبــت صياغــة حمتــوى الدعايــة االنتخابيــة املســتخدمة يف أداة
التســويق التجــاري مــن الصيــغ املســتعملة يف تســويق الســلع التجاريــة
كلمــا اجتهنــا نحــو اإلشــهار السياســي
التكلفة :كلما زادت تكلفة اســتخدام تقنية التســويق التجاري املســتخدمة
مــن طــرف وســيلة الدعايــة للمرتشــح أو للقائمــة املرتشــحة بشــكل كبــر
أو مت تبويبهــا كجــزء مــن نفقــة غــر مشــروعة أو كمصاريــف أدت إىل جتــاوز
ســقف اإلنفــاق االنتخابــي أو متّ حتديــد مصــدر متويلهــا كمصــدر غــر
مشــروع أو جتــاوز متويلهــا ســقف التمويــل اخلــاص أو ســقف التمويــل
اإلجمــايل اخمل ّــول للمرتشــح لالنتخابــات الرئاســية أو للقائمــة املرتشــحة
لالنتخابــات التشــريعية كلمــا اجتهنــا نحــو اإلشــهار السياســي.
3.3االســتثناءات املتعلقــة بتحجــر اإلشــهار السياســي
يحجــر اإلشــهار السياســي خــال الفــرة االنتخابيــة باســتثناء اإلعالنــات
ّ
اإلشــهارية للصحــف احلزبيــة ،واســتعمال الوســائط اإلشــهارية مــن
املرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية
.أ الوســائط اإلشــهارية الثابتــة واملتنقلــة واإللكرتونيــة :خــاص بالفــرة
االنتخابيــة الرئاســية
يخــول خــال الفــرة االنتخابيــة الرئاســية للمرتشــحني لالنتخابــات
●● ّ
الرئاســية اســتعمال الوســائط اإلشــهارية الثابتــة واملتنقلــة
وااللكرتونيــة
● ●شروط ممارسة هذا االستثناء:
عــدم اســتعمال علــم اجلمهوريــة التونســ ّية أو
شــعا ر ها ،
مـ ّـد الهيئــة بالبيانــات املتعلقــة بالوســائط اإلشــهارية
املزمــع اســتعمالها ،وخاصــة وبحســب احلالــة:
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حجمهــا وأماكــن تثبيتهــا أو جوالنهــا ،أو عناوينهــا
اإللكرتونيــة،
إزالــة تلــك الوســائط ،أو إيقــاف العمــل بهــا ،قبــل
انطــاق فــرة الصمــت،
بالنســبة إىل الوســائط اإلشــهارية الثابتــة :احــرام
أحــكام القانــون عــدد  12لســنة  2009املــؤرخ
يف  2مــارس  2009واملتعلّــق باإلشــهار بامللــك
العمومــي للطرقــات وباألمــاك العقاريــة اجملــاورة لــه
التابعــة لألشــخاص ،واألمــر عــدد  261لســنة 2010
املــؤرخ يف  15فيفــري  2010واملتعلّــق بضبــط
ّ
شــروط وإجــراءات الرتخيــص يف اإلشــهار بامللــك
العمومــي للطرقــات وباألمــاك العقاريــة اجملــاورة
لــه التابعــة لألشــخاص،
بالنســبة إىل الوســائط اإلشــهارية اإللكرتونيــة :مــد
حتمــل املرتشــح لنفقــات دعــم
الهيئــة مبــا ُيثبــت
ُّ
الصفحــات اإللكرتونيــة أو الرتويــج لهــا،
.باإلعالنات اإلشهارية يف الصحف احلزبية
يخــول للصحــف احلزبيــة القيــام بالدعايــة خــال احلملــة يف شــكل
●● ّ
إعالنــات إشــهار لفائــدة احلــزب التــي هــي ناطقــة باســمه أو
ّ
ّ
املرتشــحة باســم
املرتشــحني أو القائمــات احلزبيــة أو االئتالفيــة
احلــزب.
● ● ُ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».
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.II

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

❖ ❖ الضوابط العامة
يســري هــذا املنــع علــى الدراســات والتعاليــق الصحفيــة املتعلقــة
بنتائــج ســر اآلراء وذلــك خــال كامــل الفــرة االنتخابيــة ،وإىل حــن صــدور
قانــون لتنظيــم ســر اآلراء ،يحجــر بــث ونشــر نتائــج ســر اآلراء إىل حــن غلــق
آخــر مكتــب اقــراع يف الدائــرة االنتخابيــة علمــا وأن الدائــرة االنتخابيــة تعنــي:
يف االنتخابــات الرئاســية تشــمل الدائــرة االنتخابيــة كافــة
مكاتــب االقــراع داخــل اجلمهوريــة التونســية وخارجهــا
يف االنتخابــات التشــريعية تشــمل الدائــرة االنتخابيــة
كافــة مكاتــب االقــراع يف الدائــرة االنتخابيــة التشــريعية
املعنيــة فقــط
ال مينــع بــث ونشــر نتائــج األرقــام اخلاصــة بعــدد الناخبــن وعــدد
املرتشــحني وعــدد مراكــز ومكاتــب االقــراع و عــدد أعــوان مراكــز
ومكاتــب االقــراع وعــدد اخملالفــات االنتخابيــة وغريهــا ممــا يتع ّلــق
بتنظيــم االنتخابــات طيلــة الفــرة االنتخابيــة مبــا يف ذلــك خــال فــرة
الصمــت االنتخابــي
ال تعتــر التغطيــة اإلعالميــة لعمليــات تنظيــم االنتخابــات واالســتعداد
لالقــراع خرقــا للصمــت االنتخابــي
تلتــزم وســائل اإلعــام بعــدم اإلعــان عــن نتائــج ســر آراء الناخبــن عنــد
خروجهــم مــن مكاتــب االقــراع قبــل إغــاق آخــر مكتــب اقــراع بالدائــرة
االنتخابيــة بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية وغلــق آخــر مكتــب اقــراع
بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية.

36

.

. III

تخصيص رقم هاتف جماين أو موزع
صوتي أو مركز نداء لفائدة مرتشح
أو قائمة مرتشحة:

يحجــر علــى املرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية و علــى القائمــات
املرتشــحة يف الدوائــر االنتخابيــة التشــريعية داخــل الوطن وخارجــه طيلــة
الفــرة االنتخابيــة :
 تخصيص رقم هاتف جماين لفائدتهم
تخصيص موزع صوتي لفائدتهم
تخصيص مركز نداء لفائدتهم
ومينــع باإلضافــة إىل ذلــك اســتخدام منظومــات اإلرســاليات القصــرة
واســعة االنتشــار  Marketing SMSأو أي منظومــة أخــرى تعتمــد االتصــال
الهاتفــي علــى طريقــة التســويق التجــاري

. IV

تقدمي تربعات نقدية أو عينية
بقصد التأثري على إرادة الناخبني

متنــع هــذه املمارســات ســواء كان الهــدف منهــا توجيــه إرادة الناخــب
نحــو قائمــة أو قائمــات مرتشــحة أو حملــه علــى االمتنــاع عــن التصويــت.
يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر إىل ثــاث ســنوات وبخطيــة ماليــة
مــن ألــف إىل  3آالف دينــار كل شــخص ّ
مت ضبطــه بصــدد تقــدمي
تربعــات نقديــة أو عينيــة قصــد التأثــر علــى الناخــب أو اســتعمل
نفــس الوســائل حلمــل الناخــب علــى اإلمســاك عــن التصويــت ســواء
كان ذلــك قبــل االقــراع أو أثنــاءه أو بعــده
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.V

ممارسة العنف أو التهديد به
للضغط على الناخبني والتأثري على
إرادتهم

حتجر كل دعاية انتخابية تتضمن الدعوة إىل الكراهية والعنف والتعصب
ّ
والتمييز بكل أشكاله سواء كان على أساس اجلنس أو اللون أو االنتماء
اجلهوي أو غريه
وبناء على أحكام القانون عدد  58لسنة 2017
 تراقــب الهيئــة عمليــات العنــف السياســي املرتكبــة ضــد
النســاء أثنــاء أنشــطة احلملــة االنتخابيــة وتتلقــى الشــكايات
املتعلقــة بهــا
تتــوىل الهيئــة خاصــة تضمــن كل مــا يعاينــه أعــوان املراقبة
وكل مــا تتوصــل إليــه مــن خــال الشــكايات واألبحــاث مــن
خمالفــات تتعلــق بالعنــف السياســي ضــد املــرأة مبناســبة
أنشــطة احلمــات االنتخابيــة يف حماضــر خمالفــات وتقاريــر
وحتيلهــا إىل النيابــة العموميــة
كل مرتكــب للعنــف السياســي ضــد املــرأة بخطيــة
يعاقــب ّ
قدرهــا ألــف دينــار ويف صــورة العــود ترفّ ــع العقوبــة إىل
ســتّة أشــهر ســجنا.
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مراقبة احلملة االنتخابية

.I

مراقبة احلملة
امليدانية

تعمــل الهيئــات الفرعيــة علــى مراقبــة احــرام كل مرتشــح لالنتخابــات
الرئاســية وكل قائمــة مرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية ملبــادئ احلملــة
والقواعــد واإلجــراءات املنظمــة لهــا.
1.1مراقبــو الهيئــة
● ●تنتــدب الهيئــة أعوانــا مراقبــن يتولــون بتكليــف منهــا ،متابعــة األنشــطة
االنتخابيــة ومعاينــة اخملالفــات لقواعــد احلملــة ،ويتولــون يف حــدود
اختصاصهــم حتريــر التقاريــر واحملاضــر يف حالــة عــدم احــرام
املرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية والقائمــات املرتشــحة لالنتخابــات
التشــريعية لهــذه القواعــد.
● ●يتمتــع أعــوان مراقبــة احلملــة باحلمايــة القانونيــة اخملولــة للموظــف
العمومــي أثنــاء أدائهــم ملهامهــم.
● ●يحــق ألعــوان املراقبــة حضــور كافــة األنشــطة االنتخابيــة التــي ينظمهــا
املرتشــحون لالنتخابــات الرئاســية أو القائمــات املرتشــحة خــال كامــل
مــدة احلملــة.
● ●كمــا يراقــب األعــوان مــدى احــرام توقــف أنشــطة احلملــة خــال فــرة
الصمــت االنتخابــي
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● ●يــؤدي األعــوان املنتدبــون ملراقبــة احلمــات االنتخابيــة أمــام قاضــي
الناحيــة اخملتــص اليمــن التاليــة كمــا ضبطهــا القانــون:

ققسم أعوان مراقبة احلملة أمام قاضي الناحية
«أقســم بــاهلل العلــي العظيــم أن أقــوم مبهامــي بــكل إخــاص وحيــاد
واســتقاللية وأتعهــد بالســهر علــى ضمــان نزاهــة العمليــة االنتخابيــة».

❖ ❖واجبات أعوان املراقبة:
يخضع أعوان املراقبة للواجبات التالية:
● ●التقيــد بالتشــريع اجلــاري بــه العمــل وخاصـ ًـة القانــون االنتخابــي ومدونــة
اخلاصــة بهــم وقواعــد تنظيــم الفــرة االنتخابيــة والضوابــط
الســلوك
ّ
والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة.
اخلاصــة للمرتشــحني ومعطياتهــم الشــخصية
● ●احــرام حرمــة احليــاة
ّ
و عــدم إفشــاء 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 املرتشــحني والقائمــات املرتشــحة  :التعامــل مــع
كافــة املرتشــحني علــى قــدم املســاواة وعــدم التمييــز بينهــم أو إبــداء
التعاطــف أو العــداء ألي طــرف كان علــى حســاب اآلخــر.
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● ●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.
● ●االستقاللية واحلياد والتحفظ واحملافظة على السر املهني.
واجبات عون مراقبة احلملة
االســتقاللية :قيــام العــون مبهمتــه باســتقالل تــام دون أي تدخــل أو
ضغــوط مــن أي جهــة كانــت
احليــاد :تنفيــذ العــون للمهــام الرقابيــة املوكولــة إليــه مبوضوعيــة
وجتــرد دون انحيــاز إىل أي مــن األطــراف السياســية املتنافســة ال
ســلطان عليــه يف ذلــك لغــر الضوابــط التــي تفرضهــا عليــه النصــوص
التشــريعية والرتتيبيــة النافــذة
احملافظــة علــى الســر املهنــي :عــدم إفشــاء املعلومــات التــي يطلــع
عليهــا العــون مبناســبة اضطالعــه مبهامــه.
واجــب التحفــظ :التــزام العــون باحليطــة والتحفــظ عنــد التعبــر عــن آرائــه
بحيــث ال يجــوز لــه اخلــوض يف تقييمــات ملواقــف السياســيني وأداءهــم
أثنــاء احلملــة االنتخابيــة؛ أو االنتقــاد املعلــن لطــرف سياســي معــن؛ أو
إفشــاء معطيــات حــول اإلدارة التــي ينتمــي إليهــا حتــى وإن مل تكــن تلــك
املعطيــات مــن قبيــل الســر املهنــي.
2.2طــرق 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( .مواطنــون ،مرتشــحون ،أحــزاب.)...
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3.3آليــات املراقبة:
.أاملعاينات وحترير احملاضر:
❖ ❖املعاينات:
● ●يتــوىل أعــوان مراقبــة احلملــة متابعــة األنشــطة املتعلقــة بالدعايــة
االنتخابيــة خــال مرحلــة احلملــة االنتخابيــة للــدورة األوىل لالنتخابــات
الرئاســية
● ●يتــوىل أعــوان مراقبــة احلملــة متابعــة االلتــزام بضوابــط مرحلــة فــرة
الصمــت اخلاصــة بالــدورة األوىل لالنتخابــات الرئاســية ويف نفــس
الوقــت متابعــة أنشــطة انطــاق مرحلــة احلملــة االنتخابيــة لالنتخابــات
التشــريعية
● ●يتــوىل أعــوان مراقبــة احلملــة متابعــة األنشــطة املتعلقــة بالدعايــة
االنتخابيــة للقائمــات املرتشــحة خــال بقيــة مرحلــة احلملــة االنتخابيــة
لالنتخابــات التشــريعية ثــم مراقبــة االلتــزام بضوابــط فــرة الصمــت
اخلاصــة بهــا
يحجــر خــال فــرة الصمــت االنتخابــي على املرتشــحني لالنتخابات الرئاســية
ّ
وعلــى القائمــات املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية إدراج أو نشــر دعايــة انتخابيــة
جديــدة مبــا يف ذلــك علــى املواقــع والوســائط اإللكرتونيــة التابعــة لهــا وتراقــب
الهيئــة مــدى التــزام كافــة األطــراف مبقتضيــات هــذا التحجــر
وبالنســبة للمرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية تراقــب الهيئــة مــدى التزامهــم
بإزالــة الوســائط اإلشــهارية الثابتــة واملتنقلــة واإللكرتونيــة وإيقــاف العمــل بهــا
قبل بداية فرتة الصمت االنتخابي 		
● ● يف حالــة تنظيــم دورة ثانيــة لالنتخابــات الرئاســية يتــوىل أعــوان مراقبــة
احلملــة متابعــة األنشــطة املتعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة اخلاصــة
باملرتشــحني االثنــن للــدورة الثانيــة لالنتخابــات الرئاســية يف مرحلــة
احلملــة االنتخابيــة اخلاصــة بهمــا ثــم مراقبــة االلتــزام بضوابــط فــرة
الصمــت اخلاصــة بالــدورة الثانيــة لالنتخابــات الرئاســية
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يف حالــة تنظيــم دورة ثانيــة لالنتخابــات الرئاســية يتــوىل أعــوان مراقبــة
احلملــة يف نفــس الوقــت مراقبــة التــزام املرتشــحني املعنيــن بضوابــط مرحلــة
مــا قبــل احلملــة يف الفــرة االنتخابيــة اخلاصــة باالنتخابــات الرئاســية
● ●يف كل هــذه املهــام واملراحــل يتــوىل العــون املراقــب تضمــن كل مــا
عاينــه مــن خمالفــات ملبــادئ احلملــة والقواعــد واإلجــراءات املنظمــة
لهــا بتقاريــر وحماضــر تكــون مرفقــة قــدر اإلمــكان بكافــة الوثائــق
واملؤيــدات ومنهــا الشــهادات والتصريحــات والســماعات والصــور
والتســجيالت.
● ●بعــد حتريــر احملضــر ميضــي عــون املراقبــة أســفله ويختــم بطابــع
الهيئــة ثــم يحيلــه إىل رئيــس وأعضــاء الهيئــة الفرعيــة ،التخــاذ القــرار
املناســب يف شــأنها.
● ●تســهر الهيئــة الفرعيــة علــى جتميــع احملاضــر احملــررة مــن
طــرف املراقبــن يوميــا وترســيمها بســجل خــاص بصفــة مرقمــة
و متسلســلة .

ميكــن للهيئــة الفرعيــة إجــراء أبحــاث أو حتريــات تكميليــة
عنــد االقتضــاء.
❖ ❖احملاضر:
يجــب علــى األعــوان املراقبــن احــرام عــدة شــروط شــكلية يف احملضــر
لكــي يكــون منتجــا ألثــاره وقابــا ألن يعتمــد كحجــة:
● ●التنصيصات الوجوبية مبحاضر املعاينة:
يتضمن احملضر البيانات التالية:
يجب أن
ّ
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● ●تاريخ احملضر وساعته ومكانه،
ّ
املرتشــحة
● ●اســم املرتشــح لالنتخابــات الرئاســية /اســم القائمــة
لالنتخابــات التشــريعية
التجمع،
● ●أعضاء مكتب االجتماع العمومي أو االستعراض أو املوكب أو
ّ
املتحصــل عليهــا ،واخملالفــات
● ●املعاينــات واملعلومــات والتصريحــات
ّ
إن وجــدت،
● ●إمضــاء األشــخاص الذيــن متّ تلقّ ــي تصريحاتهــم أو التنصيــص علــى
امتناعهــم عــن اإلمضــاء ،أو عــن غيابهــم.
احملرريــن للمحضــر وصفتهــم وإمضاءاتهــم
● ●هويــة العــون أو األعــوان
ّ
وختــم الهيئــة الفرعيــة املعنيــة.
ويكون احملضر وفق النموذج التايل:

44

ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻋﺪد...................................... :

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
 15ﺳبﺘﻤ2019 01

&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 اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ................................................................................................... :اﺳﻢ اﳌjkشح:

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

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

ﺧﺎص ﺑﺎﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ:
اﻹﺟﺮاء اﳌﺘﺨﺬ:

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

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

إﻣﻀﺎء رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻳكﻠﻔﮫ

)ﺧﺘﻢ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ(
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كمــا يحــرر عــون املراقبــة حمضــرا يتعلــق مبتابعــة األنشــطة االنتخابيــة التــي
ُيعاينهــا ،و ُيضمــن فيــه وصفــا للنشــاط االنتخابــي وتقديــرا لتكاليفــه ،وذلــك
وفــق األمنــوذج التــايل:
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
 15ﺳبﺘﻤ2019 01

ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺘﺎبﻌﺔ نﺸﺎط اﻧﺘﺨﺎبﻲ
ﻋﺪد...................................... :
اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ..................................
ﺗﺎريﺦ اﳌﺤﻀﺮ2019 /.........../................. :
اﺳﻢ ﻋﻮن أو أﻋﻮان اﳌﺮاﻗﺒﺔ

ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﺤﺮيﺮ اﳌﺤﻀﺮ:

) ..............................................................................................اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻟﺪﻗﻴﻘﺔ(

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

اﺳﻢ ا اﳌ?>شح:
ﻧﻮع اﻟنﺸﺎط ............................................................................................................... :ﻣكﺎن اﻟنﺸﺎط ......................................................................... ........................................... :ﺗﺎريﺦ اﻟنﺸﺎط وﺗﻮﻗﻴﺘﮫ:

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

ّ
اﻟﺘﺠﻤﻊ:
أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اﻻﺳﺘﻌﺮاض أو اﳌﻮﻛﺐ أو

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

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

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

ﺗﺎريﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟنﺸﺎط )إن ُوﺟﺪ(...................................................................................................................................................... :ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد الحﻀﻮر:

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

وﺻﻒ اﻟنﺸﺎط/ﻣﻼﺣﻈﺎت
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وﺻﻒ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗكﺎﻟﻴﻒ اﻟنﺸﺎط
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟنﺸﺎط

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻌﺪد

ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻔﻀﺎء:
اﳌﺴﺎﺣﺔ،
اﳌﻮﻗﻊ،
اﻟVWويﻖ،
اﻷﺛﺎث،
اﳌﺸﺎرﻛ\ن،
اﻟﺘﺠه\Vات اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮيﺔ:
اﻟﺘﺠه\Vات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ:
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ:
إﻋﻼﻧﺎت:
ﻣنﺸﻮرات:
ﻣﺼﺎريﻒ أﺧﺮى:
ﻣﺸﺮوبﺎت،
هﺪاﻳﺎ دﻋﺎﺋﻴﺔ،

إﻣﻀﺎء ﻋﻮن /أﻋﻮان اﳌﺮاﻗﺒﺔ
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.بإجراءات تلقي الشكايات والتحقيق فيها:
❖ ❖شكليات العريضة:
● ●ال يفــرض القانــون شــكليات مع ّينــة أو إجــراءات خاصــة لتقــدمي العرائــض
أو للتشــكي كمــا ال يفــرض تنصيصــات وجوبيــة بتلــك العرائــض ،حيــث
ميكــن أن تكــون الشــكاية حمــررة علــى ورق عــادي ،بخــط اليــد أو بأيــة
طريقــة أخــرى ،غــر أنــه يجــب أن تكــون يف كل احلــاالت حاملــة لهويــة
الشــاكي وإمضائــه
● ●يجــب أن تتضمــن الشــكاية بيانــا وحتديــدا للمخالفــة واألعمــال أو
األنشــطة ومكانهــا وزمانهــا والقائمــة اخملالفــة والشــخص اخملالــف
عنــد اإلمــكان.
● ●يقــع إعــام الهيئــة الفرعيــة بالشــكاية بأيــة وســيلة تــرك أثــرا كتابيــا
ســواء كان ذلــك مــن خــال إيداعهــا مباشــرة مبكتــب الضبــط التابــع
للهيئــة الفرعيــة املعنيــة أو عــن طريــق إرســالها بالربيــد علــى العنــوان
املعلــن عنــه باملوقــع الرســمي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات أو
عــن طريــق الفاكــس.
❖ ❖التحقيق يف الشكايات:
● ●حــال ورود الشــكاية يتــم ترســيمها بدفــر الشــكايات ،فتســجل بــه
وتأخــذ عــددا وتاريخــا للــورود ثــم حتــال إىل رئيــس الهيئــة الفرعيــة أو مــن
ميثلــه.
● ●يــأذن رئيــس الهيئــة الفرعيــة أو مــن ميثلــه بإحالــة الشــكاية إىل املكلــف
مبراقبــة أنشــطة احلملــة والــذي يحيلهــا بــدوره إىل فــرق املراقبــة
إلجــراء األبحــاث الالزمــة.
● ●يتعــن يف هــذا اخلصــوص احــرام مبــدإ املواجهــة وضمــان حــق الدفــاع
وذلــك بســماع املشــتكى بــه واالطــاع علــى وجهــة نظــره.
● ●تقــوم الهيئــة بــإدراج جميــع التنصيصــات املتعلقــة بالشــكاية واألبحــاث
والقــرارات املتعلقــة بهــا بدفــر الشــكايات.
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4.4صالحيــات الهيئــة:
يف حالــة مــا إذا ثبــت لــدى الهيئــة الفرعيــة وجــود خمالفــة ملبــادئ
احلملــة أو القواعــد واإلجــراءات املنظمــة لهــا فإنهــا تتوىل القيــام باإلجــراءات
التاليــة:
.أالتنبيه
للهيئــة الفرعيــة يف حــال ثبــوت ارتــكاب قائمــة مرتشــحة خملالفــة
انتخابيــة التنبيــه عليهــا باحــرام ضوابــط احلملــة االنتخابيــة وذلــك بــأي وســيلة
تــرك أثــرا كتابيــا وتتــم إحالــة نســخة مــن التنبيــه إىل الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات يف مقرهــا املركــزي

ـدم عنــه املرتشــح
إذا كانــت اخملالفــات مرتكبــة مــن احلــزب الــذي تقـ ّ
تقدمــت عنــه
لالنتخابــات الرئاســية أو مــن احلــزب أو االئتــاف الــذي ّ
القائمــة املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية تتــوىل الهيئــة الفرعيــة
التنبيــه علــى املرتشــح لالنتخابــات الرئاســية التابــع لذلــك احلــزب أو
التنبيــه علــى القائمــة املرتشــحة لالنتخابــات التشــريعية التابعــة لذلــك
احلــزب أو االئتــاف بأيــة وســيلة تــرك أثــرا كتابيــا وتراعــى املرحلــة
يوجــه لهــا
اخلاصــة بــكل نــوع مــن االنتخابــات عنــد اختيــار اجلهــة التــي ّ
التنبيــه
.باتخاذ التدابري واإلجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات:
يهــدف هــذا اإلجــراء إىل منــع تفاقــم الضــرر الناجــم عــن اخملالفــة و ميكــن
يف هــذا اإلطــار للهيئــة الفرعيــة يف نطــاق االختصــاص الرتابــي الراجــع لهــا
بالنظــر أن تقــوم بــــ :
● ●إنــذار املرتشــح لالنتخابــات الرئاســية أو القائمــة املرتشــحة
لالنتخابــاتالتشــريعية إلزالــةأيمعلقــاتأووســائطإشــهاريةخمالفــة.
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● ●إذا مل تتــم اإلزالــة خــال  24ســاعة مــن توجيــه اإلنــذار مــن قبــل
الهيئــة الفرعيــة ،ميكــن لهــذه األخــرة أن تقــوم بذلــك علــى حســاب
املرتشــح لالنتخابــات الرئاســية أو القائمــة املرتشــحة لالنتخابــات
التشــريعية باالســتعانة بالســلط اجلهويــة واحملليــة ذات النظــر.
● ●حجــز اإلعالنــات االنتخابيــة اخمللــة مببــادئ احلملــة أو القواعــد واإلجــراءات
يتضمــن وجوبــً
املنظمــة لهــا ويتــم يف هــذه احلالــة حتريــر حمضــر حجــز
ّ
ســبب احلجــز وتاريخــه ومــكان وقوعــه واســم اخملالــف ،إن كان معلومــً،
ووصــف احملجــوز واســم وصفــة العــون أو األعــوان الذيــن تو ّلــوا حتريــر
حمضــر احلجــز وإمضاءاتهــم وختــم الهيئــة الفرعيــة املعنيــة،
● ●فــض االجتماعــات واالســتعراضات واملواكــب والتجمعــات باالســتعانة
بالقــوة العامــة عنــد االقتضــاء،
.ت إعالم النيابة العمومية:
تعلــم الهيئــة النيابــة العموميــة اخملتصــة ترابيــا حــا ًال عنــد االشــتباه يف
ارتــكاب جرميــة انتخابيــة علــى معنــى القانــون االنتخابــي.
.ثاحلفظ:
ميكــن للهيئــة الفرعيــة بعــد االطــاع علــى احملضــر املنجــز مــن أعــوان
مراقبــة احلملــة أن تقــرر عــدم وجــود خمالفــة لقواعــد احلملــة أو أيــة جرميــة
ـإن
انتخابيــة مــن خــال حمتــوى احملضــر و يف صــورة تعــذر إثبــات اخملالفــة فـ ّ
الهيئــة الفرعيــة تتخــذ قــرارا باحلفــظ.
.جإلغاء نتائج الفائزين يف االنتخابات:
ميكــن جمللــس الهيئــة أن يتخــذ قــرارا يف اإللغــاء الكلــي أو اجلزئــي لنتائــج
الفائزيــن يف صــورة مــا إذا كانــت خمالفتهــم يف االنتخابــات ألحــكام الفــرة
االنتخابيــة ومتويلهــا قــد أثــرت علــى نتائــج االنتخابــات بصفــة جوهريــة
وحاســمة علــى النتائــج ،ويشــرط يف قــرار اإللغــاء أن يكــون معلــا.
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قائمة اجلرائم االنتخابية املتعلقة باحلملة
اخملالفة

العقوبة

النص القانوين املنطبق

خمالفــة حتجــر اإلعــان عــن تخصيــص خطيــة ماليــة قدرهــا  3آالف الفصل  152من القانون
االنتخابي.
دينــار
رقــم هاتــف جمــاين بوســائل اإلعــام
أو مــوزع صوتــي أو مركــز نــداء لفائــدة
ّ
ّ
مرتشــحة أو حــزب.
مرتشــح أو قائمــة
خمالفــة حتجــر توزيــع وثائــق أو نشــر خطيــة ماليــة مــن ألفــن إىل الفصل  153من القانون
االنتخابي.
خمســة آالف دينــار
شــعارات أو خطابــات متعلقــة بالدعايــة
االنتخابيــة بــاإلدارة واملؤسســات
واملؤسســات
واملنشــآت العموميــة
ّ
اخلاصــة غــر املفتوحــة للعمــوم
ّ
خمالفــة حتجــر الدعايــة االنتخابيــة خطيــة ماليــة مــن ألفــن إىل الفصل  153من القانون
االنتخابي
خمســة آالف دينــار
مبختلــف أشــكالها باملؤسســات
ِــدور
الرتبويــة واجلامعيــة والتكوينيــة وب ُ
العبــادة
خمالفــة حتجــر اإلشــهار السياســي خطيــة ماليــة مــن  5آالف إىل الفصل  154من القانون
االنتخابي
 10آالف دينــار
خــال الفــرة االنتخابيــة
خمالفــة حتجــر الدعايــة خــال فــرة خطيــة ماليــة مــن  3آالف الفصل  155من القانون
االنتخابي.
دينــار إىل  20ألــف دينــار
الصمــت االنتخابــي
خمالفــة حتجــر بــث ونشــر نتائــج خطيــة ماليــة مــن  20ألــف الفصل  156من القانون
االنتخابي
ســر اآلراء التــي لهــا صلــة مباشــرة أو دينــار إىل  50ألــف دينــار
غــر مباشــرة باالنتخابــات والدراســات
والتعاليــق الصحف ّيــة املتعلقــة بهــا خالل
فــرة الصمــت االنتخابــي إىل zحــن غلــق
آخــر مكتــب اقــراع بالدائــرة االنتخابيــة
خمالفــة حتجــر تقــدمي تربعــات نقديــة أو عقوبــة بالســجن مــن ســتة الفصل  161من القانون
االنتخابي
أشــهر إىل ثــاث ســنوات
عينيــة قصــد التأثــر علــى الناخــب
وخطيــة ماليــة مــن ألــف إىل
 3آالف دينــار
خمالفــة حتجــر تقــدمي تربعــات نقديــة أو عقوبــة بالســجن مــن ســتة الفصل  161من القانون
االنتخابي
عينيــة حلمــل الناخــب علــى اإلمســاك أشــهر إىل ثــاث ســنوات
وخطيــة ماليــة مــن ألــف إىل
عــن التصويــت
 3آالف دينــار

50

النماذج

1.1حمضر معاينة خمالفة انتخابية
2.2حمضر متابعة نشاط انتخابي
3.3حمضر حجز
4.4التصريحات املتحصل عليها واملرفقات ٕان وجدت

دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية 2019

51

ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻋﺪد...................................... :

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
 15ﺳبﺘﻤ2019 01

&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 اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ................................................................................................... :اﺳﻢ اﳌjkشح:

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

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

ﺧﺎص ﺑﺎﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ:
اﻹﺟﺮاء اﳌﺘﺨﺬ:

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

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

إﻣﻀﺎء رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻳكﻠﻔﮫ

)ﺧﺘﻢ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ(

حمضر معاينة خمالفة
انتخابية
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اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
 15ﺳبﺘﻤ2019 01

ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺘﺎبﻌﺔ نﺸﺎط اﻧﺘﺨﺎبﻲ
ﻋﺪد...................................... :
اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ..................................
ﺗﺎريﺦ اﳌﺤﻀﺮ2019 /.........../................. :
اﺳﻢ ﻋﻮن أو أﻋﻮان اﳌﺮاﻗﺒﺔ

ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﺤﺮيﺮ اﳌﺤﻀﺮ:

) ..............................................................................................اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻟﺪﻗﻴﻘﺔ(

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

اﺳﻢ ا اﳌ?>شح:
ﻧﻮع اﻟنﺸﺎط ............................................................................................................... :ﻣكﺎن اﻟنﺸﺎط ......................................................................... ........................................... :ﺗﺎريﺦ اﻟنﺸﺎط وﺗﻮﻗﻴﺘﮫ:

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

ّ
اﻟﺘﺠﻤﻊ:
أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اﻻﺳﺘﻌﺮاض أو اﳌﻮﻛﺐ أو

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

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

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

ﺗﺎريﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟنﺸﺎط )إن ُوﺟﺪ(...................................................................................................................................................... :ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد الحﻀﻮر:

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

وﺻﻒ اﻟنﺸﺎط/ﻣﻼﺣﻈﺎت
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وﺻﻒ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗكﺎﻟﻴﻒ اﻟنﺸﺎط
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟنﺸﺎط

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻌﺪد

ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻔﻀﺎء:
اﳌﺴﺎﺣﺔ،
اﳌﻮﻗﻊ،
اﻟVWويﻖ،
اﻷﺛﺎث،
اﳌﺸﺎرﻛ\ن،
اﻟﺘﺠه\Vات اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮيﺔ:
اﻟﺘﺠه\Vات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ:
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ:
إﻋﻼﻧﺎت:
ﻣنﺸﻮرات:
ﻣﺼﺎريﻒ أﺧﺮى:
ﻣﺸﺮوبﺎت،
هﺪاﻳﺎ دﻋﺎﺋﻴﺔ،

إﻣﻀﺎء ﻋﻮن /أﻋﻮان اﳌﺮاﻗﺒﺔ

حمضر متابعة نشاط
انتخابي
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 15ﺳبﺘﻤ2019 01

ﻣﺤﻀﺮ حجﺰ
ﻋﺪد ......../........

اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ........................................................................................................
...................................................................

اﻟﺘﺎريﺦ ...........................

اﻟﺴﺎﻋﺔ  ..................................اﳌكﺎن ........................... ............................

اﺳﻢ اﻟﻌﻮن وﺻﻔﺘﮫ  ........................................................اﺳﻢ اﳌﺨ ﺎﻟﻒ وﺻﻔﺘﮫ ........................................
ﻣكﺎن اﻳﺪاع اﳌحجﻮز .....................................................

ﺳبﺐ الحجﺰ
............................
................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وﺻﻒ اﳌحجﻮز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إﻣﻀﺎء اﳌﺨﺎﻟﻒ

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

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

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

إﻣﻀﺎء اﻟﻌﻮﻧYن

...............................................
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ﺧﺘﻢ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

حمضر حجز
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ﻣﺤﻀﺮ ﺳﻤﺎع اﻟﺘﺼﺮيﺤﺎت
واﳌﺮﻓﻘﺎت إن وﺟﺪت

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
 15ﺳبﺘﻤ2019 01

ﻗﺎت إن وﺟﺪت

اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮيﺢ .................................................................................................................. :ﺻﻔﺘﮫ ............................................................................................ﻋﺪد ﺑﻄﺎﻗﺔ تﻌﺮيﻔﮫ او ﺟﻮاز
ﺳﻔﺮﻩ  ....................................................................ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺘﺼﺮيﺢ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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اﻣﻀﺎء اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮيﺢ بﻌﺪ ﺗﻼوة ﺗﺼﺮيﺤﺎﺗﮫ ﻋﻠﻴﮫ

1

وﻋﻠﻴﮫ ﻧﻤ EFGهﺬا اﳌﺤﻀﺮ وﻧﺤﻴﻠﮫ إKى اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟكﻞ ﻏﺎﻳﺔ
2

ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺘﺼﺮيﺤﺎت اات إن وﺟﺪت

1

[ي ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮيﺢ ﻋﻦ اﻻﻣﻀﺎء ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋRى ذﻟﻚ.
2
ﻳﺘﻢ تﺴﻠﻴﻢ نسخﺔ ﻣﻦ هﺬا اﳌﺤﻀﺮ ﻟﻠﻤ_^شح أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ أو ﳌﻜﺘﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اﻻﺳﺘﻌﺮاض أو اﳌﻮﻛﺐ أو اﻟﺘﺠﻤﻊ إذا كﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ،ويﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤ_^شح أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ الحﺼﻮل ﻋRى نسخﺔ ﻣﻦ كﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮشحهﻢ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.

التصريحات املتحصل
عليها واملرفقات ٕان
وجدت

دليل قواعد وإجراءات احلملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية 2019
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